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Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij 
zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en 
uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle 
volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen 
bij Jeruzalem.

Lukas 24: 45-47
 

“Laten zij naar voren brengen en ons bekendmaken de dingen die zullen 
gebeuren. De dingen van vroeger, wat waren ze? Maak het bekend, en 
wij zullen het ter harte nemen en het einde ervan weten, of doe ons de 
komende dingen horen.”

Jesaja 41: 22

“Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeg-
gen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God 
van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor 
eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op 
generatie.”

Exodus 3:15
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Dit boek gaat over de beloften aan Israël, gedaan door de God, die de 
hemel en de aarde heeft geschapen. God heeft de mens geschapen 
met het doel dat de mens Zijn God zou dienen, loven en prijzen en 
alle eer geven. De mens was daartoe goed geschapen. Zij konden 
leven in een zogenaamd werkverbond met God. Indien zij zich aan 
de door God gegeven voorwaarden zouden houden, zouden zij altijd 
in een rechte verhouding tot God staan. Door de zondeval is er ech-
ter een scheiding gekomen tussen God en de mens. De mens werd 
verleid door satan, de grote tegenstander van God, die ook God wil 
zijn. De mens wilde daarna zelf Koning zijn op deze aarde en God 
niet gehoorzamen en dienen.
In Zijn grote liefde een barmhartigheid heeft God echter de zondige 
mens weer opgezocht en heeft beloofd: 

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen 
uw zaad en haar Zaad; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het (het 
Zaad) de hiel vermorzelen. (Genesis 3:15)

Daartoe heeft God een plan met deze wereld. Om dit plan uit te voeren 
gebruikt Hij engelen en mensen, door Hem geschapen, tot Zijn dienst. 
God heeft daartoe een geheel volk uitverkoren om door dit volk Zijn plan 
uit te voeren. Door dit volk zal ook de aarde gezegend worden. Dit volk is 
Israël en God begon met dit volk door de verkiezing van Abraham. 

Uit dit volk is ook de Messias geboren, de Zoon van God, om de 
zonde(n) te verzoenen van alle mensen die door God aan Zijn Zoon 
worden gegeven. Dat zijn mensen die tot geloof komen in de Messias 
Jezus. Door het Joodse volk, de twaalf apostelen, is het evangelie van 
de Messias Jezus verspreid over de gehele wereld.

Voorwoord
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Het Joodse volk als geheel, heeft in grote meerderheid tot op heden 
de Messias Jezus niet aanvaard als de Messias. Maar dit gaat nog 
wel gebeuren. God heeft dit beloofd. Dit gebeurt zodra het evangelie 
over de gehele wereld is verkondigd en het getal vol is van de heide-
nen, die tot geloof moeten komen. 
En als Israël tot geloof komt in Jezus, de Messias, zal zij opnieuw worden 
ingeschakeld in het plan van God, in het einde der tijden. De Heere God 
komt tot Zijn doel met Israël en de volken. Maar Israël en de andere vol-
ken kunnen alleen behouden worden op basis van het volbrachte werk 
van de Messias op Golgotha en door het geloof in de Messias, de Zoon 
van God. Er is geen andere Weg waardoor wij moeten zalig worden. 
Maar de HEERE gaat met Zijn uitverkoren volk Israël wel een bijzondere 
weg. In dit boek hoop ik u daar meer over te zeggen.

Voordat wij beginnen met de verkiezing van en beloften aan Israël wil-
len wij eerst aandacht geven wat aan de verkiezing van Abraham vooraf 
gaat zoals wij dat in de Bijbel, het Woord van God, vinden opgetekend. 

Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar God, Die dit werk mogelijk 
heeft gemaakt. Ook een woord van dank aan mijn vrouw Kenna, die 
mij terzijde heeft gestaan met haar gebed en kennis van de Schrift.

Hendrik Schipper

Voorwoord bij de tweede herziene druk

Het is een bijzondere zegen van de Heere dat in deze tijd, waarin steeds 
minder belangstelling bestaat voor boeken met een goede geestelijke 
strekking, wij kunnen overgaan tot een tweede druk. Dat wij deze druk 
herzien hebben, danken wij mede aan de opmerkingen en aanvullin-
gen van Victor Kalisher, directeur van het Bijbelgenootschap in Israel, 
die de Engelse uitgave van dit boek in Israël gaat verzorgen. 
Er is een extra hoofdstuk (27) toegevoegd over “Typen en beelden 
van de Messias in het Oude Testament”. Wij hopen en bidden dat de 
Heere ook deze herziene uitgave rijk wil zegenen.

Hendrik Schipper 
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Belangrijke uitgangspunten bij het 
schrijven van dit boek

De gehele Schrift heeft ten doel het Koninkrijk van God en de heer-
lijkheid van de Messias/Christus te openbaren. Het gaat om de eer 
van God en om de heerlijkheid van Zijn Zoon, de Messias Jezus. De 
mens, Zijn schepsel, heeft door te zondigen zijn doel gemist, name-
lijk God te dienen, lief te hebben en Hem alle eer te geven. God heeft 
Zijn Zoon in de wereld gezonden om de zondige mens te verzoenen 
met God en de mens weer in staat te stellen tot Gods doel te komen. 
Alle profetieën en beloften zijn onderdeel van dit plan van God. De 
Heilige Geest heeft de profeten in de Bijbel doen spreken namens 
God. Soms maakte de HEERE gebruik van visioenen. Door dezelfde 
Heilige Geest gedreven hebben de Bijbelschrijvers en de profeten de 
woorden van God op schrift gesteld. Dit wordt door God Zelf gezegd 
en bevestigd door Zijn profeten en apostelen. En voor dit reddings-
plan van God heeft Hij het volk Israël uitverkoren om uit hen de 
Messias te doen geboren worden.

2Samuël 23:2 De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn 
woord is op mijn tong. 3 De God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël 
heeft tot mij gesproken:

2Timotheüs 3:16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om 
daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 
rechtvaardigheid,

Inleiding
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2Petrus 1: 19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en 
u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een 
duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw 
hart. 20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift 
een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want de profetie is destijds niet voort-
gebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de 
Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

Ten aanzien van het Bijbelboek Openbaring van Jezus Christus 
aan Zijn dienstknecht Johannes geeft de Heere Jezus Christus zelf 
een ernstige waarschuwing om deze openbaring van Hemzelf aan 
Johannes zeer ernstig te nemen.

Openbaring 1:3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van 
de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd 
is nabij.

Openbaring 22: 18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie 
van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem 
de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19 En als iemand afdoet 
van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen 
van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek 
geschreven zijn.

Indien men deze woorden van onze Zaligmaker op zich in laat wer-
ken dan is het onbegrijpelijk dat er heel veel christenen zijn die het 
gehele boek Openbaring of gedeelten daarvan niet geloven. Of stel-
len dat de inhoud van dit boek reeds vervuld is.
Mijn vraag aan hen is: Waarom gelooft u niet wat er letterlijk staat? 
Waarom gaat u niet Schrift met Schrift vergelijken om tot een beter 
verstaan van dit boek te komen.

Voor alle duidelijkheid is het wel goed om te weten dat alle teksten 
uit de Bijbel wel voor ons zijn, maar niet over ons gaan. Het is nuttig 
om kennis te nemen van alle Woorden van God. Er zijn echter veel 
profetieën en beloften die niet voor christenen bestemd zijn maar 
voor Israël, Zijn uitverkoren volk. Een tekst als b.v. Jesaja 41: 10 ” Wees 
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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 rechter-
hand, die gerechtigheid werkt.” is gericht tot het volk Israël, maar mag 
ook gebruikt worden door andere gelovigen, als Gods Geest deze 
Woorden persoonlijk toepast.

Het is daarom belangrijk om onderscheid te maken tussen Israël en 
de Gemeente. In de Gemeente is er geen onderscheid tussen Jood en 
Griek. (Gal.3:28). Veel beloften echter die betrekking hebben op het 
land Israël en Jeruzalem zijn uitdrukkelijk bestemd voor het Joodse 
volk. De Gemeente is bestemd voor een hemels Koninkrijk. Israël is 
bestemd voor een aards Koninkrijk. Maar als men niet gelooft in een 
duizendjarig Vrederijk, komt men ongelooflijk in de knoop met heel 
veel beloften in de Bijbel die bestemd zijn voor het Joodse volk. Dan 
laat men die beloften liggen of men gaat ze geestelijk toepassen op 
de Gemeente. En dat is je iets toe-eigenen wat niet voor je bestemd 
is. Men kan het ook geestelijke diefstal noemen. Het is ook twijfelen 
aan de macht van God en aan Zijn liefde voor Israël, Zijn oogappel, 
om Zijn aan Israël gedane beloften daadwerkelijk te vervullen. 
De beloften van de HEERE zijn vast en zeker. Hij neemt die niet te-
rug. Ter wille van Zijn grote Naam. Ook Zijn beloften aan Israël doet 
Hij gestand, opdat Zijn Naam niet zal worden gelasterd onder de 
volken. Veel beloften aan Israël heeft de HEERE al vervuld, de rest 
komt vast en zeker. 

De vervulling van veel beloften aan Israël is een tijd uitgesteld. Israël 
heeft de Messias tijdelijk verworpen. Het was een schijnoverwinning 
van satan. Het geheimenis van de Gemeente is intussen geopen-
baard. Dit was in het OT nog een verborgenheid. (Efeziërs 3:2-6) 

Zodra de Gemeente, bestaande uit een deel van het Joodse volk en 
heidenen, compleet en opgenomen is in de hemel, gaat de HEERE 
verder om Zijn beloften aan het overblijfsel van Israël uit te voeren. 
Bij de vervulling van al Zijn beloften gaat het om de eer van Zijn 
Naam en om de heerlijkheid van Zijn Zoon, de Messias. Het gaat om 
de wederoprichting van alle dingen. De Messias Jezus is de Koning 
van Israël, niet de Koning van de kerk, tijdelijk verworpen, maar in het 
duizendjarig Vrederijk komt de Messias Jezus heerlijk tot Zijn recht 
als Koning van Israël. Wie zou dat de Heere Jezus misgunnen? In dit 
boek wordt dat in vele opzichten duidelijk gemaakt. 
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Indien we deze dingen met ons menselijk verstand gaan beoordelen 
of beschouwen komen we zeker op een dwaalweg. Maar de Heilige 
Geest leidt in alle waarheid.

Johannes 16: 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij 
u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spre-
ken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige 
dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het 
uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

De Heere Jezus zegt Zelf dat de Heilige Geest ons de toekomstige 
dingen zal verkondigen, en duidelijk maken. Laten wij het daar van 
verwachten en daarom bidden.
De HEERE is met het verkiezen van Zijn volk Israël begonnen in de 
woestijn, toen Hij Abram riep uit Ur der Chaldeeën. De HEERE ze-
gende Abraham en maakte hem tot een groot volk. Hij onderwees dit 
volk en Hij bewaarde ze als Zijn oogappel. Dit lezen we in 

Deuteronomium 32:10 Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, 
huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde 
hem als Zijn oogappel. 

Deze bescherming gaat door tot het einde der tijden. Het is de liefde 
van de HEERE voor dit volk dat zij door de eeuwen heen nog als volk 
bij elkaar gebleven zijn. Dat er steeds meer stammen van Israël nog 
ontdekt worden. Dat zij weer terug zijn in het aan hen beloofde land. 
Dit alles ondanks de kastijding van de HEERE vanwege de ongehoor-
zaamheid van Zijn volk. De profeet Zacharia spreekt hierover in 

Zacharia 2:8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heer-
lijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u be-
roven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. 

Israël wordt wel bestraft en gekastijd. Daarvoor heeft de HEERE an-
dere mensen en volken gebruikt. Maar de HEERE heeft wel onthou-
den hoe de mensen en volken met Zijn volk zijn omgegaan. Hebben 
ze Zijn volk lief gehad of hebben ze Zijn volk gehaat, mishandeld 
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en vermoord. Ook daar spreekt de profeet Zacharia over. De volken 
zullen worden geoordeeld betreffende hun houding ten opzichte van 
Zijn uitverkoren volk Israël.
In Deuteronomium 26 en in 1Kronieken 17 wordt door God nog eens 
uitdrukkelijk verklaard dat Israël als volk Zijn persoonlijk eigendom 
is en dat Hij Israël een plaats zal geven boven de andere volken. Daar 
zien wij op dit moment nog niet zoveel van, maar wat God beloofd 
heeft zal zonder twijfel gebeuren.

Deuteronomium 26:18 En de HEERE heeft u heden verklaard dat u voor 
Hem een volk zult zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is, zoals Hij tot u ge-
sproken heeft, en dat u al Zijn geboden in acht moet nemen, 19 en dat Hij u 
een plaats zal geven, hoog boven alle volken die Hij gemaakt heeft, tot lof, 
tot een naam en tot sieraad; en dat u een heilig volk zult zijn voor de HEERE, 
uw God, zoals Hij gesproken heeft.

1Kronieken 17: 21 En wie is als Uw volk Israël, het enige volk op de aarde 
dat God is gaan verlossen om voor Hem een volk te zijn, om Zich een Naam 
te maken door het doen van grote en ontzagwekkende dingen, door heiden-
volken te verdrijven van voor de ogen van Uw volk, dat U uit Egypte verlost 
hebt. 22 U hebt Uw volk Israël voor U tot Uw volk gemaakt, voor eeuwig, 
en Ú, HEERE, bent hun tot een God geworden. 23 Nu dan, HEERE, laat dit 
woord dat U over Uw dienaar en over zijn huis gesproken hebt, voor eeuwig 
bewaarheid worden, en doe zoals U gesproken hebt. 24 Ja, laat het bewaar-
heid worden, en laat Uw Naam tot in eeuwigheid grootgemaakt worden 
door te zeggen: De HEERE van de legermachten, de God van Israël, is God 
over Israël, en laat het huis van Uw dienaar David zeker zijn voor Uw aan-
gezicht.



17

Deel 1
Van de Schepping 
tot Abraham
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De Bijbel begint met de schepping van hemel en aarde. Hoe dit in 
grote lijnen plaats vond, heeft God duidelijk gemaakt aan zijn die-
naar Mozes en staat opgeschreven in Genesis 1 en 2.

Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu 
was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God 
zweefde boven het water. 3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

Uit deze eerste drie verzen van Genesis blijkt dat bij de schepping 
drie Goddelijke wezens betrokken waren, namelijk:

God, de Schepper – God schiep
God, de Geest - Gods Geest zweefde over de wateren
God, het Woord – God zei of God sprak 

In het Hebreeuws staat voor de naam van God “Elohiem”. Dit duidt op 
een meervoudsvorm van God of Goddelijke personen. In het Bijbelboek 
Spreuken openbaart God ons door Zijn knecht Salomo Wie bij de schep-
ping betrokken is geweest. Zie Spreuken 8:22-31. En vergelijk ook: 

Johannes 1: 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het 
Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het 
Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt 
is. 4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

In de volgende teksten geeft God aan dat er meer dan één Wezen bij 
betrokken is. 

1 Wie is God?
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Genesis 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar 
Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels 
in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die 
over de aarde kruipen!

Genesis 11:7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwar-
ren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen.

Rabbi Simeon Ben Jochai (2e eeuw) legt uit: “Tegen wie zei de Hoogste 
dit? De Hoogste zei dit tegen JHWH (Tikoone Sohar). En als com-
mentaar op Spreuken 8:30 zegt hij: “De Meesterbouwer zegt tegen 
de Heer van het gebouw: ‘Laat ons mensen maken naar ons beeld en 
naar onze gelijkenis’ (Sohar, blz.22, Amsterdam Ed.)

God is Eén, maar openbaart zich aan de mensen als drie Goddelijke 
personen. God laat ons dat al zien in het eerste Bijbelboek. Hij 
spreekt over Ons in plaats van Ik. In de Hebreeuwse grondtekst 
wordt Eén dan ook weergegeven door het woord “Achad” of “Echad” 
(dx’(a,)). Dit woord wordt gebruikt indien er sprake is van verenigd één 
zijn. Indien er sprake is van één in absolute zin, wordt het woord 
“Yachid” (d>yxi(y>) gebruikt.

In Deuteronomium 6:4 zegt de Heere God tegen Mozes en daarmee 
tegen Israël: “4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!”
In dit vers wordt voor “één” het woord “Achad” of “Echad” gebruikt.
In Genesis 2:24 zegt God dat de geschapen mens, man en vrouw, 
tot één vlees zullen zijn. Ook in dit vers wordt het woord “Achad” 
gebruikt, omdat er sprake is van een verenigd één zijn. Echter in 
Genesis 22:2 zegt God tegen Abraham: “...Neem toch uw zoon, uw eni-
ge, die gij liefhebt...” In dit vers wordt voor “enige” het woord “Yachid” 
gebruikt. 

Ook uit andere verzen uit de Bijbel blijkt dat God zich openbaart in 
drie Goddelijke personen.

In 2Samuël 7:13 en 14 wordt Salomo de zoon van God genoemd, 
maar gezien de eeuwigheidsfaktor, bevatten deze verzen ook een 
aanduiding van de Messias, de Zoon van God.
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Job zegt in Job 33:4 De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van 
de Almachtige heeft mij levend gemaakt.

De HEERE spreekt in 

Psalm 2:6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.  
7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent 
Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. 8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvol-
ken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit.

Talmud Sukkah (52a) zegt over deze teksten: “Onze Rabbi’s leerden, 
De Heilige Eéne, gezegend zij Hij, wil zeggen tot de Messias, de 
Zoon van David, “Vraag wat u maar wilt, en het zal u gegeven wor-
den.” “Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij 
gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en 
Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der 
aarde als Uw bezit.”
Rabbi Judan zegt: Al deze goede beloften zijn in het besluit van de 
Koning begrepen, de Koning der koningen, die ze zal vervullen voor 
de Heere, de Messias.”

De Schrift zegt in: 

Psalm 33: 6 Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, 
door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.

Psalm 104:30 30 Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en ver-
nieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Spreuken 30: 4 Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neerge-
daald? Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in 
een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is Zijn 
Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon, u weet het immers?

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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Jesaja 40:12 Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of 
van de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met 
een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op 
een weegschaal? 13 Wie heeft de Geest van de HEERE gepeild en wie heeft 
Hem als Zijn raadsman onderwezen? 14 Met wie heeft Hij beraadslaagd dat 
hij Hem inzicht zou geven, Hem het pad van het recht zou leren, Hem kennis 
bij zou brengen of Hem de weg van veel verstand zou doen kennen?

De Heere, de Messias, was Zich zeer bewust van Zijn Zoonschap. Hij 
ontving tezamen met de zalving van Gods Heilige Geest, de bevesti-
ging van Zijn hemelse Vader: 

Mattheüs 3:17 Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

De Messias Jezus was Zich volledig bewust van de profetieën in de 
Tenach en dat deze Hem betroffen. Hijzelf en ook de apostelen heb-
ben getuigd dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij God is. Dat de 
Heilige Geest de Geest van God is, maar ook de Geest van de Messias. 
Dat Deze Drie één zijn. Want in Johannes 3:13 zegt de Messias: 

Johannes 3:13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de 
hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.

En in:

Johannes 14: 11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en 
zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.

De apostel Johannes getuigt van Hem:

1Johannes 5: 7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het 
Woord (de Zoon) en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.

De discipel Thomas getuigt:

Johannes 20:28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en 
mijn God!
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De apostel Paulus zegt over de Heilige Geest:

Romeinen 8: 9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer al-
thans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus 
niet heeft, die is niet van Hem.

De Zoon, de Messias, is gelijk aan de Vader. De Messias wordt in het 
O.T. ook genoemd de Engel van het Verbond, in 

Maleachi 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.

Rabbi Aben Ezra (1093-1167) zegt: “De HEERE is beide, de Goddelijke 
Majesteit en de Engel van het Verbond”
Terwijl Rabbi David Kimchi (1160-1235) zegt: “De Heere is de Koning 
Messias, Hij is ook de Engel van het Verbond” En op andere plaatsen 
wordt Hij genoemd: “De Engel des Heeren” en is gekend als JHWH 
zelf.
In Genesis 18:3 wordt de ontmoeting beschreven Van Abraham met 
drie personen. Toch sprak Abraham hen in het enkelvoud aan: “En 
hij zei: Mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw 
dienaar toch niet voorbij.” 

In Genesis 14:18-21 lezen we de ontmoeting van Abraham met de 
persoon Melchizedek, King of Shalem (Koning van Vrede), Priester 
van de allerhoogste God. Wie is Melchizedek? In Hebreeën 7:1-11 
geeft de apostel Paulus daar meer inzicht in. Deze Melchizedek was:
•	 Koning van Salem – Koning van de vrede – Vredevorst
•	 een Priester van de allerhoogste God
•	 Koning van de gerechtigheid- is de betekenis van zijn Naam
•	 zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen 

levenseinde 
•	 aan de Zoon van God gelijkgemaakt 
•	 blijft in eeuwigheid Priester 
•	 geeft “brood en wijn” aan Abraham



23

Hoe kan Paulus zoveel meer weten dan in Genesis 14 aan ons is be-
kend gemaakt? Paulus zegt hier zelf over in 

Galaten 1: 12 Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, 
maar door openbaring van Jezus Christus.

Deze aanvullende gegevens duiden er op dat Melchizedek een 
Goddelijke openbaring was in het OT. Een Goddelijke openba-
ring van de HEERE en van Zijn eeuwige Zoon, de Vredevorst en 
Hogepriester tot in eeuwigheid. Die Zijn lichaam gegeven heeft als 
“Brood en Wijn” voor Zijn volk. Zie ook: Psalm 110:4; 1Corinthiërs 
11:24,25; Hebreeën 5:6,10; Hebreeën 6:20; Hebreeën 7:15-17; 

In Exodus 23:20,21, is sprake van een Engel Gods, Die de zonde kan 
vergeven. Geen mens of engel kan/mag de zonden vergeven. Hier 
is dus sprake van een Goddelijke verschijning in de Persoon van de 
Messias.
In Richteren 13 noemt de Engel die Manoah bezoekt zichzelf 
“Wonderlijk”. Deze zelfde naam komt terug in Jesaja 9:5, als één van 
de namen van de komende Messias.
Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen van Goddelijke verschij-
ningen, waaruit blijkt de Goddelijke drie-eenheid.

De Heere, de Messias, zegt hier Zelf van in 

Mattheüs 11:27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en nie-
mand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en 
hij aan wie de Zoon het wil openbaren.

De vraag “wie is God” kan eenvoudig beantwoord worden met: 
Zie naar Zijn Zoon, de Messias Jezus. God heeft Zich geopenbaard in 
de Zoon van Zijn eeuwige liefde. Niemand heeft ooit God gezien. De 
Zoon heeft Hem ons verklaard (Johannes 1 :18).

In de Bijbel komen veel namen/aanduidingen voor inzake het karakter 
van God. Hieruit kunnen wij meer inzicht krijgen over wie God is. 
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Voorbeelden:
Elohay Kedem God van het begin Deuteronomium 33:27

Elohay Mishpat God van rechtvaardigheid Jesaja 30:18

Elohay Selichot God van vergeving Nehemia 9:17

Elohay Marom God van Hoogten Micha 6:6

Elohay Mikarov God Die dichtbij is Jeremia 23:23

Elohay Mauzi God van mijn Kracht Psalm 43:2

Elohay Tehilati God van mijn Aanbidding Psalm 109:1

Elohay Yishi God van mijn Verlossing Psalm 18:47; Psalm 25:5

Elohim Kedoshim Heilige God Leviticus 19:2

Elohim Chaiyim Levende God Jeremia 10:10

Elohay Elohim God der goden Deuteronomium 10:17

We vinden in het OT ongeveer 200 vermeldingen met de naam EL.
El is een vereenvoudiging van de naam Elohim en wordt vaak met 
andere woorden gecombineerd om iets van God weer te geven.

Voorbeelden:
El HaNe’eman De trouwe God Deuteronomium 7:9

El HaGadol De grootste God Deuteronomium 10:17

El HaKadosh De heilige God Jesaja 5:16

El YIsraël De God van Israël Psalm 68:35

El HaShamayim De God van de Hemel Psalm 136:26

El De’ot De God van Kennis 1Samuël 2:3

El Emet De God van de Waarheid Psalm 31:6

El Yeshuati De God van mijn Verlossing Jesaja 12:2

El Elyon De Allerhoogste God Genesis 14:18

Immanu-El God is met ons of onder ons Jesaja 7:14

El Olam De God van Onveranderlijkheid/
Oneindigheid Genesis 21:33

El Echad De Ene God Maleachi 2:10

El Shaddai God de Almachtige Genesis 17:1

ELAH is een andere naam voor God die ongeveer 70 keer in het OT 
voorkomt. Gecombineerd met andere woorden geeft deze naam ver-
schillende hoedanigheden van God weer. 
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Voorbeelden:
Elah Yerush’lem De God van Jeruzalem Ezra 7:19

Elah YIsraël De God van Israël Ezra 5:1

Elah Sh’maya De God van de Hemel Ezra 7:23

Elah Sh’maya V’Arah De God van Hemel en Aarde Ezra 5:11

De heiligheid van God
De naam YHWH is de meest heilige Naam, die God Zelf onthulde in 
het OT. De naam betekent “Ik zal er zijn “ of “Ik ben, Die Ik ben” Sinds 
200 na Christus wordt deze Naam door de rabbijnen uitgesproken als 
“Adonai” vanwege de heiligheid van de Naam. De rabbijnen hebben 
goed begrepen dat God een heilig God is. Ik denk dat we daar een voor-
beeld aan moeten nemen. God geeft in Zijn Woord Zelf aan dat Hij 
heilig is en dat Hij wil dat Zijn schepsel, de mens, Hem met respect en 
eerbied nadert. De navolgende teksten maken dat voldoende duidelijk. 
Teksten in de Tenach inzake de heiligheid van God: 

Leviticus 11: 44 want Ik ben de HEERE, uw God. U moet u heiligen en heilig 
zijn, want Ik ben heilig.

Psalm 99: 9 Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor Zijn heilige berg, 
want heilig is de HEERE, onze God.

Psalm 111:9 …Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend.

Jesaja 6: 3 De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de 
legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!

Teksten in het Nieuwe Testament inzake de heiligheid van God:

Lukas 1: 49 want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en 
heilig is Zijn Naam.

Hebreeën 7: 26 Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, 
onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven.

1Petrus 1: 15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf 
heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, 
want Ik ben heilig.
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Openbaring 4: 8 En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, 
en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: 
Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!

Openbaring 15: 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheer-
lijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U 
aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

God is een drie-enig God. God is een heilig God, maar ook de Heere 
Jezus is God en de Heilige Geest is God en daarom heilig. Ik heb 
de indruk dat de laatste jaren de gelovigen in allerlei kerken en 
Gemeenten daar weinig besef meer van hebben. Dat blijkt vaak in de 
zondagse erediensten. Bijvoorbeeld voorgangers die met de handen 
in de zakken staan te preken. Oudsten die in spijkerbroek en T-shirt 
het HA mede bedienen. Dan denk ik, ga je zo ook bij de koningin op 
bezoek? Ook bepaalde opwekkingsliederen werken niet mee aan het 
bijbrengen van eerbied en respect voor God. De gelovige kan blijk-
baar bijna bij God op schoot komen zitten. Men noemt dit ook wel 
“aanrakingstheologie”. Is ontsproten uit de Pinksterbeweging maar 
inmiddels in heel veel kerken gemeengoed geworden. Voorbeelden 
hiervan zijn lied nr. 328, 488, 502, 550, 598 uit de Opwekkingsbundel. 

Voorbeelden in de Bijbel hoe de Naam van God wordt aangeduid: 
YHWH Elohim HEERE God Genesis 2:4

YHWH M’kadesh De HEERE Die Heilig Maakt Ezechiël 37:28

YHWH Yireh De HEERE Die voorziet/ziet Genesis 22: 14

YHWH Nissi De HEERE mijn Banier/Vaandel Exodus 17:15.

YHWH Shalom De HEERE van Vrede Richteren 6:24

YHWH Tzidkaynu De HEERE van Oprechtheid Jeremia 33:16

YHWH O’saynu De HEERE onze Maker Psalm 95:6

YHWH Sabbaoth De HEERE van de Hemelse Machten 1 Samuël 1:3

YHWH Maccaddeshcem De HEERE uw Heiligmaker Exodus 31:13

YHWH Samma De HEERE is er Ezechiël 48:35

YHWH Elohim Israël De HEERE , de God van Israël Jesaja 17:6

In het Nieuwe Testament heeft God Zijn Naam onthuld in Yehoshua. 
In Johannes 8:56-59 zegt Jezus dan ook dat Hij de YHWH is, de IK BEN.
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In Romeinen 10:4 zegt de apostel Paulus: “Want het einde van de wet is 
de Messias Yehoshua, tot rechtvaardigheid van een ieder, die gelooft.” En in 
Romeinen 10: 13 vult Paulus deze woorden aan met: Want een ieder die de 
Naam des Heeren (YHVH) zal aanroepen, zal zalig worden. (Joël 3:5).
De naam Yehoshua betekent: JHWH is de Redder. Hoe is dan de 
naam Jezus ontstaan. Waarom is deze nooit in de Hebreeuwse ge-
schriften vermeld?
De vroegere rabbijn Dr. Max Wertheimer geeft hiervoor een verkla-
ring. Na studie kwam hij er tot zijn verbazing achter dat in 275 voor 
Christus koning Ptolemeus 70 mannen/Rabbijnen uit Palestina liet 
komen en hen verzocht de Hebreeuwse geschriften in het Grieks te 
vertalen. Zij begonnen met de Pentateuch en toen zij aan de naam 
Jozua kwamen vertaalden zij: “het Boek van Yesous” , echter met de 
aantekening dat vanuit het Hebreeuws iets weggelaten is, dat in het 
Grieks niet kon worden uitgedrukt. Toen Jozua met de andere elf ver-
spieders naar het land Kanaän ging, werd hij “Yehoshua”genoemd. 
De naam Jezus betekent precies hetzelfde. Zie voor een groter over-
zicht met namen pag. 658 en 659 van dit boek. In de Bijbel openbaart 
God zich in drie Personen.
1. Vader 
2. Zoon 
3. Heilige Geest. 

En toch is de Drie-eenheid één God zoals verwoord in Deuteronomium 
6:4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
In de volgende plaatsen in de Bijbel is sprake van de Drie-eenheid. 

Mattheüs 3:16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het 
water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest 
van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 17 En zie, een stem uit 
de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Mattheüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de 
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles 
wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

2Corinthiërs 13:14 De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van 
God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

1Johannes 5:7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het 
Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.
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Scheppingsorde
In de scheppingsorde van God komt de Drie-eenheid duidelijk tot 
uitdrukking. God heeft zowel een geestelijke en een stoffelijke wereld 
gemaakt. God de Vader omvat beide werelden. God de Zoon, ook wel 
als het Woord aangeduid, is gelijk aan God de Vader, maar heeft zich 
geopenbaard in de stoffelijke wereld, toen Hij naar de aarde kwam 
om het plan van God voor de redding van de zondige mens uit te 
voeren. Hij zal ook naar de aarde terugkeren. God de Heilige Geest 
openbaart zich als God in de geestelijke wereld. 
De mens is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen en heeft even-
als zijn Schepper drie delen, nl. geest , ziel en lichaam. Tot op zekere 
hoogte kunnen deze delen afzonderlijk optreden, hoewel ze één ge-
heel vormen, één persoonlijkheid. (Genesis 1:26)

God is Vader
God is de Schepper van hemel en aarde. Hij is ook de Schepper van alles 
wat beweegt en leeft op de aarde. Hij is de Schepper van de mens. Toen 
de mens nog niet gezondigd had, stond de mens ten opzichte van God in 
de relatie als Vader – zoon, dochter. Dat gaf aan de tedere verbondenheid, 
een relatie in liefde. Door de zonde is die relatie verbroken, is de mens een 
vijand van God geworden en is de satan zijn vader geworden. God heeft 
daar diep verdriet over en wil niets liever dan dat de mens weer tot Hem 
terugkeert.
In de gelijkenis van de verloren zoon, mogen wij een blik werpen op het 
Vaderhart van God.
Hoe blij en verheugd is de Vader als de zoon, die bij hem wegtrok, weer te-
rugkeert. Dan mag de zoon Hem ook weer Vader noemen. (Lukas 15:11-24)
Israël, het door God uitverkoren volk, mag door geloof God ook Vader 
noemen. Maar dan moeten zij wel de Messias Jezus, als Zijn Zoon, aan-
vaarden en liefhebben. (Johannes 8:41). Dit geldt ook voor gelovigen uit 
andere landen. 
Het principe van het geloof is zekerheid en veiligheid en is belangrijk om-
dat het tegen ons natuurlijk/cultureel denken is. Geloof (het Hebreeuwse 
woord Emunah) in de bijbel bestaat alleen met betrekking tot God, want 
geloof is veiligheid en zekerheid en dit is alleen in Eén ware God en niet in 
enig andere god. Het woord “Amen” is afgeleid van “Emunah”.

Jesaja 43: 15 Ik ben de HEERE, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning.
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Jesaja 63: 16 Toch bent U onze Vader, want Abraham weet van ons niet en 
Israël kent ons niet. U, HEERE, bent onze Vader; onze Verlosser van oude 
tijden af is Uw Naam.

Jesaja 64: 8 Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U 
bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen.

Maleachi 1: 6 Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als Ik dan 
een Vader ben, waar is de eerbied voor Mij?....... 2: 10 Hebben wij niet allen 
één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan 
trouweloos, eenieder tegen zijn broeder, door het verbond met onze vaderen 
te ontheiligen?

Lukas 15: 18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: 
Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. 19 En ik ben het niet 
meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw daglo-
ners. 20 En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem 
verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming 
bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.

Johannes 8: 41 U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: 
Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader, namelijk God. 42 
Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben;

1Corinthiërs 8: 6 toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle 
dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle 
dingen zijn en wij door Hem.

Epheziërs 4: 5 één Heere, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van al-
len, Die boven allen en door allen en in u allen is.

God is Liefde

1Johannes 4:16 ...God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God 
in hem.
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Dit hoofdstuk over “Wie is God” wil ik besluiten met het belangrijk-
ste onderdeel van Zijn Goddelijk wezen. Dat is de Liefde. Goddelijke 
Liefde, de Agapè, de zich totaal gevende en opofferende Liefde. Het is 
Zijn Goddelijke Liefde Die Hem heeft doen besluiten Zijn eigen lieve 
Zoon naar deze wereld te zenden, om de mensen weer met God te 
kunnen verzoenen. Daarvoor moest Hij, Zijn Zoon, sterven aan het 
kruis. Hij is weer opgestaan uit de dood en zit nu aan de rechterhand 
van Zijn Vader om te bidden voor allen die aan Hem gegeven zijn 
door Zijn Vader.

God is liefde, God houdt van Zijn schepselen en het is Zijn diepste 
verlangen dat de mensen Hem ook liefhebben en elkaar liefhebben. 
Door de zondeval is de mens echter God gaan haten, een vijand van 
God geworden, luistert meer naar de stem van satan, van zijn eigen 
hart en van de wereld dan naar de stem van God. 
Toen God aan Zijn plan begon te werken om de mensheid te red-
den, heeft Hij daarvoor het volk Israël uitverkoren. Het volk kreeg 
geboden van God als richtlijnen voor de omgang met Hem en hun 
naaste. Het belangrijkste gebod was dan ook “God liefhebben boven 
alles en de naaste als zichzelf”. Dat dit belangrijk was bevestigde ook 
de Messias Jezus, tijdens Zijn korte verblijf op deze aarde. Het is dus 
ook het belangrijkste gebod voor gelovigen in de Messias, Joden en 
heidenen. De Messias heeft dit gebod nog toegespitst in 

Johannes 13: 34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; 
zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. 35 Hierdoor zullen 
allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Het is ook het belangrijkste criterium in het einde der tijden, als ieder 
mens rekenschap moet geven aan God van zijn daden. Niemand kan 
echter dit gebod houden. Er is er maar ÉÉN geweest, Die aan de eis 
van Gods wet heeft voldaan. Dat is de Heere Jezus.
Voor de wedergeboren gelovige geldt 

Romeinen 5:5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze 
harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

De liefde, als vrucht van de Geest wordt zichtbaar (Galaten 5:22).



31

De val van satan
Vóór de schepping van de aarde heeft er in de hemel nog een andere 
gebeurtenis plaats gevonden. De belangrijkste engel kwam in opstand 
tegen God en met hem nog een schare andere engelen. Dit wordt ge-
noemd de val van satan, ook wel duivel genoemd. De engelen die met 
hem afvallig werden van God, worden demonen genoemd. De enge-
len waren geschapen met een vrije wil om voor of tegen God te kiezen. 
Door zijn verlangen naar onafhankelijkheid en macht heeft satan ge-
kozen tegen God. Hij deed daarmee in zijn overmoed een greep naar 
de macht en naar de troon van God. De val van satan wordt niet in het 
begin van de Bijbel beschreven maar op een later tijdstip. Zijn invloed 
op de schepping en het geschapene wordt wel duidelijk zichtbaar in de 
eerste hoofdstukken van het boek Genesis.
De val van satan wordt beschreven in: 

Jesaja 14: 9 Het rijk van de dood beneden raakte om u in beroering, om u tege-
moet te gaan, wanneer u zou komen. Het schudt ter wille van u de gestorvenen 
wakker, al de leiders van de aarde. Het laat van hun tronen opstaan al de konin-
gen van de volken. 10 Zij zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen u: 
Ook u bent nu zo zwak geworden als wij, u bent aan ons gelijk geworden! 11 Uw 
trots ligt neergeworpen in het graf, met de klank van uw luiten. Onder u is een 
bed van maden gespreid, en wormen zijn uw deken. 12 Hoe bent u uit de hemel 
gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwin-
naar over de heidenvolken! 13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; 
tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van 
de ontmoeting aan de noordzijde. 14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik 
zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. 15 Echter, u bent in het rijk van de dood 
neergestort, in het diepst van de kuil!

2 De opstand van satan
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Tegenbeeld van God
Satan is het tegenbeeld van God. Hij heeft dan ook een volledig te-
gengesteld karakter aan dat van God. 
Door deze opstand van satan was er voor hem geen plaats meer in 
de hemel der hemelen. Een onheilige satan en een heilig God kun-
nen niet naast elkaar bestaan. Een derde deel van de engelen koos 
partij voor satan, twee derde deel van hen bleef trouw aan God.( 
Openbaring 12:3,4). Er kwam een strijd in de hemel tussen de enge-
len van God en de engelen van satan. Deze strijd werd beslist in het 
voordeel van de engelen van God.
De vijand van God en zijn engelen werden uit de hemel verwijderd 
en op de aarde geworpen. 

Openbaring 12: 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude 
slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd 
neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

De satan heeft blijkbaar nog wel op één of andere manier toegang tot 
God. Dit lezen we in Job 1:6. 
De hel is de uiteindelijke verblijfsplaats voor satan en zijn demonen.
(Openbaring 20:10) “Het diepste der groeve” (uit Jes.14:15) is een uit-
drukking die gebruikt wordt voor de diepste duisternis van de hel die 
voor satan is gereserveerd. 
De profetie van Jesaja 14 over Babel vertoont veel overeenkomst met 
de hiervoor beschreven gebeurtenis.
Ook in Ezechiël wordt de val beschreven in een profetie tegen de 
vorst van Tyrus.

Ezechiël 28:2 Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere 
HEERE: Omdat uw hart hoogmoedig is geworden en u zegt: Ik ben God, ik 
zit op de zetel van God in het hart van de zeeën- terwijl u een mens bent en 
geen God- geeft u uw hart uit voor het hart van God... 14 U was een cherub 
die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was 
op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt 
was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtig-
heid in u gevonden werd. 16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw 
midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg 
van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van 
de vurige stenen.
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De apostel Petrus spreekt in één van zijn brieven ook over de val en 
vernedering van satan.

2 Petrus 2:4 Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard 
heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van 
de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden;

De hemel was dus gezuiverd van satans aanwezigheid en invloed. 
Het strijdterrein van de oorlog werd verplaatst van de hemel naar de 
aarde die inmiddels geschapen was. Satan had de strijd in de hemel 
verloren en de troon van het heelal bleef onveranderlijk in Gods han-
den. Satan moest met een nieuwe strategie komen: via de aarde de 
hemel veroveren. Dus richtten satan en zijn demonen hun aandacht 
geheel op de aarde als hun prooi en uitvalsbasis. Over het wezen van 
de satan en de strijd tegen satan gaan ook de volgende teksten:

Johannes 8: 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw 
vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet 
in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen 
spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en 
de vader van de leugen.

Efeziërs 6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar 
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de 
duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de 
hemelse gewesten.

De ambities van satan waren/zijn:
1. zich uitgeven als een god;
De satan probeert in alles God na te apen. Daarom wordt hij ook wel 
de aap van God genoemd. Dit blijkt wel het duidelijkst ten aanzien 
van de Drie-eenheid van God.
De Drie-eenheid van God bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest.
De drie-eenheid van satan bestaat uit satan, antichrist en het beest.

Openbaring 16: 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het 
beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als 
kikvorsen.
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2. een godenwoning (tempel) bewonen;

2Thessalonicenzen 2:3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want 
die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wet-
teloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die 
zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat 
hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

De macht van satan is beperkt
Satans macht is beperkt en niet te vergelijken met de macht van God. 
Hij is in principe al een verslagen vijand door het volbrachte werk van 
de Messias Jezus op Golgotha en door Zijn opstanding. Satan kan 
alleen optreden binnen de ruimte die God hem toestaat. Hierover 
staat geschreven in Job 1, in Openbaring 20 en Efeziërs 1. God staat 
hem toe een bepaalde macht uit te oefenen. Dit is een onderdeel van 
Gods ondoorgrondelijk handelen. We kunnen er op vertrouwen dat 
God daar Zijn bedoeling mee heeft, dat het past in Zijn plan met de 
mensheid.

Job 1:12 De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand; 
alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de satan ging weg 
van het aangezicht van de HEERE.

Efeziërs 1:19 en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan 
ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, 
20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en 
aan Zijn rechter hand zette in de hemelse gewesten, 21 ver boven alle over-
heid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, 
niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. 22 En Hij heeft alle din-
gen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen 
gegeven aan de Gemeente,

De gelovigen worden door de Heere vertroost en bemoedigd met de 
volgende belofte:

2Thessalonicenzen 3: 3 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en 
bewaren voor de boze.



35

Uit de beschrijving van de schepping, door God Zelf aan Mozes mee-
gedeeld, blijkt dat hetgeen God geschapen had, zeer goed was. God 
is volmaakt, heilig en zeer goed. Wat Hij gemaakt heeft is ook zeer 
goed. God maakte de mens naar Zijn beeld, gelijkend op Hem. Dat 
beeld zien wij honderd procent zuiver in de naar de aarde gekomen 
Messias Jezus.
De Schepper is de bron van Leven en Licht. Hij, de Messias, Jezus, is 
de bron van Leven en Licht, maar Hij is ook de Schepper. De apostel 
Johannes spreekt van Hem:

Johannes 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het 
Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het 
Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. 
4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen... 10 
Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft 
Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem 
niet aangenomen. 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft 
Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam 
geloven;

Johannes 8:12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der 
wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het 
licht van het leven hebben.

Door de val van de mens in zonde, is de hele schepping vervloekt. 
Maar de Schepper, de Messias Jezus, zal niet komen om alleen de 
mensen te verlossen, maar ook de aarde, de gehele schepping.

3 De volmaaktheid
van de schepping
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Genesis 3:17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem 
van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag 
daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen 
zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; 18 dorens en distels zal hij 
voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.

Johannes 8: 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw 
vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet 
in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen 
spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en 
de vader van de leugen.

Efeze 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duis-
ternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de 
hemelse gewesten.

Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de 
eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet 
meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerda-
len van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man 
sierlijk gemaakt is.

De schepping van de mens naar Gods beeld

Vrijwillige liefde
De relatie van God de Vader en Zijn Zoon, de Messias Jezus kenmerkt 
zich door de Liefde. Goddelijke Liefde. De Vader heeft de Zoon lief en 
de Zoon heeft de Vader lief. Dat is een vrijwillige Liefde. (Spreuken 
8:22-31)

Door de ongehoorzaamheid van de belangrijkste engel, de morgen-
ster, de satan, is de zonde in de hemel gekomen en door de on-
gehoorzaamheid van de door God geschapen mens is de zonde 
op aarde gekomen en heeft alles (alle dingen) op aarde aangetast. 
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De mens heeft geluisterd naar satan, hem gevolgd, en is God, zijn 
Schepper, ongehoorzaam geworden. Daardoor is de satan de overste 
van deze wereld geworden en de schepping aan de vergankelijkheid 
onderworpen. 

Nu had God dat in Zijn almacht wel kunnen veranderen. Ja, God had 
ook mensen kunnen scheppen of kunnen herscheppen die alleen in 
staat zijn Hem lief te hebben. Maar dat zouden dan een soort van 
marionetten zijn geworden. Ze zouden dan door God gedwongen 
zijn Hem lief te hebben. Ze kunnen dan ook niet anders. Het was 
het doel van God dat de mens Hem vrijwillig zou liefhebben en ge-
hoorzamen.

Maar God wilde geen gedwongen liefde. Hij wilde een liefde zoals 
tussen Hem en Zijn Zoon. Een liefde op basis van vrijwilligheid. En 
daarom heeft God een mens geschapen met een vrije wil. Helaas is 
deze vrije wil aangetast door de zonde en kiest de mens uit vrije wil 
nu alleen nog maar tegen God. 

God dat wetende, heeft daarom Zijn Zoon naar deze wereld gezon-
den om te openbaren wie Hijzelf is. Hij, God, heeft Zich geopenbaard 
in de Zoon van Zijn Liefde. En zoals Zijn Zoon is, zo wil God, dat ook 
Zijn schepselen zullen zijn. Volkomen in liefde en gehoorzaamheid.
Daarvoor was eerst nodig dat Zijn geliefde Zoon voor de zonden van 
de mensen en van de wereld zou lijden en sterven aan het kruis om 
daardoor de toorn van God te stillen, en de mens met God te kunnen 
verzoenen. 

Alle mensen worden daarom uitgenodigd om de Messias Jezus te 
aanvaarden als hun Verlosser en Verzoener van hun zonden. Door 
bekering en wedergeboorte worden zij een deel van het lichaam van 
Christus, de Gemeente. Christus is hun Hoofd. In Christus hebben 
zij de Vader vrijwillig lief. Dat is het doel van God. Mensen heeft Hij 
nodig die Hem vrijwillig hartelijk liefhebben, Hem willen dienen en 
Zijn Naam willen groot maken en verheerlijken. 
De navolgende teksten uit het NT maken dit duidelijk. 
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Johannes 14: 23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij lief-
heeft, 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.

1 Johannes 2: 5 Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk 
de liefde van God volmaakt geworden.

1 Johannes 4: 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.

Ook in de Tenach wordt gesproken over vrijwilligheid in de relatie tot God.
Vrijwillige offers – Exodus 35:2, 5, 21,22,29; 2Kronieken 29:31;  
Leviticus 7:16; Leviticus 22:21,23; Ezechiël 46:12; Psalm 119:108; Amos 4:5
Vrijwillige gaven – Deuteronomium 16:10; 1Kronieken 29:6,9,14,17; 
Ezra 1:6; Ezra 2:68; Ezra 7:15,16.
Vrijwillige dienst – 1Kronieken 28:21; 2Kronieken 17:15. 

Ook voor de toekomst van Israël, als het overblijvende deel van Israël 
zich zal bekeren, zal deze bekering geheel vrijwillig zijn. Hoe kan dat? 
Omdat ze dan door de Heere vrijwillig gemaakt worden.

Psalm 110: 3 Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met 
heilig sieraad; uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van 
Uw jeugd.

Mensen die niet in deze God geloven, geloven ook niet in de Bijbelse 
geschiedenis van de schepping in zes dagen. Zij denken dat door een 
zogenaamde oerknal de aarde uit het niets is ontstaan en dat door 
evolutie (zelfontwikkeling) de aarde voltooid is. Uit de geschiedenis 
van Israël en uit de geschiedenis van het Christendom blijkt dat de 
afval van God, de ongehoorzaamheid aan God, bijna altijd begint 
met twijfel en ongeloof inzake de scheppingsmacht van God. 

Ook uit de laatste honderd jaren blijkt dat de teruggang van de ker-
ken en de daarop volgende afval van God, heel dikwijls begint met 
twijfel en ongeloof inzake de scheppingsgeschiedenis, zoals deze in 
het boek Genesis beschreven is en op veel andere plaatsen in het 
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Woord van God aan de orde komt. Zoals bijvoorbeeld in de Wet van 
de tien geboden en in de Psalmen. Twijfel en ongeloof inzake de 
scheppingsgeschiedenis maken God tot een leugenaar. 

Genesis 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar 
Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels 
in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die 
over de aarde kruipen! 27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het 
beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 28 En 
God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul 
de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels 
in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! 

29 En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde 
is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot 
voedsel dienen. 30 Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in 
de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het 
groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. 31 En God zag al wat Hij 
gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het 
was morgen geweest: de zesde dag.

Genesis 2:1 Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. 
2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, 
rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 3 En 
God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al 
Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

Genesis 2: 21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, 
zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats 
ervan toe met vlees. 22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam 
genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. 23 Toen zei Adam: 
Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal 
mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. 24 Daarom zal 
een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; 
en zij zullen tot één vlees zijn. 25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn 
vrouw, maar zij schaamden zich niet.
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Het beheer van de schepping wordt aan de mens toevertrouwd. De 
mens ontvangt van God een grote verantwoordelijkheid. Hoe mooi 
had dit kunnen zijn. Maar door de zondeval is het beheer van de 
schepping niet geworden zoals God dit bedoeld had. Ook in het be-
heer van de schepping wordt het gebod van God om Hem lief te 
hebben boven alles en onze naaste als onszelf, met voeten getreden. 
Uit het beheer van deze aarde blijkt dat de mens in alles zichzelf 
op het oog heeft en dat gaat heel vaak ten koste van de naaste. Uit 
deze zelfzucht komen voort onderdrukking, uitbuiting, kolonisatie, 
slavernij ( ook moderne slavernij), roofbouw, verontreiniging van het 
milieu enz. 

Het is goed dat er organisaties zijn op het gebied van mensenrechten 
en van milieubescherming, anders zou de wereld nog onleefbaarder 
worden. Maar de kwaal zelf wordt niet genezen. 
Daarom zegt de apostel Paulus in 

Romeinen 8:19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping 
het openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan 
de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daar-
aan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd 
worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de 
heerlijkheid van de kinderen van God. 22 Want wij weten dat heel de schep-
ping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

Alleen als de Messias Jezus Koning zal zijn over deze aarde zal het 
beter gaan, dit als voorspel op een nieuwe hemel en nieuwe aarde die 
God uit de hemel zal doen neerdalen.

Genesis 1:27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van 
God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 28 En God 
zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de 
aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels 
in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

Genesis 2:16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de 
hof mag u vrij eten, 17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, 
daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker 
sterven.
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Eén leefregel ontvangt de mens van God
De mens wordt daartoe door God gezegend om die te kunnen 
houden. Dat staat van geen ander schepsel geschreven. De mens 
ontvangt van God één belangrijke leefregel waaraan hij zich moet 
houden, namelijk niet eten van de boom van de kennis van goed en 
kwaad. Bij overtreding van dit gebod zal de mens de dood sterven. 
Gezien de veelheid van bomen en vruchten in de hof zou de mens 
dit gebod gemakkelijk moeten kunnen houden. De mens was ook 
volmaakt gemaakt en in staat dit gebod te gehoorzamen.
Satan zaait echter twijfel over Gods integriteit. Hij verdraait de woor-
den van God en zijn eerste vraag aan de mens begint met een leugen. 
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Genesis 3:1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die 
de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat 
God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?

Rabbinale uitleg
In Sepher Hazohar van Rabbi Simeon ben Joachi lezen we over de 
woorden”de slang nu” als volgt:”Rabbi Isaak zei, dat de slang de boze 
verleider is, Rabbi Judah zei, dat hier sprake is van een werkelijke 
slang. Zij raadpleegden Rabbi Simeon en deze zei, dat ze beide ge-
lijk hadden. Het was wel Samaël ( de duivel), maar hij verscheen op 
een slang. Satan is ook het evenbeeld waarnaar de slang geschapen 
is. Slang en satan zijn hier één. Wij hebben de overlevering, dat in 
die tijd satan van de hemel daalde en op die slang reed (zat)” en 
iets verder wordt “De slang nu was listiger” als volgt verklaard: “De 
slang, dat is de Yetzer harä, de engel des doods. En omdat de slang 
de doodsengel is, heeft zij de dood veroorzaakt in de gehele wereld. 

Eva citeert als antwoord het Woord onvolledig en incorrect:

Genesis 3:2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in 
de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom die in het midden 
van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet 
aanraken, anders sterft u.

Satan projecteert zijn ware aard op de mens: als God gelijk willen 
zijn.

4 De mens valt in zonde
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Daarna weerspreekt hij de woorden van God en maakt God tot een 
leugenaar.

Genesis 3: 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 
Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen 
worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.

Met een leugen probeert hij de beide mensen te verleiden en hij 
slaagt daarin. De vrouw Eva wordt eerst verleid en daarna verleidt zij 
haar man Adam.

Genesis 3:6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en 
dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om 
er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook 
wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

Genesis 3:7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij 
naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf 
schorten. 8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wan-
delde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich 
voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. 
9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 10 En hij zei: 
Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom 
verborg ik mij. 11 En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van 
die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? 12 Toen 
zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom 
gegeven en ik heb ervan gegeten. 13 En de HEERE God zei tegen de vrouw: 
Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik 
heb ervan gegeten. 14 Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit 
gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het 
veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.

Door deze daad van ongehoorzaamheid wordt de relatie met God 
verbroken. De mens wordt onderdaan van satan en van zijn konink-
rijk der duisternis. De mens is van die tijd af “dood door de overtredin-
gen en de zonden” zegt de apostel Paulus in zijn brief aan de Efeziërs, 

4 De mens valt in zonde
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Efeziërs 2:1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was 
door de overtredingen en de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, 
overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de 
aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in 
de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3 onder wie ook wij allen voorheen 
verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de 
gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de 
anderen.

Hoe zwaar was de zonde van Adam en Eva? Was het alleen maar het 
ongeoorloofd nemen van een “appel”? Dus een lichte overtreding 
van Gods gebod?
Het was een zonde tegen de eeuwige, heilige God. Het was echter 
ook een zonde van grote omvang, want vele zonden waren hier in-
eengestrengeld. Het was een uitgebreide zonde, een keten met veel 
schakels. Er waren tenminste tien zonden in die ene overtreding be-
grepen (Thomas Watson noemt ze uitgebreid in zijn boek “De hoofd-
som van de geloofsleer”):

1. Ongeloof. Zij geloofden niet dat wat God gesproken had, waar 
was. God had gezegd dat zij de dood zouden sterven, ten dage als zij 
van de vrucht van die boom zouden eten. Zij geloofden echter niet 
dat zij zouden sterven door het eten van die prachtige vrucht. Dus 
door ongeloof maakten zij God tot een leugenaar, ja nog erger, zij 
geloofden de duivel eerder dan God.

2. Ondankbaarheid, die de inhoud is van elke zonde. God had Adam 
en Eva overladen met vele weldaden. Zij hadden Zijn beeld ingedrukt 
gekregen. Hij had Adam de heerschappij over de wereld gegeven. 
Alle vruchten in de hof mochten zij eten, behalve die éne.

3. Ontevredenheid. Indien zij tevreden waren geweest, dan zouden 
zij nooit open gestaan hebben voor verandering. Zij hadden zo ont-
zettend veel van God gekregen. 

4. Hoogmoed. Zij wilden wel als God zijn. “U zult als God zijn” zei 
de satan en Adam hoopte inderdaad blijkbaar zo te worden. Hij ver-
onderstelde dat de boom van de kennis hem alwetend zou maken. 
Maar door te hoog te klimmen kwam hij ten val.
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5. Ongehoorzaamheid. God had gezegd “U zult van die boom niet 
eten”, maar zij wilden er wel van eten, hoewel het hen hun leven kost-
te. Ongehoorzaamheid is een zonde tegen billijkheid en recht. Het is 
toch billijk dat we Hem dienen door Wie we onderhouden worden.

6. Nieuwsgierigheid. Zij bemoeiden zich met iets wat buiten hun ge-
bied lag en hen niet toebehoorde. Voorbeeld: God sloeg de mannen 
van Beth-Semes toen zij in de ark keken (1 Samuël 6:19). Zij wilden 
ook in Gods verborgenheid zien en proeven wat verboden was.

7. Wellust. Hoewel zij uit alle andere bomen konden kiezen, kregen 
zij toch wellust en wilden zij van die ene boom eten. Zij hadden meer 
dan het noodzakelijke ontvangen, maar toch begeerden zij in wellust 
de verboden vrucht.

8. Heiligschennis. De boom der kennis was niet voor Adam en Eva 
en toch namen zij ervan en beroofden God van Zijn rechtmatig bezit, 
wat heiligschennis is. Zij schonden het heilig recht van God.

9. Moord. Adam en Eva waren de eerste mensen en al hun nakome-
lingen waren in hen begrepen. Door te zondigen stortten zij al hun 
nakomelingen in het verderf. Dat begon al met Kaïn die zijn broeder 
Abel dood sloeg. Kaïn beging de moord maar indirect waren ook 
Adam en Eva daar schuldig aan, omdat door hun zonde, de zonde en 
de dood in de wereld gekomen was.

10. Aanmatiging. Adam en Eva maakten teveel aanspraak op Gods 
weldaden. Zij zegenden zichzelf en dachten dat zij vrede zouden 
hebben. Zij dachten dat zij, ondanks hun overtreding, niet zouden 
sterven; dat God eerder Zijn besluit zou herroepen dan hen straffen. 
Dat was een grote aanmatiging. 

Eén zonde kan vele zonden in zich bevatten. Wij zijn geneigd ge-
ringe gedachten te koesteren over de zonde en te zeggen “zij is maar 
klein”. Hoeveel zonden waren in de zonde van Adam en Eva begre-
pen. Daarom moeten wij iedere grote of kleine zonde mijden en do-
den als wij een zonde voelen opkomen.
Ongeloof noemt Thomas Watson op de eerste plaats. In het NT 
noemde de Heere Jezus het ongeloof ook op de eerste plaats. 
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Johannes 16:8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van 
zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij 
geloven;

En dit zei Hij van de Heilige Geest.
In het NT zegt de apostel Paulus daarover in: 

Romeinen 8:13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter 
door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

Dit laatste geldt voor iemand die door het geloof in de Messias Jezus, 
de Heilige Geest heeft ontvangen.

Adam, waar ben je? 
God wist uiteraard wel waar Adam en Eva zich bevonden. In deze 
vraag klinkt echter een diep verdriet en pijn door. Adam en Eva had-
den God verlaten, Hem de rug toegekeerd, hun Schepper, hun he-
melse Vader. Wat een kloof, wat een verwijdering is door deze zonde 
ontstaan. Ondanks dat zoekt God hen weer op. Adam en Eva worden 
beide door God aangesproken en ter verantwoording geroepen.
De eerste Adam moest zich verstoppen vanwege zijn zonde, de twee-
de Adam (de Messias) presenteerde Zichzelf als de Plaatsvervanger, 
zie: 

Psalm 40: 8 Toen zei ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. 9 
Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag 
Ik diep in Mijn binnenste.

Adam geeft echter zijn vrouw de schuld en daarmee indirect God zelf 
en Eva geeft de slang de schuld. Dit is een heel herkenbaar patroon, 
dat zich steeds herhaalt.
Adam gedroeg zich niet als de verantwoordelijke leider en satan 
greep zijn kans om hen te verleiden. 
Satan wordt door God zwaar gestraft. Het zal satan op de duur zijn 
kop kosten (op Golgotha). Maar in plaats van een heerlijk leven in 
het paradijs komen Adam en Eva en hun nakomelingen nu in een 
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voortdurende strijdsituatie, totdat de nieuwe Adam, de Messias Jezus 
komt, om als Koning op de aarde te regeren, de satan te binden, en 
daarna te werpen in de hel.
Adam en Eva krijgen het loon op de zonde. (Romeinen 6:23). Dat 
betekent geen harmonische gemeenschap meer met God en dood 
en verderf doen hun intrede. De zonde had niet alleen invloed op het 
leven van de mens, maar ook op de gehele schepping. 

Romeinen 8: 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, 
niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de 
hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het 
verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van 
God. 22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en geza-
menlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

Adam en Eva hebben het verbond (werkverbond) met God verbro-
ken. Het werkverbond werd ingesteld vóór de zondeval. Het was een 
voorwaardelijk verbond: als de mens zich aan al Gods geboden zou 
houden, dan zou God hem het eeuwige leven schenken. De “Boom 
van de kennis van goed en kwaad” was het symbolische teken bij dit 
verbond. De straf op het verbreken van het verbond was de dood.
Er zijn theologen en anderen die beweren dat de geschiedenis van de 
zondeval niet letterlijk gebeurd is. Men zou dat symbolisch moeten 
opvatten. Er zijn echter genoeg bewijzen in de Schrift die aantonen 
dat dit echt gebeurd is. De HEERE zegt zelf door middel van de pro-
feet Hosea in 6:7 dat Israël net zo ontrouw is als Adam geweest is ten 
opzichte van Hem. 

Hosea 6:7 Zíj hebben echter als Adam het verbond overtreden. Daar hebben 
zij trouweloos gehandeld tegenover Mij.
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De satan zal niet eeuwig als koning  
op de aarde regeren
God wist dat er maar één manier was om de mensheid te redden, 
namelijk door Zijn eigen leven te geven als offer voor de mensheid. 

Na het vallen in de zonde door de eerste mensen, komt God al met 
de belofte dat de satan niet zal overwinnen, maar dat er Iemand zal 
komen die satan de kop zal vermorzelen. (Genesis 3:15) Iemand uit 
het zaad van de vrouw. Dat duidt duidelijk op de Messias, die ge-
boren zal worden uit het menselijk geslacht. Van nature is de mens 
door de zondeval een vijand van God geworden en dient hij satan. 

Deze belofte, als een eerste aankondiging van de verlossing door de 
Messias, is even algemeen en omsluierd, als zij klaar en diep is. Het is het 
eerste verbond der genade dat God met een mens, met Adam sluit. Een 
heilig God sluit een verbond met een zondig mens. Het is een toezegging 
van God dat Hij de mens genadig zal zijn. Wel een eenzijdig verbond. 

In de Targum van Jeruzalem staan de volgende woorden: “Wanneer 
de zonen der vrouw de geboden der wet houden, zullen zij in staat 
zijn om u de kop te vermorzelen, en wanneer zij die geboden verla-
ten, zult gij hun de hielen kunnen vermorzelen, maar voor hen zal er 
genezing zijn, zoals er voor u geen genezing zal wezen, en zij n.l. de 
zonen der vrouw, zullen volkomen herstellen (axyjm aklmd amwyb) in de 
dagen van Koning Messias.”

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en 
tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en 
u zult Het de hiel vermorzelen.

5 Het beloofde zaad -
de moederbelofte
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Genesis 4:1 En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd 
zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen!

De wijze waarop Targum Jonathan de uitroep van Eva weergeeft, is 
veelbetekenend.
Hij vertaalt: “Ik heb een man verkregen, de Engel van JHWH” Deze 
benaming was een bepaalde omschrijving voor de Messias, in de la-
tere tijd van de Joodse synagoge.
En als commentaar op Genesis 4:25 “God heeft mij ander nageslacht 
gegeven” zegt de Midrasch Rabbah: Rabbi Tanchuma zegt uit naam 
van Rabbi Samuël : “Eva zag uit naar dat zaad, dat van een andere 
plaats zal komen. En welk zaad is dat? Dat is de Messias, de Koning.”

Lukas 1:31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem 
de naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David 
geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid 
en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 34 Maria zei tegen de engel: 
Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 
35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u 
komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook 
zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

2Thessalonicenzen 2:3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want 
die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wet-
teloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die 
zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat 
hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

Satans aanslag op het zaad van de vrouw
Vanaf de zondeval zal satan voortdurend proberen de komst van de 
Messias te verhinderen. Hij zal ook altijd proberen de mensen die 
van nature geboren worden als het zaad van satan, in zonde ontvan-
gen en geboren, in zijn greep vast te houden. Door de barmhartig-
heid van de Heere God zal er echter een volk komen dat Hij redt 
uit de macht van satan. Deze mensen krijgen een nieuw leven. Een 
leven uit God en worden eigendom van de Messias, die komen zal en 
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reeds gekomen is. De satan probeerde echter de mensen zo te de-
moniseren dat de komst van het beloofde Zaad daardoor verhinderd 
zou worden. 

Gelovigen vóór de zondvloed
Enige tijd na de zondeval, toen er al diverse mensengeslachten geboren 
waren, begon men de naam van God aan te roepen. (Genesis 4:26). Er 
was geloof nodig om dat te doen, omdat de meerderheid zich niets van 
God aantrok. Abel, de tweede zoon van Adam en Eva, had al in het be-
gin het principe van het offer ontdekt en in praktijk gebracht (Genesis 
4:4). Zijn hart was God toegewijd. Het bekendste geloofsvoorbeeld uit 
die tijd is Henoch, die met God wandelde en zonder te sterven in de 
hemel werd opgenomen (Genesis 5:24). Misschien was hij de enige 
die dat meemaakte, misschien waren er meer, we weten het niet. Ook 
van Noach lezen we dat hij met God wandelde (Genesis 6:9). 
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Twee van de meest verdorven perioden in de geschiedenis van de 
mensheid waren de dagen van Noach, vlak voor de zondvloed en de 
dagen van Lot.
In beide situaties waren de mensen zo zondig dat God ze van de 
aardbodem verdelgde.
In Noachs dagen ging het om de gehele wereld die zondig was en in 
Lots dagen om twee steden.

Genesis 6: 1 En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begon-
nen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, 2 dat Gods 
zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen 
zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. 3 Toen zei de HEERE: Mijn 
Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar 
zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. 4 In die dagen, en ook daarna, 
waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen 
waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars 
van oude tijden af, mannen van naam.

De reden waarom God de zondvloed over de aarde deed komen was 
het feit dat het menselijke geslacht op een enkele uitzondering na 
door en door zondig was (Genesis 6:5). De directe aanleiding tot 
de zondvloed was dat demonische wezens in mensengedaante zich 
vermengden met de “gewone” mensen. Zodoende brachten ze een 
geslacht voort van de meest kwaadaardige menselijke wezens die de 
geschiedenis wellicht ooit gekend heeft. Het waren de reuzen uit de 
voortijd (Genesis 6:4). Toen was de maat vol en kwam God er toe om 
de zondvloed over de aarde te laten komen. Daardoor zou het hele 
menselijke geslacht worden uitgeroeid, behalve Noach en zijn gezin. 

6 De zonde en de zondvloed
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Met dat gezin zou God daarna een verbond sluiten en een nieuwe 
start maken. Deze ramp beperkte zich niet tot het Midden-Oosten, de 
bakermat van de mensheid, maar besloeg de gehele aarde. Minstens 
154 afzonderlijke verslagen zijn gevonden van deze gebeurtenissen, 
verspreid over alle werelddelen. Ook de aardlagen spreken hierover 
een duidelijke taal. 

Genesis 6:5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot 
was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht 
waren. 6 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde 
gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. 7 En de HEERE zei: Ik zal 
de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot 
het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er 
berouw over dat Ik hen gemaakt heb. 8 Maar Noach vond genade in de ogen 
van de HEERE. 9 Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een recht-
vaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. 10 En 
Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. 11 Maar de aarde was verdor-
ven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. 12 Toen zag God de 
aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel 
op de aarde. 13 Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor 
Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en 
zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten. 14 Maak voor uzelf een ark van 
goferhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en 
van buiten met pek bestrijken.

Zie verder Genesis 6:15-22

Genesis 7:1 Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel 
uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn 
aangezicht rechtvaardig bent.

Zie verder Genesis 7:2-9

Genesis 7:10 En het gebeurde na die zeven dagen dat het water van de vloed 
over de aarde kwam. 11 In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de twee-
de maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen 
van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel openge-
zet. 12 En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten. 13 Op 
diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafeth, de zonen van Noach, 
en ook Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen met hen in de ark, 
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14 zij, en al de wilde dieren naar hun soort, al het vee naar zijn soort, alle krui-
pende dieren, die over de aarde kruipen, naar hun soort, en alle vogels naar 
hun soort, al wat gevleugeld is. 15 En van alle vlees waar een levensgeest in 
was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee aan twee. 16 En die kwamen, 
kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden 
had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe. 17 En de vloed was veertig 
dagen op de aarde, en het water nam toe en hief de ark omhoog, zodat hij 
van de aarde oprees.

Zie verder Genesis 7:18-23

Genesis 7: 24 En het water had honderdvijftig dagen lang de overhand op 
de aarde.

Genesis 8:4 En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag 
van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat. 5 En gaandeweg 
werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op 
de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.  
6 En het gebeurde na verloop van veertig dagen dat Noach het venster van 
de ark, dat hij gemaakt had, opendeed. 7 En hij liet een raaf los, die heen en 
weer bleef vliegen totdat het water van boven de aarde opgedroogd was. 8 
Daarna liet hij een duif van bij zich los om te zien of het water op de aardbo-
dem afgenomen was. 9 Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van 
haar voet; daarom keerde zij naar hem terug in de ark, want het water stond 
nog boven heel de aarde. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij 
zich in de ark. 10 En hij wachtte nog eens zeven dagen; toen liet hij de duif 
weer los uit de ark. 11 En de duif kwam naar hem toe tegen de avond; en zie, 
er was een afgebroken olijfblad in haar snavel; daaraan merkte Noach dat 
het water op de aarde afgenomen was. 12 Toen wachtte hij nog eens zeven 
dagen. Hij liet de duif los, maar zij keerde niet meer naar hem terug.

De aarde is weer droog.
Genesis 8:13 En het was in het zeshonderdeerste jaar, in de eerste maand, 
op de eerste dag van die maand, dat het water van boven de aarde opge-
droogd was. Toen nam Noach het luik van de ark weg en keek naar buiten, 
en zie, de aardbodem was opgedroogd. 14 In de tweede maand, op de zeven-
entwintigste dag van de maand, was de aarde droog geworden.



54

15 Toen sprak God tot Noach: 16 Ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en 
de vrouwen van uw zonen met u. 17 Laat al de dieren die bij u zijn van alle 
vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren, die over de aarde kruipen, 
met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en 
vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde.
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Het eerste wat Noach deed toen hij en zijn gezin uit de ark stapten, 
was de HEERE een dankoffer brengen. De HEERE nam dit offer aan 
en beloofde Noach dat Hij de aarde niet meer zou vervloeken, zoals 
Hij gedaan had. En in het vervolg zullen de seizoenen niet meer op-
houden.

Genesis 8:18 Toen ging Noach naar buiten, en zijn zonen, zijn vrouw en de 
vrouwen van zijn zonen met hem. 19 Alle dieren, alle kruipende dieren en 
alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, 
gingen de ark uit. 20 En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij 
nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op 
dat altaar. 21 En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in 
Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de 
mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van 
zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik ge-
daan heb. 22 Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, 
koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.

God is barmhartig en dat blijkt uit het verbond dat Hij met Noach 
sluit. Het is een eenzijdig verbond. God belooft aan Noach dat Hij 
alle mensen op de aarde niet meer door een watervloed zal verder-
ven. Als bewijs ontvangt Noach een teken van God, in de vorm van 
een regenboog. 

7 Gods verbond met Noach
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Genesis 9:8 En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem: 9 En Ik, zie, Ik 
maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, 10 en met alle levende 
wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; 
van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. 11 Ik 
maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een 
vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde 
te gronde te richten. 12 En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik 
geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door 
tot in eeuwigheid: 13 Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen 
als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. 14 Het zal gebeuren, als 
Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, 15 
dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende 
wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle 
vlees te gronde te richten. 16 Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, 
en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van 
alle vlees dat op de aarde is. 17 God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van 
het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.

De ondergang van Sodom en Gomorra
Dat de mannen van Sodom grote zondaars waren voor God kunnen 
we lezen in 

Genesis 13:13 De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zon-
daars tegenover de HEERE. 

Uit de verzen in Genesis 19:4-8 kunnen we opmaken dat homosexu-
aliteit één der hoofdzonden was. Deze zonde wordt expliciet ge-
noemd. Maar er zijn meer zonden geweest.
In Ezechiël 16:49 geeft de HEERE door Zijn profeet daar een opsom-
ming van.

Genesis 18:20 Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is 
groot en hun zonde heel zwaar. 21 Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk 
alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En 
zo niet, Ik zal het weten.
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Genesis 19: 4 Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de man-
nen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel 
het volk, niemand uitgezonderd. 5 Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: 
Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar 
buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.  
6 Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening, en sloot de 
deur achter zich, 7 en hij zei: Mijn broeders, doe toch geen kwaad! 8 Zie toch, 
ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap gehad hebben; laat 
mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen, 
deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de 
bescherming van mijn dak gekomen.

Genesis 19: 29 En het gebeurde, toen God de steden van deze vlakte te 
gronde richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde Hij Lot uit het 
midden van de verwoesting, toen Hij de steden waarin Lot gewoond had, 
ondersteboven keerde. 30 En Lot vertrok uit Zoar en ging met zijn twee 
dochters in het bergland wonen, want hij was bevreesd om in Zoar te blijven 
wonen. Hij woonde in een grot, samen met zijn twee dochters.

In de tijd van de koningen van Israël, toen het volk de afgoden ging 
dienen in plaats van de HEERE (JHWH) zei de profeet Jesaja dat in-
dien de HEERE niet barmhartig geweest was en niemand van het volk 
had overgelaten, zo zouden ze zijn geworden als het volk van Sodom 
en Gomorra. De zonden van Israël kwamen dus wel heel dicht in de 
buurt van de zonden van Sodom en Gomorra. In Jesaja 3:9 zegt de 
profeet dat zij de zonden evenzo als Sodom niet verbergen. Ook het 
land Edom ( waar de nakomelingen van Ezau woonden) zal vanwege 
de zonden een onbewoond land worden, als Sodom en Gomorra.
De profeet Jeremia zegt in zijn boek Klaagliederen 4:6 dat de zonden 
van het volk Israël zelfs groter zijn dan die van Sodom. De profeet 
Ezechiël geeft in het kort nogmaals aan wat de zonden van het volk 
van Sodom waren: 

Ezechiël 16:49 Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, 
overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand 
van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet. 50 Zij verhieven 
zich en deden een gruweldaad voor Mijn aangezicht. Daarom deed Ik hen 
weg, zodra Ik het gezien had.



58

De profeet gaat dan verder en zegt dat Israël de gevolgen van haar 
schanddaden en gruwelen zal moeten dragen en behandeld zal worden 
zoals zij de HEERE hebben behandeld, door het verbond te verbreken.
Maar dan komt als een grote verrassing een genadig woord van de 
HEERE, die als vurige kolen op het hoofd moeten neerkomen. De 
HEERE zegt dat hij zal denken aan het verbond van hun jeugd (met 
de vaderen gesloten) en dat Hij een eeuwig (nieuw) verbond met hen 
zal oprichten. Zodat Israël zich zal schamen over haar zonden bij het 
ontvangen van zoveel goedheid en genade! U kunt het lezen in 

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, 
spreekt de Heere HEERE.

Het gaat echter zo ver met de zonden van Israël dat de profeet Amos 
zegt dat de HEERE het land heeft omgekeerd ( vernietigd) en dat het 
volk nog gespaard is als een brandhout uit het vuur gerukt.

In het NT grijpt de Messias Jezus ook terug op het lot van Sodom 
en Gomorra in verband met het ongeloof van de Joden in bepaalde 
plaatsen. Hij stelt dat de plaats Kapernaum zwaarder geoordeeld zal 
worden dan Sodom, omdat zij de Messias hebben verworpen.

Mattheüs 11:23 En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult 
tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren 
gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag 
gebleven zijn. 24 Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraag-
lijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u.

Judas (niet de Iskariot) verwijst in zijn door hem geschreven boek 
naar de geschiedenis van Sodom en Gomorra. Hij stelt dat deze ste-
den tot een voorbeeld gezet zijn en de bewoners de eeuwige straf 
moeten dragen vanwege deze hun zonden.
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Judas 1:6 En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, 
maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van 
de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring 
gesteld. 7 Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die 
op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna 
zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de 
straf van het eeuwige vuur ondergaan.
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Babel, is de stad van Nimrod. Nimrod is de eerste machthebber op 
aarde en daarmee is hij de voorloper van ‘de mens der wetteloosheid’

Genesis 10: 8 En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de 
aarde te worden... 10 Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, 
Akkad en Kalne in het land Sinear.

In het NT lezen we meer over de mens van de wetteloosheid die er 
zal komen in het einde der tijden . De apostel Paulus schrijft hierover 
in zijn brief aan de Thessalonicenzen. 

2Thessalonicenzen 2: 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want 
die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wet-
teloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die 
zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat 
hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

Zie ook: 2Thessalonicenzen 2:5-12. 

De mens verenigt zich in de oudheid in rebellie 
tegen God 

Genesis 11:4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en 
een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam 
maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! 5 Toen daalde de 
HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het 
bouwen waren, 6 en de HEERE zei: 

8 Babel, de tegenhanger 
van Jeruzalem
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Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat 
zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen 
onmogelijk zijn.

Vergelijk hierbij het oerstreven van satan: 

Jesaja 14: 13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven 
Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de 
ontmoeting aan de noordzijde. 14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, 
ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

Een toren staat voor macht en aanzien zowel in politiek als religieus 
opzicht. Denk aan de aanslag van van 9-11-2001 op de Twin Towers in 
New York. Symboolstrategie: De islam verzet zich letterlijk tegen de 
torens van het Westen. In Dubai staat de Khalifatoren 828 m. hoog.

Zich een naam maken
De naam heeft de betekenis van de uitdrukking van een wezen met 
de daaraan verbonden autoriteit. Zo heeft God uitdrukkelijk Zijn 
Naam bekendgemaakt aan Israël en die Naam op het volk gelegd 
(Numeri 6:22-27). Joden spreken dan ook over God als ‘Ha Sjeem’, 
de Naam. Hier is echter sprake van de “anti-sjeem”: antisemitisme.
De HEERE daalde neer om te zien waar de mensen mee bezig waren 
en zei: “Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het be-
gin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te 
doen, voor hen onmogelijk zijn.” (Genesis 11:6). De mens die met zijn 
mogelijkheden een nieuwe wereldorde wilde creëren, want God had 
geboden: “Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde.” (Genesis 
9:1). Zij gingen echter niet de aarde vervullen maar bleven groten-
deels bij elkaar wonen. Zij zochten steun bij elkaar in plaats van bij 
God. Zij wilden groot en machtig worden. En uit dit streven kwam 
het plan voort om een stad te bouwen en een toren, waarvan de top 
tot in de hemel zou reiken.
God daalde echter neer uit de hemel en verwarde hun taal, zodat zij 
elkaar niet meer konden verstaan. Het gevolg was dat mensen die 
wel dezelfde taal spraken zich gingen verspreiden over de aarde. In 
Psalm 2:4 staat dat de God van de hemel zal lachen over de mensen 
die Hem bespotten en geen rekening met Hem willen houden.

8 Babel, de tegenhanger 
van Jeruzalem
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Genesis 11:1 Heel de aarde had één taal en eendere woorden. 2 En het ge-
beurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear 
vonden. Daar gingen zij wonen. 3 En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, 
laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden 
hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 En zij zeiden: Kom, laten 
wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, 
en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde 
verspreid! 5 Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de 
mensenkinderen aan het bouwen waren, 6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen 
één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en 
nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. 
7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij 
geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. 8 Zo verspreidde de HEERE hen 
vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. 
9 Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE 
de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel 
de aarde.

Kenmerken van Jeruzalen en van Babel als  
tegenhanger van Jeruzalem
(Nieuwe) Jeruzalem:
1. Stad van de grote Koning (Psalm 48:3; Mattheüs 5:35)
2. Bruid van het Lam (Openbaring 21:2)
3. De Heilige stad (Mattheüs 27:53)
4. Plaats van Gods heiligdom (Psalm 24)
5. Plaats waar alle volken zich voor de HEERE zullen neerbuigen  

(Zacharia 14:7)
6. Nederdalend uit de hemel (Openbaring 21:2,10)
7. God Ontwerper en Bouwmeester (Hebreeën 11:10)
8. De stad die Ik verkoren heb om Mijn Naam daar te vestigen  

(1 Koningen 11:36)

Babel:
1. Stad van Nimrod (Genesis 10:9,10)
2. De grote hoer (Openbaring 17:1)
3. Centrum van gruwelen en onreinheden (Openbaring 17:4)
4. Woonplaats duivelen (Openbaring 18:2)
5. Dronken van bloed der heiligen (Openbaring 17:6)
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6. Opgericht vanaf de aarde (Genesis 11:4)
7. Ontworpen en gebouwd door de mens ( Genesis 11:4)
8. Vestiging van de anti-naam (Genesis 11:4)

Babel, stad van Nimrod
Cush en Nimrod zijn nakomelingen van Cham. Cham die door zijn 
vader Noach werd vervloekt. Noach sprak de zegenwens uit dat 
Kanaän, het land van Cham, dienaar zou zijn van zijn broer Sem. 
Deze zegenwens werd later door de HEERE vervuld, toen Israël, als 
nakomeling van Sem, het land Kanaän in bezit mocht nemen. En het 
nu opnieuw weer gedeeltelijk in bezit mocht nemen. Op Gods tijd zal 
echter het gehele land weer in bezit komen van Israël.

Genesis 10:8 En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de 
aarde te worden. 9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de 
HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het 
aangezicht van de HEERE. 10 Het begin van zijn koninkrijk bestond uit 
Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.
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In het boek Openbaring, hoofdstuk 17, krijgen wij een beeld van sa-
tan, getekend als een vrouw, een grote hoer, die dronken geworden 
is van haar overspel en hoererij. Zij is de moeder van alle hoererij en 
gruwelen op deze aarde. Zij wordt ook genoemd Babylon of Babel, 
de stad van satan, als tegenhanger van Jeruzalem, de stad van God.

Openbaring 17: 1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen had-
den, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over 
de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. 2 Met haar hebben de 
koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn 
dronken geworden van de wijn van haar hoererij. 3 En in de geest bracht hij 
mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlaken-
rood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien 
horens. 4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid 
met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar 
hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 5 En op haar 
voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de 
moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. 6 En ik zag dat de 
vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de 
getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.

Woonplaats van duivelen
Tijdens het duizendjarig Vrederijk wordt de satan gebonden, als-
mede zijn demonen, duivelen. De plaats waar zij tijdelijk opgesloten 
worden noemt de Bijbel het grote Babylon, de bewaarplaats van alles 
wat onrein en gruwelijk is in Gods oog. 

9 Babel, centrum van 
gruwelen en onreinheden
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Openbaring 18:2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is 
gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een 
schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei 
onreine en weerzinwekkende vogels.9 Babel, centrum van 

gruwelen en onreinheden
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Van Abraham- 
Mozes - Sinaï 
Verbond
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Het begin van de verkiezing
God sluit een verbond met Abraham. Het is een onvoorwaardelijk 
verbond. Het is een eeuwig verbond. 

Het verbond wordt vervuld in het beloofde Zaad, Jezus, de Messias. 
Dat is de geestelijke kant van het verbond, een hemels Koninkrijk. De 
materiële kant van het verbond is het nageslacht van Abraham, het 
beloofde land, een aards Koninkrijk. 
De verkiezing begint al bij de zonen van Adam, bij Noach en de zonen 
van Noach. Sem is een zoon van Noach en ontvangt de grootste zegen. 

Genesis 9: 26 Ook zei hij: Gezegend is de HEERE, de God van Sem! Laat 
Kanaän een dienaar voor hem zijn! 27 Laat God Jafeth uitbreiden en laat hij in 
de tenten van Sem wonen! En laat Kanaän voor hem een dienaar zijn!

Geslachtsregister van Abraham, Izak en Jakob.

Lukas 3:34 …Jakob, den zoon van Izak, den zoon van Abraham, den zoon 
van Thara, den zoon van Nachor, 35 Den zoon van Saruch, den zoon van 
Ragau, den zoon van Falek, den zoon van Heber, den zoon van Sala, 36 
Den zoon van Kainan, den zoon van Arfaxad, den zoon van Sem, den zoon 
van Noe, den zoon van Lamech, 37 Den zoon van Mathusala, den zoon van 
Enoch, den zoon van Jared, den zoon van Malaleel, den zoon van Kainan, 
38 Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon 
van God.

Van Abraham- 
Mozes - Sinaï 
Verbond

10 God verkiest Zich 
een volk uit de volken
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Verkiezing van Abram
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.

Wat belooft God aan Abram in Genesis 12 ?

1. God verkiest Abram en in hem zijn nageslacht.
2. God zal Abram een land wijzen om te wonen.
3. God zal Abram tot een groot volk maken.
4. God zal Abram zegenen en zijn naam groot maken.
5. Abram zal tot een zegen zijn..
6. De wereld zal gezegend worden door zijn nageslacht.
7. God zal zegenen wie het volk van Abram zegent.
8. God zal vervloeken wie het volk van Abram vervloekt.

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.

Deuteronomium 10: 15 Maar alleen voor uw vaderen heeft de HEERE 
liefde opgevat om hen lief te hebben, en Hij heeft hun nageslacht na hen, u, 
uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dage nog is.

Deuteronomium 14: 2 Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw 
God. De HEERE heeft ú uit alle volken die op de aardbodem zijn, uitgekozen 
om voor Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.

In Abram zullen alle geslachten van de 
aarde gezegend worden. 

God heeft Zich in Abraham een volk verkoren uit alle volken op deze 
aarde om Zijn dienaar te zijn. Een volk dat Hij liefheeft als Zijn oogappel. 
Een volk dat Hij ook zal blijven liefhebben, ook al hebben zij God niet 
meer lief. Ook al gaan zij andere goden, afgoden, dienen in plaats van de 
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God die hen uitverkoren heeft. De God Die hemel en aarde geschapen 
heeft. Ook in de tijd dat Israël de afgoden dient, zegt God nog, u bent 
Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen. Dit woord staat 
al eeuwenlang in de Tenach, het OT. En in het NT bevestigt de apostel 
Paulus dit nog eens overduidelijk in Romeinen 9-11.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat er nog steeds kerken zijn die volhou-
den te beweren dat Israël niet meer Gods volk is. Dat de beloften niet 
meer geldig zijn voor Israël. Dat de kerk in de plaats is gekomen van 
Israël. Dat Israël geen toekomst meer heeft. De navolgende verzen ma-
ken dit duidelijk.

Genesis 15: 5  Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de
hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal 
uw nageslacht zijn. 6 En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot 
gerechtigheid. 7 Verder zei Hij tegen hem: Ik ben de HEERE, Die u uit Ur van de 
Chaldeeën geleid heb, om u dit land te geven om het in bezit te hebben. 8 Hij 
zei: Heere HEERE, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? 9 Hij zei 
tegen hem: Haal voor Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een drieja-
rige ram, een tortelduif en een jonge duif. 10 Hij haalde al deze dieren voor Hem, 
deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij 
echter niet. 11 Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg die 
weg. 12 En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op 
Abram viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. 13 Toen zei 
God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in 
een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd 
jaar onderdrukken. 14 Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, recht-
spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. 15 Maar ú zult in 
vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede ouderdom begraven worden. 16 
De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid 
van de Amorieten is tot nu toe niet vol. 17 En het gebeurde dat de zon onderging 
en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, 
die tussen die stukken doorging. 18 Op die dag sloot de HEERE een verbond 
met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier 
van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat: 19 de Kenieten, de 
Kenezieten, de Kadmonieten, 20 de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïeten, 21 de 
Amorieten, de Kanaänieten, de Girgasieten en de Jebusieten.

De verkiezing door God gaat boven het menselijk oordeel uit vanwege 
de soevereiniteit, de liefde en de genade van God.

Numeri 23:21 Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob; ook ziet Hij geen 
kwaad in Israël aan. De HEERE, zijn God, is met hem, en de jubel klank van 
de Koning is bij hem.
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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.

Jesaja 44: 2 Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moeder
schoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die
Ik verkozen heb.
Zie ook Romeinen 11:27-29.

De gelovige niet-Joden zijn mede erfgenamen met de gelovige Joden 
in de gemeente van de Messias Jezus.

Efeziërs 3:6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot het-
zelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, 
door het Evangelie,

Exodus 19: 5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond 
in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want 
heel de aarde is van Mij. 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters 
en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

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.
 
Deuteronomium 26: 18 En de HEERE heeft u heden verklaard dat u voor Hem 
een volk zult zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is, zoals Hij tot u gesproken heeft, 
en dat u al Zijn geboden in acht moet nemen, 19 en dat Hij u een plaats zal geven, 
hoog boven alle volken die Hij gemaakt heeft, tot lof, tot een naam en tot sieraad; 
en dat u een heilig volk zult zijn voor de HEERE, uw God, zoals Hij gesproken heeft.

Deuteronomium 32: 8 Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uit-
deelde, toen Hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het grondgebied van 
de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten. 9 Want het deel van 
de HEERE is Zijn volk, Jakob is het gebied dat Zijn eigendom is. 10 Hij vond hem in 
een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onder-
wees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel. 11 Zoals een arend zijn nest op-
wekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn 
vlerken, 12 zo heeft alleen de HEERE hem geleid, er was geen vreemde god bij hem.
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Galaten 3: 8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen 
zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u 
zullen al de volken gezegend worden. 9 Daarom worden zij die uit het geloof 
zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham... 18 Want als de erfenis uit 
de wet is, is zij niet meer uit de belofte; maar aan Abraham heeft God die 
door de belofte genadig geschonken... 29 En als u van Christus bent, dan 
bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.
 
Galaten 3: 16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nage-
slacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn 
van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.

Israël blijft het volk van God omdat als God iets verkiest, dan is dat een 
eeuwige verkiezing. Dat geldt voor Israël en dat geldt ook voor de NT 
gelovigen. Er is geen afval van de heiligen. Eenmaal uitverkoren, altijd 
uitverkoren. Zonder verkiezing zou niemand tot bekering en wederge-
boorte komen. De apostel Paulus laat ons dat weten in zijn brief aan de 
Romeinen. De wetenschap van de verkiezende God is tot troost voor de 
gelovigen. En God wil verkiezen. Daarom worden alle mensen opgeroe-
pen om Hem te zoeken, om zich tot Hem te bekeren. God wil niet dat er 
één mens verloren gaat. Maar de mens moet zelf wel willen.

Romeinen 8: 29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook 
van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te 
zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 30 En hen die 
Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die 
Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerecht-
vaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Dat de verkiezing eeuwig is, wordt door de HEERE bevestigd op nog an-
dere plaatsen in Zijn Woord. Dat is dus een verkiezing nog vóór het ont-
staan van de wereld. Dat betreft Abraham, dat betreft Jakob/Israël, dat be-
treft ieder individueel gelovige. De apostel Paulus schrijft daarover ook in 
zijn brief aan de Efeziérs, hoofdstuk 1:1-11. Aan God is van eeuwigheid alles 
bekend. 
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1Kronieken 17: 21 En wie is als Uw volk Israël, het enige volk op de aarde 
dat God is gaan verlossen om voor Hem een volk te zijn, om Zich een Naam 
te maken door het doen van grote en ontzagwekkende dingen, door heiden-
volken te verdrijven van voor de ogen van Uw volk, dat U uit Egypte verlost 
hebt. 22 U hebt Uw volk Israël voor U tot Uw volk gemaakt, voor eeuwig, en 
Ú, HEERE, bent hun tot een God geworden.

Jesaja 45: 17 Israël echter wordt door de HEERE verlost: een eeuwige verlos-
sing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit!

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

Openbaring 17:14 …want Heere der heren is Hij en Koning der koningen 
- zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverko-
renen en gelovigen.

Zie ook Psalm 103:17; Jesaja 54:8; Romeinen 11:28,29; 2Thessalonicenzen 
2:13-16; 2Timotheus 1:9.
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De verkiezing van Abraham en in hem zijn nageslacht, in de lijn van 
Izak en Jakob, wordt door God bevestigd door de sluiting van een 
verbond. Dit verbond heeft zoals gezegd twee kanten, een geeste-
lijke en een materiële kant. De materiële kant betreft zijn nageslacht 
en het land Kanaän, wat aan hem wordt beloofd als een eeuwige  
bezitting. Over deze verbond sluiting lezen we in Genesis 15.

Genesis 15:8 Hij zei: Heere HEERE, waardoor zal ik weten dat
ik het in bezit zal krijgen? 9 Hij zei tegen hem: Haal voor Mij een driejarige 
jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge 
duif. 10 Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze doormidden en legde 
de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij echter niet...13 Toen zei 
God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn 
in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vier-
honderd jaar onderdrukken. 14 Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen 
dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken.
15 Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede ouderdom
begraven worden. 16 De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat 
van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. 17 En het 
gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een ro-
kende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging. 18 Op 
die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht 
heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, 
de rivier de Eufraat: 19 de Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, 20 de 
Hethieten, de Ferezieten, de Refaïeten, 21 de Amorieten, de Kanaänieten, de 
Girgasieten en de Jebusieten.

11 God belooft Abraham
een land tot eeuwig bezit
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In de antieke wereld kwam een dergelijke verbondssluiting wel vaker voor. 
De mindere partij ging tussen de geslachte helften van een dier door. In 
dit geval is het de Heere Zelf die het bloedpad doorloopt. God nam de 
plaats van Abraham in en ging als Enige tussen de dierstukken door. God 
stond Zelf garant voor dit verbond, voor Zichzelf als wel voor Abraham. 
Als Abraham en zijn nakomelingen het verbond niet zouden houden dan 
zou het ook Gods bloed kosten. Abraham moet hier toch ook wel iets van 
begrepen hebben. Hij geloofde dat God het verbond zou nakomen. We 
zien hier een duidelijke heenwijzing naar het Nieuwe Verbond, waar de 
Messias Jezus Zijn eigen bloed geeft voor de overtreders. 

In de verzen 16-21 zegt God dat Hij het land van deze volken aan de 
Israëlieten zal geven.  In Exodus 23 wordt dit uitdrukkelijk ook door 
de HEERE beloofd. 

Exodus 23:23 Want mijn Engel zal voor uw aangezicht gaan en u brengen 
naar de Amoriet, de Hethiet, de Perizziet, de Kanaäniet, de Chiwwiet en de 
Jebusiet, en Ik zal hen vernietigen.

De omvang van het land
In het boek Jozua lezen we welk deel van het land Kanaän onder de 12 
stammen werd verdeeld. Dit wordt zeer gedetailleerd beschreven. De 
uiterste noordelijke grens is de rivier Frath. Algemeen wordt aange-
nomen dat dit de rivier Eufraath is. Dit zou betekenen dat het gehele 
land Libanon en ook een deel van het huidige Syrië aan Israël was 
toegezegd. Een deel van deze landen werd verdeeld onder de stam-
men Asher en Naphtali. Tegenwoordig wordt aangenomen dat de 
noordelijkste stad Sidon was. Een groot deel van het huidige Jordanië 
hoorde ook bij Israël en werd toebedeeld aan de stammen Manasse, 
Gad en Ruben.
Israël heeft een groot deel van het beloofde land inmiddels in haar 
bezit, maar nog niet alles wat haar rechtens van de HEERE toekomt. 
En het land wat in bezit is wordt door de omringende volken en de 
UN aangevochten. Terwijl in 1920 door de Volkenbond de historische 
rechten van Israël op het land werden erkend. De vestiging van een 
Palestijnse staat in dat land zal dan ook illegaal zijn op basis van de 
verklaring en erkenning in 1920! 
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Genesis 15:18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: 
Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot 
aan de grote rivier, de rivier de Eufraat:

Genesis 17:8 Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling 
bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.

Jozua 15:3 Hij loopt vanaf dat punt ten zuiden van de Schorpioenenpas, 
gaat langs Zin, loopt vervolgens omhoog ten zuiden van Kades-Barnea, 
gaat langs Hezron, loopt omhoog naar Adar en buigt af naar Karkaä. 4 
Vervolgens gaat hij langs Azmon en komt uit bij de Beek van Egypte. Het 
eindpunt van deze grens ligt bij de zee. Dit is voor u de zuidgrens.

Jozua 21:43 Zo gaf de HEERE aan Israël heel het land dat Hij gezworen 
had hun vaderen te geven. Zij namen het in bezit en woonden erin. 44 En de 
HEERE gaf hun rondom rust, overeenkomstig alles wat Hij hun vaderen ge-
zworen had. Niemand van al hun vijanden kon tegenover hen standhouden. 
Al hun vijanden gaf de HEERE in hun hand. 45 Van al de goede woorden 
die de HEERE tot het huis van Israël gesproken had, is er niet één woord 
onvervuld gebleven: alles is uitgekomen.

Leviticus 25:23 Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want 
het land behoort Mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij.

Uit deze tekst zou de gedachte kunnen ontstaan dat God het land 
niet tot een eeuwige bezitting heeft gegeven. Wat God echter aan 
Abraham beloofd heeft, is door God niet weer ingetrokken. In deze 
tekst wordt gedoeld op het gegeven dat de aarde van de HEERE is, 
zoals in Psalm 24:1 staat geschreven: “De aarde is van de HEERE en al 
wat zij bevat, de wereld en wie er wonen.”
Abraham was vreemdeling en bijwoner in Kanaän. Zijn nageslacht 
zal dit land krijgen tot een eeuwige bezitting. Waarom? Abraham is 
door God uitverkoren om dit land te bezitten. 
Maar er waren wel voorwaarden door God gesteld aan het beheer. Bij 
geen goed beheer en ongehoorzaamheid zouden zij het land tijdelijk 
kwijt kunnen raken. Maar hun eeuwig bezit van het land is wel zeker. 
Zie hiervoor de profetieën inzake het duizendjarig Vrederijk, het eeu-
wig Vrederijk en het nieuwe Jeruzalem. 
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1Kronieken 16: 15 Denk aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die 
Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties, 16 aan het verbond dat Hij met 
Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Izak. 17 Voor Jakob heeft Hij het 
vastgesteld als een verordening, voor Israël tot een eeuwig verbond, 18 door 
te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is.

In Leviticus 25:23 zegt God dat het land van Hem is en dat Israël 
vreemdeling en bijwoner bij/met God is. De aarde is des Heren en 
het is een zegen en voorrecht dat wij op deze aarde reeds bij/met 
God mogen wonen als vreemdeling. Vanuit dit gegeven is ons eeu-
wig huis bij God in de hemel. Ongelovigen zijn zonder God op de 
aarde en hebben ook geen deel aan de beloften van God. Heidenen 
zijn vreemdelingen en bijwoners zonder God, Israël is vreemdeling 
en bijwoner bij/met God op deze aarde. Ongelovigen zijn van nature 
zonder God, zonder hoop en zonder belofte. Door het geloof zijn 
Christenen niet meer vreemdelingen en bijwoners zonder God, maar 
medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God door het offer 
van de Messias Jezus. 

Genesis 47: 9 Jakob zei tegen de farao: Het aantal van de jaren van mijn 
vreemdelingschap is honderddertig jaar. Weinig in getal en vol kwaad zijn 
mijn levensjaren geweest, en zij hebben het aantal van de levensjaren van 
mijn vaderen in de dagen van hun vreemdelingschap nog niet eens bereikt. 
10 En Jakob zegende de farao en ging weer bij de farao weg.

Psalm 39:12 Luister naar mijn gebed, HEERE, neem mijn hulpgeroep ter ore, 
zwijg niet bij mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij U, een bijwoner, 
zoals al mijn vaderen.

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. 10 Voor Jakob heeft Hij het 
vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, 11 door 
te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is.

Efeziërs 2:13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, 
door het bloed van Christus dichtbij gekomen... 19 Zo bent u dan niet meer 
vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisge-
noten van God, door het offer van de Messias Jezus.
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God heeft het land als erfenis gegeven aan Zijn eerstgeboren zoon, 
Zijn knecht Israël. Dit kan alleen als Israël rechtvaardig is voor God.
Maar Israël is niet rechtvaardig vanuit zichzelf. Israël zal rechtvaardig 
gemaakt worden door het geloof in God en de Messias. Door de ver-
kiezende liefde van God voor Zijn volk Israël. In de Psalmen wordt dit 
nog eens verder uitgewerkt. 
In het duizendjarig Vrederijk gaat deze landbelofte voor Israël vol-
ledig in vervulling.
Aan het einde der tijden komt er naar de belofte van God een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde. 

Psalm 136:21 Hij gaf hun land als erfelijk bezit, want Zijn goedertierenheid 
is voor eeuwig; 22 als erfelijk bezit aan Zijn dienaar Israël, want Zijn goe-
dertierenheid is voor eeuwig.

Bepalingen voor Israël inzake het gebruik van het land.
In Leviticus 25 staan een aantal bepalingen waaraan Israël zich moet 
houden. Uitvoerig wordt beschreven hoe dit in zijn werk zal gaan. 
Het kopen en terugkopen. Doen zij dit niet dan zullen zij hiervoor 
tijdelijk gestraft worden. 

Leviticus 25:3 Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijn-
gaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. 4 Maar in het zevende jaar 
moet het voor het land sabbat zijn, een periode van volledige rust, een sab-
bat voor de HEERE. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u 
niet snoeien. 5 Wat er na uw laatste oogst nog opkomt, mag u niet oogsten, 
en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een 
jaar van volkomen rust voor het land. 6 De opbrengst van de sabbat van het 
land zal voor u als voedsel dienen: voor u en uw slaaf en uw slavin, uw dag-
loner en uw bijwoner, die bij u als vreemdeling verblijven. 7 Ook voor uw vee 
en voor de wilde dieren die in uw land leven, mag heel de opbrengst ervan als 
voedsel dienen. 8 Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven 
keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig 
jaar voor u zijn. 9 Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de 
maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in 
heel uw land laten klinken. 10 U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating 
in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder 
zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie.

Leviticus 27:24 In het jubeljaar komt de akker weer terug aan hem van wie 
hij die gekocht heeft, aan hem die het land in bezit had.
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De straf op de overtreding van de geboden in Leviticus 25 en 27 staat in:

Leviticus 26:33 Ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal ach-
ter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden 
een puinhoop. 34 Dan zal het land behagen scheppen in zijn sabbatsjaren, 
alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent. Dan 
zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren. 35 Alle 
dagen dat het verwoest ligt, zal het rusten, omdat het niet rustte gedurende 
uw sabbatten, toen u het bewoonde.
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Er is in de Bijbel niet alleen sprake van een aardse erfenis, maar ook 
van een geestelijke erfenis. Het erfdeel dat Abraham/Israël zou ont-
vangen was in eerste instantie aards, stoffelijk. Het erfdeel voor de 
gelovigen uit de Gemeente is primair geestelijk. Gelovigen zijn kin-
deren van God en mede-erfgenamen van God en Christus. 
De gelovigen uit de heidenen worden geënt in de stam en wortels 
van de olijfboom Israël. Deze wortel en stam is de Messias, het Zaad 
van Abraham. De takken zijn grotendeels afgehouwen, maar zullen 
later opnieuw weer worden ingeënt. Paulus zegt hierover in;

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 vettigheid 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.

Efeziërs 2:11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees 
en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijde-
nis in het vlees, die met de hand gebeurt, 12 dat u in die tijd zonder Christus 
was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft 
de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de we-
reld. 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het 
bloed van Christus dichtbij gekomen.

 

12 Een geestelijke erfenis 
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Efeziërs 3:4 waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het 
geheimenis van Christus, 5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan 
de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen 
en profeten door de Geest, 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn 
en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in 
Christus, door het Evangelie,

Galaten 3:7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinde-
ren zijn. 8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou 
rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen 
al de volken gezegend worden. 9 Daarom worden zij die uit het geloof zijn, 
gezegend samen met de gelovige Abraham.

Galaten 3:29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht 
en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

Handelingen 15:14 Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heide-
nen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. 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 op-
bouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer 
oprichten, 17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoe-
ken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, 
Die dit alles doet.

Galaten 3:14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen 
zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door 
het geloof.

De erfenis die voor hen/ons is weggelegd is rijker dan wij ooit kun-
nen bevatten. De apostel Paulus beschrijft dit in:

Romeinen 8:16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van 
God zijn. 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgena-
men van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met 
Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 
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Hebreeën 9:15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, 
opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredin-
gen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de 
eeuwige erfenis ontvangen.

Wie zijn de geroepenen? De apostel geeft daar antwoord op in 
Romeinen 8, vers 28-30. Hij zegt dat degene die God liefhebben alle 
dingen medewerken ten goede, voor hen die naar het voornemen van 
God geroepen zijn. Deze heeft God tevoren gekend en van tevoren be-
stemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon. Deze 
geroepenen heeft God ook gerechtvaardigd en heeft Hij ook verheer-
lijkt. De gelovigen erven God en Christus. Deze gedachte komt ook 
in het OT voor. Wat het OT onder geestelijke zegen/erfenis verstaat, 
lezen we in 

Jozua 13:33 Maar aan de stam van Levi gaf Mozes geen erfelijk bezit; de 
HEERE, de God van Israël, is Zelf hun erfelijk bezit, zoals Hij tegen hen 
gezegd heeft.

Levi was een priesterlijke stam. Vandaar dat zij geen deel erfden van 
het beloofde land. Hun erfdeel was de Heere zelf. Zij erfden God. 
David zei: “De Heere is mijn erfdeel” (Psalm 16:5) 
In Klaagliederen 3:24 zei Jeremia: ”Mijn deel is de HEERE, zegt mijn 
ziel, daarom zal ik op Hem hopen.”.

Wat erven de gelovigen?
De gelovigen ontvangen de Heilige Geest. Hij garandeert ons de er-
fenis. Paulus spreekt hiervan in 

Efeziërs 1:14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die 
ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

De gelovigen erven ook de verlossing die straks voor ons klaar ligt 
om gerealiseerd te worden. De apostel Petrus spreekt hierover in: 
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1Petrus 1:4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die 
in de hemelen bewaard wordt voor u. 5 U wordt immers door de kracht van 
God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopen-
baard te worden in de laatste tijd. 

De gelovigen erven ook het Koninkrijk. De Heere Jezus belooft dit 
zelf in: 

Mattheüs 25:34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechter 
hand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u 
bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

De gelovigen zullen ook de aarde erven. In Psalm 37 zegt God dat de 
rechtvaardigen, de zachtmoedigen, de oprechten de aarde zullen er-
ven. Dat zijn mensen die door de Geest van God en door Zijn genade 
rechtvaardig gemaakt zijn. Ze zijn niet rechtvaardig, zachtmoedig en 
oprecht vanuit henzelf. Zij geloven in en zijn eigendom geworden 
van Jezus, de Messias, de RECHTVAARDIGE. 

Psalm 37:11 Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde 
scheppen in grote vrede... 18 Jod De HEERE kent de dagen van de oprechten, 
hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven... 21 Lamed De goddeloze leent en 
betaalt niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft. 22 Want 
wie door Hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten; maar wie door Hem 
zijn vervloekt, worden uitgeroeid... 29 De rechtvaardigen zullen de aarde 
bezitten en voor eeuwig daarop wonen... 32 Tsade De goddeloze loert op de 
rechtvaardige en probeert hem te doden, 33 maar de HEERE geeft hem niet 
over in zijn hand en verklaart hem niet schuldig, wanneer hij geoordeeld 
wordt. 34 Koph Wacht op de HEERE en houd u aan Zijn weg. Dan zal Hij 
u verheffen om de aarde te bezitten; u zult zien dat de goddelozen worden 
uitgeroeid.
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Het eerste wat opvalt in deze geschiedenis van Abraham is wel dat 
God met Abraham begint. 
God heeft Zichzelf aan Abraham bekend gemaakt en een verbond 
met hem gemaakt. God was de Eerste, zoals God altijd de Eerste is 
als de mens een relatie krijgt met Zijn Schepper.
Dat gaat altijd van God uit. Want de Schrift zegt dat er niemand uit 
zichzelf God zoekt 
Het tweede wat opvalt is dat het verbond dat God met Abraham sluit een 
eeuwig verbond is. Dit geldt voor het gehele nageslacht van Abraham. 
God zal dus dat verbond nooit verbreken. Ook al zou het nageslacht van 
Abraham dat verbond wel verbreken. En dat hebben zij gedaan. 

Het derde dat opvalt is dat het verbond niet alleen geldt voor het na-
geslacht, maar ook voor het land Kanaän. Dit land zal het nageslacht 
van Abraham tot een eeuwige bezitting krijgen. God staat daar ga-
rant voor. God is niet een God Die liegen kan.(Numeri 23:19). En de 
ontrouw van het nageslacht zal ook deze belofte niet te niet kunnen 
doen. Vanwege de ongehoorzaamheid moeten zij het land groten-
deels tijdelijk verlaten. Maar de HEERE beloofde dat ze weer zouden 
terugkeren en dat proces is nu nog volop gaande.

En het vierde dat opvalt is dat koningen en priesters uit hem zullen 
voortkomen. En één van deze koningen is de Koning van Israël, de in 
Genesis 3:15 beloofde Messias.

Genesis 15:5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de he-
mel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal 
uw nageslacht zijn…

13 God zal Abraham tot 
een groot volk maken
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Genesis 16:10 Verder zei de Engel van de HEERE tegen haar: Ik zal uw 
nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld 
kan worden…17:1 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de 
HEERE aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel 
voor Mijn aangezicht en wees oprecht. 2 Ik zal Mijn verbond sluiten tussen 
Mij en u, en u uitermate talrijk maken. 3 Toen wierp Abram zich met het ge-
zicht ter aarde en God sprak met hem: 4 Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond 
is met u! U zult vader worden van een menigte volken. 5 U zult niet meer 
Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik zal u vader van een 
menigte van volken maken. 6 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal 
u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. 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 nageslacht 
na u. 8 Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, 
heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.

Zie ook Exodus 19:5,6.

God geeft leven uit de dood. Dat was niet alleen bij Abraham het ge-
val, maar dit principe speelt door de gehele Bijbel heen. De Messias 
Jezus is daarvan het grote voorbeeld, maar ook in de Profeten en in 
het nieuwe Verbond is daar sprake van. Abraham kreeg een zoon, 
ondanks het feit dat uit menselijk oogpunt gezien, zijn vrouw Sara, 
negentig jaar oud zijnde, geen kinderen meer zou kunnen krijgen.

Hebreeën 11:11 Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om 
zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, 
omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had. 12 Daarom zijn er 
zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen 
geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand 
van de zee, dat niet te tellen is.

God zal Abraham zegenen en zijn nageslacht. De zegen is afhankelijk van 
gehoorzaamheid. Abraham wordt door de HEERE gezegend omdat hij ge-
hoorzaam was. Abraham geloofde in de HEERE. Hij vertrouwde de HEERE. 
Was Abraham van zichzelf rechtvaardig voor God? Nee, maar de HEERE 
rekende hem de rechtvaardigheid toe. Die werd geschonken. Pure genade  
van God. 
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Genesis 15:1 Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram 
in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon 
zeer groot... 6 En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot 
gerechtigheid... 18:18 Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig 
volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. 19 
Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem 
bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerech-
tigheid en recht te doen, opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat 
Hij over hem gesproken heeft... 22:15 Daarna riep de Engel van de HEERE 
tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. 16 Hij zei: Ik zweer bij 
Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw 
enige, niet onthouden hebt, 17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht 
zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de 
oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit 
hebben. 18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend 
worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.

Betekenis van de naam Abraham
Zijn naam was Abram. Zijn naam wordt Abraham

Genesis 17:5 U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham 
zijn, want Ik zal u vader van een menigte van volken maken.

Abram betekent ‘verheven vader’. Hij was een machtig man en ge-
noot aanzien.
En Abram was zeer rijk, aan vee, aan zilver en aan goud. (Genesis 13:2); 
Abram beschikte over een geoefend leger van 318 man (Genesis 14:14);
Werd door de Hethieten beschouwd als een ‘vorst van God’ (Genesis. 23:6).
Abraham betekent ‘vader van vele volken’ (toevoeging van He, 5de 
letter van het Hebreeuwse alfabet (genade), He ה : heeft betekenis 
van ‘venster’ waardoor God Zijn zegen schenkt). 
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De twee nageslachten van Abraham
Abraham ontvangt een biologisch (aards) en een geestelijk (hemels) nage-
slacht. Als de HEERE belooft dat hij een vader van een menigte van volken 
zal worden dan duidt dat op een geestelijk nageslacht. De apostel Paulus 
heeft dat in het NT aan de orde gesteld en beschreven.
Hoewel de apostel dit heel duidelijk heeft gemaakt, zijn er in de voorbije 
eeuwen veel kerken en christenen geweest die dit niet hebben begrepen. 
En dit helaas nog niet begrijpen. Zij willen niet begrijpen dat het verbond 
met Abraham tweeërlei is. Dat de God van het verbond met beide nage-
slachten doorgaat. In het OT was dit (de Gemeente) nog een verborgen-
heid. In Hebreeën 11:12 heeft Paulus het over de aardse nakomelingen:

Hebreeën 11: 12 Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens 
kracht al gestorven was, zovelen geboren als de sterren van de hemel in me-
nigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is.

Schriftgedeelten over de geestelijke nakomelin-
gen van Abraham
In de navolgende Schriftgedeelten gaat het over de geestelijke na-
komelingen van Abraham.

Romeinen 4:16 Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, 
met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat 
wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die 
een vader is van ons allen, 17 zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele 
volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, 
Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn.

Abraham zal tot zegen worden gesteld langs de weg van geloof:

Galaten 3: 8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen 
zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u 
zullen al de volken gezegend worden. 9 Daarom worden zij die uit het geloof 
zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.
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Langs de weg van zijn Zaad: Christus

Galaten 3:16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht 
gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van 
velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.

Uit Israël is het geschreven en het vleesgeworden Woord voort- 
gekomen.

Handelingen 3:25 U bent kinderen van de profeten 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.

Romeinen 4:11 En hij (Abraham) heeft het teken van de besnijdenis ont-
vangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen 
hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, 
hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou 
worden; 12 en om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen na-
melijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen 
van het geloof van onze vader Abraham dat hij had toen hij nog onbesneden 
was. 13 Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht 
gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerech-
tigheid van het geloof.

Openbaring 7:9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen 
kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór 
het Lam, bekleed met witte gewaden en palm takken in hun hand.

Hierna! Nu laat de Heere ons al een blik werpen op het glorieuze 
eindresultaat. Na alles wat er gebeurd is met Israël, met de Messias 
Die uit hen is geboren, met Zijn sterven, met Zijn opstanding, met 
Zijn Hemelvaart, met de uitstorting van de Heilige Geest, met de 
verkondiging van het Evangelie, na al deze dingen, nu en straks een 
grote menigte mensen, die lof en eer brengen aan het Lam, aan de 
Messias van Israël en de volken.
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De besnijdenis
Abraham geloofde in de HEERE; En Hij rekende het hem tot ge-
rechtigheid. (Genesis 15:6) Als bevestiging en teken van dat verbond 
ontvangt Abraham en zijn nageslacht het teken van de besnijdenis 
van de voorhuid. 
Het is een eeuwig verbond dat niet verbroken mag worden. Het is 
een uiterlijk teken van het verbond om aan te geven dat de beloften 
die bij dat verbond horen niet vergeten zullen worden. En zo zeker 
als dit teken zijn ook de beloften van God aan Abraham. Het zijn 
eeuwige beloften. Deze beloften zijn specifiek voor het Joodse volk. 
Deze besnijdenis kan dan ook nooit vervangen worden door de doop 
zoals het doopformulier van verschillende protestantse kerken ons 
wil doen geloven.

Genesis 15:5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de he-
mel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal 
uw nageslacht zijn. 6 En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat 
tot gerechtigheid… 17:9 Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u 
moet Mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun genera-
ties door. 10 Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mij en u en uw 
nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. 11 U moet 
het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het 
verbond tussen Mij en u. 12 Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie man-
nelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door: degene die in uw huis 
geboren is én degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet 
tot uw nageslacht behoort. 

14 Het teken van het eeuwig 
verbond tussen God 
en Abraham / Israël
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13 Degene die in uw huis geboren is én degene die met uw geld gekocht is, 
moeten zeker besneden worden. Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot een 
eeuwig verbond zijn. 14 Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie 
het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn 
volksgenoten worden afgesneden; hij heeft Mijn verbond verbroken.

Hebreeën 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, ge-
hoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel 
ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.

In het NT gaat de apostel Paulus, een Joodse man, uitvoerig in op de 
geestelijke betekenis van de besnijdenis. Dit sluit aan bij wat de pro-
feten in het OT. over de geestelijke betekenis van de besnijdenis ge-
zegd hebben. Niet alleen de voorhuid moet besneden worden, maar 
het hart moet besneden worden. Het hart van ieder mens, ook van 
de Joodse mens, is van nature hard en afkerig van God en Zijn Zoon, 
de Messias. Dat harde hart moet zacht, gevoelig gemaakt worden.
De Bijbel zegt het nog anders, het hart moet verbrijzeld, verbroken 
worden. Alleen een verbroken hart, overtuigd van de schuld tegen-
over God, kan de inwoning ontvangen van de Heilige Geest. 

Romeinen 2:25 Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar 
als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden 
zijn geworden. 26 Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet 
in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend 
worden? 27 En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar 
die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die mét de letter van de wet en 
de besnijdenis een overtreder van de wet bent? 28 Want niet híj is Jood die 
het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het 
vlees plaatsvindt, 29 maar hij is Jood die het in het verborgene is, en dát is 
besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is 
niet uit mensen maar uit God.

Romeinen 3:1 Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voor-
deel van het besneden zijn? 2 Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats 
zijn hun de woorden van God toevertrouwd… 30 Het is toch immers één 
en dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en on-
besnedenen door het geloof. 31 Doen wij dan door het geloof de wet teniet? 
Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. 

14 Het teken van het eeuwig 
verbond tussen God 
en Abraham / Israël
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Romeinen 4:8 ...,welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toe-
rekent. 9 Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook 
voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof 
gerekend is tot gerechtigheid. 10 Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij 
besneden was of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbe-
snedene! 11 En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel 
van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden 
was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbe-
sneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden; 12 en 
om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet 
alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof 
van onze vader Abraham dat hij had toen hij nog onbesneden was. 13 Want 
niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat 
hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van 
het geloof.

Romeinen 15:8 En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijde-
nis is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de 
vaderen te bevestigen,

1Corinthiërs 7:19 Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, maar 
het in acht nemen van de geboden van God.

Galaten 5:6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige 
kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde 
werkzaam is.

Galaten 6:15 Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, 
en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.

Colossenzen 2:10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd 
is van iedere overheid en macht. 11 In Hem bent u ook besneden met een 
besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het 
lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. 12 
U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent 
opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden 
heeft opgewekt.
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Samenvatting van de Besnijdenis
• Abraham geloofde eerst en ontving als bevestiging het teken der 

besnijdenis.
• Teken van het eeuwig Verbond tussen God en Israël.
• Alleen bestemd voor de nakomelingen van Abraham/Izak/Jakob.
• Degene die niet besneden is, heeft het verbond verbroken.
• Voor Joodse gelovigen in Jezus, blijft de besnijdenis bestaan naast 

de doop.
• De besnijdenis is voor baby’s, kinderen en volwassenen.
• De besnijdenis heeft geen kracht, maakt niet zalig.
• Op de besnijdenis van de voorhuid, dient de besnijdenis van het 

hart te volgen.
• De besnijdenis is niets, zegt Paulus, maar de onderhouding van 

Gods geboden.
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Ismaël was de eerste die na Abraham het teken van de besnijdenis ont-
ving. Het nageslacht van Ismaël krijgt ook het teken van het verbond dat 
God met Abraham sloot. God heeft Zich verbonden aan zijn nakomelin-
gen. Ismaël zal echter niet erven met Izak. De beloften die de HEERE aan 
Abraham gegeven heeft zijn duidelijk niet bestemd voor de nakomelingen 
van Ismaël. De HEERE geeft afzonderlijke beloften voor Ismaël. Hij zal veel 
nakomelingen krijgen, tot een groot volk worden en dat volk zal rondom 
de nakomelingen van Izak wonen. Voor het aangezicht van de broeders 
naar het vlees, de nakomelingen van Izak. Er wordt ook wel vertaald “in 
de nabijheid van al zijn broeders” of “ten oosten van al zijn broeders” Dat 
Ismaël een boogschutter wordt zegt ook wel iets over het wezen en karak-
ter van deze nakomeling van Abraham. Bovendien zullen er om hem heen 
altijd problemen/onenigheid zijn met andere mensen/volken. Zijn hand 
zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem.

Genesis 16:10 Verder zei de Engel van de HEERE tegen haar (Hagar): Ik 
zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet 
geteld kan worden. 11 Ook zei de Engel van de HEERE tegen haar: Zie, u 
bent zwanger; u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, 
omdat de HEERE uw verdrukking gehoord heeft. 12 En hij zal zijn een wilde 
ezel van een mens; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen 
hem; en hij zal wonen tegenover al zijn broeders.

Genesis 17:20 Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb hem geze-
gend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf 
vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken. 23 Toen 
nam Abraham zijn zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren en allen 
die hij met zijn geld gekocht had, al wie mannelijk was onder de leden van

15 Beloften van God 
voor Ismaël 
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het huis van Abraham, en hij besneed het vlees van hun voorhuid op die-
zelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. 24 Abraham was negenen-
negentig jaar toen het vlees van zijn voorhuid bij hem besneden werd, 25 
en Ismaël, zijn zoon, was dertien jaar toen het vlees van zijn voorhuid bij 
hem besneden werd… 21:10 Toen zei zij (Sara) tegen Abraham: Jaag deze 
slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn 
zoon, met Izak, erven. 11 Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen 
van Abraham, vanwege zijn zoon. 12 Maar God zei tegen Abraham: Laat 
deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw 
ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het na-
geslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 13 Maar ik zal ook 
de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is.

Genesis 21:17 Toen hoorde God de stem van de jongen en de Engel van 
God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: Wat is er met u, 
Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen, 
die daar ligt, geluisterd. 18 Sta op, til de jongen overeind en houd hem 
met uw hand goed vast, want Ik zal hem tot een groot volk maken. 19 
God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep ernaartoe, 
vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. 20 God was met de 
jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter.

Genesis 25:12 Dit zijn de afstammelingen van Ismaël, de zoon van 
Abraham, die Hagar, de Egyptische, de slavin van Sara, Abraham gebaard 
heeft. 13 Dit zijn de namen van de zonen van Ismaël, met hun namen inge-
deeld naar hun afstamming. De eerstgeborene van Ismaël was Nebajoth, 
en vervolgens Kedar, Adbeël en Mibsam; 14 Misma, Duma, en Massa; 
15 Hadar, Tema, Jetur, Nafis en Kedma. 16 Dit zijn de zonen van Ismaël 
en dit zijn hun namen, in hun dorpen en tentenkampen: twaalf vorsten, 
ingedeeld naar hun stammen. 17 Dit zijn de levensjaren van Ismaël: hon-
derdzevenendertig jaar. Toen gaf hij de geest en stierf, en hij werd met zijn 
voorgeslacht verenigd. 18 Zijn nakomelingen woonden vanaf Havila tot 
Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Assur. Zij vestigden 
zich tegenover al hun verwanten.

Genesis 28:9 …ging Ezau naar Ismaël en nam hij Machalath, de dochter 
van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajoth voor zich tot 
vrouw, naast zijn andere vrouwen.
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1Kronieken 1:28 De zonen van Abraham waren Izak en Ismaël. 29 Dit zijn 
hun afstammelingen: de eerstgeborene van Ismaël was Nebajoth, en ver-
volgens Kedar, Adbeël en Mibsam, 30 Misma en Duma, Massa, Hadad en 
Tema, 31 Jetur, Nafis en Kedma. Dit zijn de zonen van Ismaël. 32 De zonen 
van Ketura, de bijvrouw van Abraham: zij baarde Zimran, Joksan, Medan, 
Midian, Jisbak en Suah. De zonen van Joksan waren Sjeba en Dedan. 33 De 
zonen van Midian waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Zij allen waren 
zonen van Ketura… .46 Husam stierf, en in zijn plaats regeerde Hadad, de 
zoon van Bedad, die de Midianieten in het veld van Moab versloeg; en de 
naam van zijn stad was Avith... 2:16 Hun zusters waren Zeruja en Abigaïl. 
De zonen van Zeruja waren Abisaï, Joab en Asaël, drie zonen. 17 Abigaïl 
baarde Amasa; de vader van Amasa was Jether de Ismaëliet.

Abigaïl, zuster van David, was getrouwd met Jether, een Ismaëliet.

1Kronieken 27: 30 Over de kamelen ging de Ismaëliet Obil, en over de eze-
linnen ging Jechdeja uit Meronoth.

Genesis 37:25 Vervolgens gingen zij zitten om de maaltijd te gebruiken. 
Toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij, zie, een karavaan van Ismaëlieten 
uit Gilead aankomen. En hun kamelen droegen specerijen, balsem en mirre, 
en zij waren op weg om dat naar Egypte te brengen. 26 Toen zei Juda tegen 
zijn broers: Wat hebben wij er voor baat bij, als wij onze broer doden en zijn 
bloed verbergen? 27 Kom, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen; laten 
wij niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. 
Zijn broers luisterden naar hem. 28 Toen er Midianitische kooplieden voor-
bijkwamen, trokken en tilden zij Jozef uit de put en verkochten zij Jozef voor 
twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte.

Uit vers 28 zou afgeleid kunnen worden dat deze Ismaëlieten woonden 
in het land Midian, waar de Midianieten woonden. De Midianieten 
waren afstammelingen van Ketura, de latere vrouw van Abraham.

Richteren 8: 21 Toen zeiden Zebah en Zalmuna: Staat u zelf op en steek ons dood, 
want zoals de man is, zo is zijn kracht. Daarom stond Gideon op, doodde Zebah en 
Zalmuna, en nam de maantjes die om de halzen van hun kamelen hingen. 22 Toen 
zeiden de mannen van Israël tegen Gideon: Heers over ons, u zowel als uw zoon en 
uw kleinzoon, want u hebt ons uit de hand van Midian verlost. 
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23 Maar Gideon zei tegen hen: Ík zal niet over u heersen en ook mijn zoon 
zal niet over u heersen: de HEERE zal over u heersen. 24 Verder zei Gideon 
tegen hen: Ik wil u een verzoek doen: laat ieder mij een ring uit zijn buit 
geven. (Zij hadden namelijk gouden ringen, want zij waren Ismaëlieten.) 
25 En zij zeiden: Wij zullen ze graag geven. En zij spreidden een kleed uit 
en ieder wierp daarop een ring uit zijn buit. 26 Het gewicht van de gouden 
ringen, waar hij om gevraagd had, was zeventienhonderd sikkel goud, naast 
de maantjes, oorhangers en purperen kleding die de koningen van Midian 
gedragen hadden, en naast de kettingen om de halzen van hun kamelen. 27 
Gideon maakte daar een efod van en stelde die op in zijn stad, in Ofra. En 
heel Israël ging er als in hoererij achteraan, zodat het voor Gideon en zijn 
huis tot een valstrik werd. 28 Zo werd Midian vernederd voor de Israëlieten, 
en zij hieven hun hoofd niet meer op. En het land had rust in de dagen van 
Gideon, veertig jaar lang.

Volgens de Koran is Ismaël de zoon der belofte en zou er in de Bijbel 
op dit en nog veel andere punten geschiedvervalsing zijn gepleegd. 
Het omgekeerde is echter aan de orde.
De zogenaamde vervangingstheologie uit zich op velerlei wijze en 
heeft altijd tot doel om het volk van Israël, het door God uitverko-
ren volk, buiten spel te zetten en of te vernietigen. Behalve de vol-
gelingen van Mohammed hebben ook de zogenaamde christenen, 
door de eeuwen heen, daar ijverig aan meegedaan. En ook in de te-
genwoordige tijd is er zowel bij christenen en mohammedanen nog 
sprake van vervangingstheologie.
Er zijn theologen die denken dat er nog speciale beloften in de Bijbel 
staan voor de nakomelingen van Ismaël, bv. in Jesaja 19. Maar in 
Jesaja 19 gaat het over de landen Egypte en Syrië, en niet over de 
landen die daar tussen liggen of daar omheen.
(Zie 85 blz. 545). Maar dat betekent niet dat uit dit volk geen mensen 
behouden kunnen worden. De Heere is vrij. In het NT zet de apostel 
Paulus nog eens duidelijk uiteen, hoe dit geestelijk ligt.

Galaten 4:22 Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een 
van de slavin, en een van de vrije. 23 Maar hij die van de slavin was, is naar 
het vlees geboren, hij echter die van de vrije was, door de belofte. 24 Deze 
dingen hebben een zinnebeeldige betekenis; want deze vrouwen zijn de twee 
verbonden: het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de 
slavernij, dat is Hagar. 
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25 Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het hui-
dige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. 26 Maar het Jeruzalem 
dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen. 27 Want er staat 
geschreven: Wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baart, barst los in gejuich 
en roep, u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn 
veel talrijker dan die van haar die de man heeft. 28 Wij nu, broeders, zijn 
kinderen van de belofte, net zoals Izak. 29 Maar zoals destijds hij die naar 
het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de Geest geboren was, zo is 
het ook nu. 30 Wat zegt de Schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, 
want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. 
31 Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije.
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Ezau, de eerstgeboren zoon van Izak, tweelingbroer van Jakob, ver-
wierp zijn eerstgeboorterecht voor een bord met eten, toen hij hon-
gerig van de jacht thuiskwam.
Het eerstgeboorterecht was een Goddelijk recht omdat het inhield al 
de beloften die de HEERE gegeven had aan zijn grootvader Abraham 
en zijn vader Izak. Door dit recht te verwerpen verwierp hij de belof-
ten van God, de zegen van God en ten diepste God zelf.
Dat bleek later ook uit de houding van zijn nakomelingen ten op-
zichte van het volk van Israël. Israël mocht niet of kon niet door hun 
land trekken op weg naar het beloofde land vanwege hun vijandige 
houding. Dit wekte de toorn van God op zodat Hij besloot deze vol-
ken geen toekomst en geen erfenis te geven op deze aarde. De on-
derstaande teksten maken duidelijk hoe één een ander is verlopen. 

1Kronieken 1:35 De zonen van Ezau waren Elifaz, Rehuël, Jeüs, Jaëlam en 
Korach. 36 De zonen van Elifaz waren Teman, Omar, Zefi, Gaëtam, Kenaz, 
Timna en Amalek.

Exodus 17: 14 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in 
een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder 
de hemel geheel zal uitwissen.

Numeri 24:20 Toen Bileam Amalek zag, hief hij zijn spreuk aan, en zei: 
Amalek is de voornaamste van de heidenvolken, maar zijn einde is dat hij 
ten onder gaat. 

16 De erfenis van Ezau



98

Deuteronomium 25: 17 Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan 
heeft, toen u uit Egypte wegtrok: 18 hij ontmoette u onderweg en overviel bij 
u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was; en 
hij vreesde God niet. 19 Als de HEERE, uw God, u rust gegeven heeft van al 
uw vijanden van rondom, in het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk 
bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zó zijn dat u de gedachtenis 
aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet!

1Samuël 15:7 Saul versloeg de Amalekieten vanaf Havila tot in de richting 
van Sur, dat tegenover Egypte ligt. 8 Agag, de koning van de Amalekieten, 
greep hij levend, maar al het volk sloeg hij met de ban, met de scherpte van 
het zwaard. 9 Maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en 
runderen, en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. 
Zij wilden die niet met de ban slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waar-
deloos en vergaan was, sloegen zij met de ban... 28: 18 Omdat u niet naar de 
stem van de HEERE geluisterd hebt, en Zijn brandende toorn niet uitgevoerd 
hebt tegen Amalek, daarom heeft de HEERE u dit heden aangedaan.

2Samuël 8:14 Hij legde garnizoenen in Edom; in heel Edom legde hij garni-
zoenen, en alle Edomieten werden aan David onderworpen. De HEERE gaf 
David de overwinning overal waar hij heen ging.

Psalm 83: 5 Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen heb-
ben een verbond tegen U gesloten: 6 de tenten van Edom en de Ismaëlieten, 
Moab en de Hagrieten,

Jesaja 34:6 Het zwaard van de HEERE zit vol bloed, het is verzadigd van 
vet, van het bloed van lammeren en bokken, van het niervet van rammen. 
Want de HEERE richt een offer aan in Bozra, een grote slachting in het land 
Edom. 7 Met hen zullen de wilde ossen neervallen, en de jonge stieren met de 
sterke stieren. Hun land zal doordrenkt zijn met bloed en hun stoffige grond 
verzadigd van vet. 8 Want het zal zijn de dag van de wraak van de HEERE, 
het jaar van de afrekening om de rechtszaak van Sion. 9 Zijn beken zullen 
veranderd worden in pek, en zijn stof in zwavel; ja, zijn land zal worden 
tot brandend pek. 10 ’s Nachts en ook overdag zal het niet geblust worden, 
voor eeuwig zal zijn rook opstijgen. Van generatie op generatie zal het ver-
woest blijven, tot in alle eeuwigheden zal niemand erdoorheen trekken.
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Als mensen een eed willen of moeten zweren, zweren zij meestal bij 
de Naam van God. Waarom doen mensen dit? Waarschijnlijk omdat 
zij ondervonden hebben dat een belofte op zich niet altijd wordt na-
gekomen. Mensen zijn van nature onbetrouwbaar en kunnen liegen. 
Uit de wet van God en ook uit het geweten kunnen mensen weten 
dat zij niet mogen liegen. God heeft dat uitdrukkelijk verboden in 
Zijn 10 geboden, die Hij aan Israël heeft gegeven. 
Een belofte moet dan ook betrouwbaar zijn en een eedzwering zou 
niet nodig moeten zijn.
In de Bijbel lezen we voor het eerst van eedzwering in Genesis 21:23. 
Abimelech, een Filistijn, vraagt Abraham te zweren bij God om zeker 
te zijn dat Abraham niet zal liegen.
In Genesis 12,13,15 en 17 geeft de HEERE Zijn belofte aan Abraham in-
zake zijn nakomelingen en het land dat Hij hem zal geven. De HEERE 
volstaat dan met Zijn belofte. In Genesis 22:15-18 herhaalt de HEERE 
Zijn belofte aan Abraham, maar doet dat nu met een eedzwering.
En omdat er niemand hoger is dan Hijzelf, zweert de HEERE bij 
Zichzelf. Waarom doet de HEERE dat? Hij is toch betrouwbaar. God 
kan niet liegen. Zijn ja is ja en Zijn neen is neen. God is onverander-
lijk in Zijn Wezen. Er staat in

Numeri 23:19 God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat 
Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet 
doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen?

God kent echter het hart van Abraham. Abraham heeft ook zijn twij-
fels gehad inzake de belofte van God over een zoon. Abraham nam, 

17 God zwoer bij 
Zichzelf
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op advies van zijn vrouw Sara, het heft in eigen handen.
Om aan de zwakheid van Abraham tegemoet te komen herhaalt de 
HEERE in Genesis 22 Zijn belofte met een eedzwering. Abraham 
wist inmiddels wat een eed betekende. Kort daarvoor had hij zelf aan 
Abimelech de Filistijn moeten zweren. De eedzwering van God houdt 
in dat al Zijn beloften aan Israël gedaan betrouwbaar zijn. De HEERE 
zweert soms, maar ook zegt Hij dat Zijn beloften eeuwig zullen gel-
den. Dus al de beloften inzake de toekomst van Israël die in het boek 
Deuteronomium staan opgetekend zullen worden vervuld. Als God 
bij Zichzelf zweert kan Hij daar nooit op terug komen.

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 nageslacht na u. 

Genesis 22:15 Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor 
de tweede keer vanuit de hemel. 16 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de 
HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthou-
den hebt, 17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, 
als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. 
Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. 18 En in uw 
Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn 
stem gehoorzaam geweest bent.

Genesis 26: 2 Toen verscheen de HEERE hem en zei: Trek niet naar Egypte, 
maar woon in het land dat Ik u noemen zal. 3 Verblijf als vreemdeling in dit 
land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal Ik 
al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen die Ik Abraham, uw vader, 
gezworen heb. 4 Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de 
hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle 
volken van de aarde gezegend worden, 5 omdat Abraham Mijn stem gehoor-
zaamd heeft en Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn verordeningen en 
Mijn wetten in acht genomen heeft. 6 Zo bleef Izak in Gerar wonen.

Exodus 32:12 Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Met kwade bedoe-
lingen heeft Hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de 
aardbodem te vernietigen? Laat Uw brandende toorn varen, en heb berouw 
over het kwaad voor Uw volk. 13 Denk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, 
Uw dienaren, aan wie U bij Uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt: 
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Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en dit hele 
land waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nageslacht geven, zodat zij 
het voor eeuwig in erfbezit nemen. 14 Toen kreeg de HEERE berouw over het 
kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te zullen aandoen.

Zie ook: Genesis 50:24; Exodus 13:5; Exodus 33:1,2; Leviticus 26:42; 
Deuteronomium 1:8; Deuteronomium 4:27-30; Deuteronomium 
6:10,18; Deuteronomium 7:12,13; Deuteronomium 9:5; 
Deuteronomium 28:9-12; Deuteronomium 31:20-23; Richteren 2:1; 
1 Samuël 15:29; 1Kronieken 16:14-18; Psalm 89:3,4,35-37; Psalm 105:8-
10; Psalm 106:45; Psalm 111:5,9 ; Psalm 132:11`; Jesaja 45:23; Ezechiël 
16:8,9,60; Micha 7:20; Handelingen 2:30; Handelingen 7:20-22. 

Jesaja 54:8 In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht 
een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u 
ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser. 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. 10 Want al zouden bergen wijken en heuvels 
wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn 
vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

Het is opvallend dat in Jesaja 54 gesproken wordt over het zweren van 
God aan Noach.
In Genesis wordt de belofte aan Noach echter niet zo genoemd. Maar 
beloven en zweren maakt bij God ten diepste geen verschil. Als God 
iets belooft staat dat voor eeuwig net zo vast als wanneer God zweert. 
God heeft Zelf de eed niet nodig. Hij doet dit vanwege de mense-
lijke zwakheid. God zweert soms ook bij Zijn Rechterhand. ( Jesaja 
62:8) Het is duidelijk dat dan de Zoon van Zijn Rechterhand bedoeld 
wordt. Dat is de Messias. Maar de Messias is ook God, dus zweert 
God toch bij Zichzelf.

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 vreemdelingen meer uw nieuwe wijn drinken waarvoor u zich 
ingespannen hebt!
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Lukas 1:72 …,om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te den-
ken aan Zijn heilig verbond, 73 de eed die Hij aan Abraham, onze vader, 
gezworen heeft om ons te geven,

Mattheüs 5:37 laat uw woord ja echter ja zijn en uw nee nee; wat hierboven 
uitgaat, is uit de boze.

Hebreeën 6:13 Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer Hij bij 
Zichzelf, omdat Hij bij niemand die hoger was, kon zweren. 14 Hij zei: 
Voorzeker, rijk zal Ik u zegenen en overvloedig zal Ik u in aantal doen toene-
men. 15 En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te 
hebben. 16 Mensen zweren immers bij Iemand die hoger is dan zijzelf, en de 
eed, die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. 17 Omdat 
Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid 
van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een 
eed, 18 opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk 
is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem 
de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.
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Zegen en vloek voor de omringende volken
Hoe weinig wordt in de wereld beseft dat de houding van de volken 
ten opzichte van Israël bepalend is voor het oordelen van God over 
de volken. Afhankelijk van hun houding t.o.v. Abraham en zijn na-
geslacht zal er zegen of vloek zijn. Dat gold in de tijd van Abraham 
maar dat geldt nog steeds voor zijn nageslacht in onze tijd. Dat geldt 
voor de houding van de volken en individuele personen ten aan-
zien van Israël. Niet dat alles wat Israël doet onze goedkeuring moet 
hebben. Israël kan nog steeds verkeerde dingen doen en verkeerde 
besluiten nemen tegen Gods geboden in. Precies zoals alle andere 
volken en landen. Maar het blijft Gods uitverkoren volk. En daarom 
moet onze houding altijd liefdevol zijn, omdat wij de God van Israël 
liefhebben. En als we die God niet liefhebben, dan nog moet er toch 
rekening worden gehouden met Zijn geboden, die inhouden dat we 
Israël moeten zegenen. En in onze beoordeling van Israël moeten we 
niet uitgaan van wat de wereld vindt of van wat de Verenigde Naties/
Veiligheidsraad vindt, maar wat God zegt in Zijn Woord over Israël en 
over de toekomst van Israël. 

Dit is de belofte van God aan Abraham:

Genesis 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik ver-
vloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

18 Het verbond 
tegen Israël
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Al direct werd dit van toepassing in: 

Genesis 12:17 Maar de HEERE trof de farao en zijn huis met zware slagen, 
vanwege Sarai, de vrouw van Abram... 20:3 Maar God kwam in een nachte-
lijke droom bij Abimelech en zei tegen hem: Zie, u gaat sterven vanwege de 
vrouw die u genomen hebt, want zij is met een man getrouwd!

De volgende teksten hebben betrekking op onze houding ten op-
zichte van Israël, Gods uitverkoren volk:

Esther 6:13 En Haman vertelde aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden 
alles wat hem overkomen was. Toen zeiden zijn wijzen en Zeres, zijn vrouw, 
tegen hem: Als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, uit het ge-
slacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten, integendeel, 
u zult zeker voor hem ten val komen.

Genesis 27:29 Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. 
Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je bui-
gen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt, en gezegend wie jou zegent!

Exodus 23:22 Maar als u aandachtig naar Zijn stem luistert en alles doet 
wat Ik spreken zal, zal Ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander 
van hen die u in het nauw brengen.

Numeri 24:9 Hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw, als een leeuwin; 
wie zal hem doen opstaan? Wie u zegent, is gezegend, wie u vervloekt, is 
vervloekt!

Zacharia 2:8a ...want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

Mattheüs 25:40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor 
zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt 
u dat voor Mij gedaan… 45 Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg 
u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het 
ook niet voor Mij gedaan.
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In deze tijd hoort men nog weleens zeggen: “Israël is niet meer 
Gods uitverkoren volk. Hiervoor in de plaats is de Gemeente van 
Christus gekomen. Israël is nu een land gelijk aan alle andere lan-
den. God heeft Israël wel gebruikt in Zijn heilsplan, maar Israël heeft 
de Messias verworpen en daardoor is het niet Gods volk meer. Een 
extreem voorbeeld van deze visie komt tot ons in het boek van dr. 
Steven Paas Sr. “ Christian Zionism examined” 
Wat zegt de Heere zelf hierover in Zijn Woord:

Ezechiël 25: 8 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat Moab en Seïr gezegd heb-
ben: Zie, het huis van Juda is als alle heidenvolken, 9 daarom, zie, Ik ga de 
zijde van Moab openleggen, vanaf de steden, vanaf zijn steden vanaf zijn 
grens, het sieraad van het land: Beth-Jesimoth, Baäl-Meon en Kirjathaïm. 
10 Met het gebied van de Ammonieten zal Ik het in erfelijk bezit geven aan 
de mensen van het oosten, zodat onder de heidenvolken aan de Ammonieten 
niet meer gedacht zal worden.

Moab en Seir hebben vroeger ook al gezegd dat Israel een volk is, net 
als alle andere volken, maar ze werden zwaar gestraft voor deze visie 
en hun daaruit voortvloeiende houding.

Waarom een verbond tegen Israël?
Bij het ontstaan van het volk Israël moet ook aandacht worden gegeven 
aan hun vijanden en aan de oorzaak van deze vijandige gezindheid. De 
satan, de grote tegenspeler van God, is er altijd op uit het grote red-
dingsplan van God te doen mislukken. God wil mensen redden van de 
eeuwige ondergang. Daarvoor heeft Hij een plan bedacht. Hij heeft er 
zelfs het offer van Zijn eigen lieve Zoon voor over. Deze moet naar de 
wereld komen, gekruisigd worden, opstaan uit de dood en door het 
geloof in deze Messias, kunnen mensen gered worden. 
De satan wist van dat plan en heeft van alles bedacht om dit plan van 
God te verhinderen. 
Vanaf de aankondiging van satans vernietiging, (Genesis 3:15) heeft 
hij geweten dat de HEERE Zijn plannen via het volk van Israël zou 
gaan uitvoeren. Daarom heeft hij vanaf het begin geprobeerd dit 
plan te verijdelen. We zien hiervan tekenen en bewijzen in de Bijbel. 
We noemen er enkele.

•	 Abraham wordt verleid om via Hagar een zoon te verwekken.
•	 De Farao van Egypte probeert door verdrinking van de pasgebo-
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ren jongetjes het voortbestaan van Israël te verhinderen
•	 Haman probeert het Joodse volk uit te roeien. De HEERE ge-

bruikt Esther om dit te voorkomen. Dit wordt nog herdacht op 
het Purimfeest. 

•	 Toen stond de satan op tegen Israël, en hij zette David ertoe aan 
om Israël te tellen.(1Kronieken 21:1)

•	 In het NT de kindermoord in Bethlehem. Koning Herodes, af-
stammeling van Ezau dacht hiermede de geboren Messias/Koning 
uit te roeien.

•	 De verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn door satan. 
(Mattheüs 4)

•	 Judas als instrument van satan om de Heere Jezus aan het kruis 
te brengen. Satan had niet door dat dit Gods plan was en had niet 
gerekend met de opstanding uit de dood.

•	 Na de vorming van de eerste Gemeente, bestaande uit Joden, 
werden deze erg vervolgd. De satan ging hevig te keer en velen 
stierven als martelaar, zoals Stefanus, Paulus, Petrus, Jakobus en 
vele anderen. 

•	 Velen werden door de vervolging verstrooid over de omliggende 
landen. Satan had echter niet door dat hij daardoor meewerkte 
aan de verspreiding van het Evangelie.

Dat er sprake is van een verbond tegen Israël wordt ook duidelijk uit 
de volgende verzen van 

Psalm 83: 4 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en 
beraadslagen tegen Uw beschermelingen. 5 Kom, zeiden zij, laten wij hen 
uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer 
gedacht wordt. 6 Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; de-
zen hebben een verbond tegen U gesloten: 7 de tenten van Edom en de 
Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, 8 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea 
met de bewoners van Tyrus. 9 Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten, zij 
zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Sela 10 Doe met hen als 
met Midian, als met Sisera, als met Jabin aan de beek Kison: 

In de teksten 7-8 worden de volken opgesomd die aan dit verbond 
meedoen. Hij zal Zijn heil geven in Sion. God zal niet vertragen om 
Zijngerechtigheid nabij te brengen. Het zijn allemaal volken die in de 
nabijheid van het land Israël wonen. Het zijn volken die begeren in 
de steden van Israël te wonen, hetgeen dus betekent dat het Joodse/
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Israëlische volk moet verdwijnen 

Psalm 83:13 die zeiden: Laten wij deze woningen van God voor onszelf in 
bezit nemen.

Dit verbond tegen Israël is gevormd door de nakomelingen van Lot, 
Hagar, Ismaël en Ezau. Dit verbond is echter niet alleen tegen Israël 
gericht. Het is ook een verbond tegen de God van Israël. Vers 6 van 
Psalm 83 maakt dit duidelijk. En dat gold niet alleen in die tijd. Dit is 
nog actueel in de huidige tijd. Wie dus tegen Israël strijdt, strijdt ook 
tegen de God van Israël. 

Bij de intocht in het land Kanaän, kregen de Israëlieten de opdracht 
van God om al die volken uit het land Kanaän te verdrijven. Waarom? 
Omdat de maat van hun zonden tegen God vol was. Daarom moest 
het volk ook zo lang in Egypte blijven en wachten tot de maat van 
de zonde vol was van die volken. De Moabieten en Ammonieten, 
afstammelingen van Lot, de neef van Abraham, hadden het echter 
bijzonder verdorven voor de HEERE. De reden hiervoor lezen we in: 

Deuteronomium 23:3 Een Ammoniet of Moabiet mag niet in de Gemeente 
van de HEERE komen; zelfs hun nakomelingen van de tiende generatie mo-
gen tot in eeuwigheid niet in de Gemeente van de HEERE komen, 4 vanwege 
het feit dat zij u onderweg niet met brood en water tegemoetgekomen zijn 
toen u uit Egypte wegtrok; en omdat hij Bileam, de zoon van Beor, uit Pethor 
in Mesopotamië, tegen u ingehuurd heeft om u te vervloeken. 5 De HEERE, 
uw God, echter wilde niet naar Bileam luisteren, maar de HEERE, uw God, 
heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de HEERE, uw God, u 
liefhad. 6 U mag de vrede en het goede voor hen niet zoeken, al uw dagen, 
tot in eeuwigheid.

In het boek Ruth lezen we over een man Boaz uit het geslacht van 
Juda, die trouwt met de Moabitische vrouw Ruth. Uit dit huwelijk is 
later David geboren en veel later de grote David, de Messias van 
Israël. De wegen van God zijn niet te doorgronden. Maar Zijn hande-
len en werken zijn wonderbaar en heerlijk.
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De gevolgen van de haat tegen Israël
De haat van satan tegen God, getoond in het Paradijs, zet zich voort 
tegen Israël, het door God verkoren volk, en tegen de Gezalfde van 
Israël, de Messias en Zijn Gemeente.
Veel verdrukkingen en vervolgingen tegen het Joodse volk zouden 
het gevolg kunnen zijn van hun ongehoorzaamheid tegen God. 

Deuteronomium 28:1 En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, 
uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden 
gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een 
plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. 2 En al deze zegenin-
gen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, 
uw God, gehoorzaam bent:… 15 Daarentegen zal het gebeuren, als u de 
stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden 
en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al 
deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen:

Het is echter wel zo dat God de mensen en volken zal straffen die 
deze verdrukkingen en vervolgingen uitvoeren. 

De profeet maakt dit heel duidelijk in 

Zacharia 2:8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heer-
lijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u be-
roven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

Indien Israël de HEERE blijft gehoorzamen zal God voor hen strijden 
als ze worden aangevallen door vijanden. Dat belooft de HEERE al 
in Leviticus 26:7,8. Al zouden ze maar met 100 mensen tegen 10000 
vijanden strijden, dan nog zal de HEERE aan Zijn volk de overwin-
ning geven.

Het volk van Israël blijft het uitverkoren volk van God, Zijn eerste 
liefde, Zijn eerstgeboren zoon, Zijn oogappel. Het oog is gevoe-
lig en kwetsbaar. Daar dient iedereen rekening mee te houden. 
Uitverkoren, en dus behouden? Nee, dat betekent het uitverkoren 
zijn van het Israëlitische volk niet. Ook daar is de HEERE duidelijk 
over. Alleen diegenen worden behouden waarvan het hart besneden 
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is. Door ongeloof hebben zij niet kunnen ingaan.
Jood en heiden worden alleen behouden op basis van het offer van en 
geloof in de Messias Jezus. Ook de offers in het OT zien op het offer 
van de Messias Jezus. 

In Zacharia 12 zegt de HEERE wat het uiteindelijke gevolg zal zijn van 
de haat tegen Israël. Deze haat zal op een bepaald moment, tegen het 
einde van de Grote Verdrukking, tot een hoogtepunt komen.

Zacharia 12:2 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. 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.

Ook in de geschiedenis van Esther blijkt dat de haat tegen het Joodse 
volk door de HEERE gestraft wordt. Om dit feit te gedenken wordt 
nu nog het Purimfeest gevierd. 
Opmerkelijk is wat de vrouw van Haman en zijn wijzen tegen hem 
zeggen over zijn actie tegen de Joden. Dit zou een les moeten zijn 
voor een ieder die acties tegen Joodse mensen voorbereidt.

Esther 6:13 Toen zeiden zijn wijzen en Zeres, zijn vrouw, tegen hem: Als 
Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, uit het geslacht van de Joden 
is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten, integendeel, u zult zeker voor 
hem ten val komen.

Zie Esther 3:5-11 en Esther 7: 3 Toen antwoordde koningin Esther en zei: 
Als ik genade in uw ogen heb gevonden, koning, en als het de koning goed-
dunkt, dat men mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven, en op mijn 
verzoek het leven van mijn volk. 4 Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, 
om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Zouden wij als sla-
ven en als slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen, hoewel 
ook dan de tegenstander de schade voor de koning zeker niet zou kunnen 
vergoeden. 5 Toen sprak koning Ahasveros en zei tegen koningin Esther: 
Wie is hij en waar is hij die zijn hart vervuld heeft om zo te handelen? 
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6 Esther zei: De man, de tegenstander en vijand, is deze slechte Haman. 
Toen werd Haman door angst overvallen in de tegenwoordigheid van de ko-
ning en de koningin. 7 Woedend stond de koning op van het drinken van de 
wijn en ging naar de tuin van het paleis. Haman bleef staan om bij koningin 
Esther voor zijn leven te smeken, want hij zag dat bij de koning het onheil 
over hem ten volle besloten was.

In de Messiaanse Psalm 2 wordt de haat van de volken tegen de HEERE 
en Zijn Gezalfde duidelijk omschreven. God geeft aan dat Hij het laat-
ste woord heeft en de volken in Zijn toorn uiteindelijk zal straffen. 

Psalm 2:1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat 
zonder inhoud is? 2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten 
spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: 3 Laten wij Hun 
banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! 4 Die in de hemel 
woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot hen spreken 
in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

Maar de HEERE is lankmoedig en wil dat alle mensen tot bekering komen. 
Hij is traag tot toorn. De apostel Petrus zegt dit tot ons, mede met het oog 
op de dag des HEEREN, wanneer Hij zal afrekenen met al Zijn vijanden. 

2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als 
traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat eni-
gen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

De profeet Zefanja maakt ons ook nu nog duidelijk dat mensen en 
volken het uitverkoren volk van de HEERE niet ongestraft kunnen 
beschimpen, bestrijden en vervolgen. Deze waarschuwing is ook nu 
nog geldig. De HEERE komt er vroeg of laat op terug. Tenzij men 
zich bekeert en belijdenis doet van deze zonden tegenover Israël en 
de HEERE. 

Zefanja 2:8 Ik heb de smadelijke woorden van Moab gehoord en de be-
schimping door de Ammonieten, waarmee zij Mijn volk gesmaad hebben, 
zich verheven hebben tegen hun gebied. 9 Daarom, zo waar Ik leef, spreekt 
de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Voorzeker, Moab zal
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als Sodom worden en de Ammonieten als Gomorra: een distelveld, een 
zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid! De rest van Mijn volk zal 
hen plunderen, het overblijfsel van Mijn volk zal hen in erfelijk bezit ne-
men. 10 Dit overkomt hun vanwege hun trots, omdat zij zich al honend 
verheven hebben tegen het volk van de HEERE van de legermachten. 11 
Ontzagwekkend zal de HEERE voor hen zijn, want Hij zal alle goden van de 
aarde doen verschrompelen. Alle kustlanden van de heidenvolken zullen zich 
voor Hem neerbuigen, ieder vanuit zijn eigen woon plaats.

Antisemitisme
Wat is de oorsprong van het antisemitisme? De oorsprong ligt bij satan. 
Satan is de grote tegenstander van God. Hij heeft een haat tegen God en 
ook tegen het volk van God. Hij heeft haat tegen het door God uitverko-
ren volk Israël en tegen gelovigen uit de volkeren.

Het antisemitisme, dus tegen het Joodse volk, kan zich openbaren op 
verschillende manieren. Soms heel bruut en dodelijk, soms heel subtiel 
en min of meer versluierd. Misschien soms wel onbewust, maar toch…

Het antisemitisme zou men kunnen onderscheiden in drie catego-
rieën die gericht zijn als volgt:
•	 Tegen het leven
•	 Tegen de materiële bezittingen- land- onroerende- en roerende 

goederen
•	 Tegen de Goddelijke beloften 

Tegen het leven 
Dit houdt in dat men het op het leven gemunt heeft. In het verleden 
zagen we dat o.a.tijdens de Kruistochten in Jeruzalem, tijdens de po-
groms in Worms (12000 doden), Chmielnitski (1648-1649) 100.000 
doden en tijdens het bewind van Hitler (1933-1945) 6.000.000  
doden.
Er is nog veel meer gebeurd, maar ik noem alleen enkele van de be-
langrijkste historische feiten.
De rooms katholieke kerk bood de Joden geen bescherming. Wel 
werd gesteld dat de Joden niet mochten worden gedood. 

Tegen de materiële bezittingen 
Meestal gaat dat samen met het deporteren en vermoorden. De 
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meeste Joden werden uit hun land Israël verdreven. Zij verloren hun 
land en andere bezittingen.
De bezittingen werden in beslag genomen. In het verleden zijn 
veel Joden verdreven uit Engeland (1290), Frankrijk (1306 en 1394), 
Hongarije (1349-1360), Oostenrijk (1421), Spanje (1492) en Portugal 
(1497) Zij werden voor de keus gesteld zich te bekeren tot het chris-
tendom of het land verlaten. Veelal met achterlating van hun be-
zittingen. In 1945 hadden zelfs veel Joden die de Holocaust had-
den overleefd, moeite om hun bezittingen terug te krijgen, ook in 
Nederland. Nog niet zo lang geleden, in 1948 en daarna, zijn veel 
Joden (800.000) uit de Arabische landen gevlucht met achterlating 
van hun bezittingen.
De intentie van de islam is een wereldorde te creëren zonder Israël 
(Ahmadinejad, wegbereider van 12de imam, de moslim-messias die 
Israël van de kaart wil vegen.)

Tegen de Goddelijke beloften voor Israël 
Deze vorm van antisemitisme is veel subtieler dan de twee eerst ge-
noemde. Zij kreeg voor het eerst een definitieve vorm door de kerkva-
der Augustinus. Hij ontkent een letterlijke vervulling van Openbaring 
20. Het duizendjarig Vrederijk loopt volgens hem van de Pinksterdag 
tot aan de wederkomst, dus nu al bijna 2000 jaar. Maar eerder waren 
ook andere kerkvaders al op deze on-Bijbelse gedachten gekomen. 
Justinus Martyr (110-165) stelde dat het verbond met God en Israël 
niet meer geldig was. Clemens van Alexandrië (150-215) wordt ge-
acht de grondlegger van de vervangingstheologie te zijn. Tertullianus 
(150-240) beschuldigde de Joden van moord op Jezus. Origenes (185-
253) stelde dat Gods verbond met Israël vervangen was door het nieu-
we verbond. De Joden zullen gestraft worden. Eusebius beschreef in 
Historia Ecclesiastica dat de beloften en zegeningen uit het OT nu 
voor de kerk gelden en dat de vloeken het Joodse volk zullen treffen. 
Johannes Chrysostomos (347-407) heeft veel kwaad gesproken over 
de Joden. Onder aanvoering van deze bisschop werd in 388 een syna-
goge verwoest in Collinicum (Noord Syrië). Volgens Ambrosius was 
dit een gerechtvaardigde actie geweest.

Al deze kerkvaders stelden dat de kerk was gekomen in de plaats van 
Israël. En deze zienswijze kreeg een basis in de rooms katholieke kerk 
en is door de reformatie niet herzien. Constantijn I de Grote (280-337) 
maakte in het jaar 313 een einde aan de vervolging van Christenen, 
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maar voor de Joden werd het er niet beter op. Onder andere door 
anti-Joodse besluiten op concilies.

Ook nu is deze leer nog volledig actueel in de rooms katholieke kerk. 
Zie een artikel van de journalist Hubert Luns (r.k.) in het blad Profetisch 
Perspectief Nr. 77 Winter 2012. De rooms katholieke kerk zag zichzelf 
als een voortzetting van de synagoge. Volgens deze zienswijze moeten 
dan ook de beloften voor Israël geestelijk uitgelegd worden als zijnde 
voor de kerk. Want voor Israël zou er geen toekomst meer zijn. 

Luther en Erasmus hadden ook dezelfde zienswijze. Zie Luthers ge-
schrift “Over de Joden en hun leugens”. Hitler citeerde met instem-
ming het geschrift van Luther. 

Calvijn was iets gematigder in zijn uitspraken maar zag voor het volk 
Israël in haar geheel geen toekomst. Het ging volgens hem bij het 
volk Israël van het Oude Testament slechts om de uitverkorenen. Na 
de komst van Christus zijn de uitverkorenen ook onder de heidenen 
te vinden, en daarmee is een bijzondere rol van Israël in de heilsge-
schiedenis eenvoudigweg uitgespeeld. Calvijn heeft voor Israël als 
volk in godsdienstig opzicht geen bijzondere verwachtingen. Het 
verschil tussen oud en nieuw verbond ligt in het bijzonder hierin dat 
vóór de komst van Christus de uitverkorenen alleen maar in het volk 
Israël te vinden zijn, en na de komst van Christus in alle volken, inclu-
sief Israël. De invloed van Calvijn is nog steeds duidelijk zichtbaar in 
de reformatorische kerken. De kanttekeningen in de Statenvertaling 
en de opschriften boven bepaalde hoofdstukken/perikopen tonen dit 
duidelijk aan. 

Als men de vervangingstheologie is toegedaan, kan dit zijn zonder 
haat tegen het Joodse volk. Maar de ervaring heeft geleerd dat deze 
vervangingstheologie vaak leidt tot discriminatie, vervolging en haat. 
De Joden wordt verweten dat zij de Christus gekruisigd hebben. 
Revius zegt in een gedicht, dat het niet de Joden zijn die Christus 
gekruisigd hebben, maar dat ik het zelf ben door mijn zonden. 
Men zou het ook een poging tot diefstal van de Goddelijke beloften 
voor Israël kunnen noemen. 
Bovendien en dat is zeker nog erger, maakt men daardoor God tot 
een leugenaar. 
God zegt in Zijn Woord dat Zijn beloften, gedaan aan de vaderen, 
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eeuwig zijn. Nee, zegt men, dat is niet zo. Die beloften gelden nu 
niet meer. Met dit boek heb ik echter proberen aan te tonen dat alle 
beloften van God voor Israël wel degelijk van kracht zijn.

Ook nu is de vervangingstheologie nog volop aanwezig in de kerken. 
Dat uit zich niet alleen in de theologie maar ook in hun houding 
ten opzichte van het huidige Israël. Vanuit de kerken zijn er groepen 
mensen die oproepen tot boycot van Israël en die het opnemen voor 
de Palestijnse terreurorganisaties. 

Er wordt wel eens beweerd dat als we het Joodse volk het Evangelie 
niet verkondigen, dit een vorm van het ergste antisemitisme zou zijn. 
We zouden hen dan het belangrijkste onthouden. 
Ik denk dat deze zienswijze niet juist is. Antisemitisme kan zich op al-
lerlei manieren uiten, grof en subtiel. Ik heb dit hierboven uitgelegd. 
Maar het niet verkondigen van het Evangelie aan Joodse mensen is 
geen antisemitisme. 
De apostel Paulus geeft duidelijk aan wat de houding van een chris-
ten/gelovige moet zijn ten aanzien van het Joodse volk. Dan moet 
men zich niet schamen voor het Evangelie. Aan hen moet volgens 
Paulus het eerst gedacht worden. Doet men dit niet, dan is men on-
gehoorzaam aan de Bijbelse opdracht. Als men wel de gelegenheid 
heeft en deze niet waarneemt, dan is dat een schuldige nalatigheid. 
Maar wie zou hen het Evangelie moeten verkondigen? Welke leer is 
goed? Welke leer is zonder dwaling? De roomse-, gereformeerde-, 
lutherse- of oostersorthodoxe leer? Of de één of andere sekte uit de 
USA? De meeste, of bijna alle van deze kerken hangen nog steeds 
de vervangingstheologie aan. Het Evangelie van de Messias moet 
gepredikt worden zoals de Messias Jezus zelf gedaan heeft. Zie Lukas 
24:44-48. Is het goed dat allerlei kerken bezittingen hebben op allerlei 
heilige, belangrijke plaatsen in Israël? Hadden ze deze al niet terug 
moeten geven? Christenen moeten Joodse mensen tot jaloersheid 
wekken. Ze moeten hen liefhebben als hun oudste broeder, want zij 
zijn wel de stam waarin de christenen geënt zijn. En in deze stam ( 
olijfboom) worden zij (de Joden) straks zelf ook weer geënt. Als de 
gelegenheid zich voordoet en zij dat zelf op prijs stellen is het een 
gebaar van liefde om hen een complete Bijbel te schenken, de Tenach 
en het NT. 

Een meer directe vorm van geestelijke diefstal is de kinderdoop. 
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Tijdens het dopen wordt gesteld dat de kinderdoop in de plaats is 
gekomen van de besnijdenis. De besnijdenis is echter een inzetting 
die de HEERE aan Abraham heeft gegeven tot een eeuwige inzetting. 
Men probeert zich op deze wijze ook het verbond toe te eigenen wat 
de HEERE met Abraham en zijn nageslacht heeft gesloten.

De oorzaak van deze misvatting ligt in het feit dat men geen juist zicht 
heeft op de positie van de NT. Gemeente. De Gemeente heeft een 
hemelse bestemming, Israël een aardse bestemming. De Messias is/
wordt Koning van Israël. De Gemeente is het Lichaam van Christus, 
met Hem als Hoofd. Verder in dit boek zal ik dat meer uitgebreid 
toelichten.

In de tegenwoordige tijd zien wij dat steeds meer landen en volken 
zich tegen Israël keren. Het aantal moties dat in bepaalde organen 
van de VN tegen Israël wordt aangenomen neemt nog steeds toe. En 
zal nog meer toenemen. Ja, er zal een tijd komen dat de volken zul-
len optrekken naar Jeruzalem om tegen haar te strijden. Dat zal zijn 
tegen het einde van de grote Verdrukking. Maar dat loopt slecht af 
voor die volken. Want dan zal de Messias terugkomen om Zijn volk 
de overwinning te geven over al haar vijanden.

Zacharia 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. 14 Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat 
het vermogen van alle heidenvolken 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 legerkam-
pen bevinden, zal treffen, dezelfde zijn als die plaag.
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De HEERE noemt de kinderen Israëls Zijn dienstknechten in  
Leviticus 25:55.
In Jesaja 41 wordt Israël de knecht van de Heere genoemd. Verkoren 
door de HEERE uit alle volken van de aarde en nageslacht van 
Abraham, de vriend van God. God heeft Israël, ondanks haar zonden, 
niet verworpen. Dat wordt er nog expliciet bijgezegd.
Waarom heeft God Israël uitverkoren. Dat staat in Jesaja 49. God wil 
en zal door Israël verheerlijkt worden. Maar in hetzelfde hoofdstuk 
van Jesaja maakt de HEERE duidelijk op welke wijze Hij verheerlijkt 
zal worden. Uit het zaad van Israël zal de Messias, de Knecht, de 
HEERE verheerlijken. Hij zal niet alleen de stammen van Israël weer 
oprichten maar ook terugbrengen degenen die door de HEERE be-
waard worden. Deze Knecht, de Messias, zal niet alleen ten zegen zijn 
voor het volk Israël, maar ook zijn tot een Licht voor de heidenen, de 
andere volken. Deze Knecht zal velen rechtvaardig maken en Hij zal 
hun zonden dragen ( op het kruis). Vele andere teksten spreken over 
de Messias, de Knecht van de HEERE.

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.

Jesaja 49: 3 Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie 
Ik Mij zal verheerlijken. 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

19 Abraham / Israël de 
(dienst)knecht van 
de HEERE
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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. 6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn 
om op te richten 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 heiden-
volken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. 7 Zo zegt de HEERE, 
de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen de verachte Ziel, tegen Hem van 
Wie het volk een afschuw heeft, tegen de Knecht van heersers: Koningen zul-
len 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.

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

Jesaja 53:11 Om de arbeid 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.

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 eeuwigheid hun Vorst zijn.

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. 

Ook worden bepaalde personen in de Bijbel knecht van God ge-
noemd. Dit zijn o.a. Abraham, Jakob, Job, en David. Dit zijn in be-
paalde zin typen van de Messias. Abraham noemt zichzelf een knecht 
van God in:
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Genesis 18: 1 Daarna verscheen de HEERE aan hem bij de eiken van 
Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. 2 Hij 
sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen 
hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich 
ter aarde. 3 En hij zei: Mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, 
ga dan uw dienaar toch niet voorbij.

De apostel Jakobus zegt in 2:23 dat Abraham een vriend van God 
genoemd is geweest.

De HEERE noemt Mozes zelf Zijn knecht in:Numeri 12:7 Maar zo doe Ik niet tegenover Mijn dienaar Mozes, die in Mijn 
hele huis trouw is, 

De HEERE spreekt ook over David als Zijn knecht in:

2Samuël 3: 18 Doe het dan nu, want de HEERE heeft tot David gesproken: 
Door de hand van David, Mijn dienaar, zal Ik Mijn volk Israël verlossen uit 
de hand van de Filistijnen en uit de hand van al hun vijanden.

In het boek Job 42 spreekt de HEERE over Job Mijn knecht. Job was in 
zijn lijden een type van de Messias. Job was rechtvaardig voor God. 
God deed hem niet lijden vanwege zijn zonden.

Job 42:8 Neem daarom zeven jonge stieren en zeven rammen voor u, en ga 
naar Mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat Mijn dienaar Job 
voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal Ik aannemen, zodat Ik met u niet 
doe naar uw dwaasheid; want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals 
Mijn dienaar Job.

In het NT wordt bevestigd dat de Messias de beloofde Knecht des 
HEEREN is. Door Zijn dienstbaarheid, Zijn offer aan het kruis, heeft 
Hij de HEERE alle eer toegebracht die wij mensen de HEERE hebben 
onthouden.
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Lukas 1: 54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn 
barmhartigheid te denken, 55 zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot 
Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

Lukas 2: 30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 die U bereid 
hebt voor de ogen van alle volken, 32 een licht om de heidenen te verlichten 
en om Uw volk Israël te verheerlijken.

Johannes 4: 22 U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, 
want de zaligheid is uit de Joden. 

Romeinen 15: 8 En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis 
is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vade-
ren te bevestigen, 9 en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege 
de barmhartigheid, zoals geschreven staat: Daarom zal ik U belijden onder 
de heidenen, en Uw Naam lofzingen.
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Dat het volk Israël de gezalfde van de HEERE is kunnen we lezen in 
Psalm 105:14,15, waar de psalmist vermeldt dat God gezegd heeft: 

14 liet Hij geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte Hij koningen 
omwille van hen en zei: 15 Raak Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn profeten 
geen kwaad.

In het OT zijn vele voorbeelden van bescherming en uitredding te 
lezen door de HEERE, omdat zij door de HEERE waren uitverkoren. 
De letterlijke zalving werd toegepast op koningen en profeten. 
In Exodus 19:6 zegt de HEERE dat Israël een priesterlijk koninkrijk en 
een heilig volk zal moeten zijn. Israël wordt door de HEERE figuurlijk 
gezalfd tot een priesterlijk en heilig volk. 

Exodus 19: 5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond 
in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want 
heel de aarde is van Mij. 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters 
en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

Priesters worden altijd tot priester gezalfd. Israël is in haar totaliteit 
nog geen priesterlijk koninkrijk geweest. Maar in de toekomst gaat 
dit zeker gebeuren. De profeet Jesaja spreekt er over in:

Jesaja 61: 5 Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen 
zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. 6 Ú echter zult genoemd 
worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren van onze God. 
U zult het vermogen van heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister.

20 Israël de gezalfde
van de HEERE
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Wanneer zal dit gebeuren? Ook dat is voorzegd. Als de Messias Jezus 
terugkomt op de aarde zal Hij Koning van Israël zijn. Dan zullen de 
Israëlieten dienstknechten van de Messias zijn. In de tijd van het OT 
werden wel priesters, de profeten en koningen van Israël gezalfd tot 
dienstknechten van God! De Hogepriester werd gezalfd met een zal-
ving die geldig is tot in eeuwigheid.

Exodus 40:15 Dan moet u hen zalven zoals u hun vader gezalfd hebt, zodat 
zij Mij als priester kunnen dienen. En het zal gebeuren dat hun zalving voor 
hen een eeuwig priesterambt zal betekenen, al hun generaties door.

Dit eeuwig priesterambt wordt vervuld door de Messias Jezus  
(Hebreeën 7:24). Zie ook Leviticus 7:35; Leviticus 8:12; 1Samuël 16:13; 
1Koningen 1:35,39. 

De Messias is de GEZALFDE van de HEERE 
Tijdens de dagen van Zijn eerste optreden in Israël in de synagoge 
heeft de Heere Jezus vooraf een getuigenis gegeven over Zijn identi-
teit. In Lukas 4 is dat opgetekend:

Lukas 4: 18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; 
Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te 
genezen die gebroken van hart zijn,

Jezus verwees hierbij naar hetgeen de profeet Jesaja van Hem voor-
zegd heeft. 

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;
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De eerste Gemeente, bijeen vergaderd in Jeruzalem, bidt in 
Handelingen 4:26,27 samen met de apostelen Petrus en Johannes tot 
God om hulp en bijstand in de verdrukking en vervolging. In hun ge-
bed refereren zij naar Psalm 2.

Handelingen 4:26 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten 
spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. 27 Want, in waar-
heid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius 
Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen,

De apostel Petrus verhaalt in Handelingen 10 in het kort de hoofd-
punten uit het leven van de Messias Jezus aan Cornelius en allen 
die bij hem in huis waren. Petrus wijst er op dat God de Heere Jezus 
gezalfd heeft met de Heilige Geest. Deze gebeurtenis kunt u vinden 
in Lukas 3:22.

Handelingen 10:37 U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon 
in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: 38 hoe God Jezus van 
Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het 
land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overwel-
digd waren, genas, want God was met Hem.

Israël moet de HEERE een priesterlijk volk, een heilig volk zijn. Er was 
echter wel een voorwaarde aan verbonden. Zij moeten God gehoor-
zamen en Zijn verbond houden. Dit laatste is helaas niet gebeurd. 
Israël heeft het verbond verbroken. Maar desondanks belooft God 
dat Hij een Nieuw Verbond zal sluiten. Dat Nieuwe Verbond is geba-
seerd op het bloed van de Messias Jezus, gestorven voor de zonden 
van allen die deel krijgen aan het Nieuwe Verbond. Het grootste deel 
van Israël heeft tot nu toe dat Nieuwe Verbond afgewezen. Daarom 
werd dat Nieuwe Verbond de heidenen aangeboden, met als inter-
mediair de Joodse gelovigen die het Nieuwe Verbond niet afgewe-
zen hadden. Zij die deel hebben gekregen aan dat Nieuwe Verbond 
worden door de apostel Petrus ook een koninklijk priesterdom, een 
heilig volk genoemd.
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1 Petrus 2: 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priester-
schap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; op-
dat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen 
heeft tot Zijn wonderbaar licht, 

Een bepaald gedeelte van het Joodse volk zal aan het einde van de 
grote Verdrukking, naar de belofte van God, deel krijgen aan dat 
Nieuwe Verbond.

De apostel Paulus spreekt hierover in

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 heidenen is bin-
nengegaan. 26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: 
De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van 
Jakob. 27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal 
wegnemen.

Zie ook Jesaja 59:20, Jeremia 50:20; Ezechiël 36:25-29.
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Het volk Israël was en is het uitverkoren volk van de HEERE en zal dat 
ook altijd blijven. De HEERE is getrouw aan Zijn verbond dat Hij met 
Abraham heeft opgericht. Maar Israël heeft dat verbond toch verbro-
ken? In Jesaja 24:5 lezen we dat Israël het eeuwig verbond vernietigd 
heeft. Ja, Israël heeft van haar kant het verbond vernietigd door onge-
hoorzaamheid. God heeft van Zijn kant het verbond niet vernietigd, 
want God heeft bij Zichzelf gezworen dat het een eeuwig verbond zal 
zijn. Hoe groot en onpeilbaar diep is de liefde van God voor Zijn volk. 
Zij worden door God uit liefde wel gestraft en verdrukt vanwege hun 
ongehoorzaamheid , maar de apostel Paulus zegt dat zij niet worden 
verstoten. Maar God belooft dat Israël weer Zijn heerlijkheid zal wor-
den. Hij zal Zijn heil geven in Sion. God zal niet vertragen om Zijn 
gerechtigheid nabij te brengen. (Jesaja 46:13)

Exodus 19:5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond 
in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want 
heel de aarde is van Mij. 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters 
en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

Deuteronomium 4:37 Omdat Hij uw vaderen liefhad en hun nageslacht na 
hen verkozen had, heeft Hij u Zelf met Zijn grote kracht uit Egypte geleid,

Deuteronomium 7: 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, in te acht te nemen, heeft de 
HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, 
uit de hand van de farao, de koning van Egypte.

21 Israël de geliefde
van de HEERE
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Deuteronomium 10:15 Maar alleen voor uw vaderen heeft de HEERE liefde 
opgevat om hen lief te hebben, en Hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al 
de volken verkozen, zoals het heden ten dage nog is. 

2Samuël 7: 23 En wie is als Uw volk, als Israël, het enige volk op de aarde 
dat God is gaan verlossen om voor Hem een volk te zijn, om Zich een Naam 
te maken en voor u, Israël, deze grote en ontzagwekkende dingen te doen: 
voor Uw land, voor de ogen van Uw volk, dat U voor Uzelf uit Egypte verlost 
hebt van heidenvolken en hun goden. 24 U hebt Uw volk Israël voor eeuwig 
voor Uzelf bevestigd als Uw volk, en Ú, HEERE, bent hun tot een God ge-
worden.

Psalm 44:4 Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit geno-
men en hún arm heeft hun geen verlossing gegeven, maar Uw rechterhand, 
Uw arm en het licht van Uw aangezicht, omdat U hun goedgezind was.

Jesaja 43: 4 Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb 
Ík u liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in 
plaats van uw ziel.

Jesaja 45: 17 Israël echter wordt door de HEERE verlost: een eeuwige verlos-
sing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, 
nooit!

Jesaja 54: 8 In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht 
een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over 
u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser. 

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 goeder-
tierenheid.

Hosea 11: 4 Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik 
was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoogtillen, en Ik reikte 
hem voer toe.

Amos 3: 2 Alleen u heb Ik gekend uit alle geslachten op de aarde. Daarom 
zal Ik u vergelden al uw ongerechtigheden.
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Zephanja 3: 17 De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlos-
sen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn 
liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.

Maleachi 1: 2 Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE, maar u zegt: Waarin hebt 
U ons liefgehad? Was Ezau niet de broer van Jakob? spreekt de HEERE. Toch 
heb Ik Jakob liefgehad,

Romeinen 11: 28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden van-
wege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. 29 
Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.

Hebreeën 12: 6 Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere 
zoon die Hij aanneemt. 7 Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als 
kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt?

De HEERE God zal echter een Nieuw Verbond met het volk Israël 
sluiten, dat eeuwig zal zijn. Een verbond van genade en vrede. Israël 
zal opnieuw de vrouw - eeuwige bruid van de HEERE God worden.

Jesaja 55: 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.

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 Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. 
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 zíj zullen Mij tot 
een volk zijn.

Zie ook 89 Israël, huisvrouw der jeugd. (blz. 610-613)
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Deze geschiedenis begint met “Hierna”. Wat was er daarvoor ge-
beurd? Abraham had zijn zoon Ismaël en zijn dienstmaagd Hagar 
op Gods bevel de woestijn ingestuurd. Daarna ontmoette Abraham 
de Filistijnse vorst Abimelech. Deze vorst had Abraham blijkbaar een 
tijd lang geobserveerd en was tot de conclusie gekomen dat God 
met Abraham was. Hij wenste dat Abraham bij zijn God zou zwe-
ren dat Abraham goed voor Abimelech zou zijn. En Abraham zwoer. 
Abraham was nu al ten zegen voor een heidens volk! 

Eén van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël 
is het offer dat God vroeg van Abraham. Waarom is dit zo belangrijk? 
Omdat dit offer heen wijst naar de belangrijkste gebeurtenis in het 
Nieuwe Testament, namelijk het offer dat de Messias, de Zoon van 
God, volbracht voor de zonden van alle mensen, die door God de 
Vader aan de Zoon zouden worden gegeven. God, de Vader offerde 
Zijn eigen Zoon op het kruis van Golgotha. Dat was ook op de berg 
Moria, de berg des HEEREN. Dit was ook de plaats die de Engel van 
de HEERE David aanwees als de plaats waar hij een altaar moest bou-
wen en op deze plaats werd later de tempel gebouwd. (1Kronieken 
21:18-30; 22:1).

Deze berg waarop de stad Jeruzalem gebouwd is, blijft tot in eeuwig-
heid de berg des HEEREN, de stad Gods. Jeruzalem zal dan ook tot in 
eeuwigheid de stad blijven van het uitverkoren volk. De vijanden van 
God en Israël betwisten dat wel. Tot hun eigen schade.

Dat is al begonnen nog voor Abraham zijn zoon op de berg moest 
offeren. Toen was Melchizedek koning van Salem (Jeruzalem) en 
Priester van de allerhoogste God. 

22 Abraham moet zijn
zoon Izak offeren
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De Messias was evenals Melchizedek een Priester van de allerhoog-
ste God. Meerdere verklaarders zijn van mening dat Melchizedek de 
Messias was in OT gedaante. Dat Abraham tenslotte zijn zoon niet 
hoefde te offeren, was omdat God zelf voor een offerlam zorgde. In 
plaats van zijn zoon Izak, mocht Abraham een ram offeren. Maar God 
nam geen genoegen met een offerdier. De dieren konden tenslotte 
niet voldoen aan de eisen van een heilig God. Dat kon alleen Zijn 
eigen lieve Zoon, de Heere Jezus, Messias. Hoe diep komt hier de 
liefde van God voor zondaren openbaar.

Genesis 22: 1 En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef 
stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. 2 Hij zei: Neem 
toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer 
hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal. 3 Toen 
stond Abraham ‘s morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn 
knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brand-
offer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. 4 Op de 
derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte. 5 
Abraham zei tegen zijn knechten: Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen 
ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij 
bij jullie terugkeren. 6 Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer 
en legde dat op zijn zoon Izak. Hijzelf nam het vuur en het mes in zijn hand. 
Zo gingen zij beiden samen. 7 Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: 
Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Zie, hier is het vuur 
en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? 8 Abraham zei: God 
zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen 
zij beiden samen. 9 En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. 
Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Izak 
en legde hem op het altaar, boven op het hout. 10 Toen strekte Abraham zijn 
hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. 11 Maar de Engel van 
de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: 
Zie, hier ben ik. 12 Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en 
doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, 
Mij niet onthouden hebt. 13 Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, 
en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. 
Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de 
plaats van zijn zoon. 14 En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE 
zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de 
HEERE zal erin voorzien worden. 15 Daarna riep de Engel van de HEERE 
tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. 16 Hij zei: Ik zweer bij 
Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw 
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enige, niet onthouden hebt, 17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht 
zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de 
oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit 
hebben. 18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend 
worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent. 19 Daarna keerde 
Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar 
Berseba. En Abraham bleef in Berseba wonen.
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De HEERE heeft het verbond dat Hij met Abraham had gesloten, vele 
malen herhaald en bevestigd aan de nakomelingen van Abraham. Hij 
heeft het bevestigd aan Izak en Jakob, maar ook aan hun nageslacht. 
De HEERE heeft dit verbond met Abraham met een eed bevestigd 
en gezworen. Het is een eeuwig verbond. Dit verbond heeft twee 
kanten. Enerzijds heeft het betrekking op het zaad van Abraham, an-
derzijds op de zegen van dit verbond voor alle volken.
Dat het verbond gezegend is en wordt voor alle volken is inmiddels 
wel duidelijk geworden. Door het Zaad van Abraham, de Messias Jezus, 
zijn inmiddels miljoenen mensen en vele volken gezegend geworden.
Maar hoe zit dat dan met het volk Israël? Is dat ook gezegend? 
Hebben zij door ongehoorzaamheid het verbond niet verbroken? Ja, 
dat hebben zij. Maar de HEERE heeft van Zijn kant het verbond niet 
verbroken! Een de HEERE zal zelfs een nieuw verbond oprichten dat 
ook zal blijven tot in eeuwigheid. 
Volgens Leviticus 26:43,44 zal Israël wel gestraft worden voor hun onge-
hoorzaamheid, maar God zal ze niet verwerpen. Vers 44 geeft zo duide-
lijk aan de goedheid en genade ten opzicht van Zijn uitverkoren volk: 

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 vernie-
tigen en Mijn verbond met hen te verbreken, want Ik ben de HEERE, hun God.

En dat ondanks wat er in vers 43 staat: 

Leviticus 26:43 Terwijl het land door hen verlaten is en behagen schept in 
zijn sabbatsjaren - 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.

23 God bevestigt Zijn
verbond met Abraham, 
Izak en Jakob
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God heeft geen afkeer van Zijn uitverkoren volk, ondanks hun onge-
hoorzaamheid. Hoe genadig en barmhartig is de HEERE! Zijn liefde 
is eeuwig. Zo behoren ook de christenen het volk van Israël lief te 
hebben. Omdat God dat volk blijft liefhebben. God gaat met Zijn volk 
een bijzondere weg. Een weg die echter al vast ligt in Zijn Woord.

Genesis 26: 2 Toen verscheen de HEERE hem en zei: Trek niet naar Egypte, maar 
woon in het land dat Ik u noemen zal. 3 Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal 
dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal Ik al deze landen 
geven. Ik zal de eed gestand doen die Ik Abraham, uw vader, gezworen heb. 4 Ik 
zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht 
al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend 
worden, 5 omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, 
Mijn geboden, Mijn verordeningen en Mijn wetten in acht genomen heeft.

Genesis 26: 24 De HEERE verscheen hem in die nacht en zei: Ik ben de God 
van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; Ik zal u ze-
genen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, Mijn dienaar.

Genesis 28: 10 Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. 11 Hij bereik-
te de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een 
van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, en legde zich 
op die plaats te slapen. 12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder, 
waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs 
omhoog en omlaag. 13 En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik 
ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land 
waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. 14 Uw nageslacht zal 
talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het 
oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten 
van de aardbodem gezegend worden. 15 En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen 
overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u 
niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!

Bevestigd inzake de belofte aan de vaderen:
Exodus 2:24; Exodus 4:31; Exodus 6:5; Psalm 106:44,45; Ezechiël 16:60; 
Lukas 1:69-76.

Bevestigd inzake het land:
Ezechiël 36:1-15;33, 34, Joël 2:18
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Uit Abraham zijn twee volken ontstaan. Het nageslacht van Izak en 
van Ismaël.
De Arabieren zouden van Ismaël afstammen. Ook uit Izak zijn twee 
volken ontstaan. 
Het nageslacht van Jakob en van Ezau. De Edomieten stammen af 
van Ezau.

De wens van de broers van Rebekka:

Genesis 24: 60 Zij zegenden Rebekka en zeiden tegen haar: Zuster van 
ons, word tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht in bezit 
krijgen de poort van zijn vijanden.

Profetie inzake de tweeling van Rebekka:

Genesis 25: 22 De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei 
zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadple-
gen. 23 De HEERE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, 
en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal 
sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen.

De vervulling van de profetie inzake Ezau (Edom):

2Samuël 8: 14 Hij legde garnizoenen in Edom; in heel Edom legde hij garni-
zoenen, en alle Edomieten werden aan David onderworpen. De HEERE gaf 
David de overwinning overal waar hij heen ging.

Het ontstaan van de naam Israël
De naam Israël betekent “Hij strijdt met God”, of “God strijdt”
Deze naam ontvangt Jakob na zijn strijd met de Engel Gods in Pniël.
Later in de tijd wordt het gehele volk aangeduid als het Israël  
van God.
De Heere duidt soms Israël ook met andere namen aan, waaruit de 
liefde van God blijkt voor Zijn uitverkoren volk.
Deze namen zijn: Mijn oogappel (Zacharia 2:8) mijn eerstgeborene 
(Exodus 4:22), Mijn zoon (Exodus 4:22), jonkvrouw van God (Jesaja 
37:22), de dochter van Sion (Jesaja 37:22), de dochter van Jeruzalem 



133

( Jesaja 37:22), bruid van God, vrouw van God, huisvrouw der jeugd 
(Jesaja 54:6)

Genesis 32: 24 Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met 
hem, totdat de dageraad aanbrak. 25 En toen de Man zag dat Hij hem niet 
kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht 
van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde. 26 En Hij zei: Laat 
Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten 
gaan, tenzij U mij zegent. 27 En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En 
hij antwoordde: Jakob. 28 Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer 
Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, 
en hebt overwonnen. 29 Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En 
Hij zei: Waarom vraagt u naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar. 30 
En Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van 
aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered. 31 En de zon ging over 
hem op, toen hij door Pniël gegaan was; hij ging echter mank aan zijn heup. 
32 Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich 
boven het heupgewricht bevindt, omdat Hij het heupgewricht van Jakob bij 
de heupspier had aangeraakt.
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Jozef staat zijn zonen af aan zijn vader Jakob. Jakob adopteert de twee 
zonen van Jozef, Efraïm en Manasse, als zijn eigen zonen en zij krij-
gen een zegen van Jakob alsof het zijn eigen zonen zijn. Jozef ont-
vangt bovendien nog de belofte dat hij, evenals de andere drie aarts-
vaders, zal worden begraven in het land Kanaän. In Genesis 48:22 
staat “Ik geef u, boven uw broeders, een bergrug” In het Hebreeuws wijst 
het woord voor bergrug “Sjekem” naar Sichem, waar Jozef werd be-
graven.

Genesis 49: 1 Daarop riep Jakob zijn zonen en zei: Verzamel jullie, dan 
maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal… 8 Juda, jij bent 
het, jou zullen je broers loven! Je hand zal rusten op de nek van je vijanden; 
voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. 9 Juda is een leeuwen-
welp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich 
als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? 10 De 
scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn 
voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. 11 Hij bindt 
zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste 
wijnstok; hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. 12 Zijn 
ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk… 18 Op Uw 
zaligheid wacht ik, HEERE!

Het woord zaligheid betekent ook heil. Kennis van heil, betekent 
kennis van Jezus, de Messias. Het woord heil zit ook in het woord 
Heiland. En dit woord betekent “Zaligmaker”, “Heilbrenger”. Het 
kan ook betekenen “Verlosser”. Vader Jakob zag uit naar het heil, de 
zaligheid van de Messias. Met een profetische blik zag hij uit naar 
de komst van de Messias, Die heil, zaligheid zou brengen voor zijn 
nageslacht en voor al de volken van de wereld.

24 De zegen en profetie 
van vader Jakob aan 
zijn zonen
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Het woord “heil” komt 85 x in de Bijbel voor, waarvan 48 x in de 
Psalmen en 21 x in de Profeten. En altijd staat het in de betekenis van 
het heil dat God geeft of zal geven aan Zijn volk Israël. 
De andere volken zullen daarna ook delen in het heil van de HEERE, 
in het heil van de Messias. De Messias Jezus zegt in Johannes 4:22: 
“Het heil is uit de Joden”
Waarom? Omdat de Messias Zelf uit de Joden is! 
De profeet Zacharia profeteert in hoofdstuk 9:9 over deze Heiland, de 
Messias, Die arm zal zijn en toch Koning, Die zal rijden op een ezelin. 
Over de vervulling van deze profetie wordt gesproken in het boek 

Mattheüs 21: 5 Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, 
zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een 
jukdragende ezelin is. 6 En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus 
hun bevolen had; 7 zij brachten de ezelin en het veulen, en zij legden hun 
kleren erop en zetten Hem daarop. 

En de priester Zacharias spreekt over de hoorn van zaligheid die is 
opgericht in het huis van David en dat de Messias Zijn volk zaligheid 
zal geven, in de vergeving van hun zonden
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Van Mozes 
tot David
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Gods belofte aan Abram
De HEERE voorzegde aan Abram dat zijn nakomelingen gedurende 
vierhonderd jaren verdrukt zullen worden in een vreemd land.

Dit land blijkt later Egypte te zijn. Maar de HEERE belooft ook dat 
ze uit dat land verlost zullen worden en met veel bezittingen zullen 
vertrekken. 

Genesis 15: 13 Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen 
vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen 
dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken. 14 Maar ook zal Ik 
over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met veel 
bezittingen wegtrekken.

Vervulling van de belofte aan Abram inzake de uittocht.
God gaat Zijn volk verlossen van de slavendienst in Egypte, nadat ze 
er ca. 400 jaar hebben gewoond.

Exodus 2: 23 Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte 
gestorven was, dat de Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden vanwege 
de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog 
tot God. 24 Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond 
met Abraham, met Izak en met Jakob. 25 En God zag naar de Israëlieten om 
en ontfermde Zich over hen.

25 De verdrukking in en de 
uittocht uit Egypte
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Exodus 3: 6 Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van 
Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn 
gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. 7 De HEERE zei: Ik heb 
duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb 
hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, 
Ik ken hun leed. 8 Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit 
de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en 
ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied 
van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten 
en de Jebusieten. 9 Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten 
is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de 
Egyptenaren hen onderdrukken… 12 En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, 
en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: Als u het volk uit 
Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg.

Mozes wordt door God aangezocht om Zijn volk uit Egypte te leiden.
Het teken zal zijn dat hij God zal dienen op de berg Horeb.
Mozes moet tot farao zeggen dat Israël Zijn eerstgeboren zoon is.
Laat Mijn zoon gaan, opdat zij Mij dienen, 

Exodus 4: 22 Dan moet u tegen de farao zeggen: Zo zegt de HEERE: Mijn 
zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. 23 Daarom zeg Ik tegen u: Laat Mijn 
zoon gaan, zodat hij Mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten 
gaan, zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden.

God maakt Zich aan Mozes bekend als de HEERE, JHWH, “Ik ben, 
die ik ben” of “Ik zal zijn”. De Naam mocht slechts eenmaal per 
jaar worden uitgesproken: door de hogepriester (kohen gadol) in de 
Joodse tempel tijdens de offerdienst van Jom Kippoer. De juiste uit-
spraak was niet echt geheim, maar doordat de Naam zo zelden werd 
uitgesproken, zal het volk de uitspraak niet gekend hebben. Men ver-
onderstelt dat de hogepriester de uitspraak aan zijn opvolger leerde. 
Aangezien de Tempel al bijna 2000 jaar niet meer bestaat en er al zo 
lang geen hogepriester meer is, is de uitspraak van de Naam verloren 
gegaan.
Dit verbod op het uitspreken van deze Naam op andere momenten 
dan tijdens de offerdienst door de hogepriester op Jom Kippoer had 
te maken met het zware verbod dat de Tora geeft voor het onnodig 
uitspreken ervan. De rabbijnen beperkten daarom niet alleen het ge-
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bruik, maar ook de kennis van de uitspraak ervan tot enkel de hoge-
priester, die het aan de volgende hogepriester doorgaf. Trouwens, 
als de naam niet mag worden uitgesproken, spreekt het vanzelf dat 
buitenstaanders de naam nooit horen.
Het Hebreeuws werd vanouds alleen met medeklinkers geschreven. 
In latere tijd werden er klinkertekens toegevoegd als hulp bij de uit-
spraak. Deze klinkers horen dus niet bij de heilige, oorspronkelijke 
tekst. Omdat het verboden was de naam ‘JHWH’ uit te spreken, zei 
men bij het voorlezen van teksten meestal ‘Adonai’ (mijn heer; eigen-
lijk een meervoudsvorm uit eerbied) als er ‘JHWH’ stond. De masore-
ten hebben daarom bij het overschrijven van teksten van de Tenach 
de naam ‘JHWH’ meestal voorzien van de klinkers van ‘Adonai’. ְיהָוה, 
zoals het vaak in de BHS Biblia Hebraica Stuttgartensia staat, is dus 
geen vocalisatie van ‘JHWH’, maar van Adonai.
Aan Abraham , Izak en Jakob had Hij zich bekend gemaakt als God, 
de Almachtige. Zie Exodus 3:15.

Exodus 6: 2 Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: Ik ben de HEERE. 3 
Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar 
met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest.

Door de verlossing van het volk Israël uit Egypte werd door de HEERE 
een begin gemaakt met Zijn plan om Israël voor Hem een priesterlijk 
koninkrijk en een heilig volk te doen zijn, waarin alle volken van de 
aarde gezegend zullen worden. God herhaalt de landbelofte 

Exodus 6:4 Ook heb Ik Mijn verbond met hen gesloten om hun het land 
Kanaän te geven, het land van hun vreemdelingschap, waarin zij als vreem-
deling verbleven.

Exodus 19:5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn 
verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom 
zijn, want heel de aarde is van Mij. 6 U dan, u zult voor Mij een konink-
rijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de 
Israëlieten moet spreken.

Ook werd door deze verlossing een begin gemaakt met het straffen 
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van de Kananietische volken omdat de maat van hun ongerechtig-
heden vol was. Hetzelfde gebeurde voorheen ook met de volken die 
door de zondvloed werden gestraft en de bevolking van de steden 
Sodom en Gomorra.

Genesis 15: 16 De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de 
ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol.

Andere voorbeelden over een limiet aan de  
genadetijd
Er komt een tijd dat het geduld van God opraakt over de zonden van 
mensen en Hij tot bestraffing over gaat. Dit onderwerp stellen ook 
de discipelen aan de orde inzake de ramp met de toren van Siloam. 

Lukas 13: 1 Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten 
over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. 2 
En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere 
zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen 
geleden hebben? 3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen 
evenzo omkomen. 4 Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die 
daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle 
andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet 
bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

Zie hiervoor ook in het NT de tekst waarin Paulus spreekt over de 
Joden die de Christenen hebben vervolgd, o.a. in Judea en Paulus 
verhinderen te spreken tot de heidenen over de zaligheid die er is in 
de Heere Jezus.

1Thessalonicenzen 2: 16 Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken 
opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun 
zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.

In het einde van de tijden zullen de rampen en plagen vanwege de 
zonden van de mensen toenemen. Totdat de Messias terugkomt om 
Zijn Koninkrijk op deze aarde te vestigen. Daarna zullen, voorafgaand 
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aan de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de doden 
opstaan en worden geoordeeld op grond van hun daden.

Verlossing uit het diensthuis Egypte
Dit is ook een beeld van de verlossing uit het diensthuis van de zonde. 
Verlossing uit de slavendienst van satan om een slaaf van de Messias 
te worden. Verlost uit een leven zonder God en gebracht tot een le-
ven met God. In Exodus 20:2 zegt de HEERE God: “Ik ben de HEERE, 
uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.”

Uit de volgende tekst blijkt dat zij uit Egypte verlost zijn om de weg 
met God te wandelen en niet met de afgoden uit Egypte.

Deuteronomium 13: 5 En die profeet of hij die die dromen heeft, moet ge-
dood worden, omdat hij heeft opgeroepen afvallig te worden aan de HEERE, 
uw God, Die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis verlost 
heeft; en omdat hij u wilde afbrengen van de weg die de HEERE, uw God, 
u geboden heeft daarop te gaan. Zo moet u het kwaad uit uw midden weg-
doen.

Als zij echter door ongeloof de weg met God niet gaan, zullen zij voor 
God niet kunnen bestaan. 

Judas 1: 5 Maar ik wil u eraan herinneren - u weet dit eens en voorgoed - dat 
de Heere, nadat Hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen 
die niet geloofden, te gronde heeft gericht.

In het NT is er slechts één weg tot verlossing voor alle mensen, Jood 
en heiden, nl. door bekering en geloof in Jezus de Messias. 

Handelingen 4: 12 En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de 
hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig 
moeten worden.
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1Petrus 1: 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of 
goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen 
overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een 
smetteloos en onbevlekt Lam.

De uittocht heeft ten doel dat het volk tot zijn bestemming zou ko-
men zoals de HEERE aan Abram had beloofd. Om Zijn volk te zijn, 
om Hem te dienen en om tot zegen te zijn voor de volken van deze 
aarde.

Exodus 8: 20 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Sta morgen vroeg op en ga voor 
de farao staan. Zie, wanneer hij naar het water toe gaat, moet u tegen hem 
zeggen: Zo zegt de HEERE: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen.

De wijze waarop de uittocht plaats vond was zo spectaculair en op-
zienbarend, dat de volken in wijde omtrek bevangen werden door 
schrik en vrees. Zo bereidde de HEERE de intocht van Israël voor in 
het beloofde land Kanaän.

Exodus 15: 14 De volken hebben het gehoord, zij sidderden, angst heeft de 
inwoners van Filistea aangegrepen. 15 Toen werden door schrik overmand 
de stamhoofden van Edom. De machthebbers van Moab greep huivering 
aan. Al de inwoners van Kanaän smolten weg van angst. 16 Op hen viel 
verschrikking en angst. Door de grootheid van Uw arm verstomden zij als 
een steen, terwijl Uw volk, HEERE, erdoorheen trok, terwijl dit volk, dat 
U verworven hebt, erdoorheen trok. 17 U zult hen brengen en hen plan-
ten op de berg die Uw eigendom is, Uw vaste woonplaats, die U gemaakt 
hebt, HEERE, het heiligdom, Heere, dat Uw handen gesticht hebben. 18 De 
HEERE zal regeren voor eeuwig en altijd! 

Jozua 2: 9 en zei tegen die mannen: Ik weet dat de HEERE u dit land gege-
ven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat al de inwoners 
van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. 10 Want wij hebben ge-
hoord dat de HEERE het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen 
opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee 
koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de 
Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. 
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11 Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u be-
staat er geen moed meer in iemand, want de HEERE, uw God, is een God 
boven in de hemel en beneden op de aarde.

De woestijnreis
De reis naar het beloofde land. Deze verliep niet voorspoedig. Dit 
kwam door het ongeloof en wantrouwen van de Israëlieten ten op-
zichte van de God, Die hen uit Egypte had verlost. Daardoor duur-
de de reis niet één jaar, maar veertig jaren. Een moeizame periode, 
waarin God het volk beproefde om te zien wat er hun hart leefde. Een 
periode waarin het volk ook de HEERE hun God leerde kennen uit 
Zijn voorzieningen, Zijn geboden en Zijn woorden.

Deuteronomium 8: 2 Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop 
de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij 
u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw 
hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. 3 Hij verootmoedigde 
u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook 
uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen 
van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de 
HEERE komt. 4 De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet 
opgezwollen in deze veertig jaar. 5 Weet dan in uw hart dat de HEERE, uw 
God, u gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid 
bijbrengt, 6 en neem de geboden van de HEERE, uw God, in acht door in Zijn 
wegen te gaan en door Hem te vrezen.

Jeremia 17: 10 Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat 
om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van 
zijn daden.

1Corinthiërs 10: 4 en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. 
Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was 
Christus. 5 Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, 
want zij zijn neergeveld in de woestijn. 6 En deze dingen zijn gebeurd als 
voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, 
zoals ook zij verlangd hebben.
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Het lam moet geslacht worden en het bloed moet aan de deurpost 
gestreken worden, opdat de Engel des doods niet de eerstgeborene 
in ieder huis zal doden. 
Zeven dagen lang moeten ongezuurde broden gegeten worden. Alle 
dagen zijn sabbatten. Er mag geen zuurdesem in huis aanwezig zijn. 
Zuurdesem is altijd een beeld van de zonde. Behalve in Mattheus 13:33, 
daar wordt het positief gebruikt. De zevende dag moet een feest zijn 
voor de HEERE. Dit is een instelling voor alle komende geslachten.

Exodus 12 : 1 De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: 
2 Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de 
eerste zijn van de maanden van het jaar. 3 Spreek tot heel de gemeenschap 
van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam 
per familie nemen, een lam per gezin. 4 Maar als het gezin te klein is voor 
een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn ge-
zin woont, één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het 
lam rekening houden met wat ieder eten kan. 5 U moet een lam zonder enig 
gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen 
of van de geiten nemen.

De maand Abib wordt de eerste maand van het Israëlitische jaar.
Het bloed moet gestreken worden aan de deurposten. Dat is de daad 
van een mens. Alleen dan gaat de Engel van het verderf het huis 
voorbij om de eerstgeborene te doden. NT gezien is het offer van 
de Messias alleen reddend voor degene die in Hem gelooft met een 
waar geloof. Hier is dus niet sprake van alverzoening. Alle mensen 
worden dus niet zomaar behouden.

26 De instelling van 
het Pascha
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Exodus 12:6 U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze 
maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten te-
gen het vallen van de avond. 7 En zij zullen van het bloed nemen en het aan 
de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin 
zij het eten zullen. 8 Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur 
gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het 
eten. 9 U mag daarvan niets rauw eten, en zeker niet in water gekookt, maar 
alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. 
10 U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende 
morgen van over is, moet u met vuur verbranden.

Gezamenlijk slachten tussen twee avonden. Sommige vertalingen 
geven aan dat het slachten in de avondschemering moet plaats vin-
den, maar dat lijkt mij niet juist. Ook het ware Paaslam werd geslacht 
tussen twee avonden. De Messias werd ook gezamenlijk geslacht. 
Heel het volk keerde zich tegen Hem.

Bloed aan de deurposten. Dit was tot bescherming van allen die in 
het huis woonden. Zij mochten er de gehele nacht niet uitgaan. Zo 
wordt ook de ware gelovige verlost door het bloed van het Paaslam 
(Efeziërs 1:7; Hebreeën 9:13,14,22; Hebreeën 11:28) 

Alle vlees moet gebraden worden en met bittere kruiden gegeten 
worden. Het bittere doet denken aan de bitterheid van de slavernij in 
Egypte. Het gebraden zijn op het vuur maakt het vlees zuiver, heilig 
en smakelijk om te eten. Het verwijst naar het vlees van het Paaslam. 
Hij werd geheiligd door het vuur van Gods toorn. En zo werd Hij 
geschikt gemaakt om gegeten te worden door allen die Hem door de 
Vader gegeven worden. Na de bitterheid van de zonde.

Het brood mag niet gezuurd zijn. Er mag ook geen zuurdeeg ge-
zien worden. Het zuurdeeg is in de Bijbel een beeld van de zonde. 
In Deuteronomium 16:3 wordt dit brood het brood van de ellende 
genoemd ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. Het is zuiver 
brood, zonder bijmenging. In Exodus 29:34 wordt dit brood heilig 
genoemd. De Messias is het echte zuivere heilige Brood (Mannah) 
uit de hemel.(Johannes 6:32,33). Iemand die Hem eet, moet de zonde 
uit zijn of haar leven wegdoen. (1Corinthiërs 5:6-8) Want een weinig 
zuurdeeg verzuurt het gehele deeg ( Galaten 5:9) 
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Er mag niets overgelaten worden. Het uitstellen van het eten kan 
leiden tot bederf van het vlees of tot aantasting door insecten en 
beesten.

Exodus 12:11 En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw schoenen aan 
uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha 
voor de HEERE.

In Targum of Jonathan lezen we de volgende toelichting op Exodus 12:11:
“….dit geldt voor deze tijd en niet voor de eeuwen die hier op volgen” 
De lange klederen die men gewend was te dragen moesten opge-
gord worden, zodat men gemakkelijker kon lopen. De kleren moesten 
niet hinderen in het lopen. Waarschijnlijk droegen de Israëlieten geen 
schoeisel in dat warme land. Maar voor de grote reis naar het beloofde 
land moesten ze wel schoeisel dragen. Het was ook een teken van be-
vrijding en vrijheid en bereidheid om op weg te gaan. In het NT maakt 
de apostel van dit beeld gebruik om de bereidheid aan te tonen om het 
Evangelie te verspreiden. (Efeziërs 6:15) 
In Egypte werden ze met de stok en de staf geslagen (Jesaja 10:24). Nu 
mogen ze zelf de stok en de staf in de hand nemen om zich te bescher-
men. Het is ook een beeld van de stok en de staf van de HEERE waar-
mee Hij zijn kinderen vertroost (Psalm 23:4). In verband met de dood 
van de eerstgeborenen in Egypte moeten ze met haast vertrekken. In 
de Targum of Jonathan wordt het weergegeven “met vrees”. Het Pascha 
wordt in het Engels genoemd “the Lord’s Passover”. En dat geeft exact 
weer wat het betekent. De HEERE sloeg de Israëlieten over bij het doden 
van de eerstgeborenen in Egypte. Vanwege het bloed aan de deurpost 
van het geslachte lam. In het NT wordt verwezen naar het door God 
gegeven Paaslam. Wie door het bloed van dat Lam is gereinigd wordt 
overgeslagen in het oordeel. Wordt wel beoordeeld, maar niet veroor-
deeld.” (1Corinthiërs 5:7)

Exodus 12:12 Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en 
alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. 
En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, 
de HEERE.13 En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u 
verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder 
u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen.
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Instelling van het Pascha

Exodus 12:14 Deze dag moet voor u een gedenk dag worden. U moet hem 
vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige ver-
ordening, al uw generaties door. 15 Zeven dagen moet u ongezuurde broden 
eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, 
want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die per-
soon moet uit Israël worden uitgeroeid. 16 Op de eerste dag moet er een 
heilige samenkomst zijn, en ook moet u een heilige samenkomst hebben op 
de zevende dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden. Alleen dat 
wat door iedere persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden. 
17 Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op deze 
zelfde dag zal Ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet 
u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening, al uw generaties 
door. 18 In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten vanaf de avond 
van de veertiende dag van de maand tot de avond van de eenentwintigste 
dag van de maand. 19 Zeven dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg 
gevonden worden, want ieder die iets gezuurds zal eten, die persoon moet 
uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden, of hij nu een vreemdeling 
is of een ingezetene van het land. 20 U mag niets eten wat gezuurd is. In al 
uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten.

Exodus 12:21-27 …Toen knielde het volk en boog zich neer. 28 De Israëlieten 
gingen weg en deden zoals de HEERE Mozes en Aäron geboden had, zo 
deden zij. 29 En het gebeurde te middernacht dat de HEERE alle eerstgebo-
renen in het land Egypte trof, vanaf de eerstgeborene van de farao, die op 
zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene van de gevangene, die zich in 
de gevangenis bevond, en alle eerstgeborenen van het vee. 30 Toen stond de 
farao ‘s nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren. En er was een 
luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was.

De HEERE verlost Israël uit Egypte en uit de hand van Pharao. De 
HEERE bevrijdt Zijn volk uit het diensthuis Egypte. Zij zijn niet meer 
dienstknechten maar zonen. 
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Exodus 14: 29 Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de 
zee. Het water was voor hen een muur aan hun rechter- en linkerhand. 30 
Zo verloste de HEERE Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En 
Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. 31 Toen zag 
Israël de machtige hand die de HEERE tegen de Egyptenaren gekeerd had, 
en het volk vreesde de HEERE en geloofde in de HEERE en in Mozes, Zijn 
dienaar. 27. Israël is Gods eerstgeboren zoon.

In Exodus 4:22 wordt Israël Gods eerstgeboren zoon genoemd. 

22 Dan moet u tegen de farao zeggen: Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn 
eerstgeborene, is Israël.

Farao weigert Israël te laten gaan naar de woestijn. Door deze wei-
gering verhindert Farao Israël hun geestelijk taak te vervullen als 
eerstgeboren zoon. Hij houdt Israël af van hun taak om volken te 
onderwijzen inzake God, zoals een eerstgeboren zoon zijn jongere 
broeders moet onderwijzen. 
Rabbi Joseph B. Soloveitchik zegt dat het eerstgeboren zoon zijn 
Israël geen speciale privileges opleverde. Integendeel, een zware ver-
antwoordelijkheid wordt op Israël gelegd om te zijn “een koninkrijk 
van priesters, een heilig volk”

Exodus 19: 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig 
volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

Wie is de eerstgeboren zoon van God? Is dat inderdaad Israël of ook 
Efraïm, David, of Jezus?
Efraim wordt Gods eerstgeborene genoemd in:

Jeremia 31:9 ...want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm-Mijn eerstgebo-
rene is hij.
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David wordt ook de eerstgeborene van God genoemd in: 

Psalm 89:27 Híj zal tot Mij roepen: U bent mijn Vader, mijn God en de rots 
van mijn heil. 28 Ja, Ík zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de al-
lerhoogste van de koningen van de aarde. 

Hoewel in deze verzen ook geduid wordt op de Messias, de grote 
Zoon van David.

Jezus wordt eerstgeborene der schepping genoemd in: Colossenzen 1:15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene 
van heel de schepping.

Jezus is de eniggeborenZoon van God, maar wordt ook de eerstge-
borene genoemd in Romeinen 8:29, Colossenzen 1:15,18, Hebreeën 
1:6 en Openbaring 1:5. Hij is de erfgenaam van alles. Door Hem is 
ook de wereld gemaakt.

Hebreeën 1:1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de va-
deren gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons 
gesproken door de Zoon, 2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door 
Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. ... 5 Want tegen wie van de engelen 
heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En ver-
der: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn?
6 En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: 
En laten alle engelen van God Hem aanbidden.

Dat David en Efraïm ook als zodanig genoemd worden houdt waarschijn-
lijk verband met de bijzondere positie van de volken die onder deze twee 
mannen begrepen zijn. David vertegenwoordigt als koning het gehele 
volk Israël en Efraïm vertegenwoordigt later het tienstammenrijk.

Dat Israël Gods eerstgeboren zoon genoemd wordt, duidt op de 
liefde van God voor dit volk. Hij verkiest Israël als Zijn zoon. Paulus 
spreekt daarover in: 

Romeinen 9: 4 Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot 
kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de ere dienst 
en de beloften.
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Maar zegt Paulus in 

Romeinen 9:8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, 
maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.

God verkiest Abraham, Izak, niet Ismaël. Jakob, niet Ezau. Ezau ver-
kocht zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. In die tijd ontving de eerst-
geborene een dubbele portie van de erfenis. Maar hij is niet alleen 
erfgenaam, hij is ook geheiligd, bestemd om aan de HEERE te wor-
den gegeven. 

Exodus 22:29 U mag van uw volheid en van uw overvloed niet achterhou-
den. De eerstgeborene van uw zonen moet u Mij geven. 

Alle eerstgeboren dieren moeten aan de HEERE worden geofferd. De 
eerstgeboren zonen moeten worden gelost (vrij gekocht). 

Exodus 34: 20 Maar de ezel die de baarmoeder opent, moet u met een stuk 
kleinvee vrijkopen. Als u hem echter niet vrijkoopt, moet u hem de nek bre-
ken. Elke eerstgeborene van uw zonen moet u vrijkopen. Men mag voor Mijn 
aangezicht niet met lege handen verschijnen.

Maar in plaats van alle eerstgeboren zonen, bestemde de HEERE één 
van de stammen van Israël om Hem te dienen als priesters, om Hem 
tot eigendom te zijn.

Numeri 3:11 De HEERE sprak tot Mozes: 12 En Ik, zie, Ik neem de Levieten 
uit het midden van de Israëlieten, in plaats van elke eerstgeborene onder de 
Israëlieten, die de baarmoeder opent. De Levieten zullen Mij toebehoren, 13 
want alle eerstgeborenen behoren Mij toe. Op de dag dat Ik alle eerstgebore-
nen in het land Egypte trof, heb Ik alle eerstgeborenen in Israël, van de men-
sen tot het vee, voor Mijzelf geheiligd. Zij behoren Mij toe. Ik ben de HEERE.

Zo is Israël door God verkoren uit alle volken om een koninkrijk van 
priesters te zijn, een heilig (apart gezet) volk. Waarom heiligt God dit 
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volk? Omdat Hij wil wonen te midden van hen. 
Exodus 25:8 En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun 
midden kan wonen.

Hij wil tronen op de lofzangen van Israël, 

Psalm 22:4 Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël.

En de hogepriester en zijn zonen moeten Gods naam op de Israëlieten 
leggen en hen zegenen, 

Numeri 6:23 Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten 
zegenen, door tegen hen te zeggen: 24 De HEERE zegene u en behoede u! 
25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! 26 De 
HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! 27 Zo moeten zij 
Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen. 

Daarna wordt Jeruzalem verkoren als de plaats waar God wil wonen. 
Maar de zegen hangt wel af van de gehoorzaamheid aan de wet van 
God. Door ongehoorzaamheid van Israël is het wonen in Jeruzalem 
en de zegen die daar aan verbonden was tijdelijk opgeschort. In het 
laatste der dagen zal God opnieuw komen wonen te midden van Zijn 
volk. Zacharia spreekt hierover in 

Zacharia 2:11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd wor-
den en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult 
u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.

En de apostel Paulus legt het als volgt uit in: 

Romeinen 11:11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij val-
len zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen ge-
komen om hen tot jaloersheid te verwekken. 12 Als dan hun val voor de wereld rijk-
dom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel 
te meer hun volheid! 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 verwanten 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?
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Israël en Jeruzalem worden in de toekomst het centrum van de we-
reld. Maar dan zal ook het duizendjarig Vrederijk zijn begonnen.

In het NT worden de gelovigen, de kinderen van God, ook zonen 
(dochters) van God genoemd. Het is niet nodig dat de gelovigen 
daartoe een speciale zalving moeten ontvangen, zoals sommige 
Bijbelleraren ons willen doen geloven. De apostel Paulus zegt in: 

Galaten 4:6 Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon 
uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! 7 Dus nu bent u geen slaaf 
meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van 
God door Christus.

1Johannes 2: 20 Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles... 27 
En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en 
u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u 
onderwijst met betrekking tot alle dingen - en die zalving is waar en is geen 
leugen - en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.

Bij de bekering wordt de gelovige gezalfd met de Heilige Geest en 
dat is een eenmalige zaak.

Zie ook: 2Corinthiërs 2:21,22.
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 27 Typen en beelden 
van de Messias in
het Oude Testament

• Jakob in Bethel.
• De geschiedenis van Jozef en zijn broers.
• De Man in het linnen kleed.
• De kleding van de Hogepriester.
• De cherubs boven het verzoendeksel.
• De namen op het hart.
• Mozes als type van de Messias Jezus.
• Boaz als type van de Messias Jezus.
• Jona als type van de Messias Jezus.
• Salomo als type van de Messias Jezus.
• Tekenen van de Messias in het leven van David.

Jakob in Bethel

Genesis 28: 12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder, 
waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daar-
langs omhoog en omlaag. 13 En zie, de HEERE stond boven aan die ladder 
en zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; 
dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven.

Onder de regie van Rebekka bedroog Jakob zijn vader om alsnog de 
zegen te verkrijgen. Maar God geeft hem, ondanks dit bedrog, toch 
de eerstgeboorte zegen. Hoewel Israël in alles tegen God handelt en 
ze nog gedeeltelijk verdreven zijn, houdt God toch Zijn plan met Zijn 
uitverkoren volk in stand, omdat Hij bij Zichzelf gezworen heeft. Zijn 
plan van verkiezing gaat door, ondank de houding van Israël.
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De ladder is een beeld van de Messias. 

Johannes 1:52 En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van 
nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en 
neerdalen op de Zoon des mensen.

Hierbij kan ook terecht worden opgemerkt dat op dat moment het 
eerstgeboorterecht aan Jakob toebehoorde, aangezien Ezau dit al aan 
hem verkocht had. Als zoon van Izak, die toen een rijk man was, kon 
Ezau er moeiteloos voor kiezen een paar meter verder te lopen naar 
de volgende tent en daar zijn honger te stillen – wat hij niet deed. 
Het is gebruikelijk om in dit verhaal de nadruk te leggen op het wan-
gedrag van Jakob. Maar de waarheid is ook dat Ezau niet langer het 
recht had het eerstgeboorterecht van zijn vader op te eisen (27:36). 
Hij had het al verkocht. Hij had tegen zijn vader moeten zeggen dat 
dit recht hem niet meer toekwam en dat hij het feitelijk ook niet van 
hem kon vorderen. De claim die Ezau Jakob voor de voeten werpt in 
Genesis 27:36, is daarom ongegrond.

De geschiedenis van Jozef en zijn broers.

Jozef als type van de Messias Jezus.

De geschiedenis van Jozef begint in de Bijbel als volgt:

Genesis 37: 2... Jozef, zeventien jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee 
met zijn broers-hij was een jonge man-met de zonen van Bilha en met de 
zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade 
gerucht over hen aan zijn vader over. 3 Israël had Jozef meer lief dan al zijn 
andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet 
hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. 4 Toen zijn broers zagen dat 
hun vader hem meer liefhad dan al zijn broers, haatten zij hem en konden 
niet vriendelijk meer tot hem spreken.

In de geschiedenis van Jozef zijn verschillende situaties aan te duiden 
waar we hem als een type van de Messias Jezus herkennen. Ik wil mij 
beperken tot enkele duidelijke punten van overeenkomst. 
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De hoofdlijn is dat Jozef er voor gezorgd heeft dat zijn volk in leven 
blijft door hen brood te geven. Daardoor kon het eeuwig verbond 
dat God met Abraham sloot, in stand worden gehouden en konden 
ook de beloften die God aan Abraham gedaan had vervuld worden, 
waaronder de komst van de Messias. Dit ging bij Jozef door de diepte 
heen. Hij leerde een slaaf, een dienstknecht te worden. Je zou kun-
nen zeggen dat hij daardoor moest sterven aan zichzelf. 
Evenals Jozef heeft de Heere Jezus voor brood gezorgd, maar dan wel 
het levende Brood. Dit levende Brood uit de hemel was Hij zelf. Door 
Hem wordt Zijn volk tot leven gewekt en in leven gehouden, eeu-
wig leven. Jozef moest het oude verbond in stand houden opdat het 
nieuwe verbond er zou kunnen komen. Dat nieuwe verbond kon ech-
ter alleen tot stand komen door de diepte heen, de weg van sterven 
aan het kruis. De Heere Jezus heeft Zelf gezegd dat Hij niet gekomen 
was om zich te laten dienen maar om Zelf te dienen en Zijn leven te 
geven tot een losprijs voor velen.

De centrale, cruciale positie van Israël in Gods heilsplan is ook heel 
duidelijk te zien in Jozefs verhaal. We weten immers dat de honger 
niet op beperkte schaal voorkwam, maar “in alle landen” en dat men-
sen uit alle landen naar Egypte kwamen voor voedsel (Genesis 41:54). 
Daarom worden door Jozef, de zoon van Israël, ALLE volken en na-
ties gered. Israël is immers Gods oogappel voor de redding van alle 
volken. 

“En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over.” Vaak 
wordt deze tekst negatief geduid, maar ik denk dat Jozef echt zorg 
had over het slechte gedrag van zijn broers. Jozef had geen hekel aan 
zijn broers, want hij was bereid zijn broers op te zoeken en naar hun 
welzijn te vragen.

“Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen,” Er staat niet dat 
Jakob Jozef meer lief had dan al zijn zonen, maar Israël, zijn nieuwe 
naam. God had die liefde in Jakobs hart gewerkt. Jozef was niet de 
eerstgeboren zoon van Jakob, maar Jozef kreeg wel, naar Gods plan, 
die positie. Dit wordt mede tot uitdrukking gebracht in het prachtige 
veelkleurige kleed.
In het bovenstaande denk ik aan Gods liefde voor Zijn Zoon. 

Ook weten we uit 2 Samuel 13:18 dat het veelkleurig gewaad specifiek 
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bestemd was voor koningskinderen. Daaruit volgt dat de daad van 
Jakob niet enkel een daad van voortrekkerij was waartoe een vader 
geneigd zou kunnen zijn met betrekking tot een jong/kleiner kind. 
Het is een openbaring van de Schrift. De vader geeft hier aan Jozef, 
het kleinere kind, een positie die hem hoog boven zijn oudere broers 
doet staan. Dit verklaart hun haat en jaloersheid jegens hem.

Genesis 37: 5 Ook had Jozef een droom, die hij aan zijn broers vertelde; 
daarom haatten zij hem nog meer. 6 Hij zei tegen hen: Luister toch naar 
deze droom die ik gehad heb. 7 Zie, wij waren midden op de akker schoven 
aan het binden; en zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. 
En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn 
schoof neer. 8 Toen zeiden zijn broers tegen hem: Wil je dan soms over ons 
regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haatten zij hem nog 
meer, vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. 9 Hij kreeg nog een 
andere droom, en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: Zie, ik heb weer 
een droom gehad; en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij 
neer. 10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader 
hem en zei tegen hem: Wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten 
wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor 
jou ter aarde neer te buigen? 11 Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn 
vader hield de zaak in gedachten.

Deze dromen werden hem door God ingegeven. Jozef was geen 
“meester dromer” zoals wel eens gesteld wordt. De eerste droom 
spreekt over de onderwerping van zijn broers aan Jozef. Zij bogen zich 
voor hem neer. Hun reactie was: “Wil jij soms koning over ons zijn?”
Een parallelle situatie vinden we in de gelijkenis die de Heere Jezus 
vertelt in Lukas 19:14.
Daarin wordt ook gezegd dat de burgers niet wilden dat Deze Koning 
over hen werd.
De schoven die in de droom worden getoond verwijzen naar de toe-
komstige positie van Jozef.
Volgens een besluit van Farao zal hij het gehele volk voeden.

De tweede droom gaat nog verder, want daarin wordt aangegeven 
dat ook zijn vader en zijn (inmiddels overleden) moeder zich in de 
toekomst zouden neerbuigen. Jakob houdt deze dromen wel in zijn 
gedachten. In het NT kreeg Maria een profetische boodschap over 
een toekomstige Zoon en zij bewaarde deze woorden in haar hart.
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De beelden van de tweede droom vinden we ook in Openbaring 12.

Openbaring 12:1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, 
bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd 
een kroon van twaalf sterren.

Het betreft een teken inzake het handelen van God met de vrouw. 
Veelal wordt aangenomen dat met de vrouw Israël bedoeld wordt. In 
vers 4 is de draak erop uit het Kind dat de vrouw zou baren te verslin-
den. Haar Kind werd echter weggerukt naar God en naar Zijn troon. 
Met Kind wordt de Messias bedoeld. Evenals in Openbaring 12 gaat 
het in de droom van Jozef over de strijd tussen Jozef en zijn broers, 
de strijd tussen goed en kwaad, tussen God en satan. In deze strijd 
is het Kind uiteindelijk de overwinnaar. Zoals ook in de droom zich 
allen aan Jozef moeten onderwerpen.

Opmerkelijk is dat de twee dromen ook een profetische illustratie 
geven van het volk Israël. In de eerste droom zijn zij de schoven – een 
symbool van zegen (brood) – waartoe zij inderdaad geroepen zijn. 
Trouwens, het Hebreeuwse woord voor schoof is “ALUMAH” dat let-
terlijk ook “straal” van licht betekent; natuurlijk moet het volk een 
licht en een zegen zijn voor de volken. In de tweede droom is het 
volk de Zon, Maan en sterren – de bronnen van licht en leiding – en 
inderdaad is het volk geroepen om licht en leiding te zijn voor de 
wereld (Jesaja 60:1-3).

Genesis 37: 12 Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te 
hoeden bij Sichem. 13 Toen zei Israël tegen Jozef: Weiden je broers het vee niet 
bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem: Zie, hier ben ik.

Jozef werd door zijn vader naar zijn broers gezonden. Jozef zei tegen 
zijn vader: “hier ben ik”
De Messias Jezus werd ook door Zijn Vader naar deze wereld gezon-
den. En hiervan staat geschreven in Psalm 40:7 “zie, Ik kom” of zoals 
ook wel vertaald wordt “Hier ben Ik”
Verschillende van Gods dienstknechten hebben hetzelfde geantwoord 
op Gods roepstem, zoals Abraham, Jakob, Mozes, Samuël en Jesaja.
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Genesis 37:17 Toen zei die man: Zij zijn vanhier opgebroken, want ik hoorde 
hen zeggen: Laten we naar Dothan gaan. Jozef ging zijn broers achterna en 
trof hen aan bij Dothan. 18 Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun 
nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem 
te doden. 19 Zij zeiden tegen elkaar: Zie, daar komt die meesterdromer aan. 
20 Nu dan, kom, laten we hem doodslaan en hem in een van deze putten 
gooien, en wij zullen zeggen: Een wild dier heeft hem opgegeten. Dan zullen 
we eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt.

Evenals de broers van Jozef beraamden de schriftgeleerden en fari-
zeeën plannen om Jezus te doden. Mattheüs 26:4 en zij overlegden 
met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden,

Genesis 37: 23 En het gebeurde, toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat 
zij Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg, 24 
en zij namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was leeg, er stond 
geen water in.

Evenals de broers van Jozef waren het de soldaten van het Romeinse 
leger die Hem het kleed uittrokken. Mattheüs 27: 28 En toen zij Hem 
ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om,
De Heere werd niet alleen lichamelijk ontkleed, Hij werd ook van Zijn 
Goddelijke waardigheid ontdaan, door Hem de rok uit te trekken, 
die, uit één stuk geweven, volmaakt was.

Genesis 37: 28 Toen er Midianitische kooplieden voorbijkwamen, trokken en 
tilden zij Jozef uit de put en verkochten zij Jozef voor twintig zilverstukken 
aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte.

De Heere Jezus werd door Judas voor 30 zilverlingen verkocht, de 
toen geldende prijs voor een slaaf. Wat een vernedering voor de 
Zoon van God. De prijs voor Jozef was ook de toen geldende prijs 
voor een slaaf. 

Nadat Jozef is verkocht aan de kooplieden verkopen deze hem weer 
als slaaf aan een dienstknecht van Farao. Als oorzaak van een valse 
beschuldiging van overspel belandt Jozef in de gevangenis. In de ge-
vangenis mag hij door Goddelijke onderwijzing twee dromen uitleg-
gen aan twee dienstknechten van de Farao. Daarna wordt hij bij 
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de Farao geroepen om zijn droom uit te leggen. Deze uitlegging is 
een middel in Gods hand om hem uit de gevangenis te bevrijden 
en ontvangt hij zelfs de positie van onderkoning van Egypte. In deze 
positie moet hij in opdracht van Farao de komende zeven jaren van 
overvloedige oogst voorraden aanleggen voor de komende zeven ja-
ren van misoogst.
In deze jaren van hongersnood komen zijn broers naar hem toe om 
koren te kopen. Zij herkennen Jozef echter niet, maar hij hen wel. 
Nadat zijn broers voor de derde keer bij hem komen maakt hij zich 
aan hen bekend. Deze ontroerende gebeurtenis staat in Genesis 45.

Interessant is ook dat Jozef zelf zijn broers ontvangt. In zijn positie, 
direct onder de Farao, hoefde Jozef niet op de plek te staan waar de 
mensen aankwamen om voedsel te halen. Hij had massa’s bedienden 
die dat werk konden doen. Maar het laat ons zien dat Jozef stond te 
wachten, vol verlangen om zijn broers te zien. Hij wist dat er een dag 
zou komen dat hij ze zou zien. Immers, God had al zoveel aan hem 
geopenbaard. Hij moet geweten hebben dat zij ooit naar hem, naar 
Egypte, zouden moeten komen. De dromen moeten op elk niveau 
vervuld worden. Nu en in de toekomst.
Ook vandaag de dag wacht de Heere om Zijn volk te ontvangen. De 
dag zal komen dat Zijn volk Hem zal aanschouwen Die zij doorsto-
ken hebben. 

Genesis 45: 3 Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog? 
Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want zij 
waren door schrik voor hem overmand. 4 Jozef zei tegen zijn broers: Kom 
toch dichter bij me! En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij: Ik ben Jozef, jullie 
broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. 5 Maar nu, wees niet bedroefd 
en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe 
hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud van 
jullie leven. 6 Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden 
van het land, en er komen nog vijf jaren waarin er geen ploegen of oogsten 
zal zijn. 7 God heeft mij vóór jullie uit gezonden, om voor jullie een overblijf-
sel veilig te stellen op aarde, en jullie door een grote uitredding in leven te 
houden.

Jozef heeft zich niet de eerste keer bekend gemaakt aan zijn broers. 
Hoewel zijn hart met verlangen naar zijn broers uitging. Daar had 
hij een bedoeling mee. Hij wilde weten of zij inmiddels ook veran-
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derd waren. Na de derde ontmoeting bleek dat zij inderdaad veran-
derd waren. Zijn broer Juda ging borg staan voor de jongste broer 
Benjamin.

In het leven van de Heere Jezus gebeurde ongeveer hetzelfde als met 
Jozef. De Heere werd ook door Zijn Joodse broeders als een slaaf 
verkocht en later door Zijn broeders ter dood veroordeeld. Na Zijn 
dood en opstanding wacht de Heere nog steeds op de verandering 
van Zijn Joodse broeders. Maar die dag zal zeker komen. Het hart van 
de Heere verlangt ernaar om Zich aan Zijn Joodse broeders bekend 
te maken. Zij zullen zich echter eerst bekeren door de Geest van de 
genade.
De broers van Jozef waren door schrik niet in staat hem antwoord te 
geven. Een zelfde soort reactie zal plaats vinden bij de verschijning 
van de Messias zoals we lezen in:

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.

Daarna nodigt Jozef zijn familie uit om in het land Gosen te komen 
wonen. U zult dan dicht bij mij zijn ...en ik zal voor u zorgen, u on-
derhouden.

Soortgelijke vertroostende woorden spreekt de Heere Jezus tot Zijn 
discipelen in

Johannes 14: 1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof 
ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo 
was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed 
te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, 
kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 

 

Soortgelijke woorden van vertroosting voor Gods uitverkoren volk 
Israël vinden we in 



161

Zacharia 12:8 Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem be-
schermen. 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. 

Genesis 45: 7 God heeft mij vóór jullie uit gezonden, om voor jullie een 
overblijfsel veilig te stellen op aarde, en jullie door een grote uitredding in 
leven te houden.

Door middel van Jozef wordt zijn volk(Israël) gered. Dit ondanks het 
feit dat zijn broers hem bespot, veracht en verkocht hebben. Na zijn 
diepe vernedering in de gevangenis en verhoging tot onderkoning 
zegt Jozef tot zijn broeders “ Weest niet bevreesd”.  
Door middel van de Messias wordt Israël gered. Ondanks het feit dat 
Israël Hem bespot, veracht en verkocht heeft. Na dood en opstan-
ding zegt Jezus Messias “Weest niet bevreesd”
De bruid en vrouw van Jozef was een vrouw uit de volkeren, uit 
Egypte. De Messias ontvangt eveneens een bruid uit de volkeren, de 
gemeente.

De Man in het linnen kleed

Ezechiël 9: 2 En zie, zes mannen kwamen vanuit de richting van de 
Bovenpoort, die naar het noorden gekeerd is, ieder met zijn vernietigings-
wapen in zijn hand. Eén Man in hun midden was gekleed in linnen met een 
schrijverskoker aan Zijn middel. Toen kwamen zij binnen en gingen naast 
het koperen altaar staan. 3 De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich 
van boven de cherub waarop Hij rustte, naar de drempel van het huis, en Hij 
riep naar de Man Die in linnen gekleed was, Die de schrijverskoker aan Zijn 
middel had...6 Dood ouderen, jongemannen en meisjes, kleine kinderen en 
vrouwen, om hen te gronde te richten. Raak echter niemand aan op wie het 
merkteken is. Begin vanuit Mijn heiligdom. Toen begonnen zij bij de oudere 
mannen die zich vóór het huis bevonden...11 En zie, de Man Die in linnen 
gekleed was, aan Wiens middel de schrijvers koker hing, kwam verslag uit-
brengen en zei: Ik heb gedaan, zoals U Mij geboden had.

1 Petrus 4:17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van 
God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het 
Evangelie van God ongehoorzaam zijn?
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Johannes 17: 4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht 
dat U Mij gegeven hebt om te doen.

Openbaring 7: 3 en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet 
aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voor-
hoofd verzegeld hebben.

Openbaring 14: 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij 
Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam 
van Zijn Vader geschreven.

Openbaring 15: 2 En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En 
de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het 
getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.

Openbaring 22: 4 en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun 
voorhoofd zijn.

De Man in de linnen kleding in Ezechiël 9 en 10 is zeer waarschijnlijk 
het Beeld van de Heere Jezus in het OT. Deze Man is gekomen tot 
een oordeel , maar eerst moet Hij degene die ontkomen zullen een 
merkteken geven. Zo krijgen ook allen die in de Heere Jezus geloven, 
een merkteken. Zij worden een tempel van de Heilige Geest. En dat 
is te zien, als iemand de Heilige Geest heeft ontvangen. Paulus zegt 
hierover in 2 Corinthiërs 1: 22 

Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten 
gegeven heeft.

Zij zullen ook ontkomen aan het oordeel van de Man in het linnen, de 
Messias Jezus. Zij zullen wel worden beoordeeld, maar niet veroordeeld.
In het boek Openbaring, hoofdstuk 7 is ook sprake van een groep 
mensen die een merkteken van God ontvangen opdat zij niet door de 
boze worden gedood. Dat zijn de 144000 dienstknechten van God, 
uit de twaalf stammen van Israel. 

Daniël 10: 5 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed 
in linnen, Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz. 6 Zijn lichaam 
was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als
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vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en 
het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte.

Openbaring 1: 13 En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die 
op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op 
de borst omgord met een gouden gordel; 14 en Zijn hoofd en haar waren 
wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, 15 en 
Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn 
stem klonk als het geluid van vele wateren. 16 En Hij had zeven sterren in 
Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; 
en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.

Daniël 10: 9 Toen hoorde ik het geluid van Zijn woorden. En toen ik het 
geluid van Zijn woorden hoorde, viel ík in een diepe slaap op mijn gezicht, en 
met mijn gezicht op de grond.

Daniël 10: 19 Hij zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. 
Wees sterk, ja, wees sterk. Terwijl Hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik 
zei: Laat mijn Heere spreken, want U hebt mij versterkt.

Openbaring 1: 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en 
Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben 
de Eerste en de Laatste,
18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle 
eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de 
dood zelf.

In Daniël 10 zien we weer een Man, gekleed in linnen. Dit beeld 
komt overeen met de verschijning van de verheerlijkte Messias aan 
Zijn dienstknecht Johannes op Patmos. De reacties van Daniël en 
Johannes zijn bijna hetzelfde. Maar de reactie van de Man en Messias 
Jezus op de vrees en schrik van deze dienstknechten is ook; “Wees 
niet bevreesd.”

Linnen doeken

Lukas 2: 7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en 
legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg...12 
En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld 
en liggend in de kribbe.
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Johannes 20: 6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf 
wel binnen en zag de doeken liggen.7 En de zweetdoek, die op Zijn hoofd 
geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, 
op een andere plaats.

Na de zondeval werd door God gezegd dat Adam voortaan in het 
zweet van zijn gezicht zou moeten werken. Dat werd als een vloek op 
hem gelegd. In het graf van de Heere Jezus, lag na Zijn opstanding 
de zweetdoek opgerold, afzonderlijk. Een teken dat deze vloek over 
Adam ook is opgeheven en verzoend? 

De kleding van de Hogepriester

Leviticus 21: 10 De priester die de hoogste onder zijn broeders is, over wiens 
hoofd de zalfolie is uitgegoten en die gewijd is om de priester kleding aan te 
trekken, mag zijn hoofdhaar niet los laten hangen en zijn kleding niet scheuren.

Mattheüs 26: 65 Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft 
God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u Zijn 
gods lastering gehoord.

Exodus 28: 2 Dan moet u voor uw broer Aäron geheiligde kleding maken 
om hem waardigheid en aanzien te geven. 3 En ú moet spreken tot allen 
die wijs van hart zijn, die Ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat zij 
de kleding van Aäron moeten maken om hem te heiligen, zodat hij Mij als 
priester kan dienen. 4 Dit zijn dan de kledingstukken die zij moeten maken: 
een borsttas, een efod, een bovenkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een 
tulband en een gordel. Zij moeten namelijk voor uw broer Aäron en voor zijn 
zonen geheiligde kleding maken om Mij als priester te dienen.

De kleding van de Hogepriester was geheiligde kleding om hem 
waardigheid en aanzien te geven. De kleding moet hem heiligen zegt 
vers 3 van Exodus 28. Zodat hij Mij als priester kan dienen. Zonder 
die kleding kon hij de HEERE niet dienen. Door het scheuren van zijn 
geheiligde kleding, wat tegen Gods gebod was, kon hij de HEERE 
niet meer dienen. Dit gebeurde tijdens het verhoor van de Messias 
Jezus door Kajafas, de hogepriester. Vanaf dat moment kon Kajafas 
geen hogepriester meer zijn.
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Zijn kleding hoort bij hem als type van de Messias. Door deze kleding 
te scheuren verscheurt en verwerpt hij de Messias Jezus. Dat Kajafas 
geen hogepriester meer kon zijn werd bevestigd door het scheuren 
van voorhangsel in de tempel op het moment dat de Messias Jezus 
Zijn offer voor de zonden had volbracht (Mattheus 27:51). Nu hebben 
de gelovigen directe toegang tot de Vader, door Jezus Christus, onze 
Heere. (Hebreeën 4:16).

Zie ook Exodus 36:35: op het voorhangsel waren de twee cherubs 
aangebracht, die ons herinneren aan de zondeval van Adam en Eva 
in het paradijs – zonde die de mensheid scheidde van God. Wanneer 
het voorhangsel scheurt en naar beneden valt, geeft dit ook aan dat 
de cherubs nu verplaatst zijn van de ingang naar Gods tegenwoor-
digheid. We hebben nu toegang tot Gods nabijheid.
Op dat moment was de ark niet meer in de tempel aanwezig; de ark is 
nooit meer op aarde gevonden. Jeremia profeteerde dit al in hoofdstuk 
3:16: “(…) 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.” Dit vers heeft te maken met de situatie in het Duizendjarig 
Vrederijk, maar de ark was al eerder gestolen door de vijanden. Later 
lezen we in het boek Openbaring dat Gods ark in de hemel is.

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 bliksem-
stralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

Exodus 28: 4 Dit zijn dan de kledingstukken die zij moeten maken: een 
borsttas, een efod, een bovenkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een 
tulband en een gordel. Zij moeten namelijk voor uw broer Aäron en voor 
zijn zonen geheiligde kleding maken om Mij als priester te dienen. 5 En zíj 
moeten daarvoor het goud en de blauwpurperen, de roodpurperen, en de 
scharlakenrode wol en het fijn linnen nemen.

Leviticus 16: 3 Alleen hiermee mag Aäron het heiligdom binnengaan: met een 
jonge stier-het jong van een rund-als zondoffer en een ram als brandoffer. 4 
Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet 
over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een lin-
nen tulband om wikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken, 
nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft...17 Geen enkel mens 
mag in de tent van ontmoeting zijn, als hij er binnengaat om in het heiligdom
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verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening 
doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël...20 
Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en 
het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. 
21 Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en 
al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, 
overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen 
en hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in 
sturen. 22 Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een 
onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn in sturen. 23 Daarna 
moet Aäron in de tent van ontmoeting komen en de linnen kleren uittrekken 
die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. Daar moet hij ze 
laten. 24 Hij moet zijn lichaam in de heilige plaats met het water wassen 
en zijn kleren aantrekken. Dan moet hij naar buiten gaan, zijn brandoffer 
bereiden mét het brandoffer van het volk, en voor zichzelf en het volk ver-
zoening doen.

De hogepriester heeft de zonde verzoend in het heiligdom. En daar-
na heeft hij de zondebok de woestijn ingestuurd, buiten de leger-
plaats. Dan waren de zonden weg. Komen niet terug! Zo is het ook 
gebeurd op Golgotha. De Messias Jezus was zowel offerdier als zon-
debok. Hij heeft ook buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem het offer 
voor de zonde volbracht. Hij heeft een volkomen verzoening tot 
stand gebracht voor alle mensen die de Vader aan Hem zal geven.

De hogepriester mocht echter niet in vol ornaat het heiligdom binnen 
gaan. Eén dag in het jaar mocht hij dat niet doen. Alleen in de geheiligde 
linnen kleding. Zo ook de Messias Jezus. Hij ging niet in zijn heerlijke 
verschijning, als Gods Zoon naar Golgotha, maar als een slaaf, verkocht 
voor dertig zilverlingen. In linnen doeken gewikkeld ging hij het graf in. 
De hogepriester kon, nadat hij de verzoening tot stand had gebracht, 
weer in zijn heerlijke kleding verschijnen voor het volk. In het hemels-
blauwe kleed, met de efod op zijn borst, en op het hoofd de tulband. Zo 
ook verscheen de Heere Jezus na zijn volbrachte werk van de verzoening, 
in een nieuwe heerlijke hemelse verschijning aan Zijn discipelen. In een 
nieuw verheerlijkt lichaam, waarin ook eenmaal al zijn volgelingen zullen 
verschijnen. Hij is opgestaan uit het graf, de steen was weg gewenteld. 
Voor de Zijnen, zodat zij in het graf konden kijken. En wat zagen zij daar 
in dat heiligdom? Een beeld van een engel aan het hoofdeinde en een 
engel aan het voeteneinde. De cherubs boven het verzoendeksel.



167

Op dezelfde manier als Jezus het pascha vierde door Zijn bloed te 
vergieten, vervulde Hij ook het feest van de verzoening. Op dat feest 
gaat de Hogepriester het heilige der heiligen binnen met een zond-
offer, en het hele volk stond dan buiten vol verwachting uit te zien 
naar de terugkeer van de hogepriester om te horen te krijgen of het 
offer aanvaard is. Evenzo ging Jezus, als Hogepriester, de hemelse 
tempel binnen door Zijn eigen offer, terwijl de hele wereld vol ver-
langen Zijn terugkeer tegemoet zag. En Hij keerde inderdaad op de 
derde dag terug, als bevestiging aan de wereld dat Zijn offer aan-
vaard was. De dag van verzoening werd zo ook vervuld!

De cherubs boven het verzoendeksel

Exodus 25: 17 Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn 
lengte tweeënhalve el en zijn breedte anderhalve el. 18 Vervolgens moet u 
twee cherubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de 
beide uiteinden van het verzoendeksel. 19 Maak één cherub aan het uiteinde 
aan de ene kant, en één cherub aan het uiteinde aan de andere kant; als één 
geheel met het verzoendeksel moet u de cherubs maken, aan de beide uitein-
den ervan. 20 De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid 
houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun ge-
zichten naar elkaar toe gericht zijn; de gezichten van de cherubs moeten 
naar het verzoendeksel gericht zijn. 21 Vervolgens moet u het verzoendeksel 
op de ark leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. 
22 Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen 
de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik 
met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.

Johannes 20: 11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl 
zij huilde, boog zij voorover in het graf, 12 en zij zag twee engelen in witte 
kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de 
plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had; 13 en die zeiden tegen haar: 
Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggeno-
men hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben. 14 En toen zij 
dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij 
wist niet dat Jezus het was.
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In het Oude Testament stonden aan beide uiteinden van het verzoen-
deksel 2 cherubs afgebeeld, twee engelen. Met gebogen gezichten, 
want de gezichten moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. 
Nadat de Heere Jezus is opgestaan uit het graf, nadat hij de verzoe-
ning tot stand had gebracht, ziet Zijn discipelin Maria twee engelen 
aan beide uiteinden van het bed der verzoening zitten. 
Maar hier valt op dat deze engelen niet met gebogen hoofden, maar 
met opgeheven hoofden de opstanding verkondigen aan Maria. 

De namen op het hart.

Exodus 28: 29 Zo zal Aäron de namen van de zonen van Israël op de borst-
tas van de beslissing, op zijn hart dragen, als hij in het heiligdom binnen-
komt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de HEERE. 

Hebreeën 7:25 Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem 
tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Evenals de hogepriester droeg de Heere Jezus de namen van al de-
genen die Hem door de Vader gegeven zouden worden op Zijn hart. 
Om voor hen verzoening te doen van al hun zonden. En nu Hij weer 
in de heerlijkheid van Zijn Vader is, bidt Hij voor al de Zijnen die Hij 
op Zijn hart draagt.

Mozes als type van de Messias Jezus.

1. Mozes deed grote wonderen. 

Exodus 7-14; 

Deuteronomium 34: 10 En er is in Israël geen profeet meer opgestaan 
zoals Mozes, die de HEERE kende van aangezicht tot aangezicht, 11 met al 
de tekenen en wonderen waarmee de HEERE hem gezonden had om die in 
het land Egypte te doen bij de farao, bij al zijn dienaren en bij heel zijn land; 
12 en met heel de sterke hand en met alle grote ontzagwekkende daden, die 
Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte.
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De Messias Jezus deed nog grotere wonderen dan Mozes. 

Hij zei: 

Johannes 15:24 Als Ik onder hen niet de werken (de wonderen) gedaan had 
die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben 
zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat.

De opdracht van God aan Mozes werd bevestigd door de wonderen 
die Mozes deed.
Zo werd ook Jezus’ opdracht bevestigd door wonderen, 

Mattheüs 11: 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht 
Johannes wat u hoort en ziet: 5 blinden worden ziende en kreupelen kunnen 
lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden 
opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd;

Mozes was de eerste in het Oude Testament die wonderen verrichtte; 
Jezus is de eerste in het Nieuwe Testament die wonderen verrichtte. 

2. De wet is door Mozes gegeven.

Exodus 24: 12 De HEERE zei tegen Mozes: Klim naar boven, naar Mij toe, 
de berg op, en blijf daar. Dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en de 
geboden, die Ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen.

De genade en waarheid is door Jezus Christus gekomen. Het doel 
van de wet is Christus.

Mattheüs 5: 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af 
te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Johannes 1: 17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waar-
heid zijn er door Jezus Christus gekomen.

Romeinen 10:4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid 
voor ieder die gelooft.

Romeinen 13: 8 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want 
wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
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Galaten 5: 14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: 
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Wie de ander liefheeft heeft de wet vervuld zegt de apostel Paulus. 
Wie kan dat en wie heeft dat ooit gedaan? De Messias Jezus heeft dat 
wel gedaan. Hij is volmaakt in de liefde. Hij heeft zijn leven gegeven 
voor zondaren.

3. Mozes redde Israël uit de gevangenschap en 
slavernij van Egypte.

Exodus 3-4;Handelingen 7: 35 Die Mozes, die zij afgewezen hadden toen zij zeiden: Wie 
heeft u tot een leider en rechter aangesteld? hém heeft God als leider en ver-
losser gezonden door de hand van de Engel Die aan hem verschenen was in 
de doornstruik. 36 Deze heeft hen uitgeleid, terwijl hij wonderen en tekenen 
deed in het land Egypte, in de Rode Zee en in de woestijn, veertig jaar.

De Messias Jezus redde de wereld uit de gevangenschap en slavernij 
van de zonde.

Mattheüs 20: 28 zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend 
te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor 
velen.

4. Mozes nam twaalf mannen apart van het volk. 

Deuteronomium 1: 23 Deze zaak nu was goed in mijn ogen. Dus nam ik 
twaalf mannen uit uw midden, één man per stam.

Jezus stelde twaalf apostelen aan om Zijn Evangelie te verkondigen.

te zenden om te prediken,

Marcus 3: 14 En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn, en om hen uit 
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5. Mozes wees 70 oudsten uit Israël aan om hem 
te ondersteunen.

Numeri 11: 16 De HEERE zei tegen Mozes: Verzamel voor Mij zeventig 
mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van 
het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting 
brengen en zij moeten daar bij u gaan staan.

De Messias Jezus wees ook 70 mannen aan om het evangelie te ver-
kondigen. 

Lukas 10: 1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan…

6. Mozes, Zijn knecht. 

Psalm 105: 26 Hij zond Mozes, Zijn knecht,

Jezus Mijn knecht. 

Mattheüs 12: 18 Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, 

7. Mozes een priester. 

Psalm 99: 6 Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters,

Leviticus 8: 15 ...Mozes nam toen het bloed en streek dat met zijn vinger 
rondom aan de horens van het altaar, en reinigde zo het altaar van zonde. 
Vervolgens goot hij het bloed uit aan de voet van het altaar. Zo heiligde hij 
het om er verzoening voor te doen.

Jezus de Priester. 

Hebreeën 7: 21...De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: 
U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek-...24 maar 
Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op 
anderen overgaat.    
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8. Mozes een herder. 

Exodus 3:1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de 
priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij 
kwam bij de berg van God, de Horeb.

Jezus de Herder 

Johannes 10: 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven 
voor de schapen. 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen 
niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek 
en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13 En de huurling 
vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. 14 
Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,

9. Mozes een middelaar.

Exodus 32: 9 Ook zei de HEERE tegen Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, 
het is een halsstarrig volk. 10 Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn te-
gen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. Dan zal Ik ú tot een groot volk maken. 
11 Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te 
stemmen, en zei: HEERE, waarom zou Uw toorn ontbranden tegen Uw volk, 
dat U met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? 12 
Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Met kwade bedoelingen heeft Hij 
hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te 
vernietigen? Laat Uw brandende toorn varen, en heb berouw over het kwaad 
voor Uw volk. 13 Denk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw dienaren, 
aan wie U bij Uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt: Ik zal uw na-
geslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en dit hele land waarover 
Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig 
in erfbezit nemen. 14 Toen kreeg de HEERE berouw over het kwaad dat Hij 
gesproken had Zijn volk te zullen aandoen.

Exodus 32: 31 Toen keerde Mozes terug tot de HEERE en zei: Och, dit volk 
heeft een grote zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden god 
gemaakt. 32 Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien 
niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt.
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Exodus 33: 8 Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het 
volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij 
Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. 9 Zodra Mozes de tent 
binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde en bij de ingang van 
de tent bleef staan en dat de HEERE met Mozes sprak.

Exodus 34:9 en zei: Heere, als ik nu genade in Uw ogen gevonden heb, laat 
de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, 
maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan als Uw 
erfelijk bezit.

Messias Jezus is de Middelaar tussen God en mensen.

1 Timotheus 2:3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze 
Zaligmaker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de 
waarheid komen. 5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God 
en mensen, de mens Christus Jezus.

10. Mozes een voorbidder. 

Numeri 21: 7 En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben 
gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot 
de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het 
volk.

De Messias Jezus is de Voorbidder. 

Johannes 17: 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die 
U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U……….20 En Ik bid niet alleen voor 
dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,

Romeinen 8: 34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, 
ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechter hand van God 
is, Die ook voor ons pleit.
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11. Mozes een rechter. 

Exodus 18:13 Het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield 
om recht te spreken over het volk. Het volk stond voor Mozes, van de mor-
gen tot de avond.

De Messias Jezus is de Rechter. 

Johannes 5: 26 Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij 
ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf; 27 en Hij heeft Hem 
ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is.

Mattheüs 25: 31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijk-
heid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van 
Zijn heerlijkheid. 32 En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, 
en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken 
scheidt. 33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechter hand zetten, maar de bok-
ken aan Zijn linker hand.

2 Korinthiërs 5: 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus 
openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel 
van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

12. Mozes dreigde als baby vermoord te worden. 

Als klein kind was zijn leven in gevaar, toen de regerende koning, de 
Farao, daaartoe orders had gegeven. 

Exodus 1: 22 Toen gebood de farao heel zijn volk: Al de zonen die geboren 
worden, moet u in de Nijl werpen, maar al de dochters mag u in leven laten.

De Messias Jezus dreigde als Kind ook in 
Bethlehem vermoord te worden.

Mattheüs 2: 16 Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen 
was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de 
jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee 
jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen 
nauwkeurig nagevraagd had.
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13. Mozes bracht zijn jonge jaren door in Egypte.

Exodus 2: 9 En de dochter van de farao zei tegen haar: Neem dit kind mee 
en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het 
jongetje mee en gaf het de borst. 10 En toen het jongetje groot geworden 
was, bracht zij hem bij de dochter van de farao, en hij werd haar tot zoon. Zij 
gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken.

De Messias Jezus bracht Zijn aller jongste jaren 
ook door in Egypte.

Mattheüs 2: 13 Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt 
Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, 
en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal 
het Kind zoeken om Het om te brengen. 14 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn 
moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. 15 En hij bleef daar tot 
de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de 
profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. (Hosea 11:1).

Hosea 11:1 Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik 
Mijn zoon geroepen.

14. Mozes gaf vrijwillig de schatten van Egypte 
op ten behoeve van zijn volk. 

Hebreeën 11: 24 Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, 
geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. 25 Hij 
koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan 
voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. 26 Hij beschouwde de 
smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij 
had het loon voor ogen.

De Messias Jezus gaf tijdelijk vrijwillig rijkdom, 
glorie en macht op ten behoeve van Zijn volk.

Filippenzen 2: 6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als 
roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft 
door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te 
worden.
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15. Het volk Israël stond in het begin vijandig 
tegenover Mozes en zijn opdracht. 

Exodus 2:14 Maar die zei: Wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld?

Het volk Israël stond in eerste instantie vijandig ten opzichte van Mozes. 

Het volk Israël stond ook vijandig tegenover de Messias Jezus en Zijn 
opdracht.

Johannes 1: 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet 
aangenomen.

Johannes 15: 24 Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand 
anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en 
Mij en Mijn Vader gehaat. 25 Maar het woord moet vervuld worden dat in 
hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat.

16. Mozes was een man van gebed. 

Exodus 5: 22 Toen keerde Mozes terug tot de HEERE en zei: Heere, waarom 
hebt U dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt U mij dan gezonden? 23 Ja, 
vanaf het ogenblik dat ik naar de farao gegaan ben om in Uw Naam te spre-
ken, heeft hij dit volk kwaad gedaan en U hebt Uw volk helemaal niet gered.

Exodus 17: 4 Toen riep Mozes tot de HEERE: Wat moet ik met dit volk doen? 
Het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen.

Psalm 90:1 Een gebed van Mozes, de man Gods ...17 De lieflijkheid van de 
Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons, 
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

De Messias Jezus bad veel en leerde Zijn discipelen 
bidden.

Lukas 6: 12 Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar 
de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.

Lukas 11: 1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een 
van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, 
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zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zei tegen hen: Wanneer 
u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde ge-
heiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook 
op de aarde. 3 Geef ons elke dag ons dagelijks brood. 4 En vergeef ons onze 
zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid 
ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Lukas 18:1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat 
men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.

De Messias Jezus bad het zogenaamde hogepriesterlijke gebed.

Johannes 17: 1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en 
zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon 
U verheerlijkt ...26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die 
bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en 
Ik in hen.

17. Mozes voorzag het volk van water.

Numeri 20:11 Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer 
met zijn staf, en er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee 
konden drinken.

De Messias Jezus is Zelf de Bron van levend water.

Johannes 4: 14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in 
eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, 
zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

Johannes 7: 37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar 
en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
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18. Mozes waste Aäron en zijn zonen met water.

Leviticus 8: 6 Daarna liet Mozes Aäron en zijn zonen naar voren komen, en 
waste hen met het water.

De Messias Jezus waste de voeten van Zijn disci-
pelen met water.

Johannes 13:5 Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten 
van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om 
Zijn middel had.

19. Mozes moest lijden vanwege zijn volk.

Psalm 106: 32 Zij maakten Hem(God) zeer toornig bij het water van Meriba, 
het verging Mozes slecht omwille van hen. 33 Want zij tergden zijn geest,…..

De Messias Jezus moest/wilde lijden ter wille 
van Zijn volk. 

Jesaja 53: 4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed 
heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God 
geslagen en verdrukt. 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. 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.

20. Mozes was de meest zachtmoedige man.

Numeri 12:3 Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle 
mensen die op de aardbodem waren.

De Messias Jezus was zachtmoedig.
Mattheüs 11:29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
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Mattheüs 21:5 Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, 
zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een 
jukdragende ezelin is.

21. Mozes verbleef veertig dagen op de berg.

Exodus 34: 28 Hij (Mozes) was daar namelijk veertig dagen en veertig nach-
ten bij de HEERE. Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op 
de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.

De Messias Jezus verbleef veertig dagen in de 
woestijn.

Lukas 4:1 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en 
werd door de Geest naar de woestijn geleid, 2 waar Hij veertig dagen ver-
zocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen die 
voorbij waren, kreeg Hij honger.

22. Boaz als type van de Messias Jezus.

Boaz was de losser van Ruth, de weduwe van Machlon. Hij was echter 
niet alleen de losser, hij trouwde ook met haar. En uit dit huwelijk is 
vele jaren later de Messias Jezus geboren.

De Messias Jezus is de Losser.
De Messias Jezus is ook de Losser van allen die in Hem geloven. Hij 
is de bevrijder van hun zonde en ook de Bruidegom van de gelovi-
gen, de gemeente.

Ruth 2: 19 Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar: Waar heb je van-
daag aren geraapt en waar heb je gewerkt? Moge hij die naar je omgezien 
heeft, gezegend worden. En zij vertelde haar schoonmoeder bij wie zij ge-
werkt had en zei: De naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb, 
is Boaz. 20 Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: Moge hij, die zijn 
goedertierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de doden, 
gezegend worden door de HEERE. Verder zei Naomi tegen haar: Die man is 
nauw aan ons verwant, hij is een van onze lossers.
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Ruth 4: 5 Maar Boaz zei: Op de dag dat u het land van de hand van Naomi 
koopt, koopt u het ook van Ruth, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om 
de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. 6 Toen zei 
de losser: Ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronde 
richten. Neemt ú voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet 
lossen. 7 Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele 
zaak te bevestigen: iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste; en dit 
diende als bewijs in Israël. 8 Dus zei de losser tegen Boaz: Koopt u het voor uzelf. 
En hij trok zijn schoen uit. 9 Toen zei Boaz tegen de oudsten en heel het volk: U 
bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van 
Elimelech geweest is, en alles wat van Chiljon en Machlon geweest is. 10 Daarbij 
neem ik voor mijzelf Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om 
de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de 
naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de 
poort van zijn woon plaats. U bent vandaag getuigen.

23. Jona als type van de Messias Jezus.

Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de walvis verbleef en op de 
derde dag weer opstond uit het watergraf, alzo zegt de Messias Jezus, 
zal Ik ook op de derde dag opstaan uit het graf van de dood.

Jona 1: 17 De HEERE nu beschikte een groten vis, om Jona in te slokken; en 
Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten.

Mattheüs 12:41 De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met 
dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op 
de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jona is hier!

Mattheüs 16: 4 Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun 
zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen 
verlatende, ging Hij weg.

Lukas 11: 29 En als de scharen dicht bijeenvergaderden, begon Hij te zeggen: Dit 
is een boos geslacht; het verzoekt een teken, en hetzelve zal geen teken gegeven 
worden, dan het teken van Jonas, den profeet. 30 Want gelijk Jonas den Ninevieten 
een teken geweest is, alzo zal ook de Zoon des mensen zijn dezen geslachte.

Lukas 24: 46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de 
Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.
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24. Salomo als type van de Messias Jezus.

• Hij was een koning van vrede.
• Hij was een wijs koning.
• Hij was een rechtvaardig koning.
• Al zijn vijanden waren aan hem onderworpen.
• De volkeren kwamen hem schatten brengen..
• De volkeren kwamen hem aanbidden.
• Hij bouwde de tempel des HEEREN.
• Hij was onmetelijk rijk aan aardse schatten.

1Koningen 3: 9 Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te 
kunnen spreken over Uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken 
tussen goed en kwaad, want wie zou over dit machtige volk van U kunnen 
rechtspreken? 10 Het was goed in de ogen van de Heere, dat Salomo dit ge-
vraagd had. 11 God zei tegen hem: Omdat u hierom gevraagd hebt, en niet 
gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf; omdat u niet om rijkdom voor 
uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, 
maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen 
luisteren, 12 zie, daarom doe Ik overeenkomstig uw woorden: zie, Ik geef u 
een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke er vóór u niet geweest is, en 
uws gelijke na u niet zal opstaan. 13 En zelfs dat waar u niet om gevraagd 
hebt, geef Ik u: zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uws 
gelijke zal zijn, al uw dagen.

1Koningen 4: 29 God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot ver-
stand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. 30 De wijsheid 
van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen van het Oosten, en 
dan alle wijsheid van de Egyptenaren,……. 34 En uit alle volken kwamen er 
om naar de wijsheid van Salomo te luisteren, van alle koningen van de aarde 
die van zijn wijsheid gehoord hadden.

2Kronieken 3: 1 Toen begon Salomo het huis van de HEERE te bouwen, in 
Jeruzalem, op de berg Moria, waar de HEERE aan zijn vader David versche-
nen was, op de plaats die David bepaald had, op de dorsvloer van Ornan, 
de Jebusiet.

1Koningen 10: 24 En de hele wereld zocht Salomo op, om zijn wijsheid te 
horen, die God hem in zijn hart had gegeven.
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2Kronieken 9: 22 Zo werd koning Salomo, wat rijkdom en wijsheid betrof, 
aanzienlijker dan alle koningen van de aarde.

Van de Messias Jezus zegt Gods Woord:

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. 6 Aan de uitbreiding van 
deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van 
David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen 
door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

Zacharia 14: 3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken 
strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd...9 De HEERE 
zal Koning worden over heel de aarde...14 Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, 
zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt: goud, 
zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden...16 Het zal geschieden dat al 
de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, 
van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de 
HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

25. Tekenen van de Messias in het leven van David.

Er zijn in het leven van David heel veel tekenen aan te wijzen die 
duiden op de Messias Jezus. 
Zoveel tekenen dat alleen daarover al een boek kan worden geschre-
ven en dat is ook al gedaan. In het kader van dit boek wil ik een drietal 
gebeurtenissen uit het leven van David toelichten.

1. David heeft zijn vijand met zijn eigen wapen verslagen en de kop 
vermorzeld.

1Samuel 17: 51 Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn 
staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem en hij 
hakte zijn hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, 
vluchtten zij.
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Zo heeft de Messias Jezus met het wapen van satan “de dood” satan 
de kop vermorzeld door zich aan het kruis te laten doden en door 
Zijn opstanding de dood te overwinnen.

2. In de grot van Adullam kwamen zijn broers en het gehele huis van 
zijn vader bij hem. David was eerst niet in tel bij zijn broers, werd zelfs 
afgewezen, maar werd later door zijn familie opgezocht en gesteund. 

1Samuel 22: 1 Toen ging David daarvandaan en hij ontkwam naar de grot 
van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij 
kwamen daar bij hem.

Voorbeelden uit het leven van Jezus

Dit gebeurde ook in het leven Jezus. Zijn broers geloofden eerst niet 
in Hem, maar later kwamen ook de broers en zusters van Hem tot 
geloof. Zijn broer Jacobus heeft later nog een brief geschreven die in 
de Bijbel is opgenomen. 

Johannes 7:5 Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem.

Handelingen 1: 14 Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden 
en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn 
broers.

Dit kan echter ook profetisch geduid worden. De broers van Jezus, 
zijn ook de Israëlieten, Zijn volk. Het grootste deel wijst Hem nu nog 
af, maar de dag zal zeker komen dat het overblijfsel van Israël tot 
Hem de toevlucht zal nemen. 

Micha 1: 15 ...Hij zal komen tot aan Adullam, de luister van Israël.

3. Het lijden van David is een beeld van het lijden van de Messias 
Jezus. David heeft ook profetisch het lijden van de Messias weerge-
geven in Psalm 22.

David werd op een bepaald moment door zijn volk verworpen. David 
moest vluchten uit Jeruzalem en hij ging de weg naar beneden, door 
het Kidrondal, richting de Olijfberg. David ging huilend de weg om-
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hoog, zijn hoofd bedekt en barrevoets.

2Samuel 15: 23 Het hele land huilde met luide stem, toen heel het volk over-
stak. Ook de koning stak de beek Kidron over en al het volk stak over, recht-
streeks de weg op naar de woestijn...30 En David ging al huilend de weg 
omhoog naar de Olijfberg op, zijn hoofd bedekt, en zelf ging hij barrevoets.

De Messias Jezus ging ook door het Kidrondal naar de Olijfberg. Hij 
was in principe al door Zijn volk verworpen. In Gethsemané bad Hij 
tot Zijn Vader met veel strijd en lijden en zeer bedroefd zijnde. 

Lukas 22: 39 En Hij ( Jezus) ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon 
was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem...44 En Hij 
kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als 
grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.
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Aanvullend op het verbond met Abraham sluit de HEERE God nog 
de volgende vier verbonden met het volk Israël. Zoals ieder verbond 
hebben ook deze verbonden regels waaraan het volk zich moet hou-
den. Als het volk zich aan deze regels houdt kunnen ze verzekerd zijn 
van de liefde van God en de zegeningen van het verbond. Indien zij 
zich niet aan de regels van de verbonden houden kunnen ze de toorn 
en straf van God verwachten. 
Zowel het verbond met Abraham als deze drie verbonden worden 
ook wel verbonden der belofte genoemd. Dit in tegenstelling tot het 
Nieuwe Verbond in het bloed van Jezus, de Messias.

a. Het Sinaï verbond.
b. Het Moabitisch verbond.
c. Het Sabbat verbond.
d. Het Post diasporaverbond.

A. Het Sinaï verbond ofwel het Mozes verbond
De wetgeving op de berg Horeb in de Sinaï woestijn.
Op de berg Horeb sluit God met het volk Israël opnieuw een ver-
bond. God belooft daarin Zijn zegen en liefdevolle zorg voor Zijn 
volk, maar stelt aan de andere kant voorwaarden voor de uitvoering 
en naleving van dit verbond. Israël is het uitverkoren volk van God. 
God trouwt Israël. Israël heeft zich aan deze voorwaarde van God niet 
gehouden en heeft daardoor de toorn van God over zich heen ge-
haald. God geeft hen een scheidbrief, maar verwerpt hen niet. (Jesaja 
50:1 en Jeremia 3:8) God blijft hen genadig en blijft trouw aan Zijn 
beloften aan Abraham. Jezus, de Messias, de Zoon van God, is de 
vervuller van de wet.

 28 De verbonden
met Mozes / Israël
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Israël ontvangt via Mozes van God de regels van het verbond.

Exodus 19: 3 Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem 
vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten 
verkondigen: 4 U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en 
hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. 5 Nu dan, als 
u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan 
zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is 
van Mij. 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig 
volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. 7 Mozes 
kwam terug en riep de oudsten van het volk, en hield hun al deze woorden 
voor, die de HEERE hem geboden had. 8 Toen antwoordde heel het volk 
gezamenlijk en zei: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En 
Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de HEERE. 

De tien geboden, zo als de HEERE die aan Mozes en Israël gegeven 
heeft.

Exodus 20:1-17 Toen sprak God al deze woorden:
1 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, 
geleid heeft. 2 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U 
zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in 
de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult 
zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw 
God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan 
de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar 
Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn 
geboden in acht nemen. 3 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet 
ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn 
Naam ijdel gebruikt. 4 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen 
zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de 
HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw 
dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling 
die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en 
de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. 
Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. 5 Eer uw vader en 
uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw 
God, u geeft. 6 U zult niet doodslaan. 7 U zult niet echtbreken. 8 U zult niet 
stelen. 9 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 
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10 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw 
van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn 
ezel, noch iets wat van uw naaste is.

De apostel Paulus zegt in Romeinen 3: 1-31 dat niemand de wet kan 
houden. Er is niemand rechtvaardig. Er is niemand verstandig, er is 
niemand die God zoekt. Vervloekt is een ieder die de wet van God 
niet houdt. Maar Paulus wijst ook op de Messias Jezus, Die verlossen 
kan van de vloek van de wet.

Galaten 3:10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de 
vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles 
wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. 11 En dat door 
de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de recht-
vaardige zal uit het geloof leven. 12 Maar voor de wet is het niet: uit geloof, 
maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. 13 Christus heeft 
ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, 
want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,

Zie ook Handelingen 15:14-16; Psalm 37:31; Psalm 40:9; Jeremia 31:33; 
Romeinen 8:4; Johannes 14:21 en Johannes 15:10.

In Exodus 34:27-35 lezen we dat het gezicht van Mozes zo glansde 
dat de Israëlieten bevreesd waren om dichterbij te komen. Mozes 
was in de nabijheid van de HEERE geweest. Een heilig God, vol van 
majesteit en heerlijkheid. Wie zou in Zijn nabijheid kunnen komen 
en blijven leven? Niemand! Tenzij de HEERE daartoe zelf uitnodigt 
en beschermt. Mozes mocht naderen tot de HEERE God en bleef le-
ven. Een wonder van genade, want Mozes was ook een zondig mens. 
Toen Mozes weer terug kwam bij zijn volk had hij een afglans van de 
heerlijkheid van God op zijn gezicht. Het volk vreesde. Daarom legde 
Mozes een bedekking op zijn gezicht. 
De apostel Paulus grijpt dit beeld aan om te illustreren dat ook nu 
nog een bedekking ligt op het volk Israël bij het lezen van het Oude 
Testament. Alleen door het geloof in de Messias Jezus wordt de be-
dekking weggenomen. Dan gaat men ook de Schriften verstaan die 
over de Messias spreken.
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Exodus 34:27 Verder zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf deze woorden voor 
uzelf op, want op grond van deze woorden heb Ik een verbond met u en met 
Israël gesloten. 28 Hij was daar namelijk veertig dagen en veertig nachten 
bij de HEERE. Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de 
tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden. 29 En het gebeurde, 
toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde - de twee tafelen van de getuigenis 
waren in Mozes’ hand, toen hij van de berg afdaalde - dat Mozes niet wist 
dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken 
had. 30 Aäron en al de Israëlieten keken Mozes aan, en zie, de huid van zijn 
gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. 
31 Mozes riep hen echter bij zich. Aäron en al de leiders van de gemeenschap 
keerden naar hem terug, en Mozes sprak tot hen. 32 Daarna kwamen al 
de Israëlieten naar voren en hij gebood hun alles wat de HEERE met hem 
besproken had op de berg Sinaï. 33 Nadat Mozes geëindigd had met hen te 
spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. 34 Maar telkens wanneer Mozes 
voor het aangezicht van de HEERE kwam om met Hem te spreken, deed 
hij de doek af, totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten 
gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. 35 En als de 
Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van 
Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij 
naar binnen ging om met Hem te spreken.

2Corinthiërs 3: 13 en doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn 
gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op 
het einddoel van wat tenietgedaan wordt. 14 Maar hun gedachten werden 
verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het 
Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt te-
nietgedaan 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.

B. Het Moabitisch verbond
Dit verbond wordt beschreven in Deuteronomium 29:1-15 en vindt 
plaats net voor de inbezitneming van het Joodse land. Dit is een aan-
vullend verbond op het Sinaï Verbond.
Het verbond wordt met een dreigende vervloeking bekrachtigd, in-
dien Israël zich niet aan dit verbond houdt. Het is opmerkelijk dat 
de HEERE zegt dat Hij voor Zichzelf dit verbond met het volk beves-
tigt. Dus niet in de eerste plaats voor Israël. Het is alsof hiermee de 
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HEERE wil zeggen: Jullie hebben het Mij wel moeilijk gemaakt om 
jullie God te zijn, al die veertig jaren in de woestijn. Ondanks jullie 
ongehoorzaamheid, ongeloof en klagen heb ik Mij toch gehouden 
aan het verbond dat ik met jullie vaderen heb gesloten. En aan dat 
verbond wil de HEERE trouw blijven, ondanks de ontrouw van Israël. 
Daarom bevestigt Hij voor Zichzelf het verbond dat Hij met de vade-
ren en Mozes sloot. Wat een volheid van genade.

Deuteronomium 29:1 
Dit zijn de woorden van het verbond dat de HEERE Mozes geboden heeft 
met de Israëlieten te sluiten, in het land Moab, naast het verbond dat Hij 
met hen gesloten had bij de Horeb. 2 Mozes riep heel Israël bijeen en zei 
tegen hen: U hebt alles gezien wat de HEERE in het land Egypte voor uw 
ogen gedaan heeft, met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land: 
3 de grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en 
wonderen. 4 Maar de HEERE heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen, 
of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag. 
5 Ik heb u veertig jaar door de woestijn laten gaan; uw kleren zijn bij u niet 
versleten, en uw schoenen zijn niet versleten aan uw voeten; 6 brood hebt 
u niet gegeten, en wijn en sterkedrank hebt u niet gedronken, opdat u zou 
weten dat Ik de HEERE, uw God, ben. 7 Toen u bij deze plaats kwam, trokken 
Sihon, de koning van Hesbon, en Og, de koning van Basan, uit ons tegemoet 
om tegen ons te strijden, maar wij versloegen hen. 8 Wij hebben hun land 
ingenomen en dat als erfelijk bezit gegeven aan de Rubenieten, de Gadieten 
en de halve stam van de Manassieten. 9 Houd daarom de woorden van dit 
verbond, en doe ze, opdat u verstandig zult handelen in alles wat u doet. 10 
U staat heden allen voor het aangezicht van de HEERE, uw God: uw stam-
hoofden, uw oudsten en uw beambten, alle mannen van Israël, 11 uw kleine 
kinderen, uw vrouwen, en uw vreemdeling die in het midden van uw tenten 
kamp is, van uw houthakker af tot uw waterputter toe, 12 om het verbond 
van de HEERE, uw God, en Zijn vervloeking, binnen te gaan, dat de HEERE, 
uw God, heden met u sluit, 13 opdat Hij u heden voor Zichzelf tot een volk 
bevestigt, en Hij voor u tot een God is, zoals Hij tot u gesproken heeft en 
zoals Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft. 14 En niet 
alleen met u sluit ik dit verbond en deze vervloeking, 15 maar met hem die 
hier heden bij ons staat voor het aangezicht van de HEERE, onze God, en 
met hem die hier heden niet bij ons is.
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C. Het Sabbat verbond
Het verbond van de Sabbat geeft de HEERE uitsluitend aan Israël tot een 
eeuwig verbond. Het zal een teken tot in eeuwigheid zijn. De HEERE geeft 
dit omdat Hij in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft en op de 
zevende dag gerust en zich verkwikt heeft. Voordat God Zijn wet aan Israël 
gaf in Exodus 20, was er dus al sprake van een sabbatsviering door God 
Zelf. Dat rusten van God op de Sabbatdag was niet om Zijns Zelfs wil. 
De HEERE, de Schepper van hemel en aarde wordt moe noch mat. God 
heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust, omdat Zijn werken al 
sinds de grondlegging der wereld voltooid zijn. Dit heeft de Heere Jezus 
bevestigd in Markus 2:27,28 “Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van 
de sabbat.” Zelfs in het Paradijs gaf God aan de mens een sabbat, die van 
de morgen tot de avond aan God gewijd was. 

Na de uittocht uit Egypte ontvangen de Israëlieten een beperkt sab-
batsgebod, beschreven in: 

Exodus 16:23 Hij zei toen tegen hen: Dat is het wat de HEERE gesproken heeft. 
Morgen is het de rust dag, de heilige sabbat voor de HEERE! Wat u bakken wilt, 
bak het, en kook wat u koken wilt, en laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen 
om het tot de volgende morgen te bewaren. 24 Zij lieten het staan tot de volgende 
morgen, zoals Mozes geboden had, en nu stonk het niet en waren er geen maden 
in. 25 Toen zei Mozes: Eet dit vandaag, want vandaag is het de sabbat voor de 
HEERE. U zult het vandaag buiten niet vinden. 26 Zes dagen moet u het verzame-
len, maar op de zevende dag is het sabbat. Dan zal het er niet zijn. 27 Het gebeurde 
echter op de zevende dag dat sommigen van het volk eropuit gingen om brood te 
verzamelen, maar zij vonden niets. 28 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Hoelang 
weigert u nog Mijn geboden en Mijn wetten in acht te nemen? 29 Zie, omdat de 
HEERE u de sabbat gegeven heeft, daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor 
twee dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven! Niemand mag er op de zevende dag 
vanuit zijn verblijf plaats opuit gaan! 30 Zo rustte het volk op de zevende dag.

De Israëlieten ontvangen Mannah, het brood uit de hemel en in ver-
band daarmee kwam het beperkte sabbatsgebod. Het Mannah hield 
op toen zij in het land Kanaän gekomen waren. De woestijnreis was 
ten einde. Zij waren gekomen in het land van de rust. Het beloof-
de land. Het Mannah wees op het levende Brood uit de hemel, de 
Messias, de Heere Jezus. Wie in Hem gelooft ontvangt rust voor de 
ziel, eeuwige rust. God kan ook eeuwig rusten in het volbrachte werk 
van Zijn Zoon, de verzoening, aangebracht op Golgotha.
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In Exodus 20 geeft de HEERE via Mozes de tien geboden aan Israël. 
Het gebod voor het houden van de sabbat is daar een onderdeel van.

Exodus 20:8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 9 Zes dagen zult u 
arbeiden en al uw werk doen, 10 maar de zevende dag is de sabbat van de 
HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw 
dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling 
die binnen uw poorten is. 11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en 
de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. 
Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

De HEERE vindt het houden van de sabbat zo belangrijk dat Hij di-
verse keren in Zijn Woord Mozes en de profeten oproept om de sabbat 
te houden. Ook in Exodus 31 spreekt de HEERE Mozes er weer op aan 
om de sabbatten te onderhouden en de HEERE voegt er aan toe dat 
dit een teken is tussen God en Israël, in alle geslachten, dat God de 
HEERE is. En dat Hij het is die Israël geheiligd heeft, dat wil zeggen, 
Israël heeft verkoren uit al de volken om Zijn volk te zijn. De sabbat 
is ook een teken van een eeuwig verbond tussen de HEERE en Israël.

Exodus 31: 12 Verder zei de HEERE tegen Mozes: 13 U dan, spreek tot de 
Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is 
een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de 
HEERE ben, Die u heiligt. 14 Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is 
voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die 
dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn 
volksgenoten. 15 Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag 
is het sabbat, een dag van volledige rust, heilig voor de HEERE. Ieder die op de 
sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden. 16 Laat de Israëlieten dan 
de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als 
een eeuwig verbond. 17 Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken 
zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de 
zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.

In Deuteronomium 5:15 geeft de HEERE nog een reden waarom 
Israël de sabbat moet houden. Het houden van de sabbat is verbon-
den met de verlossing uit de slavernij in Egypte. In Egypte kende 
Israël geen rustdag.
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Deuteronomium 5: 15 Want u zult in gedachten houden dat u slaaf ge-
weest bent in het land Egypte en dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid 
heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw 
God, u geboden de dag van de sabbat te houden.

De Thora zegt uitdrukkelijk dat wie het gebod van de sabbat overtreedt, 
ontheiligt, de dood zal sterven. Toch overtrad het volk van Israël altijd 
weer de sabbat. 

Leviticus 26: 33 Ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal 
achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw ste-
den een puinhoop. 34 Dan zal het land behagen scheppen in zijn sabbats 
jaren, alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent. 
Dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbats jaren. 
35 Alle dagen dat het verwoest ligt, zal het rusten, omdat het niet rustte 
gedurende uw sabbatten, toen u het bewoonde.

2 Kronieken 36:21 om het woord van de HEERE, bij monde van Jeremia 
gesproken, te vervullen, totdat het land behagen zou scheppen in zijn sab-
bats jaren. Het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de zeventig 
jaar vervuld waren.

Voor het overtreden van het gebod van het sabbat jaar werden zij ook 
in ballingschap gevoerd naar Babel. Maar na hun terugkeer ontwijd-
den zij weer de sabbat. Wanneer Gods oordeel zou worden voltrokken 
zou niemand meer blijven leven.
De rabbijnen van de “grote synagoge” stelden daarom een groot aan-
tal sabbatregels op om de ontheiliging tegen te gaan. Die werden 
later in de Talmud en Midrasch (230-515) schriftelijk vastgelegd. Er 
zijn 1521 sabbatregels, verdeeld in 39 verboden , genaamd “Abot” en 
deze zijn weer verdeeld in 39 “Toledot”, (39x39=1521). Dit gaat over 
de allerkleinste dingen van het leven. Het is verboden het bed op te 
maken, een warm bad te nemen, te zwemmen, de klok op te winden, 
brieven te schrijven enz. En een ei mag niet gegeten worden wanneer 
het op de sabbat is gelegd. Jezus zegt in 

Mattheüs 23: 4 Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om 
te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen; maar zij willen 
die zelf met geen vinger verroeren.
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Na de verwoesting van de tempel is het houden van de sabbat naar 
de wet van Mozes al helemaal niet meer mogelijk en zou God naar 
recht het gehele volk moeten doden.
Maar de HEERE is barmhartig en lankmoedig. En hun kans van over-
leven en redding ligt in het Nieuwe Verbond.

De sabbat is ook een schaduwbeeld van de eeuwige rust, die Jezus, 
de Zoon van God, door Zijn offer aan het kruis, verworven heeft voor 
allen die door de Vader aan Hem gegeven zijn. (Johannes 17:9,24). 
De sabbat is een schaduw van de toekomende dingen. De echte 
rust wordt gevonden in het volbrachte werk van de Heere Jezus, de 
Messias en straks de eeuwige rust in de hemel.
Gelovigen die in het Nieuwe Verbond op een wettische, Joodse ma-
nier, de zondag houden staan waarschijnlijk niet in de vrijheid die 
er in Christus is. Zij zijn nog onderhevig aan twijfel. De Heere Jezus 
is de Heere van de sabbat. De Heere Jezus ontbond ook het vierde 
gebod niet. Hij zegt uitdrukkelijk “In ben niet gekomen om de wet 
te ontbinden, maar om haar te vervullen. In het Nieuwe Verbond 
zegt God :’Ik wil Mijn Wet in hun harten schrijven en leggen in hun 
verstand.’
Zo is ook het beloofde land, Kanaän, een schaduwbeeld van de rust die 
er straks zal zijn voor al Gods kinderen in het land van de eeuwige rust.
Sinds de verwoesting van de tempel is het niet meer mogelijk de sabbat 
volgens de wet te houden. De HEERE had dat ook aangekondigd in:

Hosea 2:11 Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe 
maansdagen en haar sabbatten, ja, al haar feestdagen.

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.

Het houden van de sabbat is een gebod met een heerlijke belofte 
voor allen die zich op de sabbat in de HEERE verlustigen. Dit geldt 
voor allen die de HEERE liefhebben, Zijn gebod en Zijn Woord lief-
hebben. Zoals ook wordt verwoord in:
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Psalm 119:174 HEERE, ik verlang naar Uw heil; Uw wet is mijn bron van 
blijdschap.

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.

Van de ene sabbat tot de andere sabbat zullen alle mensen tot God 
komen om Hem te aanbidden. Wanneer zal dat zijn? Dat zal zijn als 
het Koninkrijk van de Messias op aarde gevestigd is, in het einde der 
tijden. 

Jesaja 66: 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga ma-
ken, 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 aangezicht, zegt de HEERE.

Psalm 86: 9 Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, 
zich voor Uw aangezicht neerbuigen en Uw Naam eren.

Zacharia 8: 20 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer 
volken komen en inwoners van veel steden. 21 De inwoners van de ene stad 
zullen gaan naar die van de andere en zeggen: Laten we meteen gaan om 
het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, om de HEERE van de 
legermachten te zoeken; ík zal ook gaan. 22 Dan zullen veel volken komen en 
machtige heidenvolken, om de HEERE van de legermachten in Jeruzalem te 
zoeken en om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen.

Gelovigen van het Nieuwe Verbond zijn niet meer onder de Wet maar 
onder de genade (Efeziërs 2:8,9). Zelfs toen de Messiaanse Joden op 
de sabbat naar de synagoge gingen, hadden zij slechts één doel: de 
boodschap van vrede en verlossing door de Messias Jezus aan hun 
landgenoten te verkondigen. Zij gebruikten in het bijzonder de eer-
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ste dag van de week om te aanbidden: “Dit is de dag die de HEERE 
gemaakt heeft, laten wij ons verheugen en vrolijk zijn in Hem” (Psalm 
118:24). Het is de opstandingsdag van de Messias. Toen verscheen Hij 
aan Zijn discipelen. 

Handelingen 20: 7 En op de eerste dag van de week, toen de discipelen 
bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij 
de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot 
middernacht.

1 Corinthiërs 16:2 Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij 
zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de 
inzamelingen niet pas dan gehouden worden, wanneer ik gekomen ben.

Dit is ook bevestigd in de eerste eeuwen van de Christelijke Gemeente:
Barnabas (1e eeuw): “Wij houden met vreugde de dag des Heeren, de 
dag, waarop de Messias Jezus uit de dood opstond.”
Justin de Martelaar (AD 135) zegt: Zondag is de dag, waarop wij allen 
gewoonlijk samenkomen, omdat de Messias, onze redder, op dezelf-
de dag uit de dood is opgestaan.”
 

Handelingen 13: 44 En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad 
samen om het Woord van God te horen.

Colossenzen 2: 16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of 
op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. 17 Deze zaken 
zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

Hebreeën 4:3 Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, 
zoals Hij gezegd heeft: Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zul-
len zij niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging 
van de wereld voltooid zijn. 4 Want Hij heeft ergens over de zevende dag als 
volgt gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust. 
5 En op deze plaats opnieuw: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan! 6 Omdat 
dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het 
Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun onge-
hoorzaamheid, 7 bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer 
Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): Heden, 
als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. 8 Want als Jozua hen al in 
de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere 
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dag. 9 Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, 10 want 
wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals 
God van de Zijne. 11 Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, 
opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten 
val zal komen. 

D. Het post-diaspora verbond
Dit verbond wordt beschreven in Deuteronomium 30:1-20.Het verbond 
houdt de belofte in van de terugkeer van Israël vanuit de heidense volken. 
Er komt een einde aan de verstrooiing. Ook belooft de HEERE dat zij zich 
zullen bekeren en dat de vijanden van Israël zullen worden gestraft.

Deuteronomium 30: 1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de ze-
gen 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 bekeren 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. 3 Dan zal de HEERE, uw 
God, een omkeer brengen in uw gevangenschap 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 het einde van de 
hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar 
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. 6 De HEERE, uw God, zal 
uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, 
lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. 7 
De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden 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.

Zie ook verzen 11 t/m 20
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Verbonden van genade
Alle verbonden die de HEERE God gemaakt heeft zijn in principe 
genadeverbonden. Het is God Die de zondige mens opzoekt en een 
weg uitgedacht heeft om de zondige mens te redden van de eeuwige 
dood. Om op deze wijze de mens weer tot zijn doel te laten komen. 
Dat doel is de verheerlijking van God. Want daartoe is de mens ge-
schapen. Om tot dit doel te komen was het noodzakelijk dat God Zijn 
eigen Zoon als schuldoffer voor de zonde liet sterven aan een Kruis. 
Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 
mag leven. Leven tot eer van God en Zijn Zoon.
Dit nu wordt genoemd het Nieuwe Verbond in Jezus bloed. Dit ge-
nadeverbond is op basis van het kruis en de opstanding van Jezus 
Messias. Hieraan kan een ieder deel krijgen door wedergeboorte, ge-
loof en bekering. Om deel te kunnen krijgen aan dit Nieuwe Verbond 
heeft God het volk Israël uitverkoren, want uit dit volk is de Messias 
geboren. “Het heil is uit de Joden” ( Johannes 4:22)



198

De tabernakel in het midden. De stammen van 
Israël daar omheen
God wil wonen te midden van Zijn volk. Zijn aanwezigheid wordt ge-
zien door middel van de wolkkolom om hen te leiden vanuit Egypte naar 
Kanaän, het beloofde land. Overdag door een wolkkolom, mede om het 
volk te beschermen tegen de hitte van de zon in de woestijn en ’s nachts 
door een vuurkolom om licht te geven en te beschermen voor een te grote 
afkoeling. Wat zorgt de HEERE goed voor Zijn volk. De HEERE besluit 
echter op een bepaald moment om niet Zelf in hun midden mee te trek-
ken vanwege hun ongehoorzaamheid en halsstarrigheid. Mozes pleit ech-
ter voor zijn volk en zegt tegen de HEERE dat hij niet zonder de HEERE 
verder wil gaan. De HEERE zegt daarop Mozes toe dat Zijn Engel (de 
Engel des HEEREN, de Messias in het OT) voor hen uit zal gaan.

Exodus 32: 34 Maar nu, ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan Ik 
u gesproken heb. Zie, Mijn Engel zal voor u uit gaan. Maar op de dag van 
Mijn vergelding zal Ik aan hen hun zonde vergelden.

Exodus 33: 1 Verder sprak de HEERE tot Mozes: Ga heen, vertrek vanhier, u 
en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt, naar het land waarvan Ik 
Abraham, Izak en Jakob gezworen heb: Aan uw nageslacht zal Ik het geven. 
2 Ik zal een Engel vóór u uit zenden - Ik zal de Kanaänieten, Amorieten, 
Hethieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten verdrijven- 3 naar een land dat 
overvloeit van melk en honing. Maar Ik zal Zelf niet in uw midden meetrek-
ken, omdat u een halsstarrig volk bent en Ik u anders onderweg zou ver-
nietigen. 4 Toen het volk deze onheilsboodschap hoorde, bedreven zij rouw 
en niemand van hen deed zijn sieraden om. 5 De HEERE had namelijk tegen 
Mozes gezegd: Zeg tegen de Israëlieten: U bent een halsstarrig volk. Als Ik ook 
maar één ogenblik in uw midden zou

29 De betekenis van de 
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meetrekken, dan zou Ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraden af, en Ik zal 
weten wat Ik u doen zal. 6 Ver van de berg Horeb ontdeden de Israëlieten 
zich van hun sieraden.

Naar de aanwezigheid van de Messias wordt ook verwezen door Paulus in:

1Corinthiërs 10: 1 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat 
onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, 
2 en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, 3 en allen 
hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, 4 en allen dezelfde geestelijke 
drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die 
hen volgde; en die rots was Christus.

Mozes sloeg in de woestijn op de rots om naar het bevel van God 
daaruit water te ontvangen. (Numeri 20:10-12). Maar hij had niet mo-
gen slaan, hij had moeten spreken, omdat hij in een eerdere gelijke 
situatie al op de rots had geslagen.(Exodus 17:6) Want die rots stelde 
symbolisch de Messias voor. En de Messias zou maar één keer gesla-
gen mogen worden, aan het kruis. God raakte daarover dan ook zeer 
vertoornd op Mozes omdat hij Zijn gebod had overtreden. 

Vanwege de ongehoorzaamheid van het volk moet Mozes de Tent der 
Samenkomst buiten de legerplaats opzetten. In deze tent sprak de 
HEERE met Mozes. Zodra Mozes de tent binnenging daalde de wolk-
kolom neer bij de ingang van de tent. En uit eerbied en heilig ontzag 
boog het volk zich neer tijdens het gesprek van de HEERE met Mozes. 

Exodus 33:7 En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het 
kamp op, een eind van het kamp vandaan; en hij noemde hem de tent van 
ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de HEERE zocht, naar de tent 
van ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. 8 Telkens 
als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond en dat 
ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken tot hij 
de tent was binnengegaan. 9 Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het 
dat de wolkkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat 
de HEERE met Mozes sprak. 10 En zodra heel het volk de wolkkolom zag 
staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, 
ieder in de opening van zijn tent. 11 De HEERE sprak tot Mozes van aange-
zicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. 
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De HEERE geeft nieuwe aanwijzingen voor de opstelling van de 
stammen van Israël rondom de Tent der Samenkomst.
De stammen in de woestijn werden opgesteld in vier groepen. Van 
iedere groep heeft een bepaalde stam de leiding. Iedere leidingge-
vende stam heeft een banier, waaronder zij moeten optrekken. Deze 
vier stammen zijn:

•	 Juda tegen het oosten
•	 Ruben tegen het zuiden
•	 Dan tegen het noorden
•	 Ephraïm tegen het westen

De stammen zijn dus gegroepeerd naar de vier windrichtingen. Men 
kan ook zeggen, in de vorm van een kruis. Dat is wel heel bijzonder! 
Zie Numeri 2:1-32.

Wat is de betekenis van de vier banieren waaronder de stammen 
moeten optrekken. De Schrift geeft hier geen direct antwoord op. 
Toch kunnen we uit indirecte gegevens ons daar wel een idee over 
vormen. Hoewel dit alles niet exact te bewijzen is. 
Ieder met enige basiskennis van de Bijbel weet dat de Messias, de 
Leeuw genoemd wordt uit de stam van Juda. In Openbaring 5 wordt 
dit duidelijk vermeld.

Openbaring 5: 5 En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de 
Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen 
om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.

De Leeuw in deze tekst is de Messias Jezus Zelf. Dit gezicht geeft aan 
Zijn sterkte, autoriteit, koninklijke waardigheid. Maar we kunnen er 
ook uit opmerken dat Hij komt uit de stam van Juda. Op Salomo’s 
bordes zien we zes trappen die naar de troon leiden. Op iedere trap 
waren twee leeuwen, één aan iedere kant. In totaal twaalf leeuwen. 
Zij representeerden de twaalf stammen van Israël onder het koning-
schap van Juda. Toen Jakob Juda zegende zei hij:
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Genesis 49: 8 Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal rusten op de 
nek van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. 9 Juda is 
een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, 
zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? 10 De 
scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, 
totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.

Mozes zegende Israël en van Jozef en zijn zonen zei hij: 

Deuteronomium 33: 17 Hij heeft de pracht van de eerstgeborene van zijn 
rund, en zijn horens zijn horens van de wilde os; daarmee zal hij volken 
stoten, allemaal, tot aan de einden der aarde. Dit zijn de tienduizenden van 
Efraïm, en dit zijn de duizenden van Manasse!

De eerstgeboren zoon van Jozef was Manasse, maar Ephraïm wordt 
verkoren en krijgt het eerstgeboorterecht van God door Jakob, 
(Genesis 48:12-20). In Hosea 10 wordt Ephraïm een jonge koe ge-
noemd en in Jeremia 31 wordt gesproken over een kalf.

Hosea 10: 11 Omdat Efraïm een getemde jonge koe is, gewillig om te dor-
sen, ben Ik voorbijgegaan aan de schoonheid van haar hals: Ik zal Efraïm 
inspannen, Juda zal ploegen, Jakob zal voor zichzelf eggen.

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.

In Salomo’s tempel waren twaalf ossen, liggende bij een grote bak 
met water, zee genaamd. Deze twaalf ossen onder de zee duiden 
op de vier richtingen van het kompas. Sinds het geboorterecht van 
Jozef op Ephraïm is overgegaan is zijn embleem/banier het rund/os. 
(Deuteronomium 33:17) 
God verdeelde Israël in de woestijn in vier groepen onder het banier 
van de leidende stam. Het is moeilijk om de andere twee banieren te 
identificeren. Juda (Leeuw) was gelegen aan de oostzijde en Ephraïm 
(Rund) aan de westzijde. Dit komt overeen met de ligging van de 



202

twee dieren in Ezechiël 1. De profeet Ezechiël ontving van God een 
gezicht in de tijd dat hij met de Israëlieten in ballingschap was. In dit 
gezicht komen vier wezens in de vorm van dieren voor.
De leeuw is aan Ezechiëls rechterzijde en het rund aan zijn linker-
zijde. Wanneer we de ligging van de dieren in Ezechiël toepassen op 
de situatie in de woestijn, dan moet Ruben de banier van een man 
hebben aan de zuidzijde en Dan de banier van een arend hebben aan 
de noordzijde. In ieder geval is zeker dat deze vier banieren duiden 
op de twaalf stammen van Israël. En de twaalf stammen werden ge-
plaatst onder de leiding van vier stammen.

In de Bijbel zijn geen directe teksten te vinden inzake de voorstelling 
op de banier van Dan en de banier van Ruben. Men probeert wel uit 
andere Bijbelse gegevens tot een idee daarover te komen en ook in 
de Joodse traditie worden vanuit Ezechiël 1 de voorstellingen hiervan 
verklaard.
De voorstelling op de banier van Dan zou een arend zijn en op de ba-
nier van Ruben een man. Dit komt overeen met de dieren in Ezechiël 
1:10 en in Openbaring 4:7.
In de zegen van Jakob wordt Dan een slang genoemd. Het is niet 
duidelijk waarom. 
Er worden relaties gelegd met de vier dieren in Openbaring en met 
de vier Evangeliën. Die zijn wel interessant, maar blijven enigermate 
speculatief. 
Het Evangelie van Mattheüs legt de nadruk op het Koningschap van 
de Messias (Leeuw).
Het Evangelie van Marcus legt de nadruk op het Knecht ( jukdragend) 
zijn van de Messias (Rund)
Het Evangelie van Lukas op het waarachtig Mens zijn van de Messias 
(Mens)
Het Evangelie van Johannes legt het accent op het Zoon van God zijn 
van de Messias (Arend)
Bij deze uitleg wil ik het laten. 
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De roeping begon met de roeping van Abram. Hij moest uit het land 
van Ur der Chaldeeën trekken naar het land Kanaän. God beloof-
de hem te zegenen en tot een groot en machtig volk te maken. En 
alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Omdat 
Abraham God gehoorzaam geweest is en Zijn bevelen heeft uitge-
voerd, zal God hem bijzonder zegenen. 

Genesis 18: 17 De HEERE zei: Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga 
doen? 18 Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, 
en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden.

Genesis 22: 15 Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor 
de tweede keer vanuit de hemel. 16 Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de 
HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthou-
den hebt, 17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, 
als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. 
Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. 18 En in uw 
Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn 
stem gehoorzaam geweest bent.

Genesis 26: 3 Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en 
u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal Ik al deze landen geven. Ik zal 
de eed gestand doen die Ik Abraham, uw vader, gezworen heb. 4 Ik zal uw 
nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht 
al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde ge-
zegend worden, 5 omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn 
voorschriften, Mijn geboden, Mijn verordeningen en Mijn wetten in acht 
genomen heeft.

30 De roeping van Israël
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U zult Mij een priesterlijk Koninkrijk, en een heilig volk zijn. Deze 
woorden moest Mozes spreken tot het volk Israël. Met als doel God 
te verheerlijken op deze aarde. Om van Zijn wonderen te getuigen. 
Om Zijn lof te vertellen. Om te vertellen van de gerechtigheid van 
God. Om van al Zijn werken te vertellen. Om de HEERE te loven en 
te prijzen voor Zijn genade en heil (weldadigheid en gelukzaligheid). 
Om Zijn grootheid en goedheid bekend te maken. Het bestaan en de 
verkiezing van het Joodse volk is op zich al een getuigenis van Gods 
genade en liefde voor een wereld die zich van God afgekeerd had. 

Exodus 19: 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig 
volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

Deuteronomium 26: 18 En de HEERE heeft u heden verklaard dat u voor 
Hem een volk zult zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is, zoals Hij tot u ge-
sproken heeft, en dat u al Zijn geboden in acht moet nemen, 19 en dat Hij u 
een plaats zal geven, hoog boven alle volken die Hij gemaakt heeft, tot lof, 
tot een naam en tot sieraad; en dat u een heilig volk zult zijn voor de HEERE, 
uw God, zoals Hij gesproken heeft.

Deuteronomium 33: 2 Hij zei: De HEERE is van Sinaï gekomen, als de 
zon kwam Hij uit Seïr op. Hij verscheen blinkend vanaf de Paranbergen, Hij 
kwam met tienduizenden heiligen, aan Zijn rechterhand was een vurige wet 
voor hen. 3 Ja, Hij heeft de volken lief! Al Zijn heiligen zijn in Uw hand, Zíj 
zitten aan Uw voeten en vangen iets op van Uw woorden. 4 Mozes gebood 
ons de wet, het erfelijk bezit van de Gemeente van Jakob.

Habakuk 1: 5 Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw, verbijster u, 
sta verbijsterd, want Ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult 
geloven wanneer het verteld wordt.

De Schriften, met name de Psalmen, spreken over het loven en prij-
zen van de HEERE en over de wonderen die Hij gedaan heeft. De 
Psalmen, geschreven door Joodse gelovigen, zijn de eeuwen door 
een bron van vreugde, verdieping en bezinning voor alle gelovigen.

Psalm 9: 1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘Dood van de zoon’. 
2 Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen. 
3 In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor Uw Naam 
psalmen zingen, o Allerhoogste!
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Zie ook Psalm 26:7; Psalm 35:18; Psalm 40:9,10; Psalm 71:15; Psalm 
73:28; Psalm 79:13; Psalm 89:1;Psalm 96:3; Psalm 105:1-11; Psalm 
107:21,22; Psalm 118:17; Psalm 145:4-7,11,12. 

Ook de Joodse profeten spreken over de lof des HEEREN en over 
Zijn daden. Het volk Israël moet Gods grote daden bekend maken 
onder de volken.

Jesaja 12: 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.

Jesaja 43:21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.

Joël 1: 3 Vertel erover aan uw kinderen en laten uw kinderen erover aan hun 
kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie.

De grootste genade is wel dat het Joodse volk was uitverkoren om 
de Messias voort te brengen. Daarom was het voor een gehuwde 
vrouw in Israël heel moeilijk om te aanvaarden dat zij geen kinderen 
kreeg. Dan miste zij de kans om de Messias voort te brengen. Zie als 
voorbeeld 1Samuël 1, Hannah, de moeder van Samuël. En uit dit volk 
is de Messias, de Redder der wereld voortgekomen. Om de wereld 
te vertellen over de redding die er is in de Messias. Meer hierover bij  
nr. 73 blz. 402 De bediening van Israël.
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Profetie over een aardse koning van Israël
Reeds in Deuteronomium maakte de HEERE aan Mozes bekend dat 
het volk Israël, als zij het land Kanaän in bezit gekregen hebben, een 
koning wil hebben, net als andere volken om hen heen. 

Deuteronomium 17: 14 Wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw 
God, u geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, en u dan zegt: Ik wil 
een koning over mij aanstellen, zoals al de volken die rondom mij zijn, 15 
dan moet u voorzeker hem tot koning over u aanstellen die de HEERE, uw 
God, verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders moet u een koning over 
u aanstellen; u mag geen buitenlander over u zetten, die uw broeder niet is. 
16 Maar hij mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen en het volk niet 
laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen, omdat de 
HEERE tegen u gezegd heeft: U mag nooit meer langs deze weg terugkeren. 
17 Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart 
afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. 18 
Verder moet het zó zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor 
zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die 
onder het toezicht van de Levitische priesters is. 19 Dat moet bij hem zijn 
en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de HEERE, zijn God, te 
leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht 
te nemen door ze te houden, 20 opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn 
broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod, naar rechts of naar links en 
opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden 
van Israël.

Daarmee verwerpen zij ten diepste de HEERE God als hun Koning. 
Toch zal de HEERE het toelaten dat zij een koning gaan aanstellen, 

31 Een aards koninkrijk
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die de HEERE Zelf verkiezen zal. De HEERE geeft ook belangrijke 
richtlijnen waar die koning zich aan moet houden. Niet veel paarden 
houden, niet veel vrouwen nemen en niet veel goud en zilver verza-
melen. 
Als de tijd daar is dat deze profetie vervuld gaat worden waarschuwt 
de profeet Samuël het volk Israël voor de zware lasten die het heb-
ben van een koning met zich meebrengt. Maar het volk verwerpt de 
HEERE als Koning en wil een aardse koning. 

1Samuël 8: 4 Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen, en zij kwamen 
bij Samuël in Rama. 5 Zij zeiden tegen hem: Zie, u bent oud geworden en 
uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om 
ons leiding te geven, zoals alle volken. 6 Toen zij zeiden: Geef ons een koning 
om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuël. 
En Samuël bad tot de HEERE. 7 Maar de HEERE zei tegen Samuël: Geef 
gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij 
hebben ú niet verworpen, maar Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning 
over hen zou zijn. 8 Overeenkomstig alles wat zij Mij aangedaan hebben, 
vanaf de dag dat Ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door Mij te 
verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. 9 Welnu, luister 
naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handel-
wijze bekend van de koning die over hen zal regeren... 21 Toen Samuël al de 
woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de 
HEERE. 22 De HEERE zei tegen Samuël: Luister naar hun stem en stel een 
koning over hen aan. Toen zei Samuël tegen de mannen van Israël: Ga heen, 
ieder naar zijn stad.

Het volk Israël krijgt een koning, tegen de wil van God en volgens de 
profeet Hosea krijgt Israël een koning in Zijn toorn. 

Hosea 13: 10 Waar blijft uw koning nu? Hij zou u toch verlossen in al uw 
steden? En uw richters, tegen wie u gezegd had: Geef mij een koning en 
vorsten? 11 In Mijn toorn gaf Ik u een koning, Ik nam hem weg in Mijn 
verbolgenheid. 

De eerste man die door Samuël tot koning wordt gezalfd is Saul. Hij 
bleek echter geen man naar Gods hart te zijn en nam zelfs tegen het 
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einde van zijn leven de toevlucht tot een waarzegster. Hij was voort-
durend ongehoorzaam, de reden waarom God Zijn Heilige Geest 
van hem wegnam. God stuurde hem een boze geest. De tweede ko-
ning, David, was wel een man naar Gods hart. Van hem profeteerde 
Samuël dat zijn koninkrijk een eeuwig Koninkrijk zal zijn (2 Samuël 
7:16) en dat uit hem de Messias geboren zal worden, dat zijn Zaad 
eeuwig zal zijn. 
De zoon die David opvolgde, Salomo, een wijs man, was echter niet 
zó wijs om de geboden van God op te volgen. Hij overtrad de gebo-
den van de HEERE die aan Mozes in Deuteronomium 17 waren ge-
geven. Hij verzamelde wel veel schatten, had veel (heidense) vrouwen 
en bezat veel paarden. De heidense vrouwen verleidden hem om ook 
de afgoden te gaan dienen. 

De profeet Hosea voorzegt dat Israël vele dagen zal zitten zonder ko-
ning, zonder vorst, ja zelfs zonder de offerdienst. Daarna zullen zij, in 
het laatste der dagen, zich weer bekeren en de eeuwige Koning David 
als hun Koning ontvangen.

Hosea 3: 4 Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder 
vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgods-
beelden. 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.

Het volk krijgt wel een koning, maar de HEERE straft hun wel voor 
deze zonde. Zij krijgen regen en donder op de dag van de tarweoogst. 
Het volk verootmoedigt zich voor de HEERE hun God en vraagt 
Samuël of hij God wil bidden dat zij niet sterven, want zij erkennen 
dat zij al veel zonden gedaan hebben en dan nu weer de zonde om 
God te verwerpen en een andere koning te willen. Desondanks zegt 
Samuël namens de HEERE dat God Zijn volk niet zal verlaten ter 
wille van Zijn grote Naam. Omdat Hij Israël uitgekozen heeft om 
Zijn volk te zijn.
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 1Samuël 12: 16 Blijf dan nu staan, en zie het indrukwekkende dat de HEERE 
voor uw ogen zal doen. 17 Is het vandaag niet de tijd van de tarweoogst? 
Ik zal tot de HEERE roepen, en Hij zal donder en regen geven. Besef dan en 
zie, dat uw kwaad, dat u voor de ogen van de HEERE gedaan hebt, groot is, 
omdat u een koning voor u verlangd hebt. 18 Toen Samuël de HEERE aan-
riep, gaf de HEERE donder en regen op die dag. Daarom werd heel het volk 
zeer bevreesd voor de HEERE en voor Samuël. 19 En heel het volk zei tegen 
Samuël: Bid voor uw dienaren tot de HEERE, uw God, dat wij niet sterven; 
want boven al onze zonden hebben wij ook nog dit kwaad gedaan dat wij 
een koning voor ons verlangd hebben. 20 Toen zei Samuël tegen het volk: 
Wees niet bevreesd, u hebt al dit kwaad wel gedaan, maar wijk niet langer 
van achter de HEERE af, en dien de HEERE met uw hele hart. 21 Wijk niet 
af door de nietige afgoden na te volgen, die niet van nut zijn en niet kun-
nen redden, want zij zijn nietigheden. 22 Want de HEERE zal Zijn volk niet 
verlaten, omwille van Zijn grote Naam, omdat het de HEERE behaagd heeft 
u voor Hem tot een volk te maken. 23 En wat mij betreft, er is bij mij geen 
sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor 
u te bidden; maar ik zal u de goede en juiste weg leren. 24 Vrees alleen de 
HEERE, en dien Hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen 
Hij bij u gedaan heeft. 25 Maar indien u het kwade blijft doen, dan zult u 
weggevaagd worden, zowel u als uw koning.
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Het verbond met David, de koning van Israël
De HEERE sluit een persoonlijk verbond met David, het zogenaamde 
Davidische verbond.

De naam verbond komt niet in de tekst voor, maar uit alle gegevens 
blijkt dat het inderdaad een verbond betreft. De belangrijkste punten 
uit dit verbond zijn:

1. Zijn naam zal gelijk zijn aan de groten der aarde.
2. De HEERE zal rust geven van al zijn vijanden.
3. De HEERE zal Zijn Naam een huis bouwen, door middel van 

zijn zoon.
4. Zijn huis en troon zullen voor eeuwig bevestigd worden.
5. Het is een onvoorwaardelijk verbond. 

In veel Psalmen en in de Profeten wordt dit verbond bevestigd en 
wordt geschreven over de inhoud van dit verbond. Ook in het NT 
vinden we veel verwijzingen naar het toekomstig Koninkrijk van 
de Messias. In Zacharia 14:9 wordt ook gesproken over een aards 
Koninkrijk onder leiding van de Messias. Dit verwijst naar het dui-
zendjarig Vrederijk, waarover we kunnen lezen in Openbaring 20:1-7. 
Daarna zal na het preludium dit Koninkrijk overgaan in een eeuwig 
Koninkrijk, met als Koning Messias Jezus.
En al de heiligen zullen met Hem regeren. 
Deze beloften houden ook in dat het volk Israël als volk zal blijven 
voortbestaan, naar het beloofde land zal terugkeren en een eigen 
staat zal hebben. Dit laatste is nu al gerealiseerd.

32 De komst van het
eeuwig Koninkrijk van 
God aangekondigd
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Deuteronomium 33: 28 Israël zal veilig wonen en alleen; het oog van Jakob 
zal gericht zijn op een land van koren en nieuwe wijn; ja, zijn hemel zal dauw 
laten neer druppelen. 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!

2Samuël 7: 8 Nu dan, dit moet u tegen Mijn dienaar zeggen, tegen David: 
Zo zegt de HEERE van de legermachten: Ik heb u van de schaapskooi van-
daan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over Mijn volk te zijn, 
over Israël. 9 Ik was met u overal waar u heen ging, en heb al uw vijanden 
voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de 
naam van de groten die op aarde zijn. 10 Ik heb aan Mijn volk, aan Israël, 
een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied 
woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige men-
sen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger, 11 en sinds de dag waarop 
Ik richters aangesteld heb over Mijn volk Israël. Maar Ik heb u rust gegeven 
van al uw vijanden. Ook maakt de HEERE u bekend dat de HEERE voor ú 
een huis zal maken. 12 Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen 
ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, 
doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. 13 Die zal voor Mijn 
Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig 
bevestigen. 14 Ík zal hem tot een Vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn, 
wat wil zeggen: als hij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een 
stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. 15 Maar Mijn 
goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik die deed wijken van Saul, 
die Ik voor uw ogen weggenomen heb. 16 Uw huis en uw koningschap zullen 
voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. 

1Kronieken 17: 14 maar Ik zal hem in Mijn huis en in Mijn koningschap 
voor eeuwig stand doen houden, en zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn.

 

In veel Psalmen wordt geschreven over het toekomstig Koninkrijk. 
Een mooi voorbeeld hiervan is Psalm 149 die we daarom in zijn ge-
heel weergeven:
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1 Halleluja! Zing de HEERE een nieuw lied, Zijn lof zij in de Gemeente van 
Zijn gunstelingen.
2 Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten de kinderen van Sion zich 
verheugen over hun Koning.
3 Laten zij Zijn Naam loven in reidans, voor Hem psalmen zingen met tam-
boerijn en harp.
4 Want de HEERE is Zijn volk goedgezind, Hij zal de zachtmoedigen aanzien 
geven met heil.
5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk 
zingen op hun slaapplaatsen.
6 Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun 
hand,
7 om wraak te oefenen over de heidenvolken, bestraffingen over de natiën,
8 om hun koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijken met ijzeren 
boeien,
9 om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dát zal de glorie van al 
Zijn gunstelingen zijn. 
Halleluja!

Ook in de profetieën van de profeet Jesaja zijn er veel verwijzingen 
naar het toekomstig Koninkrijk. Een voorbeeld hiervan is 

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. 6 Aan de uitbreiding van 
deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van 
David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen 
door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van 
de HEERE van de legermachten zal dit doen.

Van de andere Bijbelboeken geven we ook enkele voorbeelden:

Daniël 2: 44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter 
een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en 
waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die 
andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig 
standhouden.
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Daniël 7: 13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de 
wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de 
Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht nader bijko-
men. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle 
volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een 
eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn ko-
ningschap zal niet te gronde gaan. ... 18 De heiligen van de Allerhoogste 
zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in 
bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.

Zacharia 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 er van. 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.

Zacharia14: 9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die 
dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.
 
Openbaring 20: 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het 
oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd wa-
ren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest 
en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen 
hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en 
gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Veel teksten in de Schrift verwijzen naar het toekomstig Koninkrijk 
van de Messias. 
Gezien de veelheid van teksten die verwijzen naar dit toekomstig 
Koninkrijk mogen we afleiden dat God het heel belangrijk vindt dat 
we hier kennis van nemen. Het gaat om Zijn heerlijk Koninkrijk, 
straks hier op aarde als de Messias terugkomt en daarna het eeuwige 
Koninkrijk. 
Er is een godsdienstige stroming die tracht om nu al dit Koninkrijk 
op aarde te realiseren. 
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Voorgangers hebben de kronen al klaar liggen omdat zij denken 
straks met de Messias op aarde te regeren. Zij proberen nu al door 
bevrijding en genezing en allerlei wonderen dit Koninkrijk te bewerk-
stelligen. Al deze pogingen zijn niet naar de Schriften. Het Koninkrijk 
wordt niet opgericht door mensen, maar door de Messias Zelf bij 
Zijn komst op deze aarde. De wonderen en tekenen die nu gebeuren 
zijn niet van de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft ons daarvoor al 
gewaarschuwd in 

Mattheüs 7: 22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, 
hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitge-
dreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23 Dan zal Ik hun openlijk 
zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Mattheüs 24: 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan 
en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij - als het mogelijk zou 
zijn - ook de uitverkorenen zouden misleiden.

Het valt buiten het bestek van dit boek om teksten betreffende 
het komende Koninkrijk allemaal af te drukken. In mijn boek “De 
Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” zijn veel teksten weerge-
geven. De navolgende teksten gaan over het toekomstig Koninkrijk 
van de Messias:

Genesis 49:10; Numeri 24:17-19; 1 Samuël 2:10; 2 Samuël 7:12-16; 2 
Samuël 7:12-16; 1 Kronieken 17:14; Psalm 2:6-12; Psalm 8:2-3; Psalm 
21:5; Psalm 45; Psalm 46:6-12; Psalm 47:3,7-9; Psalm 48:1-3,9,11; Psalm 
50:2-6; Psalm 61:7,8; Psalm 66:1-5; Psalm 67:2-8; Psalm 68:1-5; Psalm 
72:6-20; Psalm 85:9-14; Psalm 86:9; Psalm 89:1-5,26-29,36,37; Psalm 
93:1; Psalm 95:3-7; Psalm 96:1-13; Psalm 97:1,6; Psalm 98:1-9; Psalm 
99:1-4; Psalm 110:1-6; Psalm 130:7,8; Psalm 132:11-14; Psalm 138:4,5; 
Psalm 145:10-13; Psalm 149:1-9; Jesaja 2:10-22; Jesaja 9:5,6; Jesaja 
11:2-10; Jesaja 16:5; Jesaja 24:19-23; Jesaja 26:1-4; Jesaja 32:1-5,13-20; 
Jesaja 33:17-24; Jesaja 35:1-10; Jesaja 40:5,9-11; Jesaja 41:18-20; Jesaja 
42:4,13,16; Jesaja 49:7; Jesaja 52:1-3,10,13; Jesaja 63:1-6; Jesaja 65:17; 
Jesaja 66:15-17,22-24; Jeremía 23:5; Ezechiël 40-48; Daniël 2:35,44; 
Daniël 4:3; Daniël 7:13,14,18,27; Daniël 12:1-3; Joël 2; Joël 3; Obadja 
1:17-21; Micha 4:13; Hábakuk 2:14; Zefánja 2:11; Zacharía 6:12,13; 
Zacharía 9:9-12; Zacharía 10:11,12; Zacharía 14:9; Maleáchi 4:1-6; 
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Matthéüs 6:10; Matthéüs 19:28; Matthéüs 28:18; Lukas 1:32,33; Lukas 
22:29; Johannes 17:24; Johannes 18:36; Handelingen 1:6,7; Romeinen 
8:19-23; Romeinen 14:17; 1Corinthiërs 15:24,25; Éfeziërs 1:10,20; 
Filippenzen 2:9; 1Thessalonicenzen 2:12; 1 Timotheüs 6:15; Hebreeën 
1:8; Hebreeën 2:5-9; 1 Petrus 1:3-5; Openbaring 6:2; Openbaring 11:15; 
Openbaring 12:10; Openbaring 19:15,16; Openbaring 20:1-6.
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Op verschillende plaatsen in het OT wordt de komst van de Messias 
aangekondigd. De profeten noemen Hem meestal een Spruit of 
Rijsje uit de afgehouwen tronk. Hiermee wordt bedoeld dat de 
Messias/Koning geboren zal worden als nakomeling van koning 
David, hoewel er op dat moment geen koning uit die stam op de 
troon zal zitten.

Jesaja 11: 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van 
Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 

Jeremia 23: 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.

Jeremia 33: 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.

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.

Zacharia 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.

Moderne Joodse uitleggers hebben wel gezegd dat in Jesaja 9:5 
Koning Hizkia wordt bedoeld. De oude Joodse exegeten zagen in dit 
Schriftwoord wel een Messiaanse profetie. 

33 Aankondiging van de 
geboorte van de Messias, 
de Koning van Israël
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33 Aankondiging van de 
geboorte van de Messias, 
de Koning van Israël

De Chaldeeuwse parafrase van Jonathan luidt: “Messias, wiens vrede 
over ons in zijn dagen vermenigvuldigd zal worden”

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.

In zijn antwoord aan Jacob Alfajumi uit Jemen, op diens vraag aan-
gaande de Joden, die de Islam moesten omhelzen, schrijft Rabbi Mozes 
ben Maimon als volgt: 
“God heeft Hem ( de Messias) met zes namen genoemd, toen Hij 
aangaande Hem zei: “Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven, en de heerschappij is op zijn schouders; en men noemt zijn 
naam Wonderlijk, Raad, God, Held, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.”
Dat Hij Hem El noemt is hyperbolisch, om daarmee te verklaren dat zijn 
heerlijkheid die van alle mensenkinderen overtreft” (Iggereth Teman)
Aben Ezra merkt in dit verband nog op: “Er zijn sommige uitleggers, 
die zeggen, dat Wonderlijk, Vader der eeuwigheid, zijn namen Gods, 
en alleen maar Vredevorst de naam van het Kind is. Doch volgens 
mijn beschouwing is de uitlegging, dat ze allen namen van het Kind 
zijn, juist.”

In het evangelie van Lukas wordt de aankondiging en de geboorte 
van de Messias beschreven:

Lukas 1: 31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem 
de naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David 
geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en 
aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Lukas 1: 67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest 
en profeteerde: 68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft 
naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. 69 En Hij 
heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn 
knecht, 70 zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er 
door de eeuwen heen geweest zijn, 71 namelijk verlossing van onze vijanden 
en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, 
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God verklaart nader waarom ze een uitverkoren volk zijn en wat Hij ge-
daan heeft om hen dat te laten zien en hen daarvan te overtuigen. De basis 
van Zijn uitverkiezing is Zijn soevereine liefde om door middel van één 
volk, Zich een volk, een Gemeente te werven tot Zijn eigendom, bestaande 
uit Jood en heiden. Uit de vele godloze volken van de aarde heeft Hij het 
volk Israël verkoren om Zijn eigendom te zijn. Een volk dat Hem wél zou 
erkennen als de God, Die hemel en aarde geschapen heeft, een volk dat 
Hem wél zou liefhebben en wél gehoorzamen. Dit in tegenstelling tot alle 
andere volken op deze aarde. En door middel van dit volk andere volken te 
zegenen. Zij moesten een koninkrijk van priesters, een heilig volk worden.

Deuteronomium 4: 32 Vraag immers toch naar de vorige dagen, die vóór 
u geweest zijn, vanaf de dag dat God de mens op de aarde geschapen heeft, 
van het ene einde van de hemel tot het andere einde van de hemel, of zoiets 
indrukwekkends ooit gebeurd is, of dat zoiets ooit gehoord is: 33 Heeft ooit een 
volk de stem van God horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals ú 
gehoord hebt, en daarbij het leven behouden? 34 Of heeft God ooit getracht 
om voor Zich een volk uit het midden van een ander volk weg te halen, met 
beproevingen, met tekenen, met wonderen en met strijd, met sterke hand, met 
uitgestrekte arm en met grote ontzagwekkende daden, zoals de HEERE, uw 
God, dat alles met u in Egypte voor uw ogen gedaan heeft? 35 Aan ú is dat 
getoond, opdat u zou weten dat de HEERE God is, niemand anders dan Hij al-
leen! 36 Vanuit de hemel heeft Hij u Zijn stem laten horen om u gehoorzaam-
heid bij te brengen, en op de aarde heeft Hij u Zijn grote vuur laten zien, en 
u hebt Zijn woorden gehoord vanuit het midden van het vuur. 37 Omdat Hij 
uw vaderen liefhad en hun nageslacht na hen verkozen had, heeft Hij u Zelf 
met Zijn grote kracht uit Egypte geleid, 38 om volken die groter en machtiger 
zijn dan u, van voor uw ogen uit hun bezit te verdrijven, om u in hun land te 
brengen en het u als erfelijk bezit te geven, zoals het op deze dag is.

34 Waarom is Israël het
uitverkoren volk?
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De grootste zegen zou worden dat de beloofde Messias uit dit volk 
geboren zou worden.
God heeft dit alles uitgewerkt door de komst van Zijn Zoon, de 
Messias Jezus.
Dat Israël tot op heden maar gedeeltelijk aan Gods doel heeft be-
antwoord, ligt niet aan God, maar aan de ongehoorzaamheid van 
Israël. Maar desondanks zal Israël volledig tot zijn doel komen. God 
is getrouw aan Zijn verbond met de Vaderen, al is dit nog enige tijd 
uitgesteld. 
Het volk Israël is geboren door een bijzondere scheppingsdaad van 
God. Alle leven op deze aarde ontstaat door de schepping van God, 
maar Israël is ontstaan door bijzondere scheppingsdaden van God. 

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, in te acht te nemen, heeft de HEERE u met sterke hand uit-
geleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, 
de koning van Egypte. 9 Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. 
Hij is dé God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in 
acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in 
duizend generaties.

Deuteronomium 9: 5 Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de op-
rechtheid van uw hart komt u hun land in om het in bezit te nemen, maar 
vanwege de goddeloosheid van deze volken verdrijft de HEERE, uw God, 
hen van voor uw ogen uit hun bezit, en om het woord gestand te doen dat 
de HEERE, uw God, uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft.

Het begon met de verkiezing van Abraham. Maar hoe nu verder? De 
vrouw van Abraham was onvruchtbaar. Een bijzondere scheppings-
daad van God was nodig om bij deze 90-jarige onvruchtbare vrouw 
nageslacht te verwekken. En Abraham was ook al zo oud dat hij geen 
kinderen meer kon verwekken. 
Bij de zoon van Abraham, Izak, ging het evenzo. Rebekka, de vrouw 
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van Izak was onvruchtbaar. Maar na gebed maakte de HEERE haar 
vruchtbaar. Ook Lea en Rachel, de vrouwen van Jakob, Izaäks zoon, 
waren onvruchtbaar totdat de HEERE hun baarmoeder opende. 

Romeinen 4: 19 En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet 
dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was- hij was ongeveer honderd jaar 
oud- en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. 20 En hij heeft 
aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in 
het geloof, terwijl hij God de eer gaf.
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Wat heeft Israël daartoe ontvangen? Israël is volledig toegerust ge-
worden voor haar taak. De apostel Paulus zet dit nog eens duidelijk 
op een rij in de navolgende teksten: 

Romeinen 9: 4 Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming 
tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de ere 
dienst en de beloften. 5 Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het 
vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen 
tot in eeuwigheid. Amen!

Israël heeft alles ontvangen om de door God gegeven taak te vervul-
len. Het ontbrak Israël aan niets. Zij moesten alleen gehoorzaam zijn 
en Zijn opdrachten uitvoeren. In het onderstaande volgt een over-
zicht van alle aspecten van deze toerusting met de teksten die aanto-
nen dat Israël inderdaad die toerusting ontvangen heeft.
 
1. de aanneming tot zonen/kinderen

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

Deuteronomium 14:1 U bent kinderen van de HEERE, uw God.

35 De toerusting van 
Israël voor haar taak
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2. de heerlijkheid

1Koningen 8: 10 En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gin-
gen, dat de wolk het huis van de HEERE vervulde. 11 Vanwege de wolk kon-
den de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid 
van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld.
 
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.

3. de verbonden 

Genesis 15: 18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: 
Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot 
aan de grote rivier, de rivier de Eufraat:

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 nageslacht na u.

Exodus 24: 7 Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van 
het volk voor. En zij zeiden: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij 
doen en Hem gehoorzamen. 8 Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op 
het volk en zei: Zie, dit is het bloed van het verbond dat de HEERE met u 
gesloten heeft op grond van al die woorden.

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 zíj zullen 
Mij tot een volk zijn.

Handelingen 3: 25 U bent kinderen van de profeten 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.
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4. de wetgeving

Romeinen 3:1 Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voor-
deel van het besneden zijn? 2 Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats 
zijn hun de woorden van God toevertrouwd.

Nehemia 9: 13 Op de berg Sinaï bent U neergedaald en hebt U vanuit de 
hemel met hen gesproken, en U hebt hun rechtmatige bepalingen, betrouw-
bare wetten en goede verordeningen en geboden gegeven. 14 Uw heilige sab-
bat hebt U hun doen kennen, en geboden, verordeningen en een wet hebt U 
voor hen uitgevaardigd door de dienst van Mozes, Uw dienaar.

5. de dienst van God

Exodus 12: 25 En het zal gebeuren, als u in het land komt dat de HEERE u 
geven zal, zoals Hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen.

Deuteronomium 4: 5 Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, 
zoals de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; om zo te handelen in het 
midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen.

Psalm 105: 44 Hij gaf hun de landen van de heidenvolken. Zo namen zij in 
bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd, 45 opdat zij zich aan Zijn ver-
ordeningen zouden houden en Zijn wetten in acht zouden nemen.

6. de beloften

Handelingen 2: 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor 
allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

Handelingen 3: 25 U bent kinderen van de profeten 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.
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Handelingen 13: 32 En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen ge-
daan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus 
te verwekken, 33 zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: U bent Mijn 
Zoon, heden heb Ik U verwekt.

7. de vaders, waaruit Christus/de Messias gebo-
ren is, naar het vlees.

Deuteronomium 10: 15 Maar alleen voor uw vaderen heeft de HEERE 
liefde opgevat om hen lief te hebben, en Hij heeft hun nageslacht na hen, u, 
uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dage nog is.

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 roeping van God zijn onberouwelijk.

Israël is voor haar taak toegerust door Woord en Geest. Door Israël 
zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En dit is ge-
beurd. Na de uitstorting van de Heilige Geest gingen de Joodse apos-
telen en vele andere Joodse gelovigen in de Messias, het Evangelie 
verkondigen. Eerst in Jeruzalem, Israël en daarna ook in vele andere 
landen. Vele vervolgingen hebben daar aan meegewerkt. Nog is hun 
dienst aan God niet ten einde. Er komt nog meer!
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Woorden van God door Mozes uitgesproken
Door middel van Mozes geeft God duidelijk aan wat de gevolgen zul-
len zijn indien zij zich niet houden aan het Sinaï-Verbond. Dan zullen 
zij een hoop ellende tegemoet gaan. 

Het is Zijn liefde dat God waarschuwt om in het verbond te blijven 
en om al Zijn geboden en inzettingen te onderhouden. Indien zij 
ongehoorzaam zijn, zullen zij gestraft worden met allerlei straffen. 

Mozes zegt ook dat er een Profeet zal komen, Die ze moeten horen/
gehoorzamen. Wie deze Profeet niet zal horen/gehoorzamen, zal uit-
geroeid worden.

Hier profeteert Mozes namens God over de komende Messias. 
(Deuteronomium 18:18,19;Handelingen 3:22,23) Deze profetie komt 
tot vervulling in de grote Verdrukking. Dan zullen alleen overblijven, 
zij die geschreven staan in het boek des levens. En wie staan in dat 
boek des levens? Dat zijn zij die de Messias Jezus hebben aanvaard 
als hun Verlosser en Zaligmaker. (Openbaring 3:5; 13:8; 17:8; 20:12; 
20:15; 21:27; 22:19) 

Straffen bij ongehoorzaamheid: 

De straffen die de HEERE zal uitdelen zullen zwaar zijn indien het 
volk Hem niet gehoorzaam is. Genoemd worden allerlei ziektes, mis-
oogst, roof door vijanden, onderdrukking door vijanden, vervolging, 
geen inkomsten van het land, geen vruchten, ziekte onder het vee, 
verwoesting van het land en hongersnood. 

Steden en heiligdommen zullen verwoest worden en zij zullen ver-

36 Blauwdruk van Gods 
plan met Israël
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strooid worden onder de volken. Ook daar zal het zwaard hun achter-
volgen Leviticus 26:14-39 ;Deuteronomium 28:58-68 .

Desondanks verbreekt God het verbond niet!
GOD zal echter trouw blijven aan Zijn verbond met Abraham, Izak en 
Jakob! God zal er voor zorgen dat zij hun ongerechtigheden en over-
tredingen tegen Hem gaan belijden. God zal ze terugbrengen naar 
het land van hun vaderen. Ook als zij in het land van hun vijanden 
zijn/wonen zal God hen niet verwerpen. Hij zal dan niet meer van 
hen walgen. Hij zal Zijn verbond met hen niet vernietigen! Want Hij 
is de HEERE hun God. 
Werd dit Woord van God maar meer geloofd. Ook door christenen. 
God blijft eeuwig de God van Israël. Hij blijft trouw aan Zijn Verbond 
met de vaderen. Er is geen enkele plaats voor vervangingstheologie. 
Een theologie die er van uitgaat dat de kerk in de plaats van Israël is 
gekomen. Blijkbaar wordt de rooms katholieke kerkvader Augustinus 
meer geloofd dan het Woord van God.

Leviticus 26: 40 Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden, mét de 
ongerechtigheid van hun vaderen, hun trouwbreuk, die zij tegen Mij ge-
pleegd 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, 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 sabbats jaren -het ligt er im-
mers 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. 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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God zal Zijn volk doen terugkeren naar het be-
loofde land
In het vervolg van dit boek kom ik uitgebreid op dit onderwerp terug. 
Het bijzondere is echter dat ook dit gebeuren al aan Mozes en daar-
mee aan het volk van Israël is bekendgemaakt.
 

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 ver-
dreven heeft. 2 En u zult zich bekeren 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. 3 Dan zal de HEERE, uw God, 
een omkeer brengen in uw gevangenschap 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 het einde van de hemel, toch zal 
de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar 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.

Het volk zal zich bekeren tot God
Zij zullen Hem gehoorzaam zijn. God zal hen weer zegenen en wel-
doen. Reeds nu wordt Israël bekend gemaakt met Gods straffen en 
met Gods zegeningen. Na veel ongehoorzaamheid, na veel straffen, 
na veel omzwervingen buiten het beloofde land, zal er een tijd komen 
dat ze weer terug keren naar het beloofde land. God blijft door de 
straf en toorn heen Zijn uitverkoren volk liefhebben. Hij is getrouw 
aan Zijn verbond met de vaderen. En het loopt uit op de bekering 
van Israël. Israël zal God gaan dienen met heel haar hart. Zo komt 
Israël weer tot haar doel, tot haar bestemming. Zie verder het speci-
ale hoofdstuk over dit onderwerp.

Deuteronomium 30: 6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van 
uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw 
hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. 7 De HEERE, uw God, zal al deze
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vervloekingen op uw vijanden 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, 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. 11 Want dit gebod, dat ik u heden 
gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. 12 Het is niet in de 
hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen 
om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? 
13 Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: 
Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons 
te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? 14 Want dit 
woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen.

GOD zal afrekenen met de vijanden van Israël
Zij, die Israël gevloekt en vervolgd hebben, God zal henzelf door deze 
vloeken treffen. Zij die het Joodse volk verstrooid hebben en zij die 
het land, dat aan het Joodse volk door de HEERE beloofd is, verdeeld 
hebben, zullen door God worden gestraft. Israël zal ook gecom-
penseerd worden voor al hetgeen de volken rondom Israël geroofd 
hebben. Het goud en zilver, het vermogen van die volken zal naar 
Jeruzalem gebracht worden. Zie hoofdstuk 84, blz. 534 over dit on-
derwerp “Het gericht over de volken”.

Woorden, respectievelijk van Balak en Bileam 

Numeri 22: 6 Nu dan, kom toch, vervloek dit volk voor mij, want het is 
machtiger dan ik. Misschien kan ik het verslaan en kan ik het uit het land 
verdrijven, want ik weet: wie u zegent, is gezegend, en wie u vervloekt, is 
vervloekt.

Numeri 24: 9 Hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw, als een leeu-
win; wie zal hem doen opstaan? Wie u zegent, is gezegend, wie u vervloekt, 
is vervloekt!
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Woord van God over dit onderwerp via Mozes

Deuteronomium 30: 7 De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op 
uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.

Obadja 1:10 Vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob zal schaamte u 
bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden.

De profeten zeggen hierover namens God:

Joël 3: 1 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in 
de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, 2 zal Ik alle heidenvolken bijeen-
brengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen 
een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij 
onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. 3 Zij 
hebben het lot geworpen over Mijn volk. Zij gaven een jongen voor een hoer; 
zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken.

Zacharia 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... 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... 9 Op die dag zal het 
gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen 
wegvagen.

Zacharia 14: 11 Zij zullen erin wonen, een ban vloek zal er niet meer zijn: 
Jeruzalem zal onbezorgd wonen. 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. 14 Ook zal Juda 
in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom 
verzameld wordt:
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Toekomstige heerschappij van Israël
GOD belooft de toekomstige heerschappij van Israël over zijn vijan-
den. Land en volk zullen bijzonder door de HEERE gezegend wor-
den. Er zullen rijke oogsten zijn. Er is uitzicht op een komende tijd 
van vrede. Deze tijd is er nog niet geweest. Deze profetie wordt ver-
der uitgewerkt in de Psalmen en in Openbaring 20, waarin het gaat 
over het duizendjarig Vrederijk. 

Deuteronomium 33: 27 De eeuwige God is voor u een woning, en onder u 
zijn eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor u uit, en zegt: Vaag hem weg! 
28 Israël zal veilig wonen en alleen; het oog van Jakob zal gericht zijn op 
een land van koren en nieuwe wijn; ja, zijn hemel zal dauw laten neerdrup-
pelen. 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 majesteite-
lijke zwaard; daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen, 
en ú zult hun hoogten betreden!

God staat toe dat er vreemde volken binnen de grenzen van Israël 
wonen. Wel onder de heerschappij van Israël. Hoewel dit eerst niet de 
bedoeling van God was, want Israël moest alle volken uit het beloofde 
land verdrijven. Israël is daarvan afgeweken, wat later toch door God 
is toegestaan. Israël had nl. een belofte gezworen aan de Gibeonieten 
om hen te sparen.

2 Samuël 21: 1 Er was een hongersnood in de dagen van David, drie jaar 
lang, jaar na jaar, en David zocht het aangezicht van de HEERE. En de 
HEERE zei: Het is vanwege Saul en vanwege zijn huis, dat beladen is met 
bloed schuld, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. 2 Toen riep de ko-
ning de Gibeonieten en zei tegen hen-nu behoorden de Gibeonieten niet 
tot de Israëlieten, maar tot het overblijfsel van de Amorieten; en hoewel 
de Israëlieten hun een eed hadden gezworen, had Saul in zijn ijver voor de 
Israëlieten en Judeeërs toch geprobeerd hen te doden. 3 David zei dan tegen 
de Gibeonieten: Wat moet ik voor u doen, en waarmee moet ik verzoening 
doen, zodat u het eigendom van de HEERE weer zult zegenen? 4 Toen zeiden 
de Gibeonieten tegen hem: Het is ons wat Saul en wat zijn huis betreft niet 
te doen om zilver of goud. Het gaat ons er ook niet om iemand te doden in 
Israël. En hij zei: Wat zegt u dan dat ik voor u moet doen? 5 Zij zeiden tegen 
de koning: De man die ons vernietigd heeft en die plannen tegen ons heeft 
uitgedacht om ons weg te vagen, zodat wij niet zouden kunnen voortbestaan
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in welk gebied van Israël dan ook- 6 laat ons van zijn zonen zeven mannen 
gegeven worden, zodat wij hen voor de HEERE ophangen in Gibea van Saul, 
verkozene van de HEERE. En de koning zei: Ík zal hen geven. 7 Maar de 
koning spaarde Mefiboseth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, van-
wege de eed bij de HEERE, die tussen hen was, tussen David en Jonathan, de 
zoon van Saul. 8 Dus nam de koning de twee zonen van Rizpa, de dochter 
van Aja, die zij aan Saul gebaard had, Armoni en Mefiboseth; en ook de vijf 
zonen van de zuster van Michal, de dochter van Saul, die zij aan Adriël, de 
zoon van Barzillai uit Mehola, gebaard had. 9 En hij gaf hen in de hand van 
de Gibeonieten, die hen op de berg ophingen, voor het aangezicht van de 
HEERE. Zo kwamen die zeven tegelijk om. Zij werden gedood in de eerste 
dagen van de oogst, aan het begin van de gersteoogst. 

Deze woorden van God, uitgesproken door Mozes, worden later, in 
het tijdperk van de koningen, door de profeten van Israël herhaald.

Jeremia 23: 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. ()ְיהָוה ִצְדֵקנּו(>)

Ook in deze tekst worden voor “de HEERE, onze GERECHTIGHEID” 
dezelfde Hebreeuwse woorden gebruikt “JHWH Zidkenoe”
Targum Jonathan spelt de laatste zin van dit vers op deze wijze “En Ik 
zal David verwekken de Messias, de Rechtvaardige”
In Midrasch Rabba wordt de vraag geopperd “Wat is de naam van 
Koning Messias?” Daarop antwoordt Rabbi Abba bar Kahana: “JHWH 
is Zijn naam, want er staat geschreven: dit zal Zijn naam zijn waar-
mee men Hem zal noemen: JHWH Zidkenoe” (Midrasch Echa 
hoofdst.1:51)
Onder de zeven namen van de Messias, rekent Rab Huna ook “JHWH 
Zidkenoe”met heenwijzing naar Jeremia 23:6 (Midrasch Mischle, 
hoofdst.19:2). En ook in Midrasch Thillim wordt dit vers toegepast op 
de Messias. Daar lezen we “Ook de Koning Messias noemt God met 
Zijn naam, want het heet in Jeremia 23:6 enz... (Midrasch Thillim 21:2)

Ook de bekende exegeet van de 12de eeuw , Rabbi David Kimchi ver-
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klaart op dezelfde wijze deze plaats van de Messias. Hij zegt “Daarom 
wordt de Messias met de naam JHWH Zidkenoe genoemd, omdat 
in zijn dagen de gerechtigheid des Heeren ons een gedurige steun 
zal zijn.”
Rabbi Jozef Albo uit Toledo, een beroemde geleerde uit de 15e eeuw 
zegt: “De Schrift noemt de naam van de Messias JHWH Zidkenoe, 
omdat Hij de Middelaar is, door Wie wij de gerechtigheid van de 
Heere zullen verkrijgen.” (Sepher Ikkarim, hoofdst.28 blz.54) 
 

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.
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En Mozes sprengde het bloed op het volk. Toen Jezus, de Messias, 
terecht stond voor Pilatus, riep het volk “Zijn bloed kome over ons 
en onze kinderen” 

Mattheüs 27: 24 Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer 
opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van 
de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. 
U moet maar zien. 25 En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed 
maar komen over ons en over onze kinderen!

De Heere God zal deze wens/profetie, door het volk niet als zodanig 
bedoeld, heerlijk gaan vervullen, als op Gods tijd heel Israël zal zalig 
worden. Dan zullen zij door Zijn bloed ook gereinigd worden van al 
hun ongerechtigheden. Zie hiervoor

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 zul-
len Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en 
eenieder 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.

Een relatief klein gedeelte van het Joodse volk zal eerder tot bekering 
komen en gereinigd worden van al hun zonden. Dit gebeurt nadat de 
Heilige Geest is uitgestort op de eerste Pinksterdag, na de preek van 
Petrus. Vele duizenden komen dan tot bekering. Zij zien de machtige 

37 Het Sinai-Verbond 
van God wordt door 
Mozes en het volk
bevestigd.
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daden van God en zien de heerlijkheid van God in het levend maken 
van dode zondaren. De massa bleef echter ver daarvan afstaan. In het 
OT vindt een bijzondere gebeurtenis plaats bij de verbondsluiting op 
de Sinaï. Het lijkt een beetje op een parallelle situatie als op de eerste 
Pinksterdag. Een deel van het Joodse volk mag daar ook de heerlijk-
heid van God zien, ja er staat zelfs dat zij God zien. Maar niemand 
kan toch God zien en in leven blijven? Nee, God is een verterend vuur 
en het Joodse volk, dat uit de verte toekeek, zag dan ook de aanwe-
zigheid van God als een verterend vuur, in de vorm van een wolkko-
lom. Alleen Mozes, drie mannen en de zeventig oudsten mochten de 
berg opklimmen en de heerlijkheid van God zien in licht en vuur, ja 
God zien. Het kan echter niet Zijn Aangezicht en Wezen geweest zijn, 
want dat zou in tegenspraak zijn met andere teksten in de Bijbel. Zie 
Johannes 1:18, 1Timotheüs 6:16 en 1Johannes 4:12.

Exodus 24:6 Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen, 
en de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar. 7 Hij nam het boek 
van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden: 
Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen. 
8 Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: Zie, dit is 
het bloed van het verbond dat de HEERE met u gesloten heeft op grond van 
al die woorden. 9 Vervolgens klommen Mozes en Aäron naar boven, en ook 
Nadab en Abihu met zeventig van de oudsten van Israël. 10 En zij zagen de 
God van Israël. Onder Zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo 
helder als de hemel zelf... 16 De heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg 
Sinaï rusten, en de wolk bedekte hem zes dagen lang. Op de zevende dag riep 
Hij Mozes, vanuit het midden van de wolk. 17 De aanblik van de heerlijkheid 
van de HEERE op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als 
een verterend vuur.
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In het begin van de geschiedenis der mensheid is er al sprake van of-
fers. Kaïn en Abel zijn de eerste mensen die volgens de Bijbel een offer 
brachten voor God. Maar het zou kunnen zijn dat ook Adam al offers 
bracht aan de HEERE, alhoewel de Bijbel daar niets over zegt. De Bijbel 
zegt ook niet hoe Abel en Kaïn er toegekomen zijn om een offer aan 
God te brengen. Heeft God aan de mens te kennen gegeven dat Hij 
offers op prijs stelt? Het is niet bekend. Of heeft de HEERE de mens al 
te kennen gegeven dat er zonder bloedstorting geen vergeving mogelijk 
is? De mens was uit het paradijs verdreven wegens de zonde die zij had-
den begaan. Vanuit die zondige en schuldige positie is het denkbaar dat 
de mens God gunstig wilde stemmen met gaven en offers. Of God uit 
dankbaarheid, voor alles wat Hij hun nog gegeven en gelaten had, gaven 
te geven. Uit de acceptatie van het offer van Abel blijkt dat God een offer 
waarbij bloed vloeit meer waardeert dan een offer zonder bloedvloeiing. 
Dit is echter uit deze geschiedenis niet met zekerheid af te leiden. 

Nadat Noach en zijn gezin gered zijn uit de zondvloed, brengt hij 
God een dank- en brandoffer van dieren. Nadat de HEERE de lieflijke 
reuk van de brandoffers van Noach geroken had, zei de HEERE in 
Zijn hart de aarde niet meer te vervloeken vanwege de gedachten van 
de mens, die van zijn jeugd af slecht zijn.

Aan Abraham gaf God Zelf opdracht om Hem een offer te brengen 
en wel van Abrahams enige zoon. Nadat Abraham zich bereid had 
getoond dit offer te brengen, zei God tegen Abraham dat God Zelf in 
een offer zou voorzien. Hij gaf Abraham een ram, maar symbolisch 
wees deze ram op het offer van Zijn eigen Zoon op Golgotha.

Al de offers die na Abraham door Israël werden gebracht zien symbo-

38 Instelling van de 
offerdienst van Israël
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lisch op het offer van de Messias, de Zoon van God. Zolang dit offer 
nog niet gebracht was, moest Israël voortdurend offeren voor en in 
allerlei situaties. Maar alle offers wezen op het offer van de Messias. 

Bouw van ark en tabernakel van het verbond
Mozes ontvangt de opdracht van God tot het maken van de taber-
nakel en de ark. Hiermee begint de offerdienst van Israël, die zal 
voortduren tot aan de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. 
(Exodus 25-39)

Exodus 25: 8 En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun 
midden kan wonen. 9 Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de 
tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zó moet u het maken. 10 
Ook moeten zij een ark van acaciahout maken; zijn lengte moet tweeënhalve 
el zijn, zijn breedte anderhalve el en zijn hoogte anderhalve el. 11 U moet 
hem met zuiver goud overtrekken; vanbinnen en vanbuiten moet u hem over-
trekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. 12 Dan 
moet u er vier gouden ringen voor gieten en die aan zijn vier voetstukken 
bevestigen, namelijk twee ringen aan de ene kant ervan en twee ringen aan 
de andere kant ervan. 13 Vervolgens moet u draagbomen van acaciahout 
maken en die overtrekken met goud. 14 Dan moet u de draagbomen door de 
ringen steken aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te dragen. 
15 De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven, ze mogen er niet 
uitgetrokken worden. 16 Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen, 
die Ik u geven zal. 17 Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, 
zijn lengte tweeënhalve el en zijn breedte anderhalve el. 18 Vervolgens moet 
u twee cherubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de 
beide uiteinden van het verzoendeksel. 19 Maak één cherub aan het uiteinde 
aan de ene kant, en één cherub aan het uiteinde aan de andere kant; als één 
geheel met het verzoendeksel moet u de cherubs maken, aan de beide uitein-
den ervan. 20 De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid 
houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun ge-
zichten naar elkaar toe gericht zijn; de gezichten van de cherubs moeten 
naar het verzoendeksel gericht zijn. 21 Vervolgens moet u het verzoendeksel 
op de ark leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. 
22 Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen 
de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik 
met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.
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Deuteronomium 10: 1 In die tijd zei de HEERE tegen mij: Houw twee ste-
nen tafelen voor u uit, net als de eerste, en klim de berg op, naar Mij toe; ook 
moet u een kist van hout voor u maken. 2 En Ik zal op die tafelen de woor-
den schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u verbrijzeld hebt; en dan 
moet u ze in de kist leggen. 3 Daarop maakte ik een kist van acaciahout en 
hieuw twee stenen tafelen uit, net als de eerste; en ik klom de berg op met de 
twee tafelen in mijn hand. 4 Toen schreef Hij op de tafelen, overeenkomstig 
de eerste tekst, de Tien Woorden die de HEERE tot u gesproken had op de 
berg, vanuit het midden van het vuur, op de dag dat u daar bijeenkwam; en 
de HEERE gaf ze aan mij. 5 En ik keerde mij om, daalde de berg af en legde 
de tafelen in de kist die ik gemaakt had. Daar zijn ze nog steeds, zoals de 
HEERE mij geboden had.

Mozes ontvangt de opdracht van God tot het maken van de taber-
nakel. De tabernakel is een tent, waarin de ark van het verbond ge-
plaatst moet worden. Op deze wijze komt God wonen onder Zijn 
volk. De ark is de aanspraakplaats van Gods heiligdom. (Psalm 28:2). 
Met het verzoendeksel is het ook de plaats waar de verzoening met 
God tot stand komt. Daarom is de ark het symbool van het zoenoffer 
van de Messias.(Hebreeën 9:12,15)
Als het volk het beloofde land Kanaän in bezit genomen heeft, wordt 
de tabernakel vervangen door de tempel. De eerste tempel wordt ge-
bouwd door koning Salomo. Dan wordt de ark van het verbond in de 
tempel geplaatst. En boven de ark bevindt zich de heerlijkheid van de 
HEERE. Als de ark uit de tempel verdwijnt, gaat ook de heerlijkheid 
van de HEERE weg. Tijdens de Babylonische overheersing wordt de 
tempel van Salomo vernietigd en de ark geroofd en weggevoerd naar 
Babel. We lezen nergens in de Bijbel dat de ark weer terug komt in 
de later herbouwde tempel. 

Exodus 26: 1 De tabernakel moet u vervolgens maken van tien tentkleden, 
van dubbeldraads fijn linnen en blauwpurperen, roodpurperen en scharla-
kenrode wol. U moet ze maken met cherubs erop, werk van een kunstenaar.
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Instelling en voorschriften inzake de offerdienst
De verschillende offers zoals die door God zijn ingesteld, wijzen heen 
naar het werk van Jezus de Messias, het door God gegeven Offerlam. 
De Messias is niet alleen het door God gegeven Offerlam, maar ook 
de door God gegeven volmaakte Hogepriester.
In de brief aan de Hebreeën wordt dit door de apostel duidelijk ver-
woord. 

Hebreeën 7: 26 Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschul-
dig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. 
27 Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn 
eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. 
Want dat heeft Hij voor eens en altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. 28 
Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepries-
ter. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, 
Die tot in eeuwigheid volmaakt is.

Het brand - en spijsoffer – een lieflijke reuk

Leviticus 2: 1 Wanneer een persoon de HEERE een graanoffer als offergave 
aanbiedt, moet zijn offergave meelbloem zijn. Dan moet hij er olie op gieten 
en er wierook op leggen. 2 Dan moet hij het naar de zonen van Aäron, de 
priesters, brengen. En één van hen moet een handvol nemen van die meel-
bloem en die olie, met al de bijbehorende wierook, en de priester moet dit als 
gedenkoffer ervan in rook laten opgaan op het altaar. Het is een vuuroffer, 
een aangename geur voor de HEERE.

Johannes 17: 4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht 
dat U Mij gegeven hebt om te doen. 5 En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij 
Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.

Het brandoffer – een vrijwillig offer

Leviticus 7: 16 Maar als het slachtoffer dat hij aanbiedt, een gelofteoffer of 
een vrijwillige gave is, dan moet dat gegeten worden op de dag dat hij zijn 
offer aanbiedt; en wat ervan overblijft, mag ook de volgende dag gegeten 
worden.
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Johannes 10: 17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef 
om het opnieuw te nemen. 18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het 
uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. 
Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

Het brandoffer- een volmaakt offer 

Numeri 28:3 U moet tegen hen zeggen: Dit is het vuuroffer dat u de HEERE 
moet aanbieden: elke dag twee lammeren van een jaar oud, zonder enig 
gebrek, als een voortdurend brandoffer.

1Petrus 1: 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of 
goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen 
overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een 
smetteloos en onbevlekt Lam.

Het dank- en lofoffer

Leviticus 7: 12 Als iemand het als lofoffer aanbiedt, dan moet hij naast het 
lofoffer ongezuurde koeken aanbieden, met olie gemengd, ongezuurde platte 
koeken met olie bestreken en koeken van door elkaar gemengd meelbloem 
met olie gemengd. 13 Bij de koeken moet hij als zijn offergave gezuurd brood 
aanbieden, samen met zijn lof- en dankoffer.

Hebreeën 13: 15 Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan 
God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.

1Petrus 2: 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een gees-
telijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die 
God welgevallig zijn door Jezus Christus.



240

Het zond –en schuldoffer

 Leviticus 4: 3 -ook als de priester, de gezalfde, gezondigd heeft, zodat het 
volk schuldig wordt-dan moet hij voor zijn zonde, die hij begaan heeft, als 
zondoffer aan de HEERE een jonge stier aanbieden-het jong van een rund-
zonder enig gebrek.

Hebreeën 7: 26 Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, 
onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. 27 
Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen 
zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat 
heeft Hij voor eens en altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde.

De grote verzoendag

Leviticus 16: 15 Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het 
volk bestemd is, en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met 
zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft, en 
dat op het verzoendeksel en vóór het verzoendeksel sprenkelen.

Hebreeën 9: 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door 
Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft 
daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.

Hebreeën 10: 10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van 
het lichaam van Jezus Messias, voor eens en altijd gebracht... 14 Want met 
één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.

Het offer van de rode koe

Numeri 19: 9 En iemand die rein is, moet de as van de (rode)koe verzamelen 
en buiten het kamp op een reine plaats wegleggen. Die as is voor de gemeen-
schap van de Israëlieten om te bewaren, bestemd voor reinigingswater. Het 
is een middel tot ontzondiging.
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Hebreeën 9: 13 Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de 
jonge (rode) koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid 
van het vlees, 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeu-
wige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen 
van dode werken om de levende God te dienen!
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Drie keer in het jaar moesten alle mannen in Israël bij elkaar komen 
om feest te vieren. Maar zij mogen niet met lege handen komen. Zij 
moeten de HEERE danken en offers brengen in verhouding en naar 
de mate waarmee de HEERE hen gezegend heeft.

Deuteronomium 16: 16 Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder 
u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die 
Hij zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest 
en op het Loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het 
aangezicht van de HEERE verschijnen, 17 maar ieders geschenk moet over-
eenkomen met de zegen van de HEERE, uw God, die Hij u gegeven heeft.

39.1 Het feest van de ongezuurde broden.  
    Het Pascha 

Zeven dagen lang, zeven sabbatten 
Het paaslam werd geslacht. Het is een feest om te gedenken dat 
Israël uit het diensthuis Egypte werd verlost door de krachtige en 
machtige hand van God. Toen de HEERE de eerstgeborenen van 
Egypte in de nacht voor de uittocht uit de slavernij doodde, moes-
ten de Israëlieten het bloed van een lam aan de deurposten strijken 
om hen te bewaren voor de Engel des doods. Het bloed van het of-
ferlam was een middel in Gods hand om het volk Israël te bescher-
men. Het Paaslam wijst heen naar de Messias Jezus , het door God 
gegeven Offerlam voor de voldoening van de zonden der gehele 
wereld. Hij is het door God gegeven Paaslam om het Joodse volk en 

39 Instelling van de 
feesten voor Israël
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de andere volken te verlossen uit het diensthuis, de slavernij en de 
macht van de zonde.

Het is ook het feest van de eerstelingen van de gersteoogst.
De eersteling van de gersteoogst wijst heen naar de opstanding 
van het Paaslam, de Messias Jezus, uit de dood. Hij is het door God 
gegeven Brood uit de hemel. Hij is de Eerste Die is opgestaan. 
(1Corinthiërs 15:23) Allen die in Hem geloven zullen ook eenmaal uit 
de dood opstaan om eeuwig met Hem te leven.

In de boeken Exodus en Leviticus geeft de HEERE via Mozes voor-
schriften inzake het houden van het Pascha.

Exodus 12: 3 Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag 
van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per 
gezin. 4 Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen 
met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen, overeen-
komstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat 
ieder eten kan. 5 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje 
van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. 6 U 
moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel 
de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van 
de avond. 7 En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten 
strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. 8 
Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met onge-
zuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten. 9 U mag daarvan 
niets rauw eten, en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebra-
den, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. 10 U mag daarvan ook 
niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet 
u met vuur verbranden. 11 En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw 
schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, 
het is Pascha voor de HEERE.

Zie ook Exodus 34:18; Leviticus 23:6, 10-15.

De profeet Jesaja spreekt in hoofdstuk 53 over het door God te geven 
Offerlam.



244

Jesaja 53: 7 Toen hij gestraft en gemarteld werd, deed hij zijnen mond niet 
open: gelijk een lam, dat ter slachting geleid wordt, en gelijk een schaap, dat 
verstomt voor zijne scheerders, zo deed ook hij zijnen mond niet open. (LUV)

 

In het NT kunnen we lezen hoe het door God gegeven Offerlam ge-
kruisigd wordt, maar ook dat Hij opstaat uit de dood, opvaart naar de 
hemel en nu zit aan de rechterhand van God, Zijn Vader.
Jezus het Lam van God.

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!

1 Petrus 1: 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of 
goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen 
overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een 
smetteloos en onbevlekt Lam. 20 Hij is wel van tevoren gekend, vóór de 
grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille 
van u.

Openbaring 5:11 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier 
dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met ze-
ven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezon-
den zijn over heel de aarde... 12 En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat 
geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, 
sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. 13 En elk schepsel dat in de hemel, 
op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik 
zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de 
eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

Zie ook Openbaring 7:9,10,17; Openbaring 14:1,4,10; Openbaring 17:14.

Openbaring 21: 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almach-
tige God, is haar tempel, en het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan 
niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, 
en het Lam is haar lamp.
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39.2 Het wekenfeest 

Vijftig dagen na het Pascha wordt het Wekenfeest gehouden. Het is 
het feest van de inzameling van de eerstelingen van de tarweoogst. 
Veel Joden uit alle delen van de wereld gingen voor dit feest naar 
Jeruzalem om de HEERE in de tempel dank te brengen voor al de 
zegeningen die zij in het afgelopen seizoen hadden ontvangen.

Nieuwtestamentisch wijst het feest heen naar de uitstorting van de Heilige 
Geest op de eerste dag van het Wekenfeest in Handelingen 2. Zoals ge-
profeteerd door de profeet Joël. Op deze dag komt de eerste oogst binnen 
van het Evangeliewoord dat door de apostelen op deze dag gezaaid wordt. 
Daarna zou er wereldwijd een rijke oogst volgen.
Doordat er vele Joden uit alle delen van de wereld op het Wekenfeest aan-
wezig waren, werd dit gebeuren al spoedig in de gehele wereld bekend.

Leviticus 23: 15 U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, van-
af de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle 
weken zullen het zijn. 16 Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig 
dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden. 17 
Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een 
beweegoffer. Ze moeten van twee tiende efa meelbloem zijn, met zuurdeeg 
gebakken; het zijn de eerstelingen voor de HEERE. 18 U moet dan samen 
met het brood zeven lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud, en één 
jonge stier-het jong van een rund-en twee rammen aanbieden. Ze zijn een 
brandoffer voor de HEERE, met het bijbehorende graanoffer en de bijbeho-
rende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE. 19 
Verder moet u één geitenbok als zondoffer en twee lammeren van een jaar 
oud als dankoffer bereiden. 20 De priester moet ze met het brood van de 
eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de HEERE bewegen, 
met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de HEERE, bestemd 
voor de priester.

Handelingen 2: 1 En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren 
zij allen eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid 
als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij za-
ten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en 
het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest 
en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest 
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hun gaf uit te spreken... 32 Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij 
allen getuigen zijn. 33 Hij dan, Die door de rechter hand van God verhoogd 
is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit 
uitgestort wat u nu ziet en hoort.

Hebreeën 10: 15 En de Heilige Geest getuigt het ons ook. 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 ver-
stand schrijven, 17 en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist 
niet meer denken.

39.3 Het feest van de loofhutten 

Het Loofhuttenfeest is een feest om te gedenken de uittocht uit 
Egypte, toen Israël in de woestijn moest wonen in tenten. Met dit 
feest gedenkt men ook de bevrijding uit Egypte. Het is een feest met 
dankoffers, spijs- en drankoffers. Het is een feest dat de Israëlieten 
eeuwig moeten vieren. 
Het feest wijst profetisch ook heen naar de tijd van het duizendjarig 
Vrederijk. Wanneer de heidenen zullen optrekken naar Jeruzalem om 
van jaar tot jaar te aanbidden de Koning, de Messias Jezus, en om te 
vieren het feest van de Loofhutten. De profeet Zacharia voorzegt dit 
in hoofdstuk 14. 
In de tijd van Zijn aanwezigheid op aarde wijst de Heere Jezus, op de 
achtste dag van het Loofhuttenfeest, op de bron, de fontein van wa-
ter, die Hij Zelf is. Als de priester op de achtste dag water gaat putten 
uit de bron Siloam, spreekt ook de profeet Jesaja daarvan in hoofd-
stuk 12:3 U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.
De Messias Jezus is Zelf die eeuwige bron van heil. Wie water 
uit deze bron drinkt zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.  
(Johannes 4:14)
Wie uit deze Bron drinkt kan ook het Loofhuttenfeest vieren. Om er-
aan te denken dat Jezus hem/haar verlost heeft uit het diensthuis, de 
slavernij van de zonde. Om er aan te denken dat zij die verlost zijn, op 
deze aarde geen blijvende stad hebben, maar een gebouw van God, 
eeuwig in de hemel. 
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2Corinthiërs 5: 1 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze 
tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met 
handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

Leviticus 23: 33 De HEERE sprak tot Mozes: 34 Spreek tot de Israëlieten en 
zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang 
Loofhuttenfeest voor de HEERE. 35 Op de eerste dag is er een heilige samen-
komst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 36 Zeven dagen lang moet u de 
HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samen-
komst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere sa-
menkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. 37 Dit zijn de feestdagen van de 
HEERE, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor 
de HEERE aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al 
naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, 38 naast de offers op de sab-
batten van de HEERE, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast 
al uw vrijwillige gaven, die u aan de HEERE geeft. 39 Maar vanaf de vijftiende 
dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld 
hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag 
is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. 40 Op de eerste dag moet 
u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van 
loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor 
het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden. 41 Dat feest voor de HEERE 
moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw 
generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. 42 Zeven dagen moet u 
in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, 
43 zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, 
toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God.

Zacharia 14: 16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heiden-
volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om 
zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het 
Loofhuttenfeest te vieren. 17 Het zal geschieden dat er 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.

Johannes 7: 37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus 
daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.  
38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen 
uit zijn binnenste vloeien.
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Openbaring 21:6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 
Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken 
geven uit de bron van het water des levens.

Hebreeën 11: 9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land 
van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met 
Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. 10 Want 
hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en 
Ontwerper is.

Het Loofhuttenfeest was/is voor Israël het meest vrolijke feest van al 
de feesten. In de tijd van het OT gingen zij iedere dag eenmaal rond 
het altaar en zongen “Hosanna”. Zij hadden myrte- en palmtakken 
in hun handen als tekenen van overwinning en ook wilgentakken 
als teken van kuisheid/reinheid, de takken buigende naar het altaar.
Wanneer de heiligen worden voorgesteld aan Jezus Messias, als rei-
ne maagden en als overwinnaars, met hun palmen in hun handen, 
dan zullen zij eeuwig blij rond het Altaar gaan en hun Hosanna’s 
en Halleluja’s zingen. Zij buigen hun palmtakken naar het Altaar. 
Dankende het Lam dat geslacht is en hun verlost heeft door Zijn 
bloed. En hiermee stemt overeen wat de apostel Johannes zag, 

Openbaring 7: 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen 
kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór 
het Lam, bekleed met witte gewaden en palm takken in hun hand. 10 En zij 
riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, 
en van het Lam!
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Na de uittocht uit Egypte wordt het volk geleid door de wolk- en 
vuurkolom boven hen, door de Engel van God en door Mozes en 
Aäron . Zij worden gevoed door brood uit de hemel, het “Manna” 
en door vlees van vogels (kwakkels), die de HEERE op hen doet  
neerdalen. 
Door ongeloof mag het volk, dat in Egypte geboren is, het beloofde 
land niet binnengaan. Zij moeten 40 jaren in de woestijn zwerven en 
sterven daar ook.
Dit ongeloof manifesteerde zich op het moment dat de verspieders 
terugkwamen uit het land Kanaän. Er waren twaalf mannen uit-
gezonden, van iedere stam één. Toen zij terugkwamen gaven tien 
van de twaalf mannen een negatief advies aan Mozes. Trek het land 
Kanaän niet binnen, want het is een sterk volk. Alleen Jozua en Kaleb 
zeiden dat ze wel zouden optrekken omdat de HEERE hun dat land 
in handen zou geven. Het gehele volk Israël koos echter op dat mo-
ment voor het advies van de tien mannen en wilde het land niet bin-
nentrekken. Dit nu was de zonde van het ongeloof. De HEERE had 
gezegd dat ze het land wel binnen moesten trekken en dat Hij die 
volken in hun hand zou geven. Als straf mochten zij het land niet in. 
Jozua en Kaleb echter wel. Van Kaleb staat nog als bijzonderheid ver-
meld dat met hem een andere Geest was. Hij werd door de Heilige 
Geest geleid!

Jozua 5: 4 Dit was de reden waarom Jozua hen besneed: heel het volk dat uit 
Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen, waren onderweg 
gestorven in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren. 5 Immers, al 
het volk dat er uittrok, was besneden. Al het volk echter dat onderweg gebo-
ren was in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet 
besneden. 6 Want de Israëlieten waren veertig jaar

40 Veertig jaren in 
de woestijn
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onderweg in de woestijn, totdat heel het volk van strijdbare mannen die uit 
Egypte getrokken waren, omgekomen was. Zij hadden niet naar de stem van 
de HEERE geluisterd, en daarom had de HEERE hun gezworen dat Hij aan 
hen het land dat de HEERE aan hun vaderen gezworen had ons te geven, 
niet zou laten zien, een land dat overvloeit van melk en honing. 7 Maar hun 
zonen heeft Hij in hun plaats gesteld. Jozua heeft hen besneden, omdat zij de 
voorhuid hadden, want zij hadden hen onderweg niet besneden.

Hebreeën 3:16 Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben 
zij Hem verbitterd, maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte 
waren getrokken. 17 Op wie is Hij dan veertig jaar lang vertoornd geweest? 
Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn geval-
len in de woestijn? 18 En aan wie heeft Hij gezworen dat zij Zijn rust niet 
zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? 19 Zo 
zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof.

Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof.
Mozes mag het beloofde land ook niet in. Vanwege zijn zonde in de 
woestijn.
Hij had al één keer van God op een steenrots mogen slaan met zijn 
staf om water te krijgen voor het volk. De tweede keer gebood God 
hem om niet op de rots te slaan maar om tot de rots te spreken. 
Mozes was echter boos en sloeg toch op de rots. Dat was zijn zonde, 
en zijn straf was dat hij het beloofde land niet binnen mocht. Een 
zware straf voor deze leider en middelaar van het volk. Waarom deze 
zware straf? 

A. Mozes was ongehoorzaam en heeft Zijn God niet geheiligd t.o.v. 
Zijn volk Israël. 

B. Een uitleg zou kunnen zijn, dat profetisch gezien de “steenrots” 
de Messias is. In het OT wordt God zelf ook aangeduid als de 
Rotsteen. En de Messias zou maar één keer worden geslagen, 
aan het kruis, en geen twee maal. Daarom zou Mozes ook geen 
twee keer op de steenrots hebben mogen slaan.

Zie ook: Exodus 17:6; Deuteronomium 32:15,18,30,31,51,52; Numeri 
20:8-12; Psalm 18:31,46; Psalm 19:14 (Rotssteen + Verlosser); 1Samuël 
2:2; 2Samuël 22:3; Jesaja 26:4 (In de Heere is een eeuwige Rotssteen)
1Corinthiërs 10:4 (Christus wordt de geestelijke Steenrots genoemd.)
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Na de uittocht moest het volk Israël het beloofde land in bezit nemen 
en de daar levende volken verdrijven. Deze volken moesten verdre-
ven worden , omdat de maat van de zonde vol was in de ogen van de 
HEERE. De HEERE maakt in Deuteronomium 9:3-5 duidelijk dat Hij 
het is Die deze volken zal verdrijven en eventueel zal verdelgen. Israël 
is daarbij een instrument in Zijn hand. De straf op de zonde zien we 
ook bij de zondvloed en bij Sodom en Gomorra. 

Deuteronomium 9: 3 Daarom moet u heden weten dat het de HEERE, uw 
God, is Die voor u uit de Jordaan overtrekt, een verterend vuur. Hij zal hen 
wegvagen en Hij zal hen aan u onderwerpen. U zult hen uit hun bezit ver-
drijven en hen al snel ombrengen, zoals de HEERE tot u gesproken heeft. 4 
Wanneer de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen verjaagd heeft, zeg dan 
niet in uw hart: Vanwege míjn gerechtigheid heeft de HEERE mij in dit land 
gebracht om het in bezit te nemen. Want het is vanwege de goddeloosheid 
van deze volken dat de HEERE hen van voor uw ogen uit hun bezit verdrijft. 
5 Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw hart 
komt u hun land in om het in bezit te nemen, maar vanwege de goddeloos-
heid van deze volken verdrijft de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen 
uit hun bezit, en om het woord gestand te doen dat de HEERE, uw God, uw 
vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft.

Numeri 33:55 Maar als u de inwoners van het land niet van voor uw ogen 
verdrijft, dan zal het gebeuren dat zij die u van hen liet overblijven, als door-
nen zullen worden in uw ogen en tot prikkels in uw zijden; zij zullen u benau-
wen in het land waar u woont.

41 Het in bezit nemen van
het beloofde land
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Het volk gehoorzaamt hierin de HEERE niet volkomen, omdat zij 
bepaalde volken laten leven en ook niet verdrijven.
Zie ook Jozua 11:14,18-20,22; Jozua 15:63; Jozua 16:10; Jozua 17:12,13; 
Jozua 21:43-45; Richteren 1:25-36; Richteren 2:1-5.

De HEERE herhaalt de belofte welk land Hij hen zal geven. 
Overal waar zij hun voeten zetten, zal hun dat land gegeven worden. 
Niemand van de volken in het beloofde land zal voor Israël kunnen 
bestaan, met andere woorden, zij zullen overwinnen. De HEERE zal 
hen niet begeven, zal met hen zijn, en zal hen niet verlaten. Dit wordt 
nader omschreven in :

Jozua 1:1 Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, 
dat de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: 2 
Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u 
en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. 3 Elke 
plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot 
Mozes gesproken heb. 4 Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote 
rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote 
Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. 5 Niemand zal tegenover u 
standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal 
Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. 6 Wees sterk en moedig, 
want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, 
in erfbezit laten nemen.

Dit alles wel onder de voorwaarde dat zij de geboden van God zullen 
gehoorzamen!

Jozua 1:7 Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen 
overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk 
daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen 
overal waar u gaat. 8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, 
maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult han-
delen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u 
uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. 9 Heb Ik 
het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, 
want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
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Het wonder van de drooglegging van de Jordaan, om de Israëlieten 
te doen doortrekken. 

Jozua 3:14 En het gebeurde, toen het volk uit zijn tenten opbrak om de 
Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen, voor 
het volk uit. 15 En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen, 
en de voeten van de priesters die de ark droegen, in het water gedompeld 
waren, aan de rand van het water- de Jordaan was helemaal buiten zijn oe-
vers getreden al de dagen van de oogst, 16 bleef het water dat van bovenaf 
kwam, staan. Het bleef staan als een dam heel ver weg bij de stad Adam, die 
naast Sarthan ligt. En het water dat naar de zee van de Vlakte, de Zoutzee, 
stroomde, verdween; het werd afgesneden. Toen stak het volk over, tegen-
over Jericho. 17 Maar de priesters die de ark van het verbond van de HEERE 
droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbeweeglijk. 
En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de 
Jordaan voltooid had.

In Jozua 13 t/m 24 staat een gedetailleerde beschrijving van het land 
dat onder de 11 stammen van Israël wordt verdeeld.

De HEERE waarschuwt Israël zich niet te vermengen met de omlig-
gende volken en met de volken die ze niet verdreven hebben. Dat ze 
bepaalde volken niet hebben verdreven is tegen het gebod van God. 
Deze overtreding zal hen tot een strik worden en zij zullen er door 
omkomen.

Jozua 23:11 Wees daarom, omwille van uw leven, zeer op uw hoede dat u 
de HEERE, uw God, lief hebt. 12 Want als u zich op enigerlei wijze hiervan 
afkeert en u vastklampt aan de rest van deze volken, deze hier die bij u 
overgebleven zijn, en u huwelijksbanden met hen aangaat, en u zich met 
hen zult inlaten en zij met u, 13 weet dan zeker dat de HEERE, uw God, niet 
zal doorgaan met het verdrijven van deze volken uit hun bezit van voor uw 
ogen. Maar zij zullen een strik en een val voor u zijn, een gesel op uw zij-
den en prikkels in uw ogen, tot u verdwenen bent uit dit goede land, dat de 
HEERE, uw God, u gegeven heeft.
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In de tijd van de richters had het volk Israël geen krachtige leider. Een 
ieder deed wat recht was in zijn ogen. De tijd van Mozes en Jozua 
was voorbij en men had geen koning als andere volken. Israël had 
het beloofde land grotendeels in bezit genomen, alhoewel bepaalde 
volken niet werden verdreven. Dit laatste was tegen het gebod van de 
HEERE. Wel werd door God, in een bepaalde moeilijke situatie voor 
Israël, tijdelijk een leider, een zogenaamde richter, aangesteld. Deze 
moest het volk onder Gods leiding van de vijand verlossen. Bekende 
namen van richters zijn Samuël, Gideon en Simson.

Richteren 2:17 Zij luisterden echter ook niet naar hun richters, maar gingen 
als in hoererij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al snel 
waren zij afgeweken van de weg die hun vaderen gegaan waren, toen die 
luisterden naar de geboden van de HEERE. Zíj deden zo niet.

Richteren 17:6 In die dagen was er geen koning in Israël: eenieder deed wat 
juist was in zijn ogen. 

Zie ook: Richteren 18:1; 19:1; 21:25.

Ps. 106:34 Zij vaagden de volken niet weg, zoals de HEERE hun bevolen 
had; 35 maar zij vermengden zich met de heidenvolken en leerden hun ge-
bruiken. 36 Zij dienden hun afgoden, die hun tot een valstrik werden.

In het boek Ruth zien wij het begin van het Koninkrijk ontstaan door 
de geboorte van Obed , de grootvader van David. Boaz, de overgroot-
vader van David kan gezien worden als een type van de Messias, om-
dat hij als losser optreedt voor Naomi. De naam Boaz betekent “in 

42 De tijd van de richters
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42 De tijd van de richters

God is sterkte.” De Messias zal ook Zijn volk verlossen van hun zon-
den en hen later ook verlossen van al hun vijanden.

Ruth 4:13 Zo nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw, en hij kwam bij 
haar. En de HEERE gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. 14 
Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft 
nagelaten om u vandaag een losser te geven. Moge zijn naam beroemd 
worden in Israël!... 17 En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden: 
Bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de 
vader van Isaï, de vader van David.
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Van David- 
geboorte van 
de Messias
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Israël krijgt tegen de wil van God toch een koning op verzoek van 
het volk. De profeten Samuël en Hosea wijzen het volk Israël erop 
dat zij door het begeren van een aardse koning, de HEERE, hun he-
melse Koning, hebben verworpen. Het is een blijk van Gods grote 
genade dat Hij desondanks Israël niet verworpen heeft. In de loop 
van de geschiedenis blijkt dat Israël met een aardse koning niet goed 
af is. De aardse koningen van Israël hebben het volk steeds verder 
van de HEERE afgebracht en van de dienst aan God. De HEERE heeft 
uit deze in principe kwade zaak echter toch nog iets goeds voort-
gebracht, namelijk David, de man naar Gods hart, wiens Koninkrijk 
eeuwig zal zijn omdat uit zijn nageslacht de Messias zal worden ge-
boren. Maar dit zo zijnde, en passende in Gods plan met Israël, zegt 
de profeet Hosea desondanks dat God Israël een koning heeft gege-
ven in Zijn toorn. 

1Samuël 8: 7 Maar de HEERE zei tegen Samuël: Geef gehoor aan de stem 
van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verwor-
pen, maar Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn.

1Samuël 10:19 Maar u hebt heden uw God verworpen, Die u uit al uw el-
lenden en uw noden verlost heeft, en u hebt tegen Hem gezegd: Stel een 
koning over ons aan. Nu dan, stel u op voor het aangezicht van de HEERE, 
overeenkomstig uw stammen en uw duizenden.

De HEERE is een God Die van te voren weet wat er gaat gebeuren in 
deze wereld. Hij heeft ook voorzien dat Israël een koning zou wen-
sen gelijk de heidenvolken. Dit had de HEERE bekendgemaakt aan 
Mozes. Zie hiervoor Deuteronomium 17.

43 Het tijdperk van de
koningen - Saul - 
David - Salomo
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Deuteronomium 17:14 Wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw 
God, u geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, en u dan zegt: Ik wil 
een koning over mij aanstellen, zoals al de volken die rondom mij zijn, 15 
dan moet u voorzeker hem tot koning over u aanstellen die de HEERE, uw 
God, verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders moet u een koning over 
u aanstellen; u mag geen buitenlander over u zetten, die uw broeder niet is.

Het loopt God echter nooit uit de hand, ook al lijkt dat soms wel zo. 
In principe kwade zaken, veroorzaakt door de mens en of door satan, 
kan de HEERE gebruiken om Zijn plan uit te voeren. In de huidige 
tijd zien wij een soortgelijke situatie. Het volk Israël keert terug naar 
het beloofde land, het is volgens Gods plan, maar toch zegt God in 
Ezechiël 20:34 dat het zal zijn met uitgestrekte arm, sterke hand en 
uitgestorte grimmigheid (onder toorn).

Eerst SAUL, Gods antwoord op het verzoek van het volk: een koning 
als alle volken (1 Koningen 8:20). Deze koning Saul blijkt een keuze 
van het volk te zijn. Het is een koning naar het hart van het volk. Dit 
in tegenstelling tot koning David, die een man was naar Gods hart. 
De val van Saul wordt veroorzaakt door ongehoorzaamheid door 
Amalek niet met de ban te slaan, noch hun koning Agag. (1 Samuël 
15:26.) Saul veracht en verwerpt het Woord van God.
Koning Saul wordt een vervolger van de man naar Gods hart en is 
daardoor een beeld, voorafschaduwing van het koningschap van de 
komende antichrist. Evenals het koningschap van Saul, is het ko-
ningschap van de antichrist gelukkig geen bestendig koningschap.

Hosea 13: 9 Het is uw verderf, Israël, dat u zich keert tegen Mij, tegen uw 
hulp! 10 Waar blijft uw koning nu? Hij zou u toch verlossen in al uw steden? 
En uw richters, tegen wie u gezegd had: Geef mij een koning en vorsten? 11 
In Mijn toorn gaf Ik u een koning, Ik nam hem weg in Mijn verbolgenheid.

Gods verbond met David
Het besluit van God om het koningschap over Israël voor altijd aan 
David en zijn nageslacht te geven noemt de HEERE een zoutverbond.
Wat is een zoutverbond? In Numeri 18:19 wordt een altijd durende 
instelling van God een zoutverbond genoemd. Dit betrof in Numeri 
alle heffingen van de heilige offergaven.
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Leviticus 2:13 Elke offergave van uw graanoffers moet u met zout bereiden. 
Het zout van het verbond met uw God mag u aan uw graanoffer niet laten 
ontbreken. Bij al uw offergaven moet u zout aanbieden.

2Kronieken 13:5 Weet u niet dat de HEERE, de God van Israël, voor eeuwig 
het koningschap over Israël aan David gegeven heeft, aan hem en aan zijn 
zonen, door een met zout bekrachtigd verbond?

Numeri 18:19 Alle hefoffers van de geheiligde gaven die de Israëlieten de 
HEERE moeten brengen, geef Ik u, en uw zonen, en uw dochters met u, als een 
eeuwige verordening. Het is een eeuwig, met zout bekrachtigd verbond, voor 
het aangezicht van de HEERE, voor u en voor uw nageslacht met u.

 

DAVID is de tweede koning. Een man naar Gods eigen hart. God be-
looft dat uit David en zijn nageslacht de Koning geboren zal worden, 
waarvan het Koninkrijk zal zijn tot in eeuwigheid. Gods verbondsbe-
lofte aan David: 

1Samuël 16:12 Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had 
mooie ogen en was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want 
deze is het. 13 Toen nam Samuël de oliehoorn en zalfde hem te midden van 
zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die 
dag en voortaan. Daarna stond Samuël op en ging naar Rama.

2 Samuël 7:12 Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontsla-
pen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen 
opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. 13 Die zal voor Mijn Naam 
een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig beves-
tigen. 14 Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, wat wil 
zeggen: als hij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok als van 
mensen en met slagen als van mensenkinderen. 15 Maar Mijn goedertieren-
heid zal van hem niet wijken, zoals Ik die deed wijken van Saul, die Ik voor 
uw ogen weggenomen heb. 16 Uw huis en uw koningschap zullen voor uw 
ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn.
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Paulus’ toespraak in de synagoge van Antiochië gaat o.a. ook over het 
koningschap van David en de uit zijn nageslacht geboren Messias, de 
Zaligmaker van de wereld.

Handelingen 13:22 En nadat Hij hem (Saul) had afgezet, verwekte Hij 
David voor hen tot koning; Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: 
Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles 
zal doen wat Ik wil. 23 Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, volgens de 
belofte, de Zaligmaker Jezus doen voortkomen,

Vervulling van de belofte aan David, meegedeeld door de engel 
Gabriël aan Maria:

Lukas 1: 31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem 
de naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David 
geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en 
aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Salomo is de derde koning 
Zijn naam betekent “vredevorst”, shalom. In zijn tijd zijn er geen oorlo-
gen, maar rust en vrede voor Israël. “Omdat de HEERE Zijn volk liefheeft, 
heeft Hij u tot koning over hen aangesteld.” 2 Kronieken 2:11b
Hij is in bepaalde opzichten een type van Christus in Zijn wijsheid, 
macht en heerlijkheid. 
Salomo bidt bij het aanvaarden van zijn koningschap om een ver-
standig hart:

1Koningen 3: 8 En Uw dienaar is te midden van Uw volk geplaatst, dat U 
verkozen hebt, een groot volk, dat vanwege de menigte niet geteld of geschat 
kan worden. 9 Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te 
kunnen spreken over Uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken 
tussen goed en kwaad, want wie zou over dit machtige volk van U kunnen 
rechtspreken? 10 Het was goed in de ogen van de Heere, dat Salomo dit ge-
vraagd had. 11 God zei tegen hem: Omdat u hierom gevraagd hebt, en niet 
gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf; omdat u niet om rijkdom voor 
uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, 
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maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen 
luisteren, 12 zie, daarom doe Ik overeenkomstig uw woorden: zie, Ik geef u 
een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke er vóór u niet geweest is, en 
uws gelijke na u niet zal opstaan. 13 En zelfs dat waar u niet om gevraagd 
hebt, geef Ik u: zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen 
uws gelijke zal zijn, al uw dagen. 14 En als u in Mijn wegen gaat door Mijn 
verordeningen en Mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David 
gewandeld heeft, dan zal Ik uw dagen verlengen.

De weergave van een gedeelte van de wijsheden van Salomo is te 
vinden in de Bijbelboeken Spreuken en Prediker.
Mozes had daar al over gesproken in: 

Deuteronomium 17: 18 Verder moet het zó zijn, als hij op de troon van zijn 
koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet 
schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. 19 
Dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de 
HEERE, zijn God, te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze 
verordeningen in acht te nemen door ze te houden, 20 opdat zijn hart zich 
niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod, naar 
rechts of naar links en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en 
zijn zonen, te midden van Israël.

Salomo nam niet alleen toe in verstand en wijsheid maar ook in rijk-
dom en macht. Hij bezat veel vrouwen ( 1000) en veel paarden. Dit 
was niet naar de wil van God. Ook stond hij toe dat aan de afgoden 
geofferd werd. 
Mozes zegt daarover in:

Deuteronomium 17: 16 Maar hij mag voor zichzelf niet veel paarden aan-
schaffen en het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan 
te schaffen, omdat de HEERE tegen u gezegd heeft: U mag nooit meer langs 
deze weg terugkeren. 17 Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, 
anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver 
en goud nemen.

Salomo gaat aan het einde van zijn leven andere goden navolgen, 
houdt zich niet aan het gebod van de HEERE, Zijn God. De HEERE 
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wordt toornig op Salomo en gaat daarom een groot deel van zijn 
koninkrijk van hem afscheuren.

1 Koningen 11: 9 Daarom werd de HEERE toornig op Salomo, omdat zijn 
hart van de HEERE, de God van Israël, Die hem tweemaal was verschenen, 
was afgeweken. 10 Hij had hem aangaande deze zaak geboden dat hij niet 
achter andere goden aan zou gaan, maar hij hield zich niet aan wat de 
HEERE geboden had. 11 Daarom zei de HEERE tegen Salomo: Omdat het 
bij u gebeurd is dat u Mijn verbond en verordeningen, die Ik u geboden heb, 
niet in acht hebt genomen, zal Ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en 
het aan uw dienaar geven. 12 In uw dagen zal ik dat echter niet doen, om-
wille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. 13 
Alleen, Ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren: één stam zal Ik aan 
uw zoon geven, omwille van Mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, 
dat Ik verkozen heb.
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Vanwege de zonden van Koning Salomo wordt het grootste deel van 
Israël, 10 stammen aan Jerobeam gegeven. De Israëlieten zijn de af-
goden gaan dienen. Afgoden die de vreemde vrouwen van Salomo 
meegebracht hadden. En Salomo heeft toegestaan dat deze afgoden 
in zijn huis werden gediend. Maar het erge was dat ook de Israëlieten 
die vreemde goden gingen dienen en de God van Israël de rug toe-
keerden. Salomo diende ook zelf Astoreth , de god van de Sidoniërs 
en liet heiligdommen bouwen voor de goden van zijn vrouwen.
Daarom wordt het Koninkrijk in tweeën verdeeld. Vanwege zijn vader 
David deed de HEERE dat niet in zijn dagen, maar na zijn dood, tij-
dens het koningschap van zijn zoon Rehabeam.

1Koningen 11: 29 Het gebeurde in die tijd, toen Jerobeam uit Jeruzalem 
vertrok, dat de profeet Ahia uit Silo hem onderweg aantrof. Deze had zich 
in een nieuw kleed gehuld en zij beiden waren alleen in het open veld. 30 
Toen pakte Ahia het nieuwe kleed dat hij aanhad, en scheurde het in twaalf 
stukken. 31 Hij zei tegen Jerobeam: Neem er tien stukken van voor uzelf. 
Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Zie, Ik ga het koninkrijk uit de 
hand van Salomo losscheuren en Ik zal u tien stammen geven. 32 Maar één 
stam zal voor hem zijn, omwille van Mijn dienaar David en omwille van 
Jeruzalem, de stad die Ik uit alle stammen van Israël heb verkozen, 33 omdat 
zij Mij hebben verlaten en zich neergebogen hebben voor Astoreth, de god 
van de Sidoniërs, voor Kamos, de god van de Moabieten, en voor Milkom, 
de god van de Ammonieten, en niet in Mijn wegen gegaan zijn door te doen 
wat juist is in Mijn ogen en Mijn verordeningen en bepalingen te houden, 
zoals zijn vader David. 34 Uit zijn hand zal Ik dit hele koninkrijk echter niet 
nemen, maar Ik zal hem voor al de dagen van zijn leven tot vorst maken, 
omwille van Mijn dienaar David, die Ik heb verkozen en die Mijn geboden en 
verordeningen in acht heeft genomen.

44 Israël wordt verdeeld
in twee rijken
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Noordelijk rijk; 10 stammen met als koning Jerobeam.
Zuidelijk rijk: 2 stammen met als koning Rehabeam.
(de stam van de Levieten bezat geen land)
Beide koninkrijken raken door zonde in verval met als gevolg: bal-
lingschap.
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Dan wordt uitgevoerd wat de HEERE al tot Mozes heeft gezegd in 
Deuteronomium 4. De maat van de zonden van het volk is vol. Eerst 
wordt het tienstammenrijk in ballingschap weggevoerd naar Assyrië. 

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.

2 Kronieken 12: 1 En het gebeurde, toen Rehabeam zijn koningschap geves-
tigd had en hij sterk geworden was, dat hij de wet van de HEERE verliet, en 
heel Israël met hem.

2Koningen 17:18 De HEERE was zeer toornig op Israël, zodat Hij hen weg-
deed van Zijn aangezicht. Er bleef niets over dan alleen de stam van Juda. 19 
Maar zelfs Juda nam de geboden van de HEERE, hun God, niet in acht: zij 
wandelden overeenkomstig de verordeningen van Israël, die zij gemaakt had-
den. 20 Toen verwierp de HEERE het hele nageslacht van Israël. Hij vernederde 
hen en gaf hen in de hand van plunderaars, totdat Hij hen van Zijn aange-
zicht weggeworpen had. 21 Hij scheurde Israël namelijk los van het huis van 
David, en zij maakten Jerobeam, de zoon van Nebat, koning. Jerobeam dreef 
Israël van achter de HEERE vandaan en deed hen een grote zonde bedrijven. 
22 De Israëlieten wandelden overeenkomstig alle zonden van Jerobeam, die 
hij gedaan had; zij weken daar niet van af, 23 totdat de HEERE Israël van 
Zijn aangezicht wegdeed, zoals Hij gesproken had door de dienst van al Zijn 
dienaren, de profeten. Zo werd Israël in ballingschap uit zijn land weggevoerd 
naar Assyrië, tot op deze dag.

45 Wegvoering in Assyrische
ballingschap van de 
10 stammen (721 v. Chr.)



266

De HEERE zond de 10 stammen weg met een scheidbrief zoals te 
lezen is in:

Jeremia 3: 7 Ik zei, nadat zij al deze dingen gedaan had: Keer terug naar Mij, 
maar zij keerde niet terug. Dat zag haar trouweloze zuster Juda. 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 10 stammen zijn tot op heden nog niet teruggekeerd . Hoewel in 
deze tijd zo nu en dan bepaalde stammen worden ontdekt, zoals de 
stam van Manasse in India. 
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Van 606 v.Chr. - 536 v.Chr. In 587 v.Chr. werd Jeruzalem verwoest.
Door de ongehoorzaamheid van Israël voorzegt de Heere door de 
profeten dat het volk naar Babel zal worden weggevoerd in balling-
schap, indien zij ongehoorzaam blijven.
Deze profetie wordt vervuld.
Het volk wordt weggevoerd in ballingschap, de stad en de tempel 
worden verwoest en de ark van het verbond wordt geroofd en naar 
Babel gebracht. Zeventig jaren later keert een gedeelte van het volk 
terug. De stad wordt weer herbouwd en ook de tempel. Maar de ark 
komt niet terug.
Juist voor het moment dat de Babyloniërs de stad en tempel zouden 
verwoesten vertrekt de heerlijkheid des HEEREN uit de tempel naar 
het oosten. 

Ezechiël 11:23 Toen steeg de heerlijkheid van de HEERE op uit het midden 
van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag.

Het volk van Israël verkeert tot op vandaag nog in dezelfde staat. 
Ook na de bouw van de 2e tempel keert de heerlijkheid des HEEREN 
niet terug. Althans daar lezen we nergens iets over. De heerlijkheid 
des HEEREN zal, als naar de beschrijving in Ezechiël 40-43 de vierde 
tempel zal zijn gebouwd, weer uit het oosten terugkomen. 

Ezechiël 43: 4 En de heerlijkheid van de HEERE kwam het huis binnen via 
de poort die op het oosten uitzag. 5 Toen hief de Geest mij op en bracht mij 
in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de HEERE had het huis 
vervuld.

46 Wegvoering van de
stammen Juda en 
Benjaminin in balling-
schap naar Babel
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De ark zal echter niet weer opnieuw gemaakt worden volgens de pro-
feet Jeremia. Volgens Openbaring 11:19 wordt de ark van het verbond 
gezien in de tempel van God in de hemel.

Jeremia 3: 16 En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert 
en vruchtbaar 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.

Jesaja 39: 5 Toen zei Jesaja tegen Hizkia: Hoor het woord van de HEERE 
van de legermachten. 6 Zie, er komen dagen dat alles wat er in uw huis is en 
wat uw vaderen tot op deze dag hebben opgeslagen, naar Babel zal worden 
weggevoerd. Er zal niets overblijven, zegt de HEERE. 7 Bovendien zullen 
zij een aantal van uw zonen meenemen, die uit u zullen voortkomen, die u 
verwekken zult; zij zullen hovelingen worden in het paleis van de koning van 
Babel. 8 Hizkia zei tegen Jesaja: Het woord van de HEERE dat u gesproken 
hebt, is goed. Hij zei ook: Maar laat er in mijn dagen duurzame vrede zijn!

Jeremia 20: 4 Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga u tot een bron van angst 
voor uzelf maken en voor allen die u liefhebben. Zij zullen vallen door het 
zwaard van hun vijanden, en uw ogen zullen dat zien. Heel Juda geef Ik in 
de hand van de koning van Babel, en hij zal hen in ballingschap voeren 
naar Babel en hen met het zwaard doden. 5 Heel de rijkdom van deze stad, 
al haar arbeid, al haar kostbaarheden zal Ik geven, en alle schatten van de 
koningen van Juda, Ik zal ze geven in de hand van hun vijanden. Die zullen 
ze roven, ze meenemen en ze naar Babel brengen. 6 En u, Pashur, en alle 
inwoners van uw huis, u zult in gevangenschap gaan. U zult in Babel komen, 
en daar zult u sterven en daar begraven worden, u en al uw vrienden, tegen 
wie u leugen hebt geprofeteerd.

Zie ook Jeremia 21:3-10; Jeremia 22:25,26; Jeremia 25:8-13; Jeremia 27:6-
22; Jeremia 28:1-17; Jeremia 29:1-32.

Deze 70 jaren zijn eigenlijk de 70 sabbatsjaren die Israël/Juda over 
een periode van 490 jaren niet gevierd had. Volgens de wet moet 
elk 7e jaar een sabbatsjaar zijn. Mozes had in Leviticus 26 de strafmaat 
bekend gemaakt in geval de inzetting van het sabbatsjaar (zevende jaar) 
niet gehoorzaamd zou worden.
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Het niet houden van het sabbatsjaar hield ook in dat de wetten van 
de HEERE niet meer gelezen werden, zoals de HEERE geboden had. 
(Deuteronomium 31:9-13)

Leviticus 26: 33 Ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal 
achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw ste-
den een puinhoop. 34 Dan zal het land behagen scheppen in zijn sabbats 
jaren, alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent. 
Dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbats jaren. 
35 Alle dagen dat het verwoest ligt, zal het rusten, omdat het niet rustte 
gedurende uw sabbatten, toen u het bewoonde.

De zeventig jaren ballingschap in Babel waren een vergoeding voor 
de zeventig sabbatsjaren die het volk niet gehouden had, dus gedu-
rende 70x7 = 490 jaren.
Dat is ook ongeveer de periode waarin het herstel van Israël zal 
plaatsvinden tot aan de komst van de Messias Jezus.

De profetieën in het boek Daniël
Door de profeet Daniël wordt ook voorzegd dat de ballingschap 70 
jaren zal duren. Deze profetie wordt ook vervuld. 

Daniël 9:2 in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boe-
ken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de pro-
feet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van 
Jeruzalem voorbij moeten gaan.

Daniël ontdekt dat de ballingschap ten einde loopt n.a.v. de profetie 
van Jeremia.

Jeremia 25: 12 Maar het zal gebeuren wanneer de zeventig jaar voorbij zijn, 
dat Ik de koning van Babel en dat volk- spreekt de HEERE- hun ongerechtig-
heid zal vergelden, en ook het land van de Chaldeeën en Ik zal dat maken tot 
eeuwige woestenijen.

Jeremia 29: 10 Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig 
jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord 
gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats.
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Toch pleit Daniël niet op de belofte van terugkeer, maar komt met 
schuldbelijdenis vanwege ontrouw aan het verbond:

Daniël 9: 3 Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken 
in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as. 4 Ik bad tot de 
HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en ontzag-
wekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten 
aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, 5 wij 
hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos ge-
handeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en 
bepalingen. 6 Wij hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die 
in Uw Naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en 
tot heel de bevolking van het land.

Dat verbond waar Daniël over spreekt had twee kanten 
(Deuteronomium 28):
Gehoorzaamheid >zegen
Ongehoorzaamheid > oordeel en vloek
De ballingschap was het gevolg van Israëls ongehoorzaamheid:

Daniël 9: 7 Bij U, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op 
het gezicht- zo is het heden ten dage bij de mannen van Juda, bij de inwoners 
van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, 
in alle landen waarheen U hen verdreven hebt om hun trouwbreuk, die zij 
tegenover U gepleegd hebben. 8 Heere, bij ons staat de schaamte op het ge-
zicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen 
U gezondigd hebben.

Daniël 9: 11 Maar heel Israël heeft Uw wet overtreden en is afgeweken door 
niet te luisteren naar Uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed 
uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want 
wij hebben tegen Hem gezondigd.

Daniëls aanleiding voor gebed om herstel

Daniël 9: 16 Heere, laten toch Uw toorn en Uw grimmigheid zich afwenden 
van Uw stad Jeruzalem, Uw heilige berg, op grond van al Uw gerechtighe-
den, want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen
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zijn Jeruzalem en Uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omrin-
gen. 17 Nu dan, onze God, luister naar het gebed van Uw dienaar en naar 
zijn smeekbeden. Doe, omwille van de Heere, Uw aangezicht lichten over 
Uw heiligdom, dat verwoest is. 18 Neig Uw oor, mijn God, en hoor! Open 
Uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover Uw Naam is 
uitgeroepen, want wij werpen onze smeekbeden niet voor U neer op grond 
van onze gerechtigheden, maar op grond van Uw grote barmhartigheid. 19 
Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet 
langer omwille van Uzelf, mijn God. Over Uw stad en over Uw volk is im-
mers Uw Naam uitgeroepen.

De HEERE gaf aan Juda geen scheidbrief. Het huwelijk werd dus niet 
ontbonden. Zij werden 70 jaren dienstbaar aan Babel. 
Na de 70 jaren ballingschap komt een gedeelte van de weggevoerden 
naar Babel weer terug in het beloofde land en gaat Jeruzalem en de 
tempel herbouwen. Dit vindt plaats ongeveer 483 v. Christus. Over de 
periode daarna tot aan de komst van de Messias is weinig geschreven 
in de Bijbel. In deze periode wordt het land bezet door de Romeinen.
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God geeft aan Daniël informatie over de toekomst. 
Gods belofte van het volledige herstel van Israël. Dit herstel houdt in:

1. Het beëindigen van de overtreding.
2. De zonden te verzegelen.
3. De ongerechtigheid te verzoenen.
4. Een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen.
5. Visioen en profeet te verzegelen. (eindvervulling profetie)
6. Heiligheid van heiligheden te zalven. (herstel van het Heiligdom)

Dit staat opgetekend in

Daniël 9: 24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, 
om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid 
te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen 
en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

Op basis van de grondtekst en andere vertalingen zou vers 24 ook als 
volgt kunnen worden weergegeven:
“Zeventig weken zijn bepaald betreffende uw volk en betreffende de 
stad van uw heiligheid, om de overtredingen te beëindigen en een 
einde te maken aan zonde, maar ook om de verdorvenheid te ver-
zoenen en de eeuwen der rechtvaardigheid te verwerven. En ook, om 
het profetisch visioen te verzegelen en de heiligste van de heiligen 
te zalven.”
Indien deze vertaling juist is zou “de Heiligste van de heiligen”op de 
Messias kunnen duiden. 

47 De profetieën in het 
boek Daniël
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47 De profetieën in het 
boek Daniël

Daniël 8: 14 Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en 
morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.

Daniël 9: 25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat 
om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de 
Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zul-
len opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden.

De zeven weken waarvan in vs. 25 gesproken wordt zijn in totaal 7x7 = 
49 jaren. Dit is de tijd die nodig was om Jeruzalem te herbouwen.
De zeventig weken in vers 24, zijn letterlijk zeventig zevens. Herkenbaar 
in o.a. Leviticus 25:8, waar gesproken wordt over sabbatsjaren (i.v.m. 
jubeljaar). Dat zijn dus 490 jaren.
De relatie van Daniël 9 met het gebod inzake de sabbatsjaren in 
Leviticus 26 is, dat Mozes de strafmaat had bekend gemaakt indien 
de inzetting van het sabbatsjaar (zevende jaar) niet gehoorzaamd zou 
worden.

Leviticus 26: 33 Ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal 
achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw ste-
den een puinhoop. 34 Dan zal het land behagen scheppen in zijn sabbats 
jaren, alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent. 
Dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbats jaren. 
35 Alle dagen dat het verwoest ligt, zal het rusten, omdat het niet rustte 
gedurende uw sabbatten, toen u het bewoonde.

De zeventig jaren ballingschap in Babel waren dus een vergoeding 
voor de zeventig sabbatsjaren die het volk niet gehouden had, 70x7 
= 490 jaren.
Maar dat is tevens de exacte periode waarin het complete herstel van 
Israël zal plaatsvinden.

Leviticus 25: 8 Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven 
keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig 
jaar voor u zijn.

Daarna duurt het nog 62x7 = 434 jaren voor dat de Messias komt. Dus 
in totaal 483 jaren.
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De Messias zal volgens de profetieën als een Kind op deze wereld 
komen. De komst van de Messias wordt aangekondigd in:
 

Jesaja 7: 14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal 
zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

Ook de plaats van de geboorte is al door God bepaald. 
Dit zal in Bethlehem moeten zijn volgens: 

Micha 5:1 En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van 
Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oor-
sprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.

De vervulling vindt plaats zoals de profetieën hebben aangegeven.

Lukas 2: 4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar 
Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis 
en het geslacht van David was, 5 om ingeschreven te worden met Maria, 
zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij 
daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7 en zij baarde 
haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, 
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 8 En er waren herders in 
diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht 
hielden over hun kudde. 9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en 
de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 10 
En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u in 
de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.

God geeft Daniël te kennen dat de Messias zal gedood worden. Dit 
wordt ook al aangegeven in Jesaja 53:1-12 en Zacharia 13:7.

 Daniël 9: 26a Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, 
maar het zal niet voor Hemzelf zijn.

Jesaja 53: 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze onge-
rechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, 
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
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De bediening van de Messias wordt in het OT door drie personen 
gesymboliseerd, de profeet, de priester en de koning. Mozes is een 
type van de Messias als profeet, maar ook als middelaar tussen de 
mensen en God. De koningen David en Salomo zijn typen van het 
koningschap van de Messias. De hogepriester Aäron is een type van 
de priesterlijke bediening van de Messias.

De vervulling van de profetie inzake Zijn dood is door Mattheüs als 
volgt weergegeven:

Mattheüs 27: 33 En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, 
wat Schedelplaats betekent, 34 gaven zij Hem wijn vermengd met gal te 
drinken; maar toen Hij die geproefd had, wilde Hij die niet drinken. 35 Nadat 
zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren door het lot te werpen, 
opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze hebben Mijn 
kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding hebben ze het lot geworpen.

Rabbi Jehuda HaNassi zei: “Alle voorzegde data zijn voorbijgegaan 
(voor de verlossing)”
Had u enig idee, dat de Messias reeds gekomen was en door zijn volk 
niet erkend was? 
In een oud Mussaf-gebed van Rabbi Eleazer Kalir (9e eeuw) staat:
“Onze rechtvaardige Messias is van ons geweken. Schrik had ons 
aangegrepen en we hebben niemand die ons rechtvaardigt. Hij had 
de last van onze misdaden gedragen en is wegens onze overtredin-
gen verwond geworden. Hij droeg onze zonden op zijn schouders, 
waardoor wij de vergeving voor onze ongerechtigheden kunnen 
vinden. Wij zullen door zijn wonden genezen worden, wanneer de 
Eeuwige Hem zou herscheppen? 

Het tweede deel van Daniël 9: 26 heeft betrekking op de laatste jaar-
week, evenals vers 27.

Daniël 9: 26b…Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad 
en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstro-
mende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe 
vast besloten is. 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. 
Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen 
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ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan 
de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. 

Deze laatste jaarweek valt uiteen in twee perioden van 3,5 jaar, ook 
wel aangeduid als ‘tijd, tijden en een halve tijd’ (Daniël 7:25); ‘vast-
gestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft (Daniël 12:7) ‘duizend 
driehonderdvijfendertig’ (Daniël 12:11); ‘42 maanden’ en ‘twaalfhon-
derdzestig dagen’ (Openbaring 11:2,3). (In de profetie wordt gerekend 
met jaren van 360 dagen.)

Tussen de 69ste en 70ste jaarweek bevindt zich een tijdsprong van 
zo’n 2000 jaar. Dat is in de Schrift niet ongewoon. Denk aan de pro-
fetie van Jesaja 61, die de Messias Jezus in de synagoge van Nazareth 
slechts ten dele citeert. Hij citeert wel: “om uit te roepen het jaar van 
het welbehagen van de HEERE”, maar niet: “de dag van de wraak van 
onze God”.

Deze verzen wijzen op het feit dat het Koninkrijk (op aarde) zal wor-
den uitgesteld en dat er verwoestingen zullen komen over de stad en 
het heiligdom. In het jaar 70 na Christus werd de stad Jeruzalem ver-
woest door de Romeinen en het volk werd gedood of als gevangenen 
en slaven weggevoerd en verstrooid onder de volken.
Maar voordat deze dingen gebeuren, worden de profetieën inzake de 
komst van de Messias vervuld.

Interessant is ook wat de Talmud in Nazir 32a schrijft over de ver-
woesting van de tempel: “Toegegeven, u wist dat de tempel verwoest 
zou worden. Wist u niet wanneer dat zou geschieden?” Abaye ant-
woordde: “ U wist niet wanneer? Staat er niet in Daniël 9:24 “Zeventig 
weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad” ?

De gebeurtenis dat de Messias door God geopenbaard wordt en 
weer tot God terugkeert, werd ook getoond in het leven van drie 
mannen in het OT.:

1. JOZEF In Genesis 37:8 reageren de broers van Jozef op zijn 
droom: “Zul je dan ook over ons regeren en over ons heersen?” 
Jozef werd door zijn vader naar zijn broers gestuurd om te zien 
hoe zij het maakten.( Genesis 37:14) Maar zij verkochten hem 
voor een slavenprijs, gaven hem over in de handen van heide-
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nen en bedrogen hun vader door te zeggen “Hij leeft niet meer” 
Maar is het niet wonderlijk dat die broers twintig jaren later hun 
knieën voor Jozef buigen en hem als hun redder erkennen?

2. MOZES ging naar zijn broeders en zag hun zware arbeid 
(Exodus 2:11). Maar zij verachtten hem en zeiden: Wie heeft u 
tot een overste en rechter over ons gezet” En toen veertig jaren 
waren voorbij gegaan greep God in: Deze Mozes, die zij afwezen 
door te zeggen: “Wie heeft u tot een overste en rechter over ons 
gesteld?” , deze heeft God tot een overste en rechter gezonden.

3. DAVID In Davids leven zien wij dat hij een soortgelijke ervaring 
had. Hij werd midden onder zijn broeders gezalfd tot koning. 
Maar toen Davids vader hem tot zijn broers zond om naar hun 
welstand te vragen, werd zijn oudste broer kwaad. (1Samuël 
17:18,28). David noemde dit later: “zij bespotten mij en schud-
den het hoofd” (Psalm 22:8) Door de opstand van Absalom werd 
David van de troon verdreven. Wenend verliet hij Jeruzalem en 
ging over de beek Kidron naar de Olijfberg. Men wierp met ste-
nen naar David en vervloekte hem: “Ga weg, ga weg, gij man van 
het bloed” Maar de boodschap van de koning ging tot alle stam-
men: Mijn broeders zijn jullie, jullie zijn mijn gebeente en vlees, 
waarom zou u de laatste zijn om de koning terug te brengen?” 
En de koning keerde terug. ( 2Samuël 19:15) 

De navolgende profetieën hebben betrekking op de tijd van de grote 
Verdrukking.
Deze teksten komen ook op andere plaatsen in dit boek voor. 
Daniël 7: 25-27; Daniël 12: 7,11. 

De profetiën in het boek Daniël zijn voor een deel al vervuld. Het an-
dere deel zal ongetwijfeld nog komen. God maakt Zijn Woord altijd 
waar. Hij is betrouwbaar. Van een deel van Zijn beloften en profetiën 
zegt de HEERE dat ze eeuwig zijn. Zo is het verbond met Abraham 
eeuwig en het Nieuwe Verbond is ook eeuwig. Ook de beloften aan 
koning David inzake zijn eeuwig koningschap zijn eeuwig.
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Door voortdurende ongehoorzaamheid aan Zijn geboden heeft Israël 
het verbond verbroken.
Wat bij koning Salomo is begonnen gaat door onder zijn opvolgers 
en onderdanen. De afgoden worden gediend en de God van hun 
vaders Abraham, Izak en Jakob en David wordt verlaten. 
Hoewel God profeten zendt om Zijn volk op te roepen tot bekering, 
tot terugkeer, blijven zij volharden in de zonden en het dienen van de 
afgoden. Het is ontroerend hoe de HEERE probeert door middel van 
Zijn profeten Zijn volk weer bij Hem terug te krijgen. 

Jesaja 24: 5 Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de 
wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond.

Jeremia 2: 13 Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron 
van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende 
bakken, die geen water houden.

Jeremia 2: 21 Ík had u evenwel geplant, een edele wijnstok, een volkomen 
betrouwbare stek. Hoe bent u tegenover Mij dan veranderd in wilde ranken 
van een uitheemse wijnstok?

Jeremia 11: 10 Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voor-
vaderen, die geweigerd hebben naar Mijn woorden te luisteren. Wat hen 
betreft, zij zijn andere goden achternagegaan om die te dienen. Het huis van 
Israël en het huis van Juda hebben Mijn verbond verbroken, dat Ik met hun 
vaderen gesloten had.

48 Israël heeft het 
verbond met God 
verbroken
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48 Israël heeft het 
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Jeremia 22: 9 En zij zullen zeggen: Omdat zij het verbond van de HEERE, 
hun God, hebben verlaten, zich voor andere goden hebben neerbogen en die 
zijn gaan dienen.

Zie ook Jesaja 28:15, 18-20; Jeremia 1:15; Jeremia 2:7; Jeremia 2:21-37; 
Jeremia 8:13.

De zonden die Israël gedaan heeft worden door de profeet Ezechiël 
op een rij gezet. Zij overtreffen de zonden van Sodom en van de na-
burige volken. Daarmee maakten zij de HEERE te schande. De zon-
den van Sodom waren zo gruwelijk dat God op een bepaalde tijd de 
steden Sodom en Gomorra met hun inwoners heeft vernietigd. Dat 
Israël door God niet vernietigd is duidt wel op de grote liefde van 
God voor Zijn volk en Zijn grote geduld en lankmoedigheid.

God heeft wel als straf Israël verstrooid onder de volken, maar is nu 
bezig Zijn volk terug te brengen naar het beloofde land. Want God is 
getrouw aan Zijn beloften en profetiën. Dit terug brengen geschiedt 
echter nog steeds onder Gods toorn. Ook nu vinden er zonden plaats 
in Israël die grenzen aan de zonden die Ezechiël noemt. We denken 
hierbij aan het doden van ongeboren kinderen in de moederschoot 
en het toestaan van homoparades in Jeruzalem. Ook haat de HEERE 
de vele echtscheidingen.

Ezechiël 16: 14 Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege 
uw schoonheid, want die was volmaakt door Mijn glorie, die Ik op u gelegd 
had, spreekt de Heere HEERE. 15 Maar u vertrouwde op uw schoonheid en 
bedreef hoererij, trots op uw naam. U hebt uw hoererijen uitgestort over 
ieder die voorbijtrok, uw schoonheid was voor hem!

48 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Sodom, uw zuster, zij en haar 
dochters hebben niet zo gedaan als u en uw dochters gedaan hebben! 49 
Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overvloed van 
voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme 
en de behoeftige ondersteunde zij echter niet. 50 Zij verhieven zich en deden 
een gruweldaad voor Mijn aangezicht. Daarom deed Ik hen weg, zodra Ik 
het gezien had. 59 Want zo zegt de Heere HEERE: Ik zal met u doen zoals u 
gedaan hebt: u hebt de eed veracht door het verbond te verbreken. 
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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 herin-
neren 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 er-
aan denkt, u schaamt en uw mond niet meer opendoet vanwege uw smaad, 
wanneer Ik voor u verzoening doe over alles wat u gedaan hebt, spreekt de 
Heere HEERE.

Maleachi 2: 14 Dan zegt u: Waarom? Omdat de HEERE Getuige is tussen 
u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie ú trouweloos handelt, terwijl zij toch 
uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is. 15 Heeft Hij er niet maar één 
gemaakt, hoewel Hij nog geest overhad? En waarom die ene? Hij zocht een 
goddelijk nageslacht. Daarom, wees op uw hoede met uw geest, en handel 
niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. 16 Want de HEERE, de God 
van Israël, zegt dat Hij het wegsturen van de eigen vrouw haat, hoewel men 
het geweld bedekt met zijn gewaad, zegt de HEERE van de legermachten. 
Wees dus op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos.

Zie ook: Ezechiël 16:16-47,51,52; Ezechiël 44:7; Hosea 8:3,4. 
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Hoewel Israël ontrouw is jegens de God van het verbond en het ver-
bond heeft verbroken door andere goden te gaan dienen, de HEERE 
is getrouw aan Zijn verbond dat Hij met Abraham, Izak en Jakob heeft 
gesloten. Het was een eeuwig verbond en de HEERE wil Zijn verbond 
niet ontheiligen. Zowel in de Psalmen als door de profeten Jesaja, 
Jeremia en Ezechiël, maakt de HEERE dat steeds weer opnieuw duide-
lijk. Dat verbond is nu, in 2013 ook nog geldig. De HEERE heeft Zijn 
volk niet verworpen, hoewel zij Hem in meerderheid wel verworpen 
hebben. Het verbond met Abraham, Izak en Jakob blijft eeuwig gel-
dig. Het Sinaï-Verbond zal echter vervangen worden door een Nieuw 
Verbond, het verbond gegrond op het offer/bloed van de Messias.

Het volk moet wel de kastijdingen ondergaan die de HEERE toegezegd 
heeft, maar er zal altijd een overblijfsel zijn. Dit overblijfsel zal tenslotte weer 
naar de HEERE gaan vragen en Hem gaan dienen. Daarover later meer.
 

Psalm 89: 32 als zij Mijn verordeningen ontheiligen en Mijn geboden niet 
in acht nemen, 33 dan zal Ik hun overtreding met de roede straffen en hun 
ongerechtigheid met slagen. 34 Maar Mijn goedertierenheid zal Ik bij hem 
niet wegnemen en in Mijn trouw niet falen. 35 Ik zal Mijn verbond niet ont-
heiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen. 36 Eens heb Ik 
gezworen bij Mijn heiligheid: Nooit zal Ik tegen David liegen!

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

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

49 God zal van Zijn kant
het Verbond niet 
verbreken
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verbroken kunnen worden, zodat hij geen zoon zal hebben die koning is op 
zijn troon, en ook het verbond met de Levieten, de priesters, Mijn dienaren. 
22 Zoals het leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet ge-
meten kan worden, zo talrijk zal Ik het nageslacht van Mijn dienaar David 
maken, en de Levieten, die Mij dienen.

Jeremia 33:23-26

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, 
spreekt de Heere HEERE.

Daniël 9: 4 Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och 
Heere, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de 
goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden 
in acht nemen,
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Ondanks het feit dat Israël het verbond heeft verbroken, is God trouw 
aan Zijn verbond met Abraham. Maar in Zijn goedheid belooft Hij 
een Nieuw Verbond. De profetieën die hierover gaan zijn gedaan 
door de profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël. Het Nieuwe Verbond zal 
een eeuwig verbond zijn. Het zal een verbond van vrede zijn. Israël zal 
beschaamd worden over het verbreken van het Oude Verbond. God 
zal dan Zijn wetten in hun harten schrijven. God zal Israël opnieuw 
trouwen. Hij zal hun God zijn en zij zullen Zijn volk zijn. De HEERE 
zal hen goed doen. Zij zullen niet meer andere goden navolgen. Het 
zal onder de andere volken gezien en erkend worden dat de HEERE 
hen gezegend heeft, dat God met hen is. Dit Nieuwe Verbond is het 
verbond in het bloed van de Messias Jezus. Dit verbond is ingegaan 
na het volbrachte werk van de Messias. Maar het Nieuwe Verbond zal 
tot volle ontplooiing komen voor Israël in het duizendjarig Vrederijk. 
En de HEERE belooft dat Hij Zijn heiligdom, Zijn tempel in het mid-
den van hen zal zetten tot in eeuwigheid. En de Messias zal Koning 
en Priester zijn op Zijn troon 

Jesaja 55: 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.

Jesaja 61: 8 Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat roof bij het 
brandoffer, en Ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn en Ik zal een 
eeuwig verbond met hen sluiten. 9 Hun nageslacht zal onder de heidenvol-
ken bekend worden, en hun nakomelingen te midden van de volken. Allen 
die hen zien, zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de HEERE heeft 
gezegend.

50 De belofte van God
voor een nieuw Verbond
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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 Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. 
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.

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 ver-
blijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, 
met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel.

Dat de HEERE het Joodse volk weer in het beloofde land zal planten 
belooft de HEERE met heel Zijn hart en met heel Zijn ziel. Dat is een 
opmerkelijke uitspraak en belofte. De HEERE zegt dat nergens an-
ders in Zijn Woord. Wel eist Hij dit heel vaak van Israël. Dat zij Hem 
zullen dienen met heel hun hart en met heel hun ziel. 

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 ma-
ken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid.

Zie ook Jesaja 59:21; Jeremia 50:5; Ezechiël 16:60-62; Ezechiël 34:25. 
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De Messias als persoon
Zijn afstamming van Abraham, Juda, David enz., Genesis 22:18.
Hij bestaat van eeuwigheid, Psalm 21:5.
Hij is de Schepper, Jesaja 44:24; vergelijk Johannes 1:1-4.

Het wezen van de Messias
Hij is de Zoon van God, Spreuken 30:4.
Hij is het Lam van God, Jesaja 53:7.
Hij is de Zoon des mensen, Daniël 7:13,14. 

De verschijning van de Messias
Zijn komst voorzegd, Jesaja 9:5,6.
Zijn geboorteplaats, Micha 5:1.

De ambten van de Messias
Zijn profetisch ambt, Jeremia 28:9.
Zijn priesterlijk ambt, Zacharia 6:12,13.
Zijn koninklijk ambt, Zacharia 9:9.
Hij is de Verlosser, Jesaja 63:1-6.
Hij is de Zaligmaker, Jesaja 25:9.
Hij is de Redder, Psalm 72:11,12.
Hij is de Rechter, Zacharia 3:1-10.

De bediening van de Messias
Hij zal ook de Messias voor de heidenen zijn, Jesaja 49:6.
Hij zal een nieuw verbond maken, Jesaja 55:3.
Hij zal de zonden vergeven, Jesaja 55:7; Vergelijk Lukas 7:49.
Hij zal Zijn volk bekeren, Maleachi 4:5,6.; Vergelijk Lukas 1:16,17.

51 Profetieën over de
eerste komst 
van de Messias
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Hij zal de wet van God vervullen, Jesaja 42:4.
Hij zal de blijde Boodschap brengen, Jesaja 9:1-3.

Het lijden en sterven van de Messias
Zijn dood voorzegd, Daniël 9:25,26.
Zijn verwerping voorzegd, Psalm118:22.
Zijn lijden voorzegd, Psalm 22:1-19.
De Messias zal niet worden geloofd, Jesaja 53:1,2.

De opstanding en hemelvaart van de Messias
De opstanding voorzegd, Psalm 49:16.
De hemelvaart voorzegd, Psalm 47:6.

De uitstorting van de Heilige Geest voorzegd
De Messias zal veel vrucht zien, Jesaja 61:11; Psalm 72:11.
De inwoning van de Heilige Geest, Jesaja 57:15; Joël 2:28,29.

Zie voor verdere details het boek “De Messias geopenbaard in de 
Heilige Schrift” van dezelfde auteur, uitgegeven door Boaz Multi 
Media. 

Betekenissen van het woord “Spruit”
Met het woord Spruit wordt de Messias bedoeld. Jesaja noemt het 
woord Rijsje of Scheut in plaats van Spruit, maar het heeft dezelfde 
betekenis. De profeten Jesaja, Jeremia en Zacharia geven ieder op 
hun wijze weer wie die Spruit is en wat Zijn arbeid zal zijn.

Jesaja spreekt over Zijn heerlijkheid en vrucht voor de uitverkorenen 
in Israël, voor de overblijvenden.
Jeremia zegt dat Hij Koning zal zijn op aarde en recht en gerechtig-
heid zal herstellen. Duidt duidelijk op het duizendjarig Vrederijk.

Zacharia spreekt ook over Zijn Koning- en Priesterschap en dat Hij de 
tempel des HEEREN zal bouwen.
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Jesaja 4: 2 Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad 
zijn, en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die 
ontkomen zijn.

Jesaja 11: 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van 
Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.

Jeremia 23: 5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een 
rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en ver-
standig 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.

Jeremia 33: 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 (Man) ont-
breken die op de troon van het huis van Israël zit,

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.

Zacharia 6: 12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: 
Zie, een Man - Zijn Naam is SPRUIT - zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij 
zal de tempel van de HEERE bouwen. 13 Ja, Hij zal de tempel van de HEERE 
bouwen, Hij zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn 
troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad 
plaatsvinden.
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Deel 2
Komst Messias -  
Stichting staat  
Israël

De komst van de Messias is de vervulling van de door God aan Israël 
gedane beloften, o.a. aan Abraham en aan David. Gods beloften aan 
Abraham zullen echter ook voor de volken tot zegen zijn. De rab-
bijn Maimonides heeft diverse uitspraken gedaan over de komende 
Messias. In Iggeret Teman schreef hij “een man zal opstaan, die tot 
dat moment onbekend was. Hij zal tekenen en wonderen doen die de 
bewijzen zijn van zijn ware afkomst.” Het kan niet anders, dit moet wel 
op de Messias Jezus slaan. Het is echter verwarrend dat Maimonides 
in een ander geschrift, Mishneh Torah, Hilchos Melachim 11:3, zegt dat 
men er niet van moet uitgaan dat de Messiaanse koning tekenen en 
wonderen moet verrichten, nieuwe schepselen op aarde zal creëren, de 
doden zal opwekken of dergelijke (wonder)daden zal verrichten.”

Veel rabbijnen hebben daarom moeite met de uitspraken van 
Maimonides. Maimonides deed echter nog een uitspraak voor de 
herkenning van de komende Messias, die voor veel Joden als leidraad 
geldt: “Als een koning uit het huis van David opstaat en hij onder-
wijst de Torah, hij bekleedt zichzelf met de mitzvos (geboden) zoals 
geschreven staan in de geschreven en mondelinge wet (gelijk zijn 
voorvader David) en hij heel Israël dwingt om in de wegen van de 
Torah te wandelen en hij Gods oorlogen zal strijden, dan mag men 
ervan uitgaan dat hij de Messias is. Als hij succesvol aan deze voor-
waarden voldoet en de tempel op de juiste plaats gebouwd heeft en 
de verstrooiden van Israël bijeen verzameld heeft, dan is het zeker dat 
hij de Messias is”.

De rabbi Rashi meent dat de derde tempel niet door de Messias zal 
worden gebouwd, maar dat deze uit de hemel naar de aarde zal ko-
men. Deze rabbi heeft waarschijnlijk het boek Openbaring ingezien 

52 De komst van de Messias
Jezus - Yeshua Ha 
Massiach
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of gelezen. Veel rabbijnen gaan ervan uit dat er twee Messiassen zijn, 
nl. Messias de zoon van Jozef en Messias de zoon van David. De 
Messias ben Jozef zal ten strijde trekken tegen Rome en hij zal in die 
strijd sterven. Sommige rabbijnen zeggen dat hij in de strijd tegen 
Gog en Magog gedood zal worden. Vervolgens zullen de Joden uit-
wijken naar de woestijn en hier gedurende 41 dagen wenen om de 
dood van de Messias. Dit wenen wordt beschreven in 

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 aan-
schouwen, 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. 11 Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht 
groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.

Hij, de Messias ben Jozef, zal echter opstaan uit de dood. De Messias zoon 
van David en Elia de profeet zullen de Messias ben Jozef doen opstaan uit 
de doden. Volgens sommige rabbijnen zullen de Joden pas in de Messias 
van David geloven, nadat Messias ben Jozef uit de dood opgewekt zal zijn. 
Dit lezende lijken deze rabbijnen fragmenten van de waarheid te bezitten. 
Konden ze maar geloven dat Messias ben Jozef dezelfde is als Messias ben 
David.

Romeinen 15: 8 En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis 
is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vade-
ren te bevestigen, 9 en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege 
de barmhartigheid, zoals geschreven staat: Daarom zal ik U belijden onder 
de heidenen, en Uw Naam lofzingen.

De komst van de Koning en Zijn koninkrijk was de hoop van Israël. 
Dit wordt prachtig weergegeven in de navolgende lofzangen bij de 
geboorte van de Messias Jezus.

Lofzang van Simeon:

Lukas 2: 29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw 
woord, 30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 die U bereid hebt 
voor de ogen van alle volken, 32 een licht om de heidenen te verlichten en om 
Uw volk Israël te verheerlijken.
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De profetische lofzang van Zacharias:

Lukas 1: 68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar 
Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. 69 En Hij heeft 
een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn 
knecht, 70 zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er 
door de eeuwen heen geweest zijn, 71 namelijk verlossing van onze vijanden 
en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, 72 om barmhartigheid te 
bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond, 73 de eed 
die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, 74 dat 
wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, 
75 in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.

De profetische lofzang van Maria: 

Lukas 1: 49 want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan 
en heilig is Zijn Naam. 50 En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot ge-
slacht over hen die Hem vrezen. 51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door 
Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, 
uiteengedreven. 52 Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen 
heeft Hij verhoogd. 53 Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en 
rijken heeft Hij met lege handen weggezonden. 54 Hij heeft het opgenomen 
voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken, 55 zoals 
Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in 
eeuwigheid. (vgl. Jes. 52:10; Ps 98:3; Ps. 105:6-10).

De lofzang van Simeon: 
Lukas 2: 25 En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon 
was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de ver-
troosting van Israël 1) en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem was een 
Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet 
zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. 27 En hij kwam door 
de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om 
met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, 28 nam hij Het in zijn 
armen, loofde God en zei: 29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in 
vrede, volgens Uw woord, 30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 
die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 32 een licht om de heidenen 
te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken. 
1) een aanduiding van het beloofde Messiaanse rijk ( Jesaja 40 en 61).
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Anna, de profetes: 

Lukas 2: 36 Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de 
stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjes-
jaren zeven jaar met haar man geleefd. 37 En zij was een weduwe van on-
geveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden 
God dag en nacht diende. 38 En zij kwam er op dat moment bij staan en 
beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing 
in Jeruzalem verwachtten.

Johannes de Doper:

Mattheüs 11: 2 Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus 
gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen, 3 en zei tegen Hem: Bent 
U het Die komen zou, of verwachten wij een ander? 4 En Jezus antwoordde 
en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: 5 blin-
den worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd 
en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het 
Evangelie verkondigd;

De Emmaüsgangers: 

Lukas 24: 21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar 
al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn.
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We gaan voor het antwoord naar het Bijbelboek Hebreeën 1 en 2.
Daar zegt, naar wij aannemen, de apostel Paulus het volgende over 
de Messias Jezus:

Hebreeën 1: 2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook 
de wereld gemaakt heeft. 3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en 
de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig 
woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand 
had gebracht, Zich gezet aan de rechter hand van de Majesteit in de hoogste 
hemelen. 4 Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij 
als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen.

Hebreeën 1: 8 maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in 
alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. 9 
U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U 
gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

De Messias is de Zoon van God en dus Goddelijk
Herhaaldelijk is dit een punt van uitvoerige discussies van zowel 
Joden en heidenen: Is de Messias Goddelijk, of eenvoudig een mens? 
In het bijzonder t.a.v. de rechten die Jezus van Nazareth heeft op-
geëist. Sommige van de grootste van de Joodse persoonlijkheden 
geloofden in Zijn Goddelijkheid. De Joodse staatsman en eerste mi-
nister van Engeland, Benjamin DIsraëli (1804-1881) zei: Wie kan ont-
kennen dat Jezus van Nazareth, de geïncarneerde Zoon van de meest 
Hoge God, de eeuwige glorie is van het Joodse volk?

53 Wie en hoe is de Messias?
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En Shalom Ash (1880-1957) beleed: “Jezus Christus is voor mij de 
meest uitzonderlijke persoonlijkheid van alle tijden, beide als Zoon 
van God en als Zoon des mensen. Alles wat Hij ooit heeft gezegd of 
gedaan, heeft vandaag waarde voor ons. En dat is iets wat van geen 
ander mens gezegd kan worden, in leven of gestorven.”

Sommige orthodoxe joden zullen deze stelling beschouwen als 
godslasterlijk.
Zij wijzen op de Shema: Hoor, o Israël, de HEERE onze God, de 
HEERE is één. ( Deuteronomium 6:4).
Toch, het meest opvallend is de uitleg van één van de beroemde 
Joodse wijsgeren, Rabbi Simeon Ben Jochai ( 2e eeuw) die in de Sohar 
zegt: “Waarom is het nodig de naam van God drie keer te noemen 
in dit vers? – De eerste JHWH is de Vader, de tweede is de stam van 
Jesse, de Messias, die nog komen moet uit de stam van Jesse, door 
David. En de derde is de weg die beneden is ( bedoelende de Heilige 
Geest die ons de weg wijst) en deze Drie zijn één.” 
Deze Rabbi zegt verder: “Zij zijn werkelijk één en worden één ge-
noemd. Maar er zijn drie namen, hoe kunnen Zij één zijn? Alleen 
door de openbaring van de Heilige Geest kan het geweten worden 
dat Zij één zijn (zien met gesloten ogen)” 1

Rashi (1040-1105) de ontwerper van de moderne school voor rabbi-
nale uitleg gaf als zijn commentaar op Jesaja 7:14: “Dit betekent dat 
onze Schepper met ons zal zijn. En dit is het teken: Degene die zwan-
ger zal worden is een meisje (maagd “naarah”) die nooit in haar leven 
gemeenschap gehad heeft met een man.”

Rabbi Abba Bar Kahana ( eind 3e eeuw) beantwoordt de vraag: “Wat is 
de naam van Koning Messias? – JHWH is Zijn naam, want daar staat 
geschreven: Dit is de naam waarmede men hem zal noemen: JHWH 
onze Gerechtigheid”( Midrash Echa 1:51)

In de Babylonische Talmud, Sukkah 52, lezen we het volgende. Onze 
rabbijnen leerden:De Heilige, geprezen zij Zijn Naam, zal tot de 
Messias, de Zoon van David zeggen (moge Hij zich snel in onze da-
gen openbaren): “Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom 

1. Uit het boekje “Do Christians worship Three Gods” by Leopold Cohen D.D.-Sar Shalom 
Publications, 236 West 72 St. New York.
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geven, de einden der aarde als Uw bezit.” (Psalm 2:8) Van wie gezegd is: “Ik 
zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent 
Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.” (Psalm 2:7)

De Messias Jezus vraagt op een bepaald moment aan de Farizeeën 
van wie de Messias een Zoon is. (Mattheüs 22:41-46). Zij antwoorden 
Hem, dat Hij de Zoon van David moet zijn. Dan vraagt Jezus hen: Als 
David Hem dan zijn Heere noemt, hoe is Hij dan Zijn Zoon? 

Psalm 110:1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rech-
terhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor 
Uw voeten. 

De Farizeeën zwegen!

Hoe kan de Godheid van de Messias Jezus bewezen worden? Een 
antwoord op deze vraag vond ik bij de puritein William Huntington: 
“De enige manier om de Godheid van Christus te bewijzen is, over-
mand door schuld en vrees tot Hem gaan en tot Hem als de eeuwige 
God te bidden. Wanneer Hij verschijnt (zich openbaart) en ons geloof 
en onze gebeden beantwoordt en ons van de toorn van God, van de 
schuld van de zonde, van de macht van satan, van de vrees voor de 
dood, van de vloek van de wet en van de eeuwige verdoemenis ver-
lost en ons met vergeving, vrede, liefde en vrijheid zegent, zal Hij de  
eeuwige God van de zaligheid van onze ziel zijn, ook al is satan de 
god van deze goddeloze wereld.” Jezus zegt zelf tegen de Joden in

Johannes 5: 46 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft 
over Mij geschreven.
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De Messias Jezus kwam om het Koninkrijk van Israël weer op te rich-
ten. De engel Gabriël spreekt in zijn aankondiging aan Maria inzake de 
geboorte van de Messias, ook over het Koninkrijk dat Hij zal oprichten.

Lukas 1: 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd 
worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 
en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 
Koninkrijk zal geen einde komen.

Kenmerken van het Koninkrijk der hemelen

1. Het Koninkrijk der hemelen of ook genoemd het Koninkrijk van 
God is een eeuwig Koninkrijk. Door middel van de gelijkenissen 
in Mattheüs 13, 25 en in Lukas 13 zegt de Messias Jezus, waaraan 
het Koninkrijk der hemelen gelijk is. Het Koninkrijk der hemelen 
omvat een aards Koninkrijk voor Israël, en een hemels Koninkrijk 
voor de Gemeente, het Lichaam van de Messias. Alleen door 
bekering en wedergeboorte kan men burger worden van dat 
Koninkrijk. Denk aan de droom van Nebukadnezar over de ko-
ninkrijken der aarde. Deze worden verbrijzeld door een steen 
(niet door mensenhanden afgehouwen), waarna de steen tot een 
grote berg wordt die de hele aarde vervult. Daniël verklaart dit 
beeld in: 

Daniël 2:44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter 
een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en 
waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die 
andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig 
standhouden.

54 Het Koninkrijk
der hemelen
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54 Het Koninkrijk
der hemelen

2. Dat Mattheüs spreekt over ‘Koninkrijk der hemelen’ waar andere 
evangelisten spreken over ‘Koninkrijk Gods’ heeft vermoedelijk te 
maken met een Hebreeuws idioom, waar hemel staat voor God. 
Denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon, die zegt: “ik heb 
gezondigd tegen de hemel (God) en tegen u (zijn aardse vader).

2. Het is een boodschap voor Israël.
“Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op 
weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de 
Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen 
van het huis van Israël.” (Mattheüs 10:5,6, zie ook Mattheüs 15:24).

3. De begeleidende tekenen van de prediking van het Evangelie 
van het Koninkrijk zijn:
genezing van zieken, opwekking van doden, reiniging van me-
laatsen en uitdrijving van boze geesten. Tekenen die in Hebreeën 
6:5 worden aangeduid als ‘krachten der toekomende eeuw’, ofte-
wel de kenmerken van het Messiaanse rijk die de overgang naar 
de volgende eeuw (aioon) aankondigen. (zie o.a. beschrijving van 
die tijd in Jesaja 11; 35:5,6; 65:19-25).

4. Het Evangelie van het Koninkrijk der hemelen was toen nog 
niet de prediking van de gekruisigde, gestorven en opgestane 
Christus. Deze waarheden kenden de discipelen immers nog 
niet. De boodschap van Zijn opstanding scheen hun zelfs klets-
praat (Lukas 24:11).“Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij 
uit de doden moest opstaan” (Johannes 20:9).

5. Bekering was de voorwaarde tot burgerschap van het koninkrijk. 
“Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.”

De prediking van het Koninkrijk der hemelen of 
het Koninkrijk van God

Mattheüs 4: 17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, 
want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Mattheüs 4: 23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun 
synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke 
ziekte en elke kwaal onder het volk.
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Mattheüs 5: 3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk 
der hemelen.

Mattheüs 5: 10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want 
van hen is het Koninkrijk der hemelen... 19 Wie dan een van deze geringste 
geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd 
worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die 
zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: 
Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden 
en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Mattheüs 8: 11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west 
en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk 
der hemelen, 12 en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen 
worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Mattheüs 10: 5 Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u 
niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de 
Samaritanen binnengaan, 6 maar ga liever naar de verloren schapen van 
het huis van Israël. 7 En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der 
hemelen is nabijgekomen. 8 Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, 
drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Door de prediking van het Koninkrijk der hemelen was dat Koninkrijk 
heel dicht bij het volk van Israël gekomen. Maar door de massale af-
wijzing van de Messias Jezus wordt het Koninkrijk der hemelen op 
aarde voor Israël nog uitgesteld. De aanbieding van dit Koninkrijk 
gaat nu naar de andere volken.
 

Wie mogen het Koninkrijk van God binnengaan?
In Johannes 3 spreekt Jezus met de Schriftgeleerde Nicodemus over 
het binnengaan in het Koninkrijk van God. Wie mag er binnengaan? 
Jezus zegt, alleen die opnieuw geboren is mag binnengaan. Het is 
dus voor ieder mens van levensbelang om opnieuw geboren te wor-
den. Hiermede staat of valt het eeuwig behoud of het eeuwig verlo-
ren zijn.
Gezien het belang van het opnieuw geboren worden, mogen we 
er van uitgaan dat dit een hoofdthema is van de prediking van het 
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Evangelie. Wanneer we ons oor echter te luisteren leggen bij de pre-
diking van de verschillende kerkelijke denominaties of gemeenten, 
vrezen we dat dit thema helemaal niet meer aan de orde gesteld 
wordt of dat het heel oppervlakkig besproken wordt, ervan uitgaande 
dat als iemand tot geloof in God komt,of als hij belijdenis van het 
geloof heeft gedaan, hij ook wel opnieuw geboren zal zijn. Of dat 
iemand bij de doop, hij of zij ook opnieuw geboren is. Er zijn kerkge-
nootschappen die er van uitgaan dat een gedoopt kind wedergebo-
ren is, tenzij het tegendeel blijkt. Het is niet mijn bedoeling om hier 
de vele dwalingen op dit gebied op te sommen. Maar de teruggang 
van het aantal leden van de kerken en gemeenten heeft een oorzaak. 
Of meerdere oorzaken. 
Het lijkt mij beter om duidelijk te maken wat het opnieuw geboren 
zijn inhoudt en hoe iemand kan weten of hij of zij wedergeboren is.
De apostel Petrus geeft heel in het kort aan hoe iemand wedergebo-
ren wordt.

1 Petrus 1: 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit 
onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Vergelijking tussen de natuurlijke geboorte en 
de geestelijke geboorte
De totale vernieuwing van een mens wordt de wedergeboorte ge-
noemd. Dit wordt zo genoemd omdat er een overeenkomst is tussen 
de natuurlijke geboorte en de geestelijke geboorte.
De natuurlijke geboorte is een geheim, evenzo de geestelijke ge-
boorte. 

Johannes 3: 8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar 
u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met 
iedereen die uit de Geest geboren is.

Het werk van de Geest wordt wel gevoeld, maar Zijn werking is in het 
verborgen. Het kind is er niet totdat het verwekt en geboren wordt. 
Een wedergeboren mens wordt van dood levend gemaakt. Het is niet 
de genezing van een ziek mens.
Het kind is lijdelijk in zijn schepping. Evenzo het kind van God.
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Een natuurlijk kind ontstaat uit iets heel kleins. Een geestelijke ge-
boorte kan ook door iets heel kleins ontstaan, doordat God met een 
enkel Woord het hart opent.
Er is een wonderlijk samenstel van delen in beide geboorten. Van 
de natuurlijke geboorte zegt de Psalmist in Psalm 139:14 dat hij als 
een borduurwerk is gemaakt in de baarmoeder. Ook in de geestelijke 
geboorte ziet men een wonderlijk samengaan van menigerlei genade 
van God.
In beide geboorten zijn er nieuwe betrekkingen. Het kind krijgt een 
vader en een wedergeboren iemand mag God zijn Vader noemen.
In het opgroeien gaat het kind op de ouders gelijken. Een wederge-
boren iemand gaat op de Heere Jezus gelijken.
Een natuurlijke geboorte gaat meestal met enige pijn gepaard. 
Evenzo een geestelijke geboorte. Er wordt pijn en smart gevoeld over 
bedreven zonden en het eigen ik moet sterven. Dit gaat lang niet 
altijd gemakkelijk en kan dikwijls heel moeilijk en pijnlijk zijn. 
Wedergeboorte is een zodanige verandering van de mens dat hij door 
God tot een totaal nieuw schepsel gemaakt wordt. (2Corinthiërs 5:17)

Deze verandering houdt in:
•	 Het is een bovennatuurlijke verandering, door God gewerkt. 

Johannes 3:6.
•	 Het hart wordt vernieuwd, de wil wordt veranderd.
•	 Een verandering van hoedanigheden en eigenschappen.
•	 De natuur wordt veranderd. Men krijgt deel aan de Goddelijke 

Natuur door de inwoning van de Heilige Geest.
•	 Men wordt veranderd naar het beeld van God. 2Corinthiërs 3:18. 

Naar het beeld van de Zoon van God. Galaten 4:19.
•	 Men ontvangt de vrucht van de Geest.Galaten 5:22.
•	 Het is een onvolmaakte verandering. De wedergeboren mens 

houdt zijn/haar oude natuur en wordt opgeroepen die voor 
dood te houden. Romeinen 6:11; Colossenzen 3:5-10.

•	 Het is een blijvende verandering. Die uit God geboren is, Zijn 
Zaad blijft in hem. Die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem en 
Hij in hem. 1Johannes 3:24.

Nadere bijzonderheden over de gevolgen van de wedergeboorte:

•	 Alle geestelijke zegeningen genoemd in Efeziërs 1:3-14 worden 
hun deel.
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•	 Het verstand is verlicht door de Heilige Geest. Zij, die vroeger 
duisternis waren, zijn nu licht in de HEERE. Efeziërs 5:8.

•	 Men ontvangt meer kennis van God.
•	 Men ontvangt meer kennis van de Messias Jezus.
•	 Men krijgt meer kennis van zichzelf en van zijn zonden.
•	 Men wordt een burger van de hemel, waardoor de aardse dingen 

gerelativeerd worden en men kennis krijgt inzake de ijdelheden 
van deze wereld. Hij ontvangt eeuwig leven. 1Johannes 5:10-13.

•	 Doordat het verstand verlicht wordt, ontvangt men meer ken-
nis van geestelijke zaken. Zij zullen allen door God geleerd zijn. 
Johannes 6:45.

De wil van een wedergeboren mens is vernieuwd. De HEERE heeft 
een gewillig volk op de dag van Zijn kracht. Psalm 110:3. De vernieu-
wing van de wil heeft ten gevolge dat:

•	 God werkt het willen en het werken naar Zijn welbehagen. 
Filippenzen 2:13.

•	 De wil is genezen van zijn onvermogen om het goede te doen.
In de wil is gewerkt een bepaalde afkeer van het kwaad. 
In de wil is ontvangen een geneigdheid tot het goede.
De ziel is geschikt gemaakt om in overeenstemming met de wil 
van God te leven.
De HEERE zal Zijn wetten in hun verstand geven en in hun har-
ten inschrijven. (Hebreeën 8:10). Het is een zoutverbond van de 
HEERE, d.w.z. een eeuwig verbond.

Bijzonderheden inzake de gevolgen van de wedergeboorte:

Nu het verstand is verlicht en de wil vernieuwd, is de zondaar be-
kwaam gemaakt om de roep van het Evangelie te beantwoorden. 
Jezus, de Messias, is ontvangen in het hart, doordat de HEERE het 
hart heeft geopend. Hij is gekomen in de ziel door Zijn levendma-
kende Geest, waardoor geestelijk leven aan de mens is gegeven, die 
daarvoor in zichzelf dood was in en door zonden.

•	 Het hart dat eerst op zichzelf was gericht, wordt nu op God ge-
richt. God en de Heere Jezus komen op de eerste plaats in ie-
mands leven.
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•	 Hij krijgt oog voor de schoonheid en heerlijkheid van de Messias 
Jezus. Hooglied 5:16.

•	 Hij heeft Gods Woord en Zijn geboden lief.
•	 Hij heeft de broeders (en zusters) lief.
•	 Hij haat de zonden in hemzelf en in anderen.
•	 Hij zucht en is bedroefd over de nog overgebleven zonden. Niet 

omdat hij bang is voor de toorn van God, maar omdat hij God 
bedroefd heeft.

•	 Als kind van God, bemint hij God om Hemzelf. Omdat God nu 
ook Zijn Vader is geworden door de tussenkomst van de Heere 
Jezus.

•	 Het geweten is vernieuwd. Het geweten is verlicht en onderwe-
zen door Woord en Geest. Door het licht van de Geest worden 
de kleinste zonden ontdekt.

•	 Het geweten is uiterst gevoelig gemaakt en bang om de kleinste 
zonden te denken en te doen.

•	 Het geheugen wordt opgehelderd en verlicht door de Geest. 
Men herinnert zich de kleinste zonden uit het verleden en belijdt 
die voor de Heere.

•	 Het vernieuwde geheugen dient om te denken aan Gods gebo-
den en die te doen. Het Woord van God, opgeslagen in het hart 
en geheugen, dient een mens om verzoekingen te weerstaan. 
(Psalm 119:9-11; Efeziërs 6:11-18)

•	 Het lichaam is nu voor de Heere. Het is een tempel van de 
Heilige Geest geworden. Het oog, waardoor zondige begeerten 
binnenkwamen, is er nu voor het zien van de grote werken van 
God in de natuur en voor het lezen van Gods Woord. Ook oor en 
tong zijn geschikt gemaakt om God te dienen.(1 Corinthiërs 3:16; 
1Corinthiërs 6:19,20)

•	 Hij zoekt nu het gezelschap van de kinderen van God. Vroeger 
verachtte hij deze mensen.

•	 Hij zal zijn arbeid serieus en gewetensvol verrichten. Genade 
maakt niet alleen goede mensen in het algemeen, maar ook 
goede mannen, goede vrouwen, goede werkgevers en goede 
werknemers en goede onderdanen van een land.

•	 Zij hebben belang bij de voortgang van het Evangelie in hun 
woonplaats, hun land en in de wereld. Zelf gered zijnde zijn zij 
bewogen met de mensen die nog niet gered zijn.

•	 Genade leert al de gerieflijkheden van dit leven te gebruiken als 
voorbijgaand en betonen een heilige matigheid in alle dingen.
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•	 Er komt een honger in het hart naar de eeuwige dingen. Naar 
God, naar de Heere Jezus, naar Gods Woord en naar de gemeen-
schap der heiligen.

Relatie tussen wedergeboorte, geloof en bekering
In het NT roepen Johannes de Doper en Jezus beiden op tot beke-
ring. De Heere Jezus spreekt over de noodzaak van wedergeboorte 
en spreekt mensen zalig op basis van hun geloof. Bovendien wordt 
door de Heere Jezus gezegd dat indien iemand geloofd zal hebben 
en gedoopt zal zijn, zalig zal zijn.
Indien iemand gelooft in God en in de Heere Jezus en gedoopt is, is 
die dan ook wedergeboren of moet die nog wedergeboren worden? 
Het Woord is betrouwbaar, dus zowel geloof, bekering en wederge-
boorte zijn nodig om behouden te worden.
De apostel Johannes geeft in één van zijn brieven aan hoe de relatie 
is tussen geloof en wedergeboorte. 

1 Johannes 5: 1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; 
en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit 
Hem geboren is.

Uit deze tekst blijkt dat als iemand tot geloof in Jezus Christus komt, 
uit God geboren is, d.w.z. wedergeboren is. Uit hetgeen we hierboven 
hebben weergegeven blijkt dat indien iemand nog niet is wederge-
boren, deze dood is door de zonden. En iemand die geestelijk dood 
is, kan niet geloven, kan zich niet bekeren en wil dat ook niet. Het is 
door de levendmakende Geest van God als iemand op zoek gaat naar 
God. Daarom zegt God van de zoekende mens dat deze zal leven. 
(Psalm 69:32) 

Wil een mens behouden worden dan moet hij God gaan zoeken, 
moet hij gaan geloven, moet hij zich bekeren (Handelingen 26:18) 
moet hij zijn zonden belijden, dan is hij wedergeboren. Maar, want 
het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn 
welbehagen. (Filippenzen 2:13).

God wil dit echter geven, want Hij wil dat alle mensen zalig wor-
den en tot de kennis der waarheid komen (1Timotheus 2:4). Hij wil 
niet dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 
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(2Petrus 3:9). Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat 
en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. (Hebreeën 11:6).
En Jezus zegt in 

Johannes 14: 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het 
Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Efeziërs 1:4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem 
uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in 
de liefde.
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Overwinning of volharding is een Bijbels principe. Het is onlosma-
kelijk verbonden met het ware geloof. Met het geloof in God dat 
door de Geest gewerkt wordt. Volharding is ook gekoppeld aan ge-
hoorzaamheid. Wie volhardt is ook gehoorzaam aan God, bewaart 
Zijn geboden, doet wat God wil. Daarvan zien wij voorbeelden in het 
OT. Denk aan Henoch, Noach, Abraham, Mozes en David. Een mooi 
voorbeeld zijn ook Jozua en Kaleb. Zij waren twee van de verspie-
ders die het land Kanaän moesten verkennen. In tegenstelling tot de 
andere verspieders geloofden zij dat God hun de overwinning zou 
geven. Waarom geloofden zij wel en de anderen niet? Omdat zij een 
andere Geest hadden ontvangen en volhard hebben om de HEERE 
te volgen, te gehoorzamen. Alleen zij mochten het beloofde land later 
binnen trekken, al de anderen van twintig jaar en ouder kwamen om 
in de woestijn. 

Numeri 14: 24 Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere Geest 
was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land 
waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen. 

Overwinning is geen evangelische hoogmoed zoals wel eens gedacht 
wordt. Al kan dit wel eens zo zijn. Maar overwinning is een Bijbels 
gegeven, een waarheid waar geen gelovige omheen kan en ook niet 
zonder kan. 
Uitspraak van Augustinus: “Wij moeten Christus niet gelijk worden in 
het doen van wonderen, maar in een heilig leven” Een Christen moet 
zowel een magneet als een diamant zijn: een magneet om anderen 
tot Christus te trekken; een diamant door een schitterende glans van 
heiligheid in zijn of haar leven te weerkaatsen. (Thomas Watson).

55 Volharding in het 
geloof - Overwinning 
over de zonde
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Uit de vele teksten die betrekking hebben op de overwinning op 
zonde en satan blijkt duidelijk dat overwinning belangrijk is voor het 
christenleven. Zij kunnen dat echter niet in eigen kracht. Maar zij 
hebben de Geest ontvangen om te kunnen volharden. Evenals de 
gelovigen in het OT. 

Romeinen 6: 14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
onder de wet, maar onder de genade.

Romeinen 8: 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem 
Die ons heeft liefgehad. 

Romeinen 12: 21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het 
kwade door het goede.

1Corinthiërs 15: 56 De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van 
de zonde is de wet. 57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door 
onze Heere Jezus Christus.

2Petrus 2: 20 Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn 
door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin 
opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen 
het laatste erger geworden dan het eerste.

1Johannes 2: 13 Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het 
begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik 
schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. 14 Ik heb u geschreven, vaders, 
omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge 
mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze 
hebt overwonnen.

1Johannes 4: 4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, 
want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

1Johannes 5: 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is 
de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5 Wie anders is 
het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Uit de teksten die betrekking hebben op overwinning van een gelovi-
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ge in Openbaring 2 en 3 mag men concluderen dat overwinning heel 
belangrijk is. Wat gebeurt er met iemand die niet overwint, die niet 
volhardt tot het einde? Die krijgt in ieder geval geen deel aan hetgeen 
de Heere Jezus belooft in Openbaring 2 en 3. Overwinning heeft ook 
de betekenis van volharden. De Heere Jezus zegt in Mattheüs 24:13 
dat wie volharden zal tot het einde, zalig zal worden. 
Wie dus niet volhardt tot het einde, wordt niet zalig. Is er dan een 
afval van de gelovigen? Nee, niet als iemand wedergeboren is. Maar 
er zijn gelovigen die niet het ware geloof hebben, die niet weder-
geboren zijn. Zij hebben een schijngeloof, in ieder geval geen echt 
geloof. Deze laatste worden in Openbaring uitgenodigd zich alsnog 
te bekeren en te volharden tot het einde.

Openbaring 2: 7 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de 
Gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des 
levens, die midden in het paradijs van God staat... 2: 11 Wie oren heeft, laat 
hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker 
geen schade toegebracht worden door de tweede dood... 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 
geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan 
wie hem ontvangt... 2:26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde 
toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken...3: 5 Wie 
overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet 
uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn 
Vader en voor Zijn engelen... 3: 12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in 
de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik 
zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van 
Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God 
vandaan, en Mijn nieuwe Naam... 3: 21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te 
zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op 
Zijn troon gezet heb... 12: 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed 
van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven 
niet liefgehad tot in de dood... 15: 2 En ik zag iets als een glazen zee, met 
vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn 
merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de 
citers van God... 21: 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een 
God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.
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Ook in het Oude Testament spreekt de HEERE door gelijkenissen. 
Dat zijn meestal korte verhalen waardoor de HEERE een geestelijke 
les wil leren. In sommige gelijkenissen ligt de verklaring voor de 
hand, bij andere is uitleg nodig. Sommige gelijkenissen zijn gegeven 
om de waarheid juist te verbergen, zoals in het NT de gelijkenissen 
in Mattheüs 13. Het verharde Israël wilde en mocht ze niet verstaan, 
de discipelen echter wel. In het OT vinden we o.a. de volgende ge-
lijkenissen:
•	 De bomen kiezen een koning, Richteren 9:7-15
•	 Het ooilam, 2Samuël 12:1-4
•	 De wijngaard en de druiven, Jesaja 5:1-7

In het NT komen meer dan 20 gelijkenissen voor. We zullen deze niet 
alle vermelden, u kunt ze gemakkelijk zelf opsporen. We willen echter 
wat meer aandacht besteden aan de gelijkenissen over het Koninkrijk 
der hemelen.
In Mattheüs 3:2 zegt Johannes de Doper dat het Koninkrijk der he-
melen nabij is gekomen. In Mattheüs 5:3-11 zegt de Messias Jezus 
wie tot het Koninkrijk der hemelen behoren. Wie de minste zal zijn 
en wie de grootste zal zijn in dat Koninkrijk. Dat zijn de bekende 
zaligsprekingen. In Mattheüs 5:20 en 7:21 zegt Jezus wie wel of niet 
in dat Koninkrijk komen en Hij belooft in Mattheüs 8:11 dat er velen 
in dat Koninkrijk zullen komen, vanuit het oosten en het westen en 
aan zullen zitten met Abraham, Izak en Jakob. En in Mattheüs 10:7 
geeft Jezus opdracht om in Israël te gaan prediken dat het Koninkrijk 
der hemelen nabij is gekomen. Zij moeten gaan naar de verloren 
schapen van Israël en Hij geeft de discipelen uitgebreide instructies 
over hetgeen zij moeten prediken en hoe zij moeten handelen t.o.v. 
hen die het Evangelie aanvaarden en die het verwerpen. In Mattheüs 

56 De verborgenheid van
het Koninkrijk 
van de hemelen
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56 De verborgenheid van
het Koninkrijk 
van de hemelen

13 gaat de Heere Jezus verder in op de inhoud van het Koninkrijk 
der Hemelen. Voor de discipelen gaat hij de verborgenheden van 
het Koninkrijk verklaren, maar voor degene die buiten staan doet Hij 
dat door middel van een aantal gelijkenissen. ( Markus 4:11) . In de 
Herziene Statenvertaling wordt over geheimenis gesproken in plaats 
van verborgenheid. De bedoeling is hetzelfde.

Markus 4: 11 En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het 
Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles 
door gelijkenissen,

In Mattheüs 13 vinden we zeven gelijkenissen van het Koninkrijk der 
hemelen:

1. De zaaier: het begin van het verborgen Koninkrijk. De zaaier is 
iemand die het Woord van het Koninkrijk verkondigt. Het zaad 
kan echter alleen ontkiemen, groeien en vrucht dragen in goede 
aarde, door de hemelse Vader bewerkt.

2. Het onkruid onder de tarwe: Het verborgen Koninkrijk bestaat 
uit wedergeboren kinderen van het Koninkrijk en kinderen van 
de boze, en of schijnchristenen. Soms moeilijk van elkaar te on-
derscheiden. Daarom groeien beide op tot de dag van de oogst.

3. Het mosterdzaad: duidt op de snelle, maar wankele groei van 
het verborgen Koninkrijk. Het mosterdzaad is niet bestemd een 
boom te worden, maar een struik. Het lijkt heel wat. Maar de 
vogels maken er nesten in en volgens vers 4 pikken die het zaad 
weg. De vruchten van het geloof ontbreken.

4. Het zuurdeeg: Het verborgen Koninkrijk zal zo verdorven wor-
den door de boze, dat zelfs ware kinderen besmet zullen worden 
met de geest van de Farizeeën, (wetticisme) Sadduceeën (dwaal-
leer) en Herodianen (wereldgelijkvormigheid). Jezus is onge-
zuurd brood! Het zuurdeeg is in de Schrift altijd een beeld van 
het kwaad. Het zuurdeeg is de valse leer, de dwaalleer.

5. De schat in de akker: Het woord dat met schat vertaald is, heeft ei-
genlijk de betekenis van persoonlijk eigendom, zoals dat staat in 
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Exodus 19:5 en Deuteronomium 7:6. Het Hebreeuwse woord daar-
voor is: Segullah. (ְס ֻג ָלה). Jezus is de Koopman. Hij heeft alles er voor 
over, ja Zijn leven zelfs, om Israël te kopen. Maar het grootste deel 
van Israël wijst Hem af. Hij heeft echter een plan met Israël in de 
toekomst en daarom wordt de schat verborgen in de wereld. Daar zal 
ze worden verstrooid en vervolgd. Die schat komt echter weer boven 
uit de wereld (Mattheüs 13:44; Jesaja 49:6,7, Jesaja 51:22,23, Ezechiël 36 
en 37 en Zacharia 12:6-14). Deze gelijkenis wordt echter ook wel an-
ders uitgelegd. De schat in de akker is de Messias. De mens die Hem 
gevonden heeft zal alles eraan ten koste leggen om Hem en de rijk-
dommen die er in Hem zijn te bezitten. Een zondig mens kan echter 
niets kopen van Hem, wel door genade ontvangen. In Openbaring 
3:18 gaat het over een bekeerd mens. De Messias zegt: 

 
Openbaring 3:18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door 
het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de 
schande van uw naaktheid niet openbaar wordt

6. De kostbare parel. De parel is de Gemeente die door Jezus is 
gekocht en betaald met Zijn eigen bloed.

7. Het visnet: Geeft de gemengde toestand weer in het verborgen 
Koninkrijk, zoals bij het onkruid en de tarwe. ( Mattheüs 13:47-50)

Deze gelijkenissen handelen over de verborgenheid van het Koninkrijk 
der hemelen. Een verborgenheid is een waarheid, die tot op dat moment 
nog niet geopenbaard was. De gelijkenissen in Mattheüs 13 gaan over de 
verborgen vorm van het Koninkrijk na de verwerping van de Messias. Het 
Evangelie was aan Israël verkondigd, maar zij hebben het niet aangeno-
men. Nu gaat God Zijn Woord aan de heidenen geven en de gelijkenis-
sen geven ons een beeld van het (uiterlijke) christendom gedurende de 
afwezigheid van de Messias. Overal waar de naam van de Messias beleden 
wordt, is het Koninkrijk der hemelen. De discipelen vragen naar Zijn mo-
tivatie om op deze wijze te spreken. Het antwoord geeft Hij in:

Mattheüs 13: 10 En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen 
Hem: Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen? 11 Hij antwoordde en 
zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk 
der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven.
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Zie ook: 1Corinthiërs 2:7; Efeziërs 1:9; Efeziërs 3:3-9; Colossenzen 1:26,27.

Op verschillende plaatsen in de Schrift wordt over verborgenheden/
geheimenissen gesproken:

- De verborgenheid aan Zijn knechten en profeten, (Amos 3:7).
- De verborgenheid van het Evangelie, (Efeziërs 6:19).
- De verborgenheid van Christus, (Colossenzen 4:3).
- De verborgenheid van het geloof, (Psalm 25:14; 1Timotheüs 3:9).
- De verborgenheid van de godzaligheid, (1Timotheüs 3:16).
- De verborgenheid van de Gemeente, (Colossenzen 1:26).
- De verborgenheid van de “verandering” van de levende gelovi-

gen bij de komst van de Messias, (1Corinthiërs 15:51).
- De verborgenheid over de verharding van Israël, (Romeinen 11:25).

In Mattheüs 16:19 geeft de Heere de sleutels van het Koninkrijk aan 
Zijn discipelen en in Mattheüs 18 onderwijst Hij Zijn discipelen over 
wie de meeste en grootste is in het Koninkrijk. En dan wijst Hij, waar-
schijnlijk tot hun verbazing, op een klein kind.
In Mattheüs 25 zegt de Heere Jezus welke mensen bij zijn weder-
komst het Koninkrijk mogen binnengaan. Hij doet dat door het ver-
tellen van twee gelijkenissen, die van de tien maagden en die van 
de Koning die talenten aan zijn knechten gaf. In de verzen 34 t/m 
36 geeft de Heere tenslotte de motivatie en de rechtsregels van Zijn 
beoordeling duidelijk aan:
Deze woorden zei de Messias enige dagen vóór zijn kruisiging:

Mattheüs 25: 34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechter 
hand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u 
bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. 35 Want Ik had honger en 
u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; 
Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 36 Ik was naakt en 
u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de 
gevangenis en u bent bij Mij gekomen... 41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen 
die aan de linker hand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, 
dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat het Koninkrijk der hemelen een 
Koninkrijk is van gelovigen, van wedergeboren mensen. (Johannes 3:5). 
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De Joodse mensen verwachtten in die dagen een aards Koninkrijk 
voor Israël, met de Messias als hun Koning. Zij verwierpen echter 
hun Koning. Hij verwijt de Farizeeën en Schriftgeleerden dat zij het 
Koninkrijk der hemelen sluiten voor de mensen door er zelf niet bin-
nen te gaan (Mattheüs 23:13). 
De Heere Jezus geeft nader onderwijs aan Zijn discipelen inzake het 
Koninkrijk der hemelen.
Hij spreekt nu niet meer in gelijkenissen. Zijn Koninkrijk is niet 
van deze wereld.(Johannes 18:36). Het is een hemels Koninkrijk. De 
discipelen ontvangen de sleutels van het Koninkrijk der hemelen. 
(Mattheüs 16:19). Dit gebeurt door de verkondiging van het Evangelie.

Mattheüs 18: 3 En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en 
wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnen-
gaan. 4 Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het 
Koninkrijk der hemelen.

Mattheüs 26: 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.

Lukas 17: 20 En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het 
Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk 
van God komt niet op waarneembare wijze. 21 En men zal niet zeggen: Zie 
hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.

De discipelen erven het Koninkrijk omdat zij de Heere gevolgd zijn 
en ze mogen straks zitten op tronen om de twaalf stammen van 
Israël te oordelen. 
 

Lukas 22: 28 En u bent het die steeds bij Mij gebleven bent in Mijn ver-
zoekingen. 29 En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij 
beschikt heeft, 30 opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en 
op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt.

Omdat Israël grotendeels het Evangelie van het Koninkrijk afwijst, 
wordt het aan de heidenen aangeboden. Nadat de heidenen het 
ontvangen hebben , en de volheid der heidenen is bereikt, zal ook 
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Israël in het Koninkrijk van God mogen delen en zal het Koninkrijk 
der hemelen op aarde worden geopenbaard tijdens het duizendjarig 
Vrederijk. Het overblijvende deel van Israël zal dan geheel tot beke-
ring en geloof komen.

Mattheüs 21: 42 Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: 
De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen ge-
worden; dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? 43 
Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden 
en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.

Lukas 21: 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan om-
hoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. 29 En Hij sprak tot 
hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. 30 Zodra 
ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. 31 Zo ook 
u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk 
van God nabij is.

Handelingen 1: 6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, 
zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei te-
gen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader 
in Zijn eigen macht gesteld heeft,

Handelingen 15: 14 Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heide-
nen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. 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 op-
bouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer 
oprichten,

Romeinen 14: 17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en 
drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.
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A. Zijn dood en opstanding
De belangrijkste gebeurtenis voor Israël en voor de gehele mensheid 
is vervuld in het Nieuwe Testament; het offer dat de Heere Jezus bracht 
op Golgotha. Door Zijn dood aan het kruis heeft Hij de toorn van God, 
Zijn Vader, over de zonde gestild. Waarom moest Hij aan het kruis de 
dood sterven? Dit was naar de Torah (Deuteronomium 21:23). De apos-
tel Paulus verwijst hierna in 

Galaten 3: 13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door 
voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die 
aan een hout hangt, 

Hij heeft verzoening gebracht voor alle mensen die Hem zullen aanvaar-
den als hun Verlosser en Zaligmaker. Zijn bloed reinigt van alle zonde. 
Jesaja spreekt hier al van in hoofdstuk 53 vers 12 “omdat Hij Zijn ziel 
heeft uitgestort in de dood,”. Volgens Leviticus 17:11 is de ziel in het 
bloed en zonder bloedstorting is er geen vergeving. (Hebreeën 9:22). 
Jezus is echter ook opgestaan uit de dood en zit nu aan de rechterhand 
van Zijn Vader. Hem is nu gegeven alle macht in hemel en op aarde.

B. Wie waren betrokken bij het offer van de 
Messias Jezus?
Het antwoord is dat God, de Vader, erbij betrokken was, uiteraard Zijn 
Zoon, de Messias, en verder alle mensen die op dat moment leefden, 
maar ook alle mensen die geleefd hebben en die nog zullen leven. 

God, de Vader, was er bij betrokken omdat het plan van Hem is uitgegaan 
om Zijn eigen lieve Zoon te offeren voor de zonde van de mensen. In 
Jesaja 53:10 lezen we: “Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijze-

57 Het offer van Jezus,
de Messias



315

57 Het offer van Jezus,
de Messias

len, Hij heeft Hem ziek gemaakt.” Ook David spreekt hierover profetisch 
in: Psalm 69:27 Want wie U geslagen hebt, vervolgen zij, en zij spreken 
spottend over de smart van wie U verwondde. De apostel Johannes 
schrijft ook dat het God Zelf is Die Zijn Zoon gezonden heeft om onze 
zonden te verzoenen. 1Johannes 4: 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God 
lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als 
verzoening voor onze zonden.
Een parallel zien we in het offer dat Abraham moest brengen door zijn 
zoon Izak te offeren. Maar God liet het niet zover komen, maar liet tot 
Abraham zeggen, dat God Zelf in een offerlam zou voorzien. God voor-
zag toen in een dierlijk offerlam (ram) , dat Abraham in de plaats van zijn 
zoon Izak, kon offeren op de berg Moria. Vele eeuwen later zorgde God 
Zelf voor het offerlam, door Zijn eigen Zoon te offeren op de berg Moria 
(Golgotha). Door dit offer werd de toorn van God over de zonde van de 
mensheid gestild en werden de zonden verzoend van allen die in de Zoon 
van God geloven. 

De Messias Jezus was er bij betrokken als Zoon van God. Hij moest 
het ondergaan, maar het was Zijn verlangen om de wil van Zijn Vader 
uit te voeren zoals we lezen in: 

Psalm 40: 7 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U 
hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. 8 Toen 
zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. 9 Ik vind er vreugde 
in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; 

De apostel Paulus haalt dit aan in Hebreeën 10:7-9.
In een drie uren durende duisternis werd de Zoon van God door 
Zijn eigen Vader verlaten en even later gaf Jezus zelf de geest in de 
handen van Zijn Vader, waarna de lichamelijke dood intrad. Jezus gaf 
de geest. Hieruit blijkt dat Hij dit offer Zelf ook wilde en macht had 
Zijn leven af te leggen en weer tot Zich te nemen. Dat blijkt ook uit 
Zijn opstanding. Hij stond op uit de doden, maar het is ook waar dat 
Hij door Zijn Vader werd opgewekt.
Zowel voor de Zoon als voor de Vader was de scheiding de zwaarste 
last en beproeving, het zwaarste lijden. Daarbij kwam voor de Zoon, 
het dragen van de last der zonden van de gehele wereld van al die 
miljoenen, misschien wel miljarden mensen.
De heidenen, de volkeren waren er bij betrokken in de personen 
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van de koning Herodes, Pilatus, de Romeinse stadhouder en de 
Romeinse soldaten die de kruisiging uitvoerden op verzoek van de 
Joden. Schilder Rembrandt schilderde zichzelf ook onder Romeinse 
soldaten in een schilderij van de kruisiging. En Revius dichtte : 

T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten, 
Noch die verraderlijk u togen voor ’t gericht, 
Noch die versmadelijk u spogen in ’t gesicht, 
Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,

T’en zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten 
De rietstok hebben of de hamer opgelicht, 
Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, 
Of over uwe rok saam dobbelden en tuisten –

Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit heb gedaan, 
Ik ben de zware boom die u had overlaân, 
Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden,
De nagel en de speer, de gesel die u sloeg, 
De bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg, 
Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden.

De Joden waren erbij betrokken. Door het verraad van Judas. De 
Overpriesters en Schriftgeleerden door hun oordeel over Jezus dat 
Hij schuldig was om de dood te sterven. De menigte voor Pilatus om 
te roepen Hem te kruisigen. 

C. Het offer van Abraham- een profetisch getuigenis
Abraham was bereid om God onvoorwaardelijk te gehoorzamen toen 
hij Izak op het door hem gebouwde altaar legde, ondanks het feit 
dat Izak de basis was van zijn Messiaanse verwachtingen. Toen Isaac 
hem vroeg: “Waar is het lam voor het brandoffer”, gaf Abraham een 
profetisch antwoord:
“God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn 
zoon.”
De Messias Jezus zei van Abraham:”Uw vader Abraham verheugde 
zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en 
heeft zich verblijd.”(Johannes 8:56)
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ABRAHAM was bereid God onvoorwaardelijk te gehoorzamen toen 
hij Izak op het door hem gebouwde altaar legde, hoewel Izak de grond 
was van zijn Messiaanse verwachting. Toen Izak hem vroeg “Waar is 
het lam voor het brandoffer?” gaf Abraham een profetisch antwoord: 
“Mijn zoon, God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien.”
De Messias Jezus zei van Abraham: “Abraham verheugde zich dat hij 
Mijn dag zien zou, en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest.” 
(Johannes 8:56).

Genesis 22: 8 Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het 
brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen... 11 Maar de Engel van 
de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: 
Zie, hier ben ik. 12 Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en 
doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, 
Mij niet onthouden hebt. 13 Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, 
en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. 
Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de 
plaats van zijn zoon.

D. De heraut van Jezus wijst op het Lam van God

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!

E. Typen van de Messias inzake het plaatsvervan-
gend lijden
MOZES toonde een echte priesterlijke gezindheid, toen het volk 
zondigde door om het gouden kalf te dansen. Hij was bereid zijn 
leven voor dat volk te geven. Mozes bad: “Och, dit volk heeft een 
grote zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden god 
gemaakt. 32 Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar 
indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven 
hebt.” (Exodus 32:31,32). Mozes is hier een type van de Messias.

DAVID was in opofferende liefde bereid om voor zijn volk te ster-
ven. Toen het gericht van God over het volk kwam, omdat David het 
volk geteld had, was hij bereid zich voor zijn volk te offeren. Hij bad: 
“maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? HEERE, mijn God, 
laat Uw hand toch tegen mij en tegen mijn familie zijn, maar niet 
als een plaag tegen Uw volk.” (1Kron.21:17b). David is hier een type 
van de Messias.

F. Het lijden van de Messias.
In het Tenach-commentaar legt Raschi (1040-1105) uit, dat Jesaja 
52:13- 53:12 inzake het lijden, betrekking heeft op het volk Israël. 
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Hoewel hij in een alinea in het Talmud-commentaar (Sanhedrin 93,1) 
uitlegt dat het over de Messias gaat: “De profeet spreekt van een 
persoon, die voor het gehele volk lijdt. Deze Knecht van God wordt 
genoemd: een Spruit, een Man van smarten, een Lam, een Schaap, 
het Schuldoffer, mijn Knecht, de Rechtvaardige.

Joodse uitleggers van vroeger
De meeste Joodse uitleggers van vroeger tijden namen aan dat de 
profeet over de Messias sprak. 
Rabbi Moses Alschech (1508-1600) zegt: “Onze rabbijnen nemen 
eenstemmig aan en bevestigen die mening, dat de profeet van de 
Koning Messias spreekt, en wij zullen ons zelf bij deze mening aan-
sluiten.”
Rabbi Isaiah Halevi Horrowitz (1555-1628) schrijft in zijn beroemde 
werk “Schene Luchoth Haberith” blz. 242a: “Hij (de Messias) geeft 
Zichzelf en zijn leven in de dood; en Zijn bloed zal voor zijn volk ver-
zoening tot stand brengen” (ודמו יכפר על עמו)
Rabbi Jafeth Ben Ali (2e helft van de 10e eeuw) zegt: Ik zelf ben ge-
neigd het zo te zien dat dit (Jes.52/53) betrekking heeft op de Messias.
Targum Jonathan (4e eeuw) zegt in de inleiding: “Zie, mijn Knecht, de 
Messias” (Jes.52:13)
Talmud Sanhedrin (98b): “Messias... wat is zijn naam? De leerlingen 
van de school van de Rabbi (Jehuda Ha Nassi, de samensteller van 
de Mischna) zeiden: “Cholaja” (de kranke), want er staat geschreven: 
“Voorwaar, hij droeg onze krankheden enz.” (Jesaja 53:4)

Nog verder terug in de tijd zegt Rabbi Ben Jochai ( 2e eeuw) in Sohar 
deel 2, blz. 212a en deel 3 , blz. 218a, uitgave Amsterdam, : “Daar is in 
de tuin van Eden een paleis, genaamd “Het paleis van de krankheden 
(ziektes). In dit paleis gaat de Messias en neemt op zich alle ziekten, 
alle pijn en alle straf. Zij komen allen en rusten op hem.”

De vroegere rabbijn Dr. Max Wertheimer zegt over de tekst Jesaja 
53:11b “Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, 
velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dra-
gen.”.
“Dit is de enige keer dat in de Bijbel sprake is van een rechtvaardige 
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Knecht. Wie is deze rechtvaardige Knecht? Op wie wijst de profeet? 
Wie deze rechtvaardige Knecht ook moge zijn, hiervan ben ik zeker, 
hij is niet Israël, want de profeet tekent Israël als een zondige natie, 
een volk belast met ongerechtigheden, een melaatse natie. De recht-
vaardige Knecht van JHWH moet heilig zijn. 

Wie kan het dan zijn? Ik studeerde verder in Jesaja en vond in 

Jesaja 50:6 Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen 
die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad en 
speeksel.

Wie is zo mishandeld geworden? Wanneer? Waarom? Ik studeerde 
verder en vond in 

Psalm 110:1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn 
rechterhand,totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank 
voor Uw voeten.

Hier sprak David over zijn eigen zaad en noemde Hem Heere. 
Waarom sprak God niet op een eenvoudige manier tot Israël , zodat 
iedere Jood het zou kunnen begrijpen? Verward besloot ik het hele 
boek Jesaja door te lezen en kwam daardoor bij 

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.

Dit was geheel onbegrijpelijk. Ik geloofde niet in de leer van de Drie-
eenheid. Wij Joden hebben een geheel monotheïstische geloofsleer. 
Sedert honderden jaren leren de rabbijnen dat het woord “Echad” 
absolute eenheid betekent. Maar nu, ik kon het nauwelijks geloven. 
Mijn leer was fout. Ik studeerde verder en ontdekte dat het woord 
“Echad” niet een absolute maar een samengebonden eenheid is, zo-
als bv. Adam en Eva. (bosor echad). In Genesis 18 spreekt Abraham 
één van zijn bezoekers aan met HEERE of JHWH. Hoe kan JHWH op 
aarde zijn en gelijktijdig in de hemel? Dan moet JHWH alom tegen-
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woordig zijn. Maar dan kan Hij ook gelijktijdig in de hemel zijn en 
ook in Jehoshua aan het kruis. Ik kon niet langer in ongeloof volhar-
den en riep uit: “Heere, ik geloof dat u als Jehoshua mijn verzoening 
bewerkt hebt.” 

Markus 14: 33 En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en 
begon ontdaan en zeer angstig te worden; 34 en Hij zei tegen hen: Mijn ziel 
is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak.

Markus 15: 33 En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over 
heel de aarde, tot het negende uur toe. 34 En op het negende uur riep Jezus 
met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn 
God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

Waarom moest de Messias lijden en sterven?
Over het lijden en sterven kunnen we nog de volgende opmerkin-
gen/onderscheidingen maken:

1. Het lijden ter wille van de gerechtigheid.
2. Het lijden vanwege de zonde.
3. Het was een plaatsvervangend lijden.
4. Het is van eeuwigheid bepaald in het raadsbesluit van God.
5. Het was een vrijwillig offer.
6. Hij was het offer om de mens met God te verzoenen.
7. Hij kwam in de wereld om te sterven.

1. Het lijden ter wille van de gerechtigheid
Dat is het lijden dat de mensen Hem hebben aangedaan, omdat ze 
Hem haatten. De gerechtigheid en de liefde van God, die Hij open-
baarde, wekten de haat en vijandschap van de mensen op. Tenslotte 
hebben mensen Hem gekruisigd, hoewel Hij onschuldig was. Dat 
lijden was Zijn deel gedurende Zijn gehele leven, maar was het al-
lergrootst aan het kruis. Zijn leven was een aangenaam spijsoffer 
voor de HEERE. Degenen die de Heere Jezus volgen staat ook lij-
den en verdrukking te wachten. “Zalig zijn zij die vervolgd worden 
om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen..” 
(Mattheüs 5:10).
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2. Het lijden vanwege de zonde
Dat is het lijden dat de mensen Hem hebben aangedaan, toen Hij de 
zonde van de mensen droeg aan het kruis gedurende de drie uren 
van duisternis en Hij van God verlaten moest worden vanwege de 
toorn van God over de zonde. Vóór het kruis droeg de Heere niet de 
zonde. “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op 
het hout,”(1Petrus 2:24), dus gedragen en niet gebracht zoals de NBG 
vertaling weergeeft. De Heere Jezus heeft niet gedurende zijn hele 
leven de toorn van God gedragen. Hij was ook de geliefde Zoon, in 
Wie God Zijn welbehagen heeft.

3. Het was een plaatsvervangend lijden
Hij stond hierin geheel alleen. Hij was de Enige Die dit kon volbren-
gen omdat Hij zowel volmaakt mens was en ook God is. De volgende 
Schriftwoorden geven dit duidelijk aan:

Jesaja 53: 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerech-
tigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en 
door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 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.

Johannes 1:29b Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld weg-
neemt!
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4. Het is van eeuwigheid bepaald door Gods  
  raadsbesluit
De volgende Schriftwoorden maken dit duidelijk:

Genesis 3: 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en 
tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en 
u zult Het de hiel vermorzelen.

Jesaja 53: 10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft 
Hem ziek gemaakt. 

Daniël 9: 26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, 
maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat 
komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan 
zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, 
verwoestingen waartoe vast besloten is. 

Handelingen 4: 28 om alles te doen wat Uw hand en Uw raadbesluit van 
tevoren bepaald had dat er gebeuren zou.

5. Het was een vrijwillig offer
Hij hoefde niet te sterven, want Hij was zonder zonde. Hij gaf Zichzelf 
vrijwillig over in de dood, in onze plaats.

Mattheüs 26: 53 Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij 
zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? 54 Hoe 
zouden anders de Schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden 
moet?

Johannes 10: 18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik 
heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb 
Ik van Mijn Vader ontvangen.

6. Hij was het offer om de mens met God te verzoenen 
Hij heeft op het kruis God verheerlijkt. Hij is de vervulling van het OT 
brandoffer, een aangename reuk voor de HEERE. Tot verheerlijking 
van de Schepper, Zijn Vader. Hij heeft onze zonden gedragen. Hij is de 
vervulling van het OT zondoffer. Om verzoening te doen voor de zonden 
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van alle mensen die Hem aanvaarden als het Lam, voor hen geslacht. 
In Openbaring 13:8 staat dat Hij geslacht is vanaf de grondlegging der 
wereld. Bedoeld wordt dat Hij door God daartoe tevoren bestemd was 
sedert de grondlegging van de wereld. Deze tekst kan echter ook anders 
vertaald worden. (Voorhoeve). “En allen die op de aarde wonen, zul-
len hem aanbidden, (ieder) wiens naam, van de grondlegging van de 
wereld af, niet geschreven staat in het boek van het leven van het Lam dat 
geslacht is.” Hij stierf als zoenoffer voor onze zonden. Hij is de vervulling 
van het OT zoenoffer. Op de grote Verzoendag droeg de bok de zonden 
van het volk de woestijn in. Men zag er niets meer van terug. Zo ook 
droeg de Messias de zonden van al Zijn volk. En daarmee waren al hun 
zonden vergeven en ook vergeten. 

Johannes 1:29 Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!

2Corinthiërs 5: 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor 
ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in 
Hem.

Hebreeën 9: 28 zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden 
van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden 
door hen die Hem verwachten tot zaligheid.

7. Hij kwam in de wereld om te sterven.
De Heere Jezus wist dat Hij gekomen was om te sterven.

Mattheüs 16: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat 
Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van 
de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou 
worden en op de derde dag zou worden opgewekt.

Mattheüs 20: 28 zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om ge-
diend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs 
voor velen.

Johannes 3: 14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo 
moet de Zoon des mensen verhoogd worden,
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De lichamelijke dood van Jezus. De drie uren duisternis waarin God 
de Vader zich afkeert van God de Zoon is voorbij.(Psalm 22:2). De 
toorn van God Zijn Vader is gestild. Het is volbracht!

Lukas 23: 46 En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel 
Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

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.

Mattheüs 27: 50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. 51 
En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot 
beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; 52 ook werden de graven 
geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opge-
wekt; 53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige 
stad en zijn aan velen verschenen. 54 En toen de hoofdman over honderd 
en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die 
gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!

Openbaring 5: 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier 
dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met ze-
ven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezon-
den zijn over heel de aarde... 12 En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat 
geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, 
sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.
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Er zijn rabbijnen die verklaren dat in Jesaja 53 gesproken wordt over 
Israël als de lijdende knecht des HEEREN en niet over de Messias. 
Al de teksten die over de Man van smarten gaan, zouden dan sym-
bolisch moeten worden opgevat. Joodse rabbijnen verklaren ook dat 
met “de knecht des HEEREN” alleen de rechtvaardigen onder het 
Joodse volk bedoeld worden. Er zijn ook christenen die het met deze 
uitleg niet eens zijn, maar die toch denken dat het lijden van het 
Joodse volk een Messiaans karakter heeft. Wat moeten we daar pre-
cies onder verstaan, Messiaans lijden?
Is dat mogelijk? Is het lijden en sterven van de lijdende Knecht des 
HEEREN niet voldoende geweest en moet daar nog wat aan toege-
voegd worden. Ik denk van niet.
Dat lijden en sterven was uniek en voldoende. “Het is volbracht!” Als 
er gesproken wordt over Messiaans lijden van anderen dan kan dat 
afbreuk doen aan het unieke lijden van de Messias Jezus.
Maar staat het lijden van het Joodse volk dan helemaal los van het 
unieke lijden van haar Messias? Ik denk dat er lijnen liggen die zicht-
baar zijn, al kunnen we de diepten daarvan niet geheel doorgronden.

•	 Israël is het door God uitverkoren volk en dat leidt bij veel vol-
ken en mensen tot jaloezie. En jaloezie kan een voedingsbodem 
zijn van haatgevoelens. Bovendien is er in de wereld veel afkeer 
en vijandschap tegen God, de Schepper van hemel en aarde. En 
in het verlengde daarvan ook vijandschap tegen het door God 
uitverkoren volk. Denk hierbij aan Psalm 2, de haat van Haman 
tegen het Joodse volk en de kindermoord in Bethlehem. Satan 
haat God, wil Zijn reddingsplan van de mensheid saboteren. Hij 
probeert het verlossingswerk van de Messias te verhinderen. Dat 
is hem niet gelukt. Maar God heeft nog een plan met Zijn volk 

58 Het lijden van 
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Israël en ook dat zal satan trachten te verhinderen. Denk hierbij 
aan de omringende volken van Israël, die Israël het liefste de zee 
in willen drijven.
Israël moet dus lijden vanwege hun uitverkiezing door God en 
vanwege het reddingsplan door de Messias. In die zin is er spra-
ke van lijden omwille van hun God en hun Messias. Men kan 
dat Messiaans lijden noemen, maar dit is te beperkt uitgedrukt.

•	 Israël is de knecht van de HEERE. Door Israël zullen alle volken 
gezegend worden. De beloofde Messias zal uit Israël geboren 
worden en zo is het geschied. Jezus, geboren uit een Joodse 
vrouw, uit de stam van Juda en het geslacht van David, door de 
Heilige Geest van God verwekt, is door Zijn geboorte voor al-
tijd verbonden met het Joodse volk. Door de Joodse apostelen 
is het Evangelie van Jezus over de gehele wereld verspreid. Dat 
bracht echter ook verdrukking en lijden met zich mee. De Heere 
Jezus heeft dat voorzegd in Johannes 16:33 In de wereld zult u 
verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld 
overwonnen. De Messias belijdende Joden moeten daarom ook 
nu lijden vanwege hun geloof in de Messias.

•	 Een zeer groot deel van het Joodse volk wijst de Messias Jezus af. 
Dit zal echter volgens de apostel Paulus een tijdelijke zaak zijn. 
In Romeinen 11:11 zegt de apostel: 

Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot 
jaloersheid te verwekken. 

Hij gaat verder: 

25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (op-
dat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over 
Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. 26 
En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal 
uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is 
het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. 28 Zij 
zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de 
verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.

Zij blijven bemind door God. God verbreekt het verbond der vaderen 
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niet, hoewel Israël dat wel verbroken heeft. Israël moet geduld heb-
ben en dat brengt lijden met zich mee. Het heil gaat eerst naar de 
heidenen. Was dat Gods plan? Ja en nee. Diepten Gods, niet te door-
gronden. Romeinen 11: 33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid 
als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en 
onnaspeurlijk Zijn wegen!

•	 Het Joodse volk zal echter ook lijden als straf op hun ongehoor-
zaamheid. De HEERE had in Deuteronomium 28 Israël de zegen 
en vloek voorgesteld. Veel zegen als ze de HEERE blijven ge-
hoorzamen maar ook veel ellende en lijden als ze ongehoorzaam 
zijn. 

Deuteronomium 28: 1 En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, 
uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden 
gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een 
plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. 2 En al deze zegenin-
gen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, 
uw God, gehoorzaam bent:... 15 Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem 
van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn 
verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze 
vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen: 

Veel van de vloeken in Deuteronomium genoemd, zijn voor het 
Joodse volk realiteit geworden. Maar de volken die deze vloeken van 
de HEERE hebben uitgevoerd, zijn daarin te ver gegaan. De HEERE 
zegt zelf dat Hij een kleine toorn had tegen Israël, maar de volken 
hebben dat op een onbarmhartige en wrede manier uitgevoerd. 
Daarom heeft de HEERE een grote toorn tegen de volken die het 
Joodse volk gehaat, bedreigd, vervolgd en gedood hebben. 

Jesaja 54:8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik 
verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, 
zegt de HEERE, uw Verlosser. (STV) 

Sommige vertalingen spreken over een grote toorn. De Statenvertaling 
en de King James kiezen voor kleine toorn. Deze vertaling lijkt mij 
beter te passen. In Zacharia 1:15 staat ook dat de HEERE een weinig 
vertoornd was.
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•	 Omdat Israël door God was uitverkoren om de Messias 
voort te brengen heeft Israël steeds te lijden gehad van de 
dienstknechten van satan. De duivel wilde Gods volk uit-
roeien om daardoor de komst van de Messias te verhin-
deren. De satan heeft steeds geprobeerd de komst van 
de Messias te verhinderen. Denk hierbij aan de Farao van 
Egypte, Haman (iemand uit Perzië) en Herodes (een Edomiet). 
Tijdens de aanwezigheid van de Messias op aarde probeerde sa-
tan Jezus te verleiden door Hem het Koningschap over de wereld 
aan te bieden en daardoor Zijn verlossingswerk te verhinderen. 
En na Zijn hemelvaart probeert de satan opnieuw het Joodse volk 
uit te roeien, teneinde de tweede komst van de Messias te ver-
hinderen. Want de Messias zal bij Zijn tweede komst het Joodse 
volk bekeren en verlossen van al haar vijanden.

•	 Het Joodse volk heeft ook zeer te lijden gehad van de christelijke 
kerken door de dwaalleer van de vervangingstheologie. Enkele 
eeuwen na de vorming van de eerste gemeenten kwam de ge-
dachte naar voren dat de gemeenten, de kerk, in de plaats van 
Israël was gekomen. Israël had de Messias gekruisigd en ver-
worpen en er zouden geen beloften meer zijn voor het Joodse 
volk. Dit standpunt had verschrikkelijke gevolgen voor het 
Joodse volk. Verdrijving , vervolging, deportatie, haat, nijd, ja-
loezie, afkeer en plannen tot vernietiging van het Joodse volk, 
die ook ten dele zijn uitgevoerd tijdens de laatste twee dui-
zend jaar. Denk hierbij aan de kruistochten en de Holocaust. 
De vervangingstheologie leeft nog steeds in veel kerken en is 
nog onderdeel van hun leer. Met name in de roomskatholieke 
kerk en de reformatorische kerken is deze theologie nog aan-
wezig. Na 1948 werden ze gedwongen hun zienswijze iets aan 
te passen maar de basisleer werd niet herzien. In de reformato-
rische kerken zijn de zgn. verbondstheologie en de kinderdoop 
basis en onderdeel van de vervangingstheologie. We zullen in dit 
kader hier niet uitgebreid op ingaan, maar de zin in het doops-
formulier dat “de doop in de plaats van de besnijdenis is geko-
men” zegt op zichzelf al genoeg.

•	 Lijden vanwege de voorrang van de heidenen. De Gemeente was 
in het OT een verborgenheid. Dat wil zeggen, nergens in het OT 
wordt gesproken over een Gemeente (Lichaam van Christus) van 
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gelovige Joden en heidenen. Wel komen individueel in het OT 
heidenen tot geloof in de God van Israël. Want de HEERE had 
aan Abraham beloofd dat met zijn nageslacht alle volken der aarde 
gezegend zullen worden.

  
Genesis 18: 18 Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk 
worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. 

 

In het NT kwam onder de prediking van de Heere Jezus een enkele 
heiden tot geloof in de Messias. Maar Jezus zei Zelf dat Hij in de eerste 
plaats was gekomen voor het volk Israël. Vele Joodse mensen kwamen 
na de hemelvaart van de Messias tot geloof, zelfs vele duizenden, maar 
de grote meerderheid van het Joodse volk wees de Messias af. Daardoor 
ging het heil eerst naar de heidenen. Voor Zijn hemelvaart gaf Jezus 
daartoe opdracht aan Zijn discipelen. 

Mattheüs 28: 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij 
is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al 
de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 

Op het eerste apostelconvent in Jeruzalem moesten de Joodse gelovi-
gen erkennen dat God ook de heidenen besloten had in Zijn heilsplan. 

Handelingen 15:13 En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannen-
broeders, luister naar mij. 14 Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar 
de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te 
nemen. 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.

Efeziërs 2: 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar 
medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het 
fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de 
hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot 
een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een 
woning van God, in de Geest.
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De verwerping van de Messias Jezus houdt in dat een groot ge-
deelte van het Joodse volk moet wachten op de zaligheid. Dit 
brengt echter ook verstrooiing en lijden met zich mee. Zat dit in 
Gods plan? “Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.”  
(Handelingen 15: 18) 
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In de Oudtestamentische offerdienst moest een offerlam geofferd 
worden op het altaar dat door God geheiligd was. We lezen hierover in 

Exodus 29: 37 Zeven dagen lang moet u verzoening doen voor het altaar 
en het heiligen; dan zal dat altaar allerheiligst zijn. Ieder die het altaar aan-
raakt, zal heilig zijn... 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij 
zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 44 Dan zal Ik de tent van 
ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aäron en zijn zonen heiligen om 
voor Mij als priester te dienen.

In een toespraak tot de scharen en de discipelen sprak de Messias 
over de Schriftgeleerden en Farizeeën. Hij noemt hen blinden en 
zegt hierover in Mattheüs 23: 19 Dwazen en blinden! Want wat is 
meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt? Jezus is het Offerlam 
dat geslacht moet worden voor de zonden der mensen. Maar wat is 
Zijn altaar geweest waarop Hij geslacht is? Is dat het kruis waaraan 
Hij gehangen heeft? Was dat kruis dan door God geheiligd, zoals 
de voorschriften waren? Nee, daar lezen we niets over in de Schrift. 
Het was integendeel een vloekhout. Zijn altaar was Zijn Goddelijke 
natuur. De Messias Jezus heeft twee naturen, een Goddelijke en een 
menselijke natuur. Naar Zijn menselijke natuur was Hij het Offerlam, 
naar Zijn Goddelijke natuur was Hij het altaar. Het altaar heiligt het-
geen er op geofferd wordt. Het altaar van Jezus’ Goddelijke natuur 
heeft het offer van Zijn lichaam geheiligd en heeft het eeuwige waar-
de gegeven.

59 Het altaar van 
het Offerlam
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In de voorgaande perikoop ging het over het lijden en sterven van de 
Messias als het door God gegeven Offerlam. De Messias is echter zo-
wel Offerlam als Hogepriester. De Messias is de ware , de volmaakte 
Hogepriester. Aäron was maar een beeld van de Messias. De Messias 
is God en Mens. Als Zoon van God kon Hij de hemel binnengaan, het 
ware “Heilige der Heiligen”, waar God Zelf is. Maar Hij is ook mens. 
Als mens kan Hij als vertegenwoordiger van de mensen optreden. 

Hebreeën 2:17 Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, 
opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen 
die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen

Dat doet ons denken aan Aäron, die op de Grote Verzoendag het 
Heilige der Heiligen binnenging met het bloed der verzoening om 
dat te sprenkelen op en voor het verzoendeksel. Daardoor deed hij 
verzoening voor hun zonden. Maar wat Aäron deed was slechts geldig 
voor één jaar. ( Hebreeën 9:25). Ieder jaar waren opnieuw offers no-
dig. De noodzaak van herhaling bewees dat de zonden niet werkelijk 
waren weggedaan, ze waren bedekt. Het sprak alles van “toekomstige 
goederen”, waarvan de offers een schaduwbeeld waren. De Messias is 
eens en voor altijd het heiligdom binnengegaan in de kracht van het 
volkomen offer van Zichzelf.

Hebreeën 10:14 Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot 
in eeuwigheid volmaakt.

60 De Messias is zowel
Offerlam als 
Hogepriester
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60 De Messias is zowel
Offerlam als 
Hogepriester

Aan al Gods heilige en rechtvaardige eisen is door de Messias vol-
daan. Een herhaling is niet nodig. Daarom heeft God de Messias 
voor altijd gezet aan Zijn rechterhand.
De gelovigen hebben nu een Hogepriester bij God en een voorspraak 
bij de Vader. Zijn priesterdienst heeft nu een ander karakter dan vóór 
het volbrachte offer. Zijn dienst is nu: 

 – Om de gelovigen te hulp te komen, 

Hebreeën 2: 18 Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, 
kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.

 – Om voor de gelovigen te bidden bij de Vader, 

Hebreeën 7: 25 Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem 
tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

 – Hij werkt in de gelovigen een volmaakt werk door de Heilige 
Geest, 

Hebreeën 13: 21 moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en 
in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij 
de heerlijkheid in alle eeuwigheid. 

 – De gelovigen mogen voor alle dingen in hun leven met vrijmoe-
digheid gaan tot hun Heere en Verlosser met een waarachtig 
hart en in volle zekerheid van het geloof, 

Hebreeën 4:16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van 
de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om gehol-
pen te worden op het juiste tijdstip.

Hebreeën 10: 22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in 
volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht gewe-
ten en ons lichaam gewassen is met rein water.
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 – Dat het lichaam gewassen is betekent: 

Titus 3: 5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaar-
digheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, 
door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.
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De Heere Jezus houdt de verdienste van Zijn bloedstorting de Vader 
voor en op grond van die betaalde prijs pleit Hij om genade voor Zijn 
uitverkorenen. De hogepriester was hierin een type van de Messias. 
Aäron moest vier dingen doen. De offerdieren slachten. Met het 
bloed in het Heilige der Heiligen ingaan. Het bloed sprengen op 
het verzoendeksel. De wierook aansteken en de reuk daarvan als een 
wolk doen opstijgen boven het verzoendeksel en zó werd er verzoe-
ning gedaan. Leviticus 16:11-16. De Messias, onze Hogepriester, be-
antwoordt volkomen aan dit voorbeeld.
Hij werd als een zondoffer opgeofferd, hetgeen overeenkomt met het 
slachten van de var door de priester. Hij is opgevaren naar de hemel, 
hetgeen overeenkomt met het gaan van de priester in het Heilige der 
Heiligen. Hij houdt het bloed Zijn Vader voor, hetgeen beantwoordt 
aan het sprengen van het bloed door de priester op het verzoendek-
sel. Hij bidt tot Zijn Vader opdat Hij op grond van Zijn bloedstorting 
genade zou bewijzen aan zondaren. Het gebed komt overeen met 
de wolk van reukwerk die opstijgt. Door deze offerande wordt God 
verzoend, hetgeen overeenkomt met de handelingen van de priester 
om verzoening te doen.

Het bloed van Jezus, de Messias, reinigt van alle zonde. (1Johannes 
1:9). Het bloed van alle offerdieren kon de zonde niet wegnemen.
De schrijver van de brief aan de Hebreeën heeft dat op een perfecte 
wijze weergegeven.

Hebreeën 9: 11 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de 
toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte ta-
bernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze 
schepping is. 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar

61 Het werk van Jezus,
de Messias, 
als Hogepriester
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door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft 
daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. 13 Want als het bloed van stieren 
en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt 
tot reinheid van het vlees, 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! 15 En daarom is Hij de Middelaar 
van het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening 
van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de be-
lofte van de eeuwige erfenis ontvangen. 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. 18 Daarom is ook het eerste 
niet zonder bloed ingewijd. 19 Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan 
heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en 
van de bokken met water en scharlakenrode wol en hysop, en besprenkelde het 
boek zelf en heel het volk, 20 terwijl hij zei: Dit is het bloed van het verbond dat 
God u bevolen heeft te houden. 21 Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor 
de ere dienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. 22 En bijna alles 
wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt 
er geen vergeving plaats.
 
Hebreeën 10: 3 Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de 
zonden herinnerd. 4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken 
de zonden wegneemt. 5 Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer 
en spijsoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedge-
maakt. 6 Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. 7 Toen zei 
Ik: Zie, Ik kom- in de boekrol is over Mij geschreven- om Uw wil te doen, o God. 
8 Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers 
voor de zonde hebt U niet gewild en hebben U niet behaagd, hoewel zij overeen-
komstig de wet worden gebracht. 9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te 
doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te 
zetten. 10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam 
van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. 11 En iedere priester stond wel 
dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit 
zouden kunnen wegnemen, 12 maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer 
voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand van 
God. 13 Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor 
Zijn voeten gemaakt worden. 14 Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd 
worden, tot in eeuwigheid volmaakt.
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Hebreeën 11: 17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de 
proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, 
heeft zijn eniggeborene geofferd. 18 Tegen hem was gezegd: Dat van Izak 
zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij 
machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. 19 En hij kreeg hem als 
het ware daaruit ook terug.
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De opstanding van de Heere Jezus is de belangrijkste en grootste ge-
beurtenis in de heilsgeschiedenis. Omdat dit het bewijs is dat God de 
Vader het offer van Zijn Zoon heeft aangenomen. De apostel Paulus 
zegt: 

1Corinthiërs 15:14 En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking 
zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.

In het OT is ook gesproken over de opstanding van de Messias. Niet 
in directe zin, maar wel in indirecte zin. De Messias zal de verderving 
niet zien zegt Psalm 16:10. En Psalm 21:5 zegt dat Hij eeuwig leven 
krijgt. Hij zal verzadigd worden met veel dagen, (Psalm 91:16). Hij zal 
de dagen verlengen, dat betekent, Hij zal lang leven, ja eeuwig leven. 
(Psalm 21:5)

Psalm 72: 17 Zijn naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt 
zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend wor-
den; alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.

Psalm 89: 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. Sela 

Jesaja 53: 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.

62 De opstanding van
de Messias Jezus
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62 De opstanding van
de Messias Jezus

In het NT is de Messias in discussie met de Sadduceeën over de op-
standing. De Heere Jezus verwijst in Zijn antwoord naar wat God in 
de Schriften tot hen gesproken heeft: 

Mattheüs 22:32 Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God 
van Jakob? God is niet een God van doden, maar van levenden.

De Heere Jezus sprak toen Hij op aarde was, over Zijn eigen op-
standing, maar ook over de opstanding van de rechtvaardigen en de 
opstanding van de onrechtvaardigen.
In Mattheüs 20:19 spreekt Hij over Zijn lijden, sterven en opstanding: 

en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten en te 
geselen en te kruisigen; maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden.

In het einde der tijden zullen er twee opstandingen zijn. De Heere 
Jezus spreekt hierover in Openbaring 20. Er is een eerste opstanding 
van de rechtvaardigen. Na deze opstanding zullen zij worden opge-
nomen in de hemel. Het is opmerkelijk dat in de Rooms-Katholieke 
kerk en in de reformatorische kerken bijna of geheel niet gesproken 
wordt over de eerste opstanding. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt 
door het standpunt van Augustinus, die de eerste opstanding gees-
telijk opvatte als zijnde de wedergeboorte van de gelovigen. Dit kan 
m.i. door geen Schriftwoord onderbouwd worden. De tweede op-
standing is aan het einde van de tijden, na het duizendjarig Vrederijk 
en de laatste verdrukking door satan. De tweede opstanding is de 
opstanding van de onrechtvaardigen, van de mensen die niet de 
Messias als hun Zaligmaker hebben aangenomen. 

Lukas 14: 14 En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. 
Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.

Johannes 5: 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, 
tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de 
opstanding ter verdoemenis.
 
Johannes 11: 25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; 
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,
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Openbaring 20: 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, 
totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstan-
ding. 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 werkelijke opstanding van de Heere Jezus wordt in de Bijbel op 
verschillende plaatsen weergegeven.

In Mattheüs 28: 1 Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de 
eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om 
naar het graf te kijken. 2 En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want 
een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de 
steen van de opening weg en ging erop zitten. 3 Zijn gedaante was als een 
bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst 
voor hem en werden als doden. 5 Maar de engel antwoordde en zei tegen 
de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, 
Die gekruisigd was. 6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd 
heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. 7 En ga haastig heen 
en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij 
gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. 8 
En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij 
snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. 9 Toen zij weggingen om 
het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en 
zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden 
Hem. 10 Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn 
broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.

Zie ook Markus 16:1-14;... 9 En toen Jezus opgestaan was, ‘s morgens vroeg 
op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit 
wie Hij zeven demonen uitgedreven had.

Lukas 24:1-50;... 39 Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. 
Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet 
dat Ik heb. 40 En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten zien.

Johannes 20:1-31;... 19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week 
en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de
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Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen 
hen: Vrede zij u! 20 En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen 
en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen.

Wat is de betekenis van de opstanding van de Messias Jezus?
•	 Uit de opstanding blijkt dat God Zijn offer aanvaard heeft. Hij 

mag zitten aan de rechterhand van Zijn Vader. (Hebreeën 1:3)
•	 Door de opstanding heeft Hij bewezen de Zoon van God te zijn. 

(Romeinen 1:4)
•	 De dood is verzwolgen in de overwinning (1Corinthiërs 15:54)
•	 Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. (Romeinen 4:25)
•	 Jezus de Messias is gestorven en opgestaan, weer levend geworden, 

opdat Hij over doden en levenden heersen zou. (Romeinen 14:9) 
•	 Hij is voor altijd voor de zonde gestorven, Hij leeft voor God. 

(Romeinen 6:10)
•	 Hij, die de Heere Jezus opgewekt heeft, zal ook ons (gelovigen) 

door Jezus opwekken. (2Corinthiërs 4:14)
•	 Indien wij levend gemaakt zijn met de Messias, heeft Hij ons 

mede opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelse ge-
westen, in Messias Jezus.(Efeziërs 2:5,6)

•	 Door de dood overwint Jezus de duivel, die de macht van de 
dood had.(Hebreeën 2:14)

Na de Hemelvaart van de Heere Jezus en na de uitstorting van 
de Heilige Geest geven de apostelen een krachtig getuigenis van 
de gekruisigde en opgestane Zoon van God. Zij beginnen op het 
Wekenfeest (Pinksterfeest) in Jeruzalem en zwermen daarna uit, door 
vervolging, in de omringende en verre landen, om ook daar de blijde 
Boodschap van het Evangelie te brengen.

Handelingen 2: 29 Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aarts-
vader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, 
en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. 30 Aangezien hij een profeet was 
en wist dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van 
zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan 
om Hem op zijn troon te zetten, 31 daarom voorzag hij dit en zei hij over de 
opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn 
vlees geen ontbinding heeft gezien.
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Handelingen 4: 33 En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af 
van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen 
allen.

Handelingen 24: 15 Ik heb hoop op God- zij zelf verwachten het ook- dat 
er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als on-
rechtvaardigen.

Handelingen 26: 23 namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als 
Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit 
volk en de heidenen.

De opstanding heeft ook gevolgen voor allen die in de Zoon van God 
geloven. 
Paulus spreekt hierover in Romeinen 8. Indien de gelovige met Jezus 
is gestorven, zal hij ook met Hem opstaan in een nieuw leven. Ook in 
andere brieven komt dit thema aan de orde. De opstanding van Jezus 
is de garantie dat allen die in Hem geloven ook zullen opstaan en aan 
Hem gelijkvormig worden. 

Romeinen 8: 5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van 
het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.

Het gehele hoofdstuk van 1Corinthiërs 15 gaat grotendeels over de 
opstanding der doden.

1Corinthiërs 15: 14 En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking 
zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof... 20 Maar nu, Christus ís 
opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen 
zijn. ...42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt 
gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.

Filippenzen 3: 10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstan-
ding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijk-
vormig word, 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.
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Colossenzen 1:18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de 
Gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in 
allen de Eerste zou zijn. 

1Petrus 1: 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, 
Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed 
worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de 
doden,

In de openbaring van de Heere Jezus aan Zijn apostel Johannes zegt 
de Heere in het kort wat er met Hem is gebeurd. Hij is dood geweest, 
maar Hij leeft nu in alle eeuwigheid.

Openbaring 1: 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en 
Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben 
de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik 
ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk 
van de dood en van de dood zelf.
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De Heere Jezus heeft Zijn taak op aarde volbracht. Hij heeft geleden 
aan het kruis, is gestorven voor de verzoening van de zonden van de 
wereld. Voor de zonden van de uitverkorenen van Zijn Vader. De toorn 
van Zijn Vader is gestild. Nu gaat Hij terug naar Zijn Vader. Hij mag 
zitten aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij ontvangt van de Vader 
alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is daar om voor Zijn gelo-
vigen te bidden. 
Het lijkt alsof de goede Herder door Zijn hemelvaart ver weg is van 
Zijn schapen. Maar Hij is juist heel dicht bij hen, ja in hen. Want tien 
dagen na Zijn vertrek van deze aarde zendt Hij Zijn heilige Geest in 
de harten van al Zijn volgelingen. De hemelvaart wordt beschreven in:

Handelingen 1: 6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, 
zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei te-
gen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader 
in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8 maar u zult de kracht van de Heilige 
Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in 
Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 
9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en 
een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Het nut van Zijn hemelvaart wordt beschreven in Johannes 16:5-16; 
Vers 7 is de kerntekst:

7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik 
niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal 
Ik Hem naar u toe zenden.

Ook in het OT wordt gesproken over Zijn terugkeer naar de hemel. 

63 De hemelvaart van
de Messias Jezus
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63 De hemelvaart van
de Messias Jezus

Zoals ook op veel plaatsen gesproken wordt over Zijn komst naar 
deze aarde. De profeet Hosea zegt over Zijn terugkeer:

Hosea 5:15 Ik zal heengaan en terug keren tot Mijn plaats, totdat zij hun 
schuld erkennen en Mijn aangezicht zoeken; in hun droefheid zullen zij Mij 
vroeg zoeken. (King James vert.)

Midrasch Echa (41) zegt hierover: De Heilige –geprezen zij Hij- zei:”Ik 
heb niet langer een woonplaats in dit land. “Ik zal Mijn Schechina 
daarvan terugtrekkenen naar Mijn vorige woning opvaren; aldus staat 
het geschreven: “Ik zal heengaan en naar Mijn plaats terugkeren” Tot 
zij hun schuld erkennen en Mijn Aangezicht zoeken.” (Hosea 5:15).

In Midrasch Ruth (5,6) lezen we: Rabbi Berechia zei namens Rabbi Levi: 
“De komende Verlosser (Messias) zal zoals de vroegere verlosser ( Mozes) 
zijn. Precies zo als de vroegere verlosser zichzelf openbaarde en later voor 
hun verborgen was (zijn graf werd niet gevonden), zo zal de toekomstige 
Verlosser aan u geopenbaard worden en daarna verborgen zijn.”

De profeet Hosea spreekt niet alleen over Zijn teruggaan maar ook 
over de bekering van Israël. En over Zijn wederkomst, want Hij zal 
teruggaan totdat de Joodse mensen hun schuld erkennen. Meer hier-
over in Zacharia 14. Dan zullen Zijn voeten weer staan op de Olijfberg.

Ook in Psalm 68:19 wordt gesproken over de hemelvaart van de Messias: 

19 U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt 
gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: 
om bij U te wonen, HEERE God!

 

Daniël spreekt in hoofdstuk 7:13,14 over de terugkeer van de Messias naar 
Zijn Vader in de hemel. Hij ontvangt dan alle macht in hemel en op aarde.

13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de 
hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en 
men deed Hem voor Zijn aangezicht nader bijkomen. 14 Hem werd gegeven 
heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten 
Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet 
ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.
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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)

Mattheüs 26: 24 De Zoon des mensen gaat wel heen zoals over Hem ge-
schreven 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 de vervulling van 
profetie van de profeet Jesaja heeft laten zien door blinden en kreu-
pelen en lammen te genezen. Daarna staat geschreven in Mattheüs 
13:1 dat Jezus uit het huis (van Israël) ging en zat bij de zee (der vol-
ken). Daarna spreekt Hij tot de mensen alleen nog door gelijkenis-
sen, die Hij aan Zijn discipelen verklaart.
Betekent dit het definitieve einde van Israël, zoals sommigen uitleg-
gen 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. 

64 Het nieuwe verbond
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64 Het nieuwe verbond

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 Hij Zijn bloed gestort heeft als offer voor 
de vergeving van de zonden van allen die door de Vader aan Hem 
worden gegeven. 
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. 

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 vergoten 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 eeu-
wige 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 tre-
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den. 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 reinigt van dode werken (Hebreeën 9:14).
Verlost door het bloed (1Petrus 1:19).
Het bloed reinigt van alle zonde. (1Johannes 1:7).
Gewassen en verlost van zonden door Zijn bloed (Openbaring 1:5).
Overwonnen door het bloed van het Lam (Openbaring 12:11).
Kleding gewassen in het bloed van het Lam (Openbaring 7:14).
In al deze verzen gaat het over Hem, Die het 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 we-
reld. (Psalm 117:1)
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 gebracht. 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 worden 
door de Geest van God en Jezus , de Messias, door een waar geloof 
aannemen als hun Zaligmaker. Het is een genadeverbond. Alleen 
door de genade van God kan men deel krijgen aan dit verbond. Door 
de doop krijgt men geen deel aan het Nieuwe Verbond. Helaas wordt 
dit door veel kerken in de één of andere vorm geleerd.
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Zowel in het OT als in het NT wordt gesproken over het werk van 
Gods Geest. Maar er zijn belangrijke verschillen.
De Heilige Geest is een Persoon. De derde Persoon in de Goddelijke 
Drie-eenheid. Dat was in het OT nog niet zo bekend. Hij werd door 
de profeten gezien als de Schenker van het leven. Ook Job getuigt 
hiervan in: 

Job 33: 4 De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige 
heeft mij levend gemaakt.

In Genesis 1 kunnen we lezen dat de Geest van God betrokken is 
geweest bij de Schepping.

Genesis 1: 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu 
was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God 
zweefde boven het water.

De eerste mensen hadden Gods Geest ontvangen, maar door hun val 
in de zonde, heeft God de Heilige Geest van hen weggenomen, zoals 
we in Genesis 6 kunnen lezen.

Genesis 6: 3 Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de 
mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig 
jaar zijn.

De Heilige Geest wordt in het OT ook gekend als een Persoon, maar 
het is nog beperkt.

65 De Heilige Geest
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In Jesaja 63:10 lezen we over het bedroeven van de Heilige Geest en 
komt Hij duidelijk over als een Persoon, “10 Zij daarentegen zijn 
ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd. 
Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand, Hij Zelf heeft te-
gen hen gestreden.”

In het OT komt het ook dikwijls voor dat de Heilige Geest in een 
persoon aanwezig en ook duidelijk voor buitenstaanders kenbaar is. 
Maar in verhouding tot het NT is dat heel beperkt. Enkele voorbeel-
den in het OT zijn:

Genesis 41: 38 Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit 
iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is? ( het betreft 
hier Mozes, Gods dienaar.)

Exodus 31: 2 Zie, Ik heb Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de 
stam Juda, bij zijn naam geroepen. 3 Ik heb hem vervuld met de Geest van 
God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap,

In het laatste vers is zelfs sprake van een vervuld zijn met de Geest 
van God. In Numeri 27 lezen we dat Jozua een man is waarin de 
Geest van God is. 

Numeri 27: 18 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Neem Jozua bij u, de zoon 
van Nun, een man in wie de Geest is, en leg uw hand op hem.

Toen Mozes de leiding over het volk Israël niet meer alleen aan kon, 
kreeg hij assistentie van 70 oudsten uit het volk Israël en om die taak 
aan te kunnen, kregen ook zij een deel van de Geest die op Mozes was.

Numeri 11: 16 De HEERE zei tegen Mozes: Verzamel voor Mij zeventig 
mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van 
het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting 
brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. 17 Dan zal Ik neerdalen en daar 
met u spreken. En van de Geest Die op u is, zal Ik een deel afzonderen en op 
hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die 
niet zelf alleen hoeft te dragen... 25 Toen daalde de HEERE neer in de wolk en 
sprak tot hem, en Hij zonderde een deel af van de Geest Die op hem was, en 
droeg dat over op de zeventig mannen, die oudsten. En het gebeurde, toen de
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Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. 26 Twee 
mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De naam van de ene 
was Eldad, en de naam van de andere Medad. De Geest rustte op hen-zij 
behoorden namelijk tot de aangeschrevenen, maar waren niet naar de tent 
vertrokken-en zij profeteerden in het kamp... 29 Maar Mozes zei tegen hem: 
Zet u zich voor mij in? Och, of allen van het volk van de HEERE profeten 
waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gaf!

Aan het eind van de woestijnreis, toen zij voor de eerste keer aan de 
grens van Kanaän stonden, deed zich een bijzondere situatie voor. 
Na de terugkomst van de verspieders bleken er nog maar heel weinig 
van het volk de Heilige Geest te hebben, zelfs de oudsten niet. Alleen 
Gods knecht Kaleb had een andere Geest, blijkbaar de Heilige Geest, 
om de goede keuze te kunnen maken en op de HEERE te vertrou-
wen. En daarbij dan nog Mozes en Jozua.

Numeri 14: 24 Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest 
was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land 
waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.

In het OT wordt ook meer gesproken dat de Geest over iemand 
kwam dan dat de Geest in iemand kwam. Een voorbeeld hiervan is 
de geschiedenis met Bileam en dit is bovendien een voorbeeld van 
een situatie dat de Geest van God over een goddeloos iemand kwam.

Numeri 24: 2 Toen Bileam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegerd volgens 
zijn stammen, kwam de Geest van God over hem.

In het OT wordt het werk van de Heilige Geest ook vaak gezien in 
samenhang met geweld.
Simson, die door de Heilige Geest aangegrepen een jonge leeuw uit-
eenscheurde en in Gaza de pilaren van de afgodentempel , gewijd aan 
de god Dagon, omver trok. Ook militaire leiders als Othniël , Gideon 
en Jefta in het boek Richteren, werden door de Geest aangegrepen, 
omvat, bekleed of zoals vele vertalingen weergeven, de Geest kwam 
op Gideon. “Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen” betekent dat de 
mannen van het huis van Abiëzer werden opgeroepen hem te volgen.
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Richteren 6: 34 Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op 
de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen.

In het NT ligt dat anders. In het OT kwam en ging de Heilige Geest, 
naar gelang de opdracht van God, de Vader. Na de Pinksterdag komt 
de Heilige Geest wonen in het hart van de gelovigen, (1Corinthiërs 
6:19,20). Een andere NT- taak vinden we in 

1 Corinthiërs 12:13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één li-
chaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij 
vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

De vrucht van de Geest wordt zichtbaar naar 

Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

De Heilige Geest had echter ook in het OT deel aan de heiligmaking 
zoals blijkt uit het vurig gebed van koning David “Neem Uw Heilige 
Geest niet van mij”. David was bang dat dit zou gebeuren, als gevolg 
van zijn zonde met Bathseba. De zonde van David en ook van Israël 
bedroefde de Heilige Geest.

In het OT kon de Geest over iemand komen, maar door bepaalde 
oorzaken ook weer verdwijnen. Een voorbeeld hiervan is koning Saul. 
Dit wordt beschreven in 

1Samuël 16: 13 Toen nam Samuël de oliehoorn en zalfde hem te midden 
van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf 
die dag en voortaan. Daarna stond Samuël op en ging naar Rama. 14 De 
Geest van de HEERE was van Saul geweken, en een boze geest bij de HEERE 
vandaan joeg hem angst aan... 23 En telkens wanneer de boze geest van God 
over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor 
Saul was dat dan een verademing: het ging beter met hem en de boze geest 
week van hem..

Nog enkele voorbeelden van personen in het OT die met de Geest 
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des HEEREN vervuld werden: David (2Samuël 23:1), Elia en Elisa 
(2Koningen 2:9), de leviet Jachaziël (2Kronieken 20:13), Zekarja, zoon 
van priester Jojada (2Kronieken 24:20).
Koning David profeteerde in het OT over de Messias die komen zou. 
De profeten hebben ook geprofeteerd over de Heilige Geest Die ko-
men zou. Dit heeft soms betrekking op de Geest die op de Messias 
zal rusten en waarmee Hij vervuld zal zijn. 
De profetie kan ook slaan op het werk van de Heilige Geest in Zijn 
vernieuwende kracht in de harten van de Israëlieten. Achteraf blijken 
er soms twee dimensies in de profetieën te zijn. Enerzijds betrekking 
hebbend op de eerste komst van de Messias en anderzijds op de 
tweede komst. 

Jesaja 11: 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van 
Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de 
Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van 
raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.

Jesaja 32: 14 Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophou-
den; Ofel en wachttoren zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn, een vreug-
de voor wilde ezels, een weide voor kudden. 15 Totdat over ons uitgegoten 
wordt de Geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld 
worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. 

Jesaja 44: 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 na-
komelingen.

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;

Jesaja 63: 10 Zíj daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn 
Heilige Geest bedroefd. Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand, Hij 
Zelf heeft tegen hen gestreden. 11 Toch dacht Hij aan de dagen vanouds, 
aan Mozes, aan Zijn volk. Maar nu, waar is Hij Die hen deed opgaan uit de 
zee met de herders van Zijn kudde, waar is Hij Die Zijn Heilige Geest in hun 
midden stelde,
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Ezechiël 11: 5 Toen viel de Geest van de HEERE op mij en Hij zei tegen mij: 
Zeg: Zo zegt de HEERE: Dit hebt u gezegd, huis van Israël. Wat in uw geest 
opkomt, weet Ik.

Ezechiël 36: 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 Dan zal Ik u 
een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het 
hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 
Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verorde-
ningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Ezechiël 37: 12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere 
HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprij-
zen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. 13 Dan zult u weten 
dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe 
oprijzen, Mijn volk. 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.

Ezechiël 39: 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 achterblij-
ven. 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.

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.

De geboorte van de Messias Jezus was het werk van de Heilige Geest. 
De evangelist Mattheüs vertelt ons hier over. 

Mattheüs 1: 18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl 
Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij 
samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.
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Johannes de Doper, de heraut van de Messias, wijst er in zijn pre-
diking op dat de Messias zal dopen met de Heilige Geest. Ook met 
vuur, maar dat ziet op zijn taak als rechter.
Jezus doopte Zijn discipelen met de Heilige Geest en na Zijn 
Hemelvaart werd de Heilige Geest uitgestort en daarna ontvangen 
allen de Heilige Geest, die in Hem geloven en gedoopt worden in de 
Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Mattheüs 3: 11 Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij 
komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dra-
gen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Toen de Messias nog op aarde was, gaf Hij Zijn discipelen onderwijs 
inzake het belangrijkste werk van de Heilige Geest. Dat belangrijkste 
werk is om de mensen te overtuigen van zonde. En van de gerechtig-
heid van de Messias. Wij mensen leven van nature in ongerechtig-
heid en kunnen onmogelijk rechtvaardig voor God verschijnen als 
Hij gaat oordelen en onze levensboeken worden geopend. Mensen 
kunnen alleen rechtvaardig gemaakt worden door het geloof in de 
Messias Jezus, door bekering en wedergeboorte.
Door dit werk van de Heilige Geest, worden de Vader en de Zoon 
verheerlijkt. Hierover spreken de volgende teksten:

Johannes 16: 7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik weg-
ga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als 
Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. 8 En als Die gekomen is, zal Hij de 
wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, 
omdat zij niet in Mij geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar 
Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; 11 en van oordeel, omdat de vorst 
van deze wereld veroordeeld is... 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van 
de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet 
vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, 
en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij verheerlijken, 
want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. 15 Alles wat de 
Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal 
nemen en het u zal verkondigen.

De vrucht van de Geest, zoals genoemd in Galaten 5:22, is belangrijk, 
de gaven van de Geest, als genoemd in 1Corinthiërs 12:4-10, zijn be-
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langrijk, maar het belangrijkste is toch het werk van de Heilige Geest, 
als hierboven weergegeven, het zalig maken van zondaren.
Daarom moet in de prediking dit werk altijd centraal staan. Zoals dat 
ook de spits van de prediking was van Johannes de Doper, van Jezus 
Zelf en van de apostelen. 

De doop met vuur
De andere doop waar Johannes de Doper over sprak, was de doop 
met vuur. Waarom of waartoe dopen met vuur? Vuur in de Bijbel 
heeft te maken met heiligheid, oordeel, loutering. In Jesaja 4 zegt de 
HEERE dat Israël gereinigd moet worden van hun schulden door de 
Geest van oordeel en uitbranding door vuur. In Zacharia 13 zegt de 
profeet dat de HEERE Israël voor een derde deel in het vuur zal bren-
gen, zal louteren. En dat deel, het overblijvende deel, zal gereinigd 
de Naam van de HEERE weer aanroepen. En in Maleachi 3 wordt ook 
gesproken over vuur, smelten, reinigen en zuiveren van Israël en met 
name de Levieten, de dienstknechten van God.
Als de HEERE oordeelt, reinigt en loutert dan kunnen de gevolgen 
tweeërlei zijn. Of de mens wordt geoordeeld en wordt door het vuur 
verslonden, of de mens wordt gereinigd, gelouterd, de zonden weg-
gedaan en is dan bereid om de HEERE alle eer en lof te geven. 
Als in een opwekkingslied gezongen wordt “Doop mij met vuur”, dan 
is dat niet correct. Een bekeerd iemand, een kind van God, is al ge-
reinigd, hoeft niet meer met vuur gedoopt te worden.
In het NT spreekt de apostel in 1Corinthiërs 3 ook over de dag van het 
oordeel. Ieders werk zal door vuur beproefd worden. 
Als in Handelingen 2 de uitstorting van de Heilige Geest beschreven 
wordt, staat er in vers 3 “tongen als van vuur”. 

Jesaja 4:4 Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen 
zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan wegge-
spoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding,

Zacharia 13:9 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 verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; 
en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.
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Maleachi 3: 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.

1Corinthiërs 3: 13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het name-
lijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal 
het vuur beproeven. 14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd 
heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. 15 Als iemands werk verbrandt, 
zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als 
door vuur heen.

Na de Hemelvaart van de Heere Jezus trad in werking wat door de 
profeet Joël is beloofd inzake het Nieuwe Verbond, de Heilige Geest 
werd uitgestort.

Joël 2: 28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle 
vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen 
dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren 
en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

Handelingen 2: 16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17 
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn 
Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge-
mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 18 En 
ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn 
Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

Na de uitstorting van de Heilige Geest kwamen velen in Israël tot be-
kering, geloof en tot wedergeboorte. Tot geloof in de Heere Jezus, de 
Messias. Na de preek van de apostel Petrus kwamen velen tot bekering, 
tot verootmoediging en tot geloof in de Messias Jezus, die zij kort te-
voren hadden gekruisigd. Wat een machtig werk van de Heilige Geest 
om dode harten levend te maken, om harde harten week te maken.
Dit was een gedeeltelijke vervulling van de profetieën van de profeten 
betreffende het Nieuwe Verbond en de uitstorting van de Heilige 
Geest. De andere dimensie van de profetieën hebben betrekking op 
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de bekering van Israël in het einde der tijden.

Handelingen 2: 22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus 
de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, 
wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals 
u ook zelf weet,... 36 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God 
Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u 
gekruisigd hebt.

Handelingen 2: 40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis 
af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde 
geslacht! 41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; 
en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Handelingen 8: 15 en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat 
zij de Heilige Geest mochten ontvangen. 16 (Want Hij was nog op niemand 
van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere 
Jezus.) 17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.

Handelingen 9: 17 En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na 
hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij 
gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u geko-
men bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld 
zou worden.

Handelingen 10: 44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige 
Geest op allen die het Woord hoorden. 45 En de gelovigen die van de besnij-
denis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten 
zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd,

Bekering is omkeren -zondaar worden voor God- overtuigd worden 
van zonde, gerechtigheid en oordeel door Gods Geest -verlichting 
van het verstand- berouw hebben –schuld belijden- overgave- ster-
ven aan eigen ik. Werken doen die in overeenstemming zijn met de 
bekering. Het is de eis van God aan ieder mens om zich te bekeren. 
Van nature wil een mens zich niet bekeren. Niemand zoekt God. Het 
is Gods werk aan de mens en in de mens. Het is God die werkt het 
willen en het werken. Niemand kan echter God de schuld geven dat 
hij niet bekeerd is. Het is zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.
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Geloof in Jezus Christus is Christus omhelzen -als Verlosser- 
Verzoener- Rechtvaardigmaker- Zaligmaker- Reinigmaker- 
Heiligmaker. Wie in de Zoon gelooft wordt niet veroordeeld, maar 
heeft eeuwig leven. Eigen wil verloochenen. Het is de wil van God 
voor ieder mens om in de Zoon te geloven. Geloof is gave van God. 
God heeft nooit het besluit genomen het ongeloof in iemand te wer-
ken. God is geen auteur van de zonde. Niemand kan God de schuld 
geven dat hij niet gelooft. God heeft ook niet een speciaal besluit 
genomen om een mens te verwerpen. Maar het is wel zo dat ieder 
mens bij zijn geboorte als een ongelovige wordt geboren. (Met uit-
zondering van Johannes de Doper.)
 
Wedergeboorte – van dood levend worden- nieuw leven ontvangen- 
opnieuw geboren worden. Oude leven sterft, nieuwe leven bloeit op 
door de werking van de Heilige Geest.
De apostel Paulus spreekt in Titus 3:5 over wedergeboorte en omvat 
daarmee het gehele proces van dood naar leven, het proces van be-
keren, zonden belijden en geloven. Hij noemt het een bad. Dat is on-
dergaan in het water, sterven aan de zonde, en weer opstaan uit het 
water als een nieuw mens. Dat duurt niet lang, want dan verdrinkt 
een mens. Het woord geboorte houdt ook in dat het iets is wat je niet 
zelf kunt doen. Een kind dat geboren wordt doet zelf niets aan de ge-
boorte. Het overkomt hem. Zo is het ook met de wedergeboorte. Het 
woord geboorte houdt in dat het een kort proces is. Een mens wordt 
geboren en komt tot leven of sterft in/bij de geboorte.
Ook de Heere Jezus noemt in Mattheüs 19:28 het gehele proces van 
bekeren en geloven, een wedergeboorte. 

Mattheüs 19: 28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij 
gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de 
troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf 
stammen van Israël zult oordelen.

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. 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.
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Titus 3: 5 ...maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van recht-
vaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartig-
heid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige 
Geest.

1Petrus 1: 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, 
Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed 
worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit 
de doden,... 23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit 
onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Wat is bekering?
Dit wordt exact weergegeven in:

Handelingen 26: 18 om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duis-
ternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving 
van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof 
in Mij. 19 Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet on-
gehoorzaam geweest, 20 maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in 
Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen 
verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken 
doen die in overeenstemming zijn met de bekering.

De Heilige Geest verlicht het verstand, de Geest doet opnieuw gebo-
ren worden, Hij opent het hart dat gesloten is, Hij buigt het hart voor 
de HEERE, de wil die onwillig was en dood voor God, wordt levend 
en gewillig gemaakt om te doen wat God wil dat wij doen zullen.
De mens is door zijn oude natuur dood in de zonde en misdaden. 
(Efeziërs 2:1) De wedergeboorte is een nieuwe schepping, gelijk een 
opwekking uit de dood. Die werkt God in de mens en zonder de me-
dewerking van de mens. Het is door een zeer krachtige wonderbare 
werking van de Heilige Geest. Door deze genade van God gaat een 
mens geloven.
De wedergeboorte is een gave van God. Maar God wil deze geven 
aan een ieder die Hem gaat zoeken. En wie Hem gaat zoeken, zal 
naar Gods belofte, Hem ook vinden.

We hebben wat extra aandacht aan dit onderwerp gegeven omdat 
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in veel kerken en gemeenten de onderwerpen bekering, geloof en 
wedergeboorte nauwelijks meer aan de orde gesteld worden.
Voorgangers, die de Dordtse leerregels onderschrijven, weten niet 
meer wat er in staat inzake de wedergeboorte. Een professor in de 
theologie stelt dat een mens over de wedergeboorte wel een leven 
lang kan doen en plaatst daarmee de wedergeboorte in het vakje hei-
ligmaking. Dat wordt dan genoemd “wedergeboorte in ruimere zin”. 
Zo kan men overal dogmatisch gaan etiketteren, maar komt men 
niet tot de kern van de zaak. Het is te vrezen dat de geboorte dan 
nooit zal plaats vinden. Een voorganger stelt dat het woord wederge-
boorte maar één keer in de Bijbel voor komt. Met andere woorden, 
het is niet zo belangrijk. Maar de Heere Jezus zegt: Tenzij iemand 
wordt wedergeboren, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Iedere 
herder zal voor de troon rekenschap moeten geven over het hoeden 
van de schapen.

Een uitspraak van de Heere Jezus gaat over de prediking aan het adres 
van het volk van Israël. In Mattheüs 9: 23 zegt Hij dat de discipelen 
daarmee moeten doorgaan tot aan de komst van de Zoon des mensen. 
Het leven van deze discipelen is echter eindig. Zou de Heere bedoeld 
hebben dat ook na hun dood deze prediking moet doorgaan? Zoals 
ook Paulus zegt in Romeinen 1:16 , eerst de Jood, en ook de Griek. Het 
is verheugend dat de Messias belijdende Joden in Israël en in de we-
reld daarmee doorgaan, in opdracht van hun Meester. 

Kenmerken van de inwoning van de Heilige Geest
1. Hij zal Mij (Jezus) verheerlijken. Hij zal van Jezus getuigen, altijd 

goed van Hem spreken.
2. Gods Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

(Romeinen 8:16). Hij zal vrijmoedigheid ontvangen om te zeg-
gen: “Abba, Vader” tegen zijn God, en “Ik ben een kind van God.”

3. Hij wordt ingelijfd in een geestelijk lichaam, het lichaam van 
Christus, de Gemeente, wereldwijd. In het bijzonder zal dat 
ervaren worden tijdens het houden van het Heilig Avondmaal. 
Het lichaam van de Messias is Zijn Gemeente en Christus is het 
Hoofd.(1Corinthiërs 12:13)

4. De Geest en de Bruid zeggen “kom”. Er is verlangen naar de 
wederkomst van de Messias, de Heere Jezus.

5. De liefde Gods is in het hart uitgestort door de Heilige Geest. 
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(Romeinen 5:5) 
Hij krijgt liefde voor verloren zielen, mensen die God en Zijn 
Zoon nog niet kennen. 

6. De Heilige Geest wil wonen in een verbroken en verbrijzeld hart 
(Jesaja 57:15) . Hebt u een verbroken hart over uw zonde(n)? 

7. De inwoning van de Heilige Geest brengt mee dat een gelovige 
arm van geest is, honger en dorst heeft naar de gerechtigheid 
van de Messias en bedroefd is over zonden die tegen zijn wil in 
hem overgebleven zijn. ( Zaligsprekingen)

Door de inwoning van de Heilige Geest in een wedergeboren mens 
heeft hij de kracht ontvangen om tegen de zonde te strijden. De 
apostel Paulus zegt dat zij door de Geest de werken van de zonde, 
van het vlees, kunnen doden. (Romeinen 6:11; Colossenzen 3:3-10)
Blijft er dan geen zonde over in een wedergeboren mens. Ja, helaas 
wel. Er blijft nog van de oude zondige natuur in de mens. Dat komt 
door de erfzonde. Dat moet een gelovige verootmoedigen. Dit is één 
van de redenen waarom God de erfzonde in ons heeft laten blijven, 
omdat Hij die wil gebruiken als een doorn in ons vlees om ons nede-
rig, ootmoedig en afhankelijk te houden.
In het Nieuwe Verbond vindt Gods wereldwijde plan zijn vervulling. 
Mensen aanbidden niet alleen in Jeruzalem, maar overal in de we-
reld. (Psalm 117:1)
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De doop
•	 Een symbool van de reinigmaking, afwassing en vergeving der 

zonden.
•	 Een symbool van het sterven van het zondige vlees en het op-

staan in een nieuw leven. (wedergeboorte)
•	 Een getuigenis van het geloof in de Messias, de Zoon van God.

Hoofdpunten van de Doop
• Symbool/getuigenis van het met Jezus gestorven en opgestaan 

zijn in een nieuw leven (Romeinen 6:4; Colossenzen 2:12)
• De doop volgt op wedergeboorte,geloof en bekering.
• Jezus is een dienaar geworden der besnijdenis, omdat Hij de ge-

boden volmaakt heeft gehouden.
• Alleen bestemd voor degene die geloven in Jezus de Messias.
• De doop is niet in de plaats van de besnijdenis gekomen. (geen 

vervanging)
• Mensen, die nog niet tot geloof gekomen zijn, mogen niet wor-

den gedoopt.
• Doop is niet bestemd voor baby’s en kinderen die nog niet tot 

geloof gekomen zijn.
• Vóór de doop eerst onderwijs, na de doop ook onderwijs.
• De doop heeft geen kracht, maakt niet zalig.
•  De doop lijft niet in Christus in en ook niet in de Gemeente van 

Christus.
•  De doop is geen zegel en onderpand van Gods Verbond of van 

ons geloof, maar een teken/symbool van het sterven met Jezus 
en met Hem opstaan in een nieuw leven.

66 Instellingen 
door Jezus
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De doop van Johannes
Johannes doopte Joodse mensen die tot bekering kwamen en belij-
denis van zonden deden. Dit waren mensen die als baby de besnijde-
nis hadden ontvangen. Maar besnijdenis maakt niet zalig. De HEERE 
zegt in Zijn Woord dat het hart besneden moet worden. Met andere 
woorden, een Joods mens, een verbondsmens, moet bekeerd, weder-
geboren worden. Johannes predikte dit en op zijn prediking kwamen 
er velen tot bekering en deden belijdenis van hun zonden. Als teken 
van hun bekering en wedergeboorte ondergingen zij de waterdoop 
in de Jordaan door onderdompeling. Tot dan werd de doop alleen 
toegepast als proselietendoop. Met de doop van Johannes kwam er 
een radicale omkering ten aanzien van de offerdienst. De zonden 
moesten tot dan verzoend worden door het slachten van een offer-
dier. Volgens Johannes moeten de mensen zich bekeren, belijdenis 
van hun zonden doen en gedoopt worden in water als teken van hun 
reiniging en bekering. Besnijdenis en een kind van het verbond zijn 
was en is niet voldoende.
Die lijn mogen we ook doortrekken naar de NT Gemeente. Babydoop 
en in het verbond zijn maakt niet zalig. Ook hier geldt, bekering en 
belijdenis van zonden is noodzakelijk en daarna de doop als teken 
van deze wedergeboorte. 

 

Mattheüs 3: 11 Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na 
mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te 
dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. 12 Zijn wan is 
in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de 
schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. 
13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door 
hem gedoopt te worden. 14 Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden 
en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? 15 
Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze 
wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe 
16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, 
de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een 
duif neerdalen en op Zich komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit 
is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
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Dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest
De doop van Johannes blijkt nog niet voldoende te zijn. Want de disci-
pelen doopten in de naam van de Vader , van de Zoon en van de Heilige 
Geest. Bij Johannes ontbraken de Zoon en de Heilige Geest. Deze leem-
te werd later hersteld door een herdoop, of als alleen de Heilige Geest 
ontbrak, door oplegging van de handen en gebed om de Heilige Geest. 

Mattheüs 28: 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de 
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles 
wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Markus 1: 4 Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop 
van bekering tot vergeving van zonden.

Johannes 1: 31 En ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopen-
baard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. 32 En 
Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en 
Hij bleef op Hem. 33 En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft 
om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien 
neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. 34 En 
ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is.

Handelingen 19:1 ...Hij trof daar enige discipelen aan 2 en zei tegen hen: 
Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zei-
den tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is.  
3 En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de 
doop van Johannes. 4 Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van 
bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die 
na hem kwam, dat is in Christus Jezus, 5 en nadat zij dat gehoord hadden, 
werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.

Alleen dopen op het geloof is geoorloofd

Handelingen 8: 35 En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat 
Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 36 En terwijl zij onderweg waren, kwa-
men zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij 
gedoopt te worden? 37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoor-
loofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
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Handelingen 16: 32 En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot 
allen die in zijn huis waren. 33 En hij nam hen in dat nachtelijke uur met 
zich mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de 
zijnen. 34 En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En 
hij verheugde zich dat hij met al zijn huis genoten tot geloof in God gekomen 
was.

Handelingen 18: 8 En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met 
heel zijn huis in de Heere; en velen van de Corinthiërs die Paulus hoorden, 
geloofden en werden gedoopt.

De doop, het teken van het met Christus gestorven 
zijn en het met Hem opgestaan zijn in een nieuw leven

Romeinen 6: 3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt 
zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de 
doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de 
heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 
5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem 
in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. 6 
Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het 
lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de 
zonde zouden dienen. 7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 
8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem 
zullen leven. 9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, 
niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. 10 Want wat Zijn ster-
ven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn 
leven betreft, leeft Hij voor God. 11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood 
voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.

Besnijdenis (en doop) heeft geen kracht, alleen 
het geloof

Galaten 5:6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, 
en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
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Colossenzen 2: 11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die 
niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de 
zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. 12 U bent immers 
met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door 
het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13 
En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn 
van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen 
te vergeven,

De baby-kinderdoop
De kinderdoop is gebaseerd op een mix van het Nieuwe Verbond en 
het Abrahamitisch Verbond.
De Heere Jezus wijst er in Zijn onderwijs aan Zijn discipelen op, dat die 
twee verbonden niet met elkaar verbonden mogen worden. In Mattheüs 
9: 16 en 17 vergelijkt Hij deze mix met het doen van nieuwe wijn in oude 
leren zakken en met het zetten van een nieuwe lap op een oud kleding-
stuk. Het dopen van baby’s en kleine kinderen is één van de grootste 
dwalingen van de kerken/gemeenten na het begin van de gemeente-
vorming. De gemeenten begonnen hiermee in ongeveer de derde eeuw 
na Christus en het werd later door Augustinus gesanctioneerd. (Meer 
hierover in het boek “De doop in de vroege kerk” H.F.Stander/A.P. Louw)
Wereldwijd zijn door de leer van de kinderdoop in roomskatholieke-, 
oostersorthodoxe- en reformatorische kerken vele mensen misleid. 
De r. k. kerk stelt dat door de doop het kind behouden is en in som-
mige Reformatorische kerken gaat men uit van de veronderstelde 
wedergeboorte of iets wat daar aan verwant is. Deze leer is niet geba-
seerd op de Schrift, want de Schrift leert dat men eerst moet geloven 
en daarna dopen. Helaas hebben de reformatoren Luther en Calvijn 
dit roomse zuurdesem niet voldoende onderkend. 

De gevolgen van de leer van de kinderdoop zijn voor veel mensen 
desastreus. Voor hen die als kind gedoopt zijn en denken daardoor 
behouden te zijn en voor Israël omdat de grondgedachte van de kin-
derdoop ligt in de opvatting dat de kerk in de plaats van Israël is 
gekomen. Net zoals in Israël de kinderen werden besneden en deel 
kregen aan het verbond met Abraham, zo moeten de kleine kinde-
ren gedoopt worden en opgenomen worden in het genadeverbond. 
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Dat is Israël willen nadoen. Er wordt zelfs gesteld dat de doop in de 
plaats van de besnijdenis is gekomen. Dat staat nergens in de Bijbel. 
Onze Heiland zegt tegen de apostelen dat er eerst geloof moet zijn 
en daarna mag er gedoopt woorden. (Markus 16:16). Ook de apostel 
Filippus zegt tegen de kamerling dat als hij gelooft, de doop geoor-
loofd is. (Handelingen 8:37). Duidelijker kan het niet gezegd worden.
Ook de Heere Jezus geeft door Zijn doop een voorbeeld ter navol-
ging. Hij Zelf zegt hierover: “Aldus betaamt het ons alle gerechtig-
heid te vervullen”. De Heere Jezus vernedert zich tot zondaar, om als 
een verloste zondaar gedoopt te worden. Hij voldoet hiermee aan de 
eis van Zijn Vader. Hij zegt niet “betaamt Mij” maar “betaamt ons”, 
daarmee de opdracht gevend aan allen die door Hem verlost zijn, 
zich op deze wijze te laten dopen. De vervangingstheologie heeft aan 
het Joodse volk al heel wat schade toegebracht en doet dat nog steeds. 
Daarover verder in dit boek nog iets meer.

Het Nieuwe Verbond, een verbond van genade, is bestemd voor de 
wedergeborenen, de uitverkorenen. Die daarin opgenomen zijn, blij-
ven er eeuwig in. Het is een verbond van genade en niet van werken. 
Men kan dus niet in dit verbond komen door goede werken te doen. 
Men kan ook niet in dit verbond komen door volwassen- of kinder-
doop. Eigengemaakte verbonden zijn niet bestendig, want door één 
zonde wordt dat zgn. verbond verbroken. Als iemand zondigt die in 
het verbond van genade is opgenomen, blijft het verbond in stand 
door de gerechtigheid van de Heere Jezus. Zo iemand kan getuch-
tigd of gekastijd worden, maar als de toevlucht genomen wordt tot 
de Heere Jezus om vergeving, wordt de zonde vergeven en wordt hij 
gereinigd door het bloed van de Heere Jezus van alle ongerechtig-
heid.(1Johannes 1:9). Die worden door de Heere Jezus bewaard en 
niemand uit hen is verloren gegaan. (Johannes 17:12). 

1Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig 
om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

In Galaten3:25-27 gaat de apostel Paulus nog eens benadrukken dat 
als het geloof gekomen is, wij niet meer onder de wet zijn. Dan zijn 
wij kinderen van God geworden. Dan zijn we in Christus gedoopt 
en met Hem bekleed. In Christus gedoopt betekent dat wij met 
Hem gestorven zijn en opgewekt zijn tot een nieuw leven met Hem. 
Hieruit volgt eerst geloven, dan dopen.
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Door de doop alleen komt men niet in het genadeverbond. Dat zou wel 
heel gemakkelijk en goedkoop zijn. Gemakkelijk omdat het zonder be-
kering en geloven kan plaats vinden, zelfs zonder zich ervan bewust te 
zijn en goedkoop omdat het niets kost. De persoon die alleen gedoopt 
is en nog niet gelooft heeft geen deel aan de werking van het kostbaar 
en dierbaar bloed van de Heere Jezus, dat reinigt van alle zonde.
“Geloof is de voorwaarde van het genadeverbond; geen geloof, dan 
niet in het verbond, dan geen hoop (Efeziërs 2).” (Thomas Watson)

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is ingesteld door de Heere Jezus voor Zijn dis-
cipelen en voor allen die door een waar geloof met Hem verbonden 
zijn. Die Hem lief hebben gekregen omdat Hij Zijn leven voor hen 
heeft gegeven aan het kruis. Het Heilig Avondmaal houdt in: 
•	Het is een teken van het Nieuwe Verbond in Zijn bloed.
•	Brood is het teken van Zijn verbroken Lichaam aan het kruis
•	Wijn is het teken van Zijn vergoten bloed aan het kruis.
•	Het Heilig Avondmaal is een maaltijd om te gedenken dat het 

Lichaam voor ons verbroken is en Zijn bloed voor ons gestort is.
•	Het H.A. is bestemd voor Zijn discipelen, voor allen die de Heere 

Jezus hebben lief gekregen. De apostel Judas heeft niet deelgeno-
men aan het Heilig Avondmaal. Hij nam wel deel aan Pesach, het 
Joodse Pascha. (Johannes 13)

•	Deelname aan het Heilig Avondmaal maakt niet zalig.
•	Het H.A. versterkt de vereniging met de Heere Jezus.
•	Het H.A. is ook een gedachtenis aan Hemzelf, niet alleen aan Zijn offer.
•	Het H.A. is een openbaring van Zijn liefde.
•	Het H.A. demonstreert de eenheid der gelovigen met de Heere.
•	Het H.A. toont ook de eenheid der gelovigen, één lichaam en be-

vordert deze.
•	Door deelname aan het H.A. verkondigen de gelovigen de dood 

des Heeren aan: de onzichtbare machten; aan satan en zijn mach-
ten; aan zichzelf, want zij zijn begrepen in de dood van de Heere 
Jezus. Dit kan alleen door de openbaring van het nieuwe leven in 
hen. En aan de wereld, de gelovigen zijn één met Hem.

•	Het H.A. symboliseert onze afhankelijkheid van de Heere Jezus. 
De gelovigen moeten voortdurend gevoed worden door Hem. Zij 
moeten hun levenssappen halen uit de ware Wijnstok.

•	Het H.A. is een voorproef van het grote Avondmaal dat de gelovi-
gen met Hem zullen vieren in de hemel.
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•	Het H.A. moet worden gehouden totdat Hij komt.

De Heere Jezus zegt in Johannes 6:54 Wie Mijn vlees eet en Mijn 
bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de 
laatste dag. Die blijft in Hem. We kunnen alleen in Hem blijven als 
we dóór Hem leven, niet vóór Hem leven. We moeten Hem Zijn werk 
in en door ons laten doen.

Mattheüs 26: 26 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het geze-
gend 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 vergoten 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.

1Corinthiërs 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 gedankt 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 verbond 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.

In het OT wordt al profetisch over het Heilig Avondmaal gesproken. 
De opperste Wijsheid, een aanduiding voor de Messias in het OT, 
zegt in: Spreuken 9: 5 Kom, eet van Mijn brood en drink van de wijn 
die Ik gemengd heb. De zondaars worden daar al opgeroepen zich te 
bekeren. Brood en wijn wijzen heen naar het offer van de Messias. 
Het gedenken van en rouwen over een gestorvene door middel van 
brood en wijn vinden we ook in het OT in:

Jeremia 16: 7 Ook zal men geen brood voor hen breken vanwege de rouw, om 
iemand te troosten over een gestorvene, en men zal hun niet te drinken geven 
uit de troostbeker vanwege iemands vader of vanwege iemands moeder.
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In het OT gaf de HEERE richtlijnen voor het houden van het Pascha op 
de 14e van de 1e maand, de maand Abib. Hierover kunnen we lezen in 
2Kronieken 30:1-27. In dit hoofdstuk kunnen we lezen hoe Hizkia de voor-
bereidingen treft voor het Pascha, wat sedert de dagen van Salomo niet 
meer gehouden is. De boden nodigen alle stammen uit, maar het is een 
relatief klein getal van enkele stammen dat gehoor geeft aan de uitno-
diging. Dit Pascha werd gehouden in de 2e maand. Dat was niet correct, 
want het moet in de 1e maand worden gehouden. De priesters waren in 
de 1e maand echter nog niet geheiligd. Later in de tijd hield koning Josia 
ook het Pascha. Nu wel in de 1e maand. En zo’n Pascha was sinds Samuël 
niet meer gehouden. Dat in zoveel jaren het Pascha niet meer werd ge-
houden kwam door de zonden van het volk. In 2Kronieken 30 lezen we 
over de vele voorbereidingen voor het vieren van het Pascha. De HEERE 
staat geen zonde toe bij de viering van het Pascha. Dit kan ook de NT 
gelovigen veel leren over het houden van het HA. Nu is het Pascha niet 
één op één te vergelijken met het HA, maar het gaat mij in deze om de 
voorbereidingen voor een heilige viering. Zoals ook in 1Corinthiërs 11:27-
29 wordt aangegeven.

In Lukas 14 vertelt de Heere Jezus op de sabbat, ten huize van een 
overste van de Farizeeën, de gelijkenis van het grote Bruiloftsmaal. 
Het gaat in deze gelijkenis over de uitnodiging tot het Bruiloftsmaal. 
Met deze gelijkenis wil de Heere Jezus duidelijk maken dat iedereen 
wordt uitgenodigd. Ook armen, blinden, lammen, invaliden enz.. Ja, 
de dienstknechten moeten zelfs proberen mensen te dwingen om te 
komen. Degenen die wel genodigd zijn maar niet willen komen zul-
len nooit aan het Bruiloftsmaal mogen deelnemen. De Heere Jezus 
spreekt deze gelijkenis uit tegen Joodse mensen. Maar de betekenis 
van deze gelijkenis geldt voor iedereen.

In Openbaring 3:20 gaat het over de leden van de Gemeente Laodicea. 
De leden van deze Gemeente beantwoordden niet meer aan de nor-
men die de Heere Jezus heeft gesteld. Maar de Heere nodigt ze uit 
om zich te bekeren. Hij zegt: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als 
iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnen-
komen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” Dit is 
een uiterste liefdevolle poging om een lid van de Gemeente weer tot 
bekering en overgave te brengen. Hoe groot is Zijn genade en trouw!
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De Gemeente van Jezus Messias gaat bestaan uit gelovigen uit Israël 
en de volken. Dit was in het OT nog een verborgenheid, een gehei-
menis. De apostel Paulus spreekt hierover in: 

Colossenzen 1:26 namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang 
verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen.

Efeziërs 3:3...5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, 
zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, 6 
namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren 
en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie,... 11 vol-
gens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere.

De aanbieding van het Koninkrijk der hemelen aan Israël vindt plaats door 
de prediking van Johannes de Doper en de Heere Jezus en Zijn discipelen. 
Door verwerping van de Messias wijst het grootste deel van de Joden daar-
door ook de komst van het Koninkrijk der hemelen af. Een klein gedeelte 
van de Joden krijgt deel aan het Koninkrijk der hemelen door bekering 
en wedergeboorte. Dit aantal is echter voldoende om het Koninkrijk der 
hemelen aan de heidenen/volken te prediken.

Vraag van de discipelen aan de Heere vóór Zijn 
Hemelvaart
Nadat de Heere tijdens de 40 dagen tussen Zijn opstanding en hemelvaart 
gesproken had over “over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen.” 
(Handelingen 1:3), vragen Zijn discipelen: “Heere, zult U in deze tijd voor 
Israël het Koninkrijk weer herstellen?” (Handelingen 1:6). Let op: Hun vraag 
is niet of het Koninkrijk komt, maar wanneer het Koninkrijk komt. Hun 
was immers beloofd: “En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan 
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Mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op 
tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt.” (Lukas 22:29,30)

Petrus’ toespraak op de Pinksterdag:

Handelingen 2: 22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de 
Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen 
en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet,

Handelingen 2: 29 Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader 
David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf 
tot op deze dag bij ons is. 30 Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem 
met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het 
zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten, 
31 daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel 
niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien... 36 Laat 
dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus 
gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.

Door deze verkondiging van Petrus behaagde het de Heere 3000 
Israëlitische mannen tot bekering te brengen. En een groot aantal 
van de priesters kwam tot geloof.
 
Uit de rede van Stefanus tot de Hogepriester:

Handelingen 7: 37 Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten gezegd heeft: De 
Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals 
ik; naar Hem moet u luisteren.

Petrus’ toespraak n.a.v. de genezing van de verlamde man:

Handelingen 3: 25 U bent kinderen van de profeten 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.
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Het Koninkrijk aangeboden
Handelingen 3: 19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitge-
wist 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 verkon-
digd 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.

De wederoprichting of herstel van alle dingen verwijst naar:

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;

Israël als volk wijst het Koninkrijk af
De bekering van Israël als volk bleef uit en vanaf Handelingen 10 (ge-
schiedenis van Cornelius) komen grote aantallen heidenen tot geloof. 
Dat brengt de Joodse gelovigen in verwarring. Zij menen dat heidenen 
alleen als proselieten tot het heil van Israël konden toetreden.

Handelingen 15: 1 En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broe-
ders: Als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig 
worden... 5 Maar, zeiden zij, er zijn er enigen opgestaan onder de aanhangers 
van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen 
moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen.

Antwoord van Petrus:
De gelovige Joden te Jeruzalem kunnen maar niet begrijpen dat de 
heidenen niet besneden hoeven te worden. Uit het antwoord van 
Petrus blijkt dat besnijdenis voor de heidenen niet nodig is. De hei-
denen kunnen ook zonder besnijdenis zalig worden. Als voor die tijd 
een vreemdeling tot het Jodendom wilde overgaan, moest hij besne-
den worden. Dat gold ook voor buitenlandse dienstknechten. Hun 
verwarring is van daaruit wel te begrijpen. Voor de Joden blijft de 
besnijdenis nog wel actueel, omdat het hoort bij het verbond met 
Abraham. En dat is een eeuwig verbond dat God met Abraham en 
Zijn nageslacht sloot. Het is een daad van antisemitisme als een 
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overheid deze besnijdenis zou willen verbieden, als zijnde geweld en 
mishandeling van baby’s. Het zou ook een daad zijn die tegen het 
gebod van God ingaat. Als een overheid deze besnijdenis, een gods-
dienstig ritueel, zou willen verbieden dan zou de overheid in ieder 
geval ook onmiddellijk abortus moeten verbieden. Dit is moord op 
een ongeboren kind en gaat tegen het gebod van God in. Is echter 
ook zonder de relatie met de besnijdenis al verboden.

Handelingen 15: 10 Welnu dan, waarom verzoekt u God door een juk op 
de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben 
kunnen dragen? 11 Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus 
Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij.

Verklaring van Jacobus m.b.t. de loop van de heilsontwikkeling:

Handelingen 15: 14 Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heide-
nen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. 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 op-
bouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer 
oprichten, 17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoe-
ken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, 
Die dit alles doet.

Jacobus citeert Amos 9, maar geïnspireerd door de Heilige Geest, 
geeft hij een nieuwe volgorde aan. Na Zich een volk uit de heidenen 
te hebben aangenomen, zal Hij Zijn belofte van herstel aan Israël 
gaan vervullen, opdat “de mensen die overgebleven zijn, de Heere 
zouden zoeken”. Dit was een bijzondere onthulling voor de vergade-
ring in Jeruzalem, maar Jacobus verklaart in Handelingen 15:18 “Aan 
God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend,” maar niet altijd nood-
zakelijk aan mensen geopenbaard! In feite krijgen hier de discipelen 
achteraf antwoord op hun vraag: “Heere, zult U in deze tijd voor Israël 
het Koninkrijk weer herstellen?” (Handelingen 1:6)
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De apostel Paulus verklaart dit nader
De heidenen zijn nu mede-erfgenaam geworden. De belofte was 
immers door God aan Abraham gedaan dat zijn nageslacht, maar 
ook alle volken der aarde gezegend zouden worden. Dat de heidenen 
mede-erfgenaam zijn geworden, betekent niet dat Israël geen erfge-
naam meer zou zijn. 
Heel veel theologen in de roomskatholieke, grieksorthodoxe, oos-
tersorthodoxe en reformatorische kerken hebben eeuwen lang on-
derwezen dat Israël geen erfgenaam meer zou zijn. De kerk zou in 
de plaats van Israël zijn gekomen. Een standpunt dat Israël heel veel 
ellende, schade en leed heeft berokkend en ook nu nog helaas heel 
actueel is. Deze theologen vergeten dat Paulus het heeft over mede-
erfgenaam. Deze keer met de nadruk op mede. Israël blijft erfge-
naam. En de NT gelovigen worden geënt in de stam Israël. Israël erft 
een aards Koninkrijk met als Koning de Messias Jezus. De Gemeente 
erft een hemels Koninkrijk. Verder in dit boek kom ik hierop terug.
Hoe wordt de Gemeente gevormd? Door de verkondiging van het 
Woord. Precies zoals de Heere Jezus en de apostelen dit gedaan heb-
ben. Door de oproep tot bekering! Door indringende vragen te stellen 
over de relatie met God en de Zoon van God. Het is een eenvoudig 
recept, maar door heel veel voorgangers vergeten of verwaarloosd.

Efeziërs 2: 11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees 
en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijde-
nis in het vlees, die met de hand gebeurt, 12 dat u in die tijd zonder Christus 
was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft 
de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de 
wereld. 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door
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het bloed van Christus dichtbij gekomen. 14 Want Hij is onze vrede, Die 
beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af 
te breken, 15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk 
de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in 
Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, 16 en 
opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, 
waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

Efeziërs 3: 5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkin-
deren, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten 
door de Geest, 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot het-
zelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, 
door het Evangelie,

Enkele verschillen en overeenkomsten tussen 
Israël en de Gemeente

Israël: Gemeente:

1. Aards volk (Gen. 12) Hemels volk (Fil. 3:20)

2. Begint bij Abraham Begint op de dag van het 
Pinksterfeest (Handelingen 2)

3. Etnisch nageslacht van Abraham, Joden en heidenen

4. Messias als Koning Messias als Hoofd

5. Geopenbaard in het O.T. Een geheimenis in het O.T. (Ef. 3:5)

6. Bruid van God ( Hos. 2:18,19) Bruid van Christus 

7. Aardse toekomst (Micha 4:1-4) Hemelse toekomst (Fil 3:20)

8. Uitverkoren volk van God Lichaam van Christus (1 Cor. 12:13)

9. Vrouw van God (Hosea 2) Vrouw v.h.Lam (Openb.21:9) 
Nieuwe Jeruzalem

Beide zijn een schepping van God
Israël:

Jesaja 43: 1 Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, 
Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam ge-
roepen, u bent van Mij.
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Gemeente: 

Efeziërs 2: 15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk 
de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in 
Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken,

Beide zijn geroepen om getuigen zijn:
Israël: 

Deuteronomium 28: 10 En alle volken van de aarde zullen zien dat de 
Naam van de HEERE over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u bevreesd zijn.

 

Gemeente:

Efeziërs 3: 10 opdat nu door de Gemeente aan de overheden en de machten 
in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou 
worden,

Beide geroepen tot dienst aan en verheerlijking 
van God

Israël:

 Jesaja 43: 10 U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die 
Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde 
ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn.

Jesaja 43: 21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.

Gemeente:

Romeinen 12: 1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van 
God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor 
God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.

De Messias-belijdende Joden en gelovigen uit de heidenen , vormen 
na Pinksteren de Gemeente, als lichaam van Christus. Dit geheime-
nis is aan Paulus geopenbaard. Dit was in het OT nog een verborgen-



379

heid. In het NT gaat de apostel Paulus in Romeinen 9 t/m 11 uitge-
breid in op de openbaring van deze verborgenheid. En in zijn 
apostolische brieven aan de Gemeenten van Corinthe, Galatië, Efeze 
en Colosse werkt hij een en ander uitvoerig uit.

Handelingen 13: 26 Mannenbroeders, kinderen van het geslacht van 
Abraham, en wie onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid 
gezonden.

1 Corinthiërs 12: 13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één li-
chaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij 
vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

2Corinthiërs 3: 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.

Galaten 6: 15 Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige 
kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schep-
ping zijn.

Efeziërs 2: 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, 
door het bloed van Christus dichtbij gekomen. 14 Want Hij is onze vrede, Die 
beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af 
te breken, 15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk 
de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in 
Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, 16 en 
opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, 
waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17 En bij Zijn komst heeft Hij 
door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die 
dichtbij waren. 18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toe-
gang tot de Vader. 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, 
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op 
het fundament van de
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apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op 
Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in 
de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, 
in de Geest.

Efeziërs 3: 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend 
gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, 
door den Geest; 6 Namelijk dat de heidenen zijn mede erfgenamen, en van 
hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het 
Evangelie.. 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de ge-
meenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest 
in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; 10 Opdat nu, 
door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten 
in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 11 Naar het eeuwig voornemen, 
dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;

Colossenzen 1: 26 namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang 
verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. 27 Aan hen 
heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit 
geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.
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De Gemeente heeft een hemelse roeping, Israël heeft een aardse roe-
ping.
Volgens Filippenzen 3:20 zijn de gelovigen burgers van een rijk in de 
hemelen. De Messias Jezus heeft de gelovigen met Hem opgewekt 
en een plaats gegeven in de hemelse gewesten.
En indien zij in Hem blijven worden zij gezegend op de plaats die de 
Heere hun gegeven heeft. (Efeziërs 1:3, 2:6) 
Zolang zij echter op deze aarde zijn dienen zij de goede werken te 
doen die God van te voren bereid heeft, opdat zij daarin zouden wan-
delen. (Efeziërs 2:10) Hierdoor wordt de Vader verheerlijkt indien zij 
veel vrucht dragen (Johannes 15:8). Want het geloof zonder de wer-
ken is dood (Jakobus 2:17)
Zij dienen onberispelijk en onbesmet te leven te midden van een 
boos en ontaard geslacht, waaronder zij schijnen als lichtende ster-
ren, zich houdende aan het Woord van God (Filippenzen 2:15)

In het Nieuwe Testament wordt de Gemeente met diverse benamin-
gen aangeduid:
Als schapen van de Herder, Johannes 10:11,14.
Levende stenen van een geestelijk huis, 1 Petrus 2:5. 
Als ranken aan de Wijnstok, Johannes 15:5.
Lichaam van Christus, Romeinen 12:4,5.
Als priesters van God en Christus, Openbaring 20:6.
Als bruid van de Bruidegom, Johannes 3:29.
Als het zout van de wereld, Mattheus 5:13.

De discipelen van de Heere Jezus worden door Hem ook wel ranken 
aan de Wijnstok genoemd. De Heere Jezus is Zelf de ware Wijnstok. 
En als de gelovigen in Hem blijven, zullen zij veel vrucht dragen. Dan 
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bewaren zij Zijn woord. 
De genade van God doet hen volharden in het geloof. Zijn liefde is 
bestendig. God is niet alleen de Auteur van de genade, maar ook de 
Voleinder van ons geloof. (Hebreeën 12:2). Zijn liefde is eeuwig. Blijft 
bij ons totdat wij de zaligheid hebben ontvangen.
De Heere Jezus zegt in: 

Johannes 10: 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen 
Mij. 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan 
in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

•	 Mijn schapen – dit is de verkiezing
•	 Horen Mijn stem – dit is de roeping
•	 Ik ken ze - dit is de rechtvaardigmaking
•	 Zij volgen Mij – dit is de heiligmaking
•	 Ik geef hun eeuwig leven – dit is de heerlijkmaking 
(Thomas Watson)

Johannes 15: 1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 
2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die 
vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3 U bent al rein van-
wege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de 
rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo 
ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij 
blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 
6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank, en 
verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 
7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en 
het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel 
vrucht draagt en Mijn discipelen bent.
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Verschillen tussen het leven van een gelovige 
op aarde en in de hemel

Aarde Hemel

Onderdrukt op aarde Heerschappij in de hemel

Geen eer op aarde Kroon op het hoofd, scepter in de hand

Armoede op aarde Schat is in de hemel

Geen woning op aarde Een Vaderhuis in de hemel 

Woestijnleven Een stad is bereid

Verbannen uit geboorteland Vaderland in de hemel

Zonder kerkgebouw Het Lam is hun Tempel

Leven vol bitterheid Paradijs vol vreugde

Leven in dienstbaarheid Leven in vrijheid

Bevlekte klederen Witte klederen

Strijd tegen vlees en bloed enz. Overwinning

Moeite en arbeid Eeuwige rust

Onwaardig onder mensen In gezelschap van Engelen

Storingen in de gemeen-
schap met God

Eeuwig Gods aangezicht zien

Leven in duisternis Eeuwig Licht

Worstelen met de dood Eeuwig leven

Uitspraak van Thomas Boston
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In de Bijbel wordt gebruik gemaakt van enkele metaforen om de re-
latie aan te duiden tussen God en Zijn uitverkoren volk en tussen de 
Messias en Zijn Gemeente. In het OT wordt de verhouding tussen God 
en Israël wel uitgebeeld als een Man – vrouw relatie. God is de “Man” 
van Israël. Als Israël dan ook andere goden gaat dienen, spreekt de 
HEERE over overspel van Zijn uitverkoren volk. In hoofdstuk 89 zal ik 
daar nog wat verder op ingaan. De verhouding tussen de Messias en de 
Gemeente wordt uitgebeeld door een menselijk lichaam. De Messias 
is het Hoofd en de Gemeente bestaat uit de leden van het lichaam. De 
apostel Paulus gaat daar in Zijn brieven vrij uitgebreid op in. 

Romeinen 12:4 Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden 
niet alle dezelfde functie hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in 
Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.

1Corinthiërs 10:16 De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging 
zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood 
dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? 17 
Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen 
hebben deel aan het ene brood...

1Corinthiërs 12:27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en 
ieder afzonderlijk Zijn leden.

In het Nieuwe Testament wordt de Messias Jezus ook wel de Bruidegom 
genoemd en de Gemeente de Bruid (Johannes 3:29). Jezus is op aarde 
gekomen om Zich een Gemeente te vergaderen uit Joden en heide-
nen. Beginnende te Jeruzalem. Dit in overeenstemming met de wil 
van Zijn Vader zoals de apostel Paulus dit aangeeft in:

70 De bruiloft van
het Lam
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70 De bruiloft van
het Lam

Efeziërs 1:4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uit-
verkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de lief-
de. 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, 
door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,

De Messias Jezus zegt Zelf heel duidelijk en eenvoudig waarom Hij 
in de wereld gekomen is:

Lukas 19:10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te 
maken wat verloren is.

Omdat slechts een gedeelte van Israël de Messias aanneemt, niet tot beke-
ring komt, wordt ook het moment uitgesteld waarop Israël weer de “bruid/
vrouw” van God wordt. Want door bekering zou Israël weer de bruid van 
God worden, zoals door de profeten was voorzegd.
Maar de Vader gaat later opnieuw Israël als bruid, als vrouw werven. Dan zal 
Israël de eeuwige bruid van God worden. Dat zal gebeuren aan het einde 
van de grote Verdrukking. Israël zal echter eerst het uit hen geboren Kind, 
de Zoon van God, moeten aannemen als het door God gegeven middel om 
verzoend te worden met hun “Man”, de Vader van de Messias Jezus.

De Joodse apostelen krijgen na de verwerping van de Joodse 
Messias de opdracht om Joden en heidenen te werven als bruid 
van de Bruidegom Jezus. Om samen met Hem het lichaam van de 
Bruidegom te vormen. Dat is de Gemeente van de Heere Jezus, de 
Messias. Dit is in overeenstemming met: 

Efeziërs 2: 11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die 
onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het 
vlees, die met de hand gebeurt, 12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd 
van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van 
de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. 13 Maar nu, in 
Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij 
gekomen. 14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de 
tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, 15 heeft Hij de vijandschap in Zijn 
vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, 
opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou 
maken, 16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het 
kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17 En bij Zijn komst heeft Hij door 
het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. 
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18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. 19 
Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de 
heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en 
profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, 
goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede 
gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

De bruiloft
De Messias Jezus ontvangt van Zijn Vader een hemelse bruid, de 
Gemeente. Die bruiloft zal dan ook in de hemel gehouden worden. 
Het bruiloftsmaal zal ook in de hemel gehouden worden. Tijdens dit 
bruiloftsmaal wordt de bruid definitief voor eeuwig de vrouw van het 
Lam, de Bruidegom. 

Openbaring 19: En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en 
als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: 
Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. 7 Laten 
wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft 
van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het 
is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want 
dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 9 En hij zei tegen mij: 
Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van 
het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Uit vers 6 blijkt dat de Messias, de Zoon van God, Koning is gewor-
den. Waarvan? Hij is Koning geworden van Zijn volk Israël. Hij heeft 
overwonnen in de strijd tegen de volken die Israël aanvielen en voor-
dat Hij Zijn Koningschap aanvaardt, vindt de bruiloft plaats van het 
Lam. In Openbaring 15:3 wordt de Messias de Koning van de heiligen 
genoemd. Zijn dat dezelfde heiligen als de Gemeente? De Messias 
wordt ook genoemd Koning van de koningen en Heere van de heren. 
De heiligen mogen met Hem gaan regeren/heersen in het duizend-
jarig Vrederijk: 

2Timotheüs 2: 12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. 

Openbaring 5: 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en 
priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. 
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Openbaring 20: 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstan-
ding. 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. 

Het Lam dat geslacht is voor de zonde van Zijn uitverkorenen wordt 
straks de Koning van Israël. Hij is nu ook al de eeuwige Koning van 
Israël, maar straks zal dat ook daadwerkelijk gezien worden. De 
Gemeente is de hemelse bruid van de Messias. De Messias is ook de 
Koning van de heiligen,die met Hem als koningen zullen regeren. 
Men moet hierbij steeds in gedachten houden dat het beeldspraak is. 
Uit vers 8 blijkt dat een leven met God de draden weeft van het brui-
loftskleed. Het kleed bestaat uit blinkend fijn linnen. Ook de recht-
vaardige daden van de gelovigen/heiligen zijn gereinigd/gewassen 
door het bloed van het Lam. Daarom is het kleed zo smetteloos en 
blinkend. De daden die niet goed zijn zullen als stro verbranden.

In het oosten was het bruiloftsmaal het hoogtepunt van de bruiloft. Dan 
nam de bruidegom zijn bruid in het openbaar tot zich. Zo zal het straks 
ook met de Gemeente gaan. Daar, in de plaats waar de Bruidegom en 
Zijn bruid wonen, zal duidelijk worden wie de bruid is. Dat is nu nog 
niet zichtbaar. De Gemeente is nu nog met de Bruidegom verloofd. Zij 
wacht om straks te worden opgenomen door de Messias om de bruiloft 
te vieren. De bruiloft zal voor de wederkomst van de Messias in kracht 
en heerlijkheid plaatsvinden. Want de Gemeente is een deel van Zijn 
heerlijkheid. Dit zal tijdens het duizendjarig Vrederijk door allen gezien 
worden. Dan zal Hij, de Messias, verheerlijkt worden in Zijn heiligen:

2Thessalonicenzen 1: 10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag 
verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die 
geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).

De bruid
De bruid is de Gemeente van de Heere Jezus. Wie behoort daar-
toe? Iedere gelovige die na Pinksteren, door een waar geloof aan de 
Gemeente, het lichaam wordt toegevoegd. De apostel Paulus spreekt 
hierover als een verborgenheid en vergelijkt deze relatie ook met een 
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Man – vrouw relatie. Maar het blijft bij deze vergelijking.

2Corinthiërs 11:2 Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb 
u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan 
Christus voor te stellen.

Efeziërs 5: 31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich 
aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheime-
nis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de Gemeente.

Maar Jeruzalem wordt toch ook als bruid aangeduid? Jeruzalem zal 
de bruid van het Lam zijn. Daarover lezen we in Openbaring 21. In 
Openbaring 19 gaat het echter over een bruiloft in de hemel, de brui-
loft van het Lam. In Openbaring 21 gaat het over de bruid van het 
Lam en niet over een bruiloft. In Openbaring 21 gaat het over de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Gemeente, het lichaam van 
de Messias, heeft de verwerping met Hem gedeeld. Zij zal ook de 
verheerlijking met Hem delen. Jeruzalem heeft Zijn verwerping niet 
met Hem gedeeld, was toen geen deel van Zijn lichaam. 

Er zijn Bijbelleraren die stellen dat Israël de bruid van Christus is. Dit 
lijkt mij niet juist. Dit staat nergens letterlijk in de Bijbel. Als iemand 
tot de bruid van Christus behoort dan moet die toch van Christus 
zijn, in Hem geloven. Dat is nu met Israël nog niet het geval. Deze 
stelling lijkt mij op basis van alle relevante Bijbelteksten ook niet 
houdbaar.
De HEERE gebruikt in zijn Woord enkele metaforen om Zijn relatie 
tot Israël en de Gemeente duidelijk te maken. En die relatie is
gebaseerd op liefde.
Deze metaforen die gegrond zijn op Bijbelteksten zijn:
• Israël is de vrouw van God
• Israël is de bruid van God
• De Gemeente, bestaande uit Joden en heidenen, is de Bruid van 

de Messias Jezus.
• De Gemeente is het Lichaam van Christus
• Jeruzalem is de bruid van het Lam
Indien men deze metaforen gaat mixen, dan verliest de metafoor de 
oorspronkelijke betekenis. Voorbeeld: Israël wordt in het OT de vrouw 
van God genoemd. Indien Israël de bruid ( vrouw) van de Zoon van God 
zou worden dan zou de Zoon met de vrouw van Zijn Vader trouwen. Dit 
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is God een gruwel en heeft dat ten strengste aan Israël verboden.

De gasten
Zijn er ook gasten op deze hemelse bruiloft? Zo ja, wie zijn dat? 
De bruiloft vindt plaats in de hemel, dus de gasten moeten ook in de he-
mel zijn. De gasten zijn niet de bruid zelf, zoals wel eens gedacht wordt. 
De gasten zijn hoogstwaarschijnlijk de gelovigen van het OT. 
Johannes de Doper wordt de vriend van de bruidegom genoemd. Hij 
behoort dus niet tot de NT Gemeente. De Heere Jezus zegt van hem 
dat hij de grootste is van degene die uit vrouwen geboren zijn, maar 
dat de geringste in het Koninkrijk der Hemelen groter is dan hij. Dat 
duidt heel waarschijnlijk op het verschil tussen de bruid en de gasten. 
Maar de OT gelovigen zullen bijna zeker tot de eregasten behoren 
zoals Abraham, Izak, Jakob, Mozes, David, Elia en vele anderen. Deze 
OT gelovigen behoren bij het uitverkoren volk, de eeuwige bruid van 
God. Zij zijn ook behouden door het geloof in de Messias Die komen 
zou. Zij verheugen zich in de bruiloft van het Kind, de Messias, Die 
uit hen geboren is. 

Mattheüs 9: 15 Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet 
treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de 
Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten

Mattheüs 11: 11 Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren 
zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie 
de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.

Johannes 3: 29 Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de 
bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van 
de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden.

In Openbaring 21 en 22 wordt als de vrouw van het Lam genoemd, de 
bruid, de nieuwe grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende van 
God uit de hemel. In deze heilige stad is God en het Lam haar tempel 
en de volken die zalig worden, wandelen in deze stad. 

Openbaring 21:2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar 
man sierlijk gemaakt is.... 9 En een van de zeven engelen die
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de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij 
toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, 
laten zien. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en 
liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, 
bij God vandaan. 11 Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was 
als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis... 22 Ik zag 
geen tempel in haar, want de HEERE, de almachtige God, is haar tempel, 
en het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te 
beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar 
lamp. 24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de 
koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

Samenvatting:
Israël wordt straks weer de eeuwige bruid/vrouw van God.
Israël ontvangt in het duizendjarig Vrederijk de Messias Jezus als 
eeuwige Koning.
De Gemeente is de bruid van de Messias Jezus.
Na de bruiloft van het Lam is de Messias Jezus ook Koning der konin-
gen en Heere der heren.
De heiligen zullen met Hem regeren.

Na het duizendjarig Vrederijk, tijdens de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde is het nieuwe Jeruzalem de bruid van het Lam. Daarin zal God 
bij de mensen wonen, Joden en andere volken.
Welke mensen? In Openbaring 21:7 lezen we: “Wie overwint, zal alles 
beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.”
Zijn dienstknechten zullen Hem dienen en zij zullen als koningen 
regeren in alle eeuwigheid. (Openbaring 22:3-5)

Er wordt verschillend gedacht over de teksten inzake de bruid en de 
bruiloft. Ik heb getracht zoveel mogelijk de Schrift te laten spreken en 
niet verder te gaan dan ons de Schrift openbaart. 
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In het NT begint de haat en vervolging tegen de Messias Jezus en 
nadat Hij is opgevaren naar de hemel, zet deze haat en vervolging 
zich door tegen Zijn volgelingen.
De haat tegen de pas geboren Koning der Joden begint reeds in 
Bethlehem, wanneer Herodes probeert het Kind te doden. Door een 
vlucht naar Egypte, door Goddelijk ingrijpen gewaarschuwd, weten 
Jozef en Maria het Kind in veiligheid te brengen. 

Mattheüs 2:13 Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere ver-
schijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder 
met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, 
want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen. 14 Hij stond dan 
op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar 
Egypte. 15 En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd 
wat door de Heere gesproken

Mattheüs 26:3 Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de 
oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, die Kajafas 
heette; 4 en zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te 
doden, 5 maar zij zeiden: Niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding 
onder het volk komt.

Lukas 23:11 En toen Herodes, samen met zijn soldaten, Hem gehoond en 
bespot had, deed hij Hem een sierlijk gewaad om en stuurde Hem terug 
naar Pilatus. 12 En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van 
elkaar; voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar.

71 Verdrukking van degenen 
die geloven in de 
Messias Jezus
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Johannes 11:47 De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de Raad bijeen 
en zeiden: Wat doen we? Want deze Mens doet vele tekenen. 48 Als wij Hem 
zo laten begaan, zullen allen in Hem geloven, en de Romeinen zullen komen 
en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. 49 Maar een van hen, 
Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen: U weet niets, 50 
en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het 
volk, en niet heel het volk verloren gaat. 51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, 
maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor 
het volk, 52 en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God, 
overal verspreid, bijeen te brengen. 53 Vanaf die dag dan waren zij vastbe-
sloten om Hem te doden.

Verdrukking is een normaal verschijnsel voor 
gelovigen
Hoewel de Gemeente vóór de grote Verdrukking wordt opgenomen, 
houdt dat niet in dat de gemeenten en de gelovigen geen verdruk-
king zullen overkomen. Integendeel. 

De Gemeente zal, in tegenstelling tot Israël, voordat de grote 
Verdrukking komt, worden opgenomen in de hemel. Zie verder hier-
over het hoofdstuk over de opname van de gelovigen.
Uit de vele teksten die over verdrukking gaan, blijkt echter dat verdruk-
kingen bij het geloof horen. Ook de gelovigen ontkomen niet aan ver-
drukkingen. Het is zelfs bijzonder als een gelovige of een Gemeente 
geen verdrukking overkomt. Er zijn velerlei soorten verdrukkingen.
Dit kunnen zijn ziekte, vervolging, smaad, verachting, eenzaamheid, 
dood van geliefden enz. In het algemeen kunnen we zeggen dat de 
Heere vaak verdrukking geeft om ons geloof te versterken, om ons 
dichter bij Hem te brengen. Zodat Hij de eerste plaats krijgt of houdt 
in het leven van de gelovige. Zodat Hij door de verdrukking meer 
verheerlijkt gaat worden. De Heere kan echter er ook een ander doel 
mee hebben. De verdrukking kan ook bedoeld zijn om te kastijden 
of te straffen, om te bekeren van een zondige weg, zie Openbaring 
2:22,23.
De verzen van Mattheüs 24:3-8 lijken betrekking te hebben op de tijd 
vóór de grote Verdrukking. De Heere Jezus zegt dan ook dat dit nog 
maar het begin is. Dat de gelovigen door alle volken gehaat worden 
(vs 9) duidt meer op de tijd van de grote Verdrukking.
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Deze vervolgingen zijn in meerdere of mindere mate de eeuwen 
doorgegaan tot op de huidige dag. En de verdrukkingen, vervolgin-
gen zullen in het einde der tijden toenemen. De Messias Jezus heeft 
tijdens Zijn leven op aarde daar al voor gewaarschuwd. 

Mattheüs 24: 3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem 
toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen 
gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de 
wereld? 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u 
misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de 
Christus; en zij zullen velen misleiden. 6 U zult horen van oorlogen en ge-
ruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moe-
ten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal tegen 
het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; 
en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in 
verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van 
de weeën. 

Markus 10:29 En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die 
huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of ak-
kers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, 30 of hij ontvangt 
honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en 
kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige 
leven.

Johannes 15:20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet 
meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; 
als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht 
nemen.

De volgende verzen kunnen zowel betrekking hebben op de tijd vóór 
en tijdens de grote Verdrukking. De vervolgingen die de Heere Jezus 
en de apostelen opnoemen kunnen in alle tijden voorkomen en we 
zien ook nu reeds vele christenen daaronder lijden in de landen waar 
ze vervolgd worden.
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Mattheüs 10: 16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees 
dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. 17 Maar wees op uw 
hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, 
en in hun synagogen zullen zij u geselen. 18 En u zult ook voor stadhouders 
en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en 
de heidenen. 19 Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe 
of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat 
u spreken moet. 20 Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw 
Vader, Die in u spreekt. 21 De ene broer zal de andere broer overleveren om 
gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders 
opstaan en hen doden. 22 En u zult door allen gehaat worden omwille van 
Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 23 
Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voor-
waar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël

Johannes 15:23 Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader.

Johannes 16: 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede 
zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: 
Ik heb de wereld overwonnen.

In de Handelingen van de apostelen kunnen we verder lezen over de 
vervolging van de Joodse apostelen en de eerste gemeenten van Joodse 
gelovigen. In het begin hadden zij het meest te lijden van vervolging 
door de Joodse overheden en koning Herodes, een nazaat van Ezau.
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Handelingen 12:1 Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan 
sommigen van de Gemeente om hen kwaad te doen. 2 En hij doodde Jakobus, 
de broer van Johannes, met het zwaard.

Handelingen 14: 22 en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden 
hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in 
het Koninkrijk van God moeten ingaan

Handelingen 22:7 En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij 
zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? 8 En ik antwoordde: Wie bent 
U, Heere? En Hij zei tegen mij: Ik ben Jezus de Nazarener, Die u vervolgt.

Handelingen 23:12 En toen het dag geworden was, smeedden enkele Joden 
een complot: zij vervloekten zichzelf en zeiden dat zij niet zouden eten en 
drinken voordat zij Paulus gedood zouden hebben. 13 Het waren er meer dan 
veertig die deze samenzwering beraamden.

De apostelen Paulus en Petrus hebben het in hun brieven vaak over 
verdrukking. Zij ondervinden dit zelf en weten dat de leden van de 
gemeenten hetzelfde kan overkomen of al ondervinden. Zij proberen 
hen te bemoedigen en te vertroosten en wekken hen op tot volharding.

Romeinen 5: 3 En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, 
omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt,

Romeinen 8: 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, 
of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36 (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag ge-
dood, wij worden beschouwd als slachtschapen.) 37 Maar in dit alles zijn wij 
meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Romeinen 12: 12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. 
Volhard in het gebed.
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2Corinthiërs 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, 
4 Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die 
in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God 
getroost worden.

2Corinthiërs 4:17 Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, 
brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.

2Corinthiërs 7:5 Want ook toen wij in Macedonië gekomen waren, heeft ons 
vlees geen rust gehad, maar waren wij in alles verdrukt: van buiten waren er 
conflicten, van binnen vrees. 6 Maar God, Die de nederigen troost, heeft ons 
getroost door de komst van Titus.

Colossenzen 1: 24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn 
vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn 
lichaam, dat is de Gemeente.

1Thessalonicenzen 3: 3 opdat niemand in verwarring gebracht zou worden 
in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. 4 Toen 
wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden 
worden, zoals ook gebeurd is-en u weet het.

2Timotheüs 2: 3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.

1Petrus 4: 12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot 
uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 13 
Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden 
van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag 
verblijden en verheugen.
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Ook de opgestane en ten hemel gevaren Heiland weet van de ver-
drukkingen die Zijn kinderen overkomen. Hij waarschuwt hen, Hij 
bemoedigt hen, Hij vertroost hen en wekt hen op te volharden tot het 
einde. Ja zelfs te volharden tot de dood. De Heere Jezus heeft het over 
een verdrukking van tien dagen. Wat bedoelt de Heere daarmee? De 
apostel Petrus zegt (1Petrus 1:5-7) dat de zaligheid gereed ligt om te 
ontvangen, ook al wordt het geloof een korte tijd beproefd door al-
lerlei verzoekingen. Ik denk dat de Heere bedoeld heeft te zeggen dat 
ten opzichte van de eeuwige zaligheid die ons wacht, de tijd van de 
verdrukking relatief kort is. Bovendien zegt Petrus dat de beproeving 
van het geloof meer waard is dan goud. En dan blijkt te zijn tot lof en 
heerlijkheid bij de komst van de Heere Jezus. 

Openbaring 2: 9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede -u bent echter 
rijk- en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het 
niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan. 10 Wees niet bevreesd 
voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis 
werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien 
dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven... 
22 Zie, Ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote 
verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. 23 En haar kinderen 
zal Ik door de dood ombrengen, en alle Gemeenten zullen weten dat Ik het 
ben Die nieren en harten doorzoek, en Ik zal u geven eenieder naar uw wer-
ken.

De vervolgingen bereiken het hoogste punt in de tijd van de grote 
Verdrukking. De Gemeente is dan al opgenomen, maar ook in de 
tijd van de grote Verdrukking komen er nog veel mensen tot ge-
loof door de verkondiging van het Evangelie door de 144.000 Joodse 
dienstknechten. De meeste van de mensen die dan tot geloof ko-
men, zullen om hun geloof worden vervolgd en moeten sterven. 
In Openbaring 17 en 19 kunnen we hierover meer lezen. En ook in 
Openbaring 7 over de Joodse dienstknechten.
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Openbaring 17:11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En 
hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En de tien horens die u gezien 
hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, 
maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 
13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest 
overdragen. 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam- want 
Heere der heren is Hij en Koning der koningen- zal hen overwinnen, en zij die 
samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

Openbaring 19:19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun 
legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard 
zat, en tegen Zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse 
profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij 
hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die 
zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel 
van vuur, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het 
zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn 
mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.
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Het grootste gevaar dat iedere gemeente bedreigt zijn dwalingen. De 
eerste gemeenten waren nog maar nauwelijks gevestigd of er kwa-
men al dwaalleraren, die de gemeenten van de leer der apostelen 
probeerden af te brengen.

Dwalingen hebben verschillende oorzaken. 
1. Gebrek aan kennis van de gehele Schrift.
2. Hoogmoed. De mens denkt het beter te weten dan God.
3. Het verstand, de wetenschap wordt boven de Schrift gesteld.
4. Men kan zich niet of men wil zich niet laten leiden door de 

Heilige Geest.
5. De satan laat onkruid zaaien tussen de tarwe. (dwalingen)

In de brieven van de Heere Jezus aan de zeven gemeenten in 
Openbaring 2 en 3 zijn de dwalingen een steeds terugkerend thema. 
Alsmede de secularisatie doordat zij de eerste liefde hadden verlaten.
Ook in de huidige tijd is er een veelheid aan dwalingen. Er is bijna 
geen kerkgenootschap of gemeente of er is wel één of andere dwa-
ling ingeslopen. Het valt buiten het kader van dit boek om al deze 
dwalingen uitvoerig te behandelen.
De Heere Jezus zegt in Mattheüs 24:11 dat er vele valse profeten zul-
len komen en velen zullen verleiden. Hij sprak toen over de eindtijd. 
Ik wil volstaan met enkele van de meest voorkomende dwalingen van 
de huidige tijd te noemen.

•	 De Bijbel wordt niet onvoorwaardelijk geloofd.
•	 De leer, de dogmatiek, staat boven het Bijbels getuigenis.
•	 De schepping is niet door God in zes dagen volbracht.
•	 De Heere Jezus is niet werkelijk opgestaan.

72 Dwalingen in de 
Gemeente
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•	 De Heere Jezus is niet de Zoon van God.
•	 Er bestaat geen Goddelijke Drie-eenheid.
•	 Wij moeten op aarde nu het Koninkrijk bouwen.
•	 De Heere Jezus is geen volkomen Zaligmaker. De gelovigen 

moeten nog goede werken daartoe doen om zalig te worden. 
•	 De vele dwalingen in de r.k. kerk. De laatste tijd komen er steeds 

meer. Protestantse voorgangers en kerkleiders die ons willen 
doen geloven dat de r.k. kerk veranderd is ten goede. De Paus 
Benedictus heeft een positief boek geschreven over Christus. 
Sommigen denken dat dit een uitgangspunt is om een gesprek 
aan te gaan over hereniging. Maar van de vele dwalingen is er 
nog niet één herroepen. Dus is de r.k. kerk niet veranderd in 
haar leer, (concilie van Trente).

•	 De leer van de veronderstelde wedergeboorte.
•	 Dopen is ook geoorloofd zonder geloof van de betrokken per-

soon.
•	 Gedoopte baby’s worden opgenomen in het genadeverbond.
•	 Wedergeboorte duurt een leven lang. Het is een proces van hei-

ligmaking.
•	 Welvaartsevangelie.
•	 De charismatische beweging met zijn bepaalde uitwassen
•	 De kenmerken van de Handelingen der Apostelen gelden ook 

nu nog.
•	 God is liefde, dan kan er geen hel zijn.
•	 Uiteindelijk worden alle mensen zalig, alverzoening.
•	 Men gelooft niet in de opname van de Gemeente.
•	 De Gemeente is in de plaats van Israël gekomen. (vervangings-

theologie).
•	 Men gelooft niet in een duizendjarig aards Koninkrijk o.l.v. de 

Messias.
•	 Alles wat in het boek Openbaring staat is al gebeurd. 
•	 De gemeente gaat Joodse tradities/cultuur invoeren.

Als we de veelheid aan dwalingen beschouwen is het niet vreemd dat 
de christenheid zo verdeeld is. Er is wel een eenheid van gelovigen. 
Maar deze is voor het oog veelal onzichtbaar. Dat is de eenheid van 
alle oprechte kinderen van God. Door God wedergeboren tot Zijn 
geliefde kinderen en verbonden door de Heilige Geest.

Een ander gevaar dat de gemeenten bedreigt is dat men de eer-
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ste liefde heeft verlaten. De Heere Jezus waarschuwt hiervoor in 
Openbaring 2:3. Wat betekent dat, de eerste liefde verlaten? In Lukas 
7:47,48 zegt de Heere Jezus “Wie weinig vergeven wordt, heeft weinig 
lief”. Hieruit blijkt dat de eerste liefde te maken heeft met de ver-
geving van zonden. Bekering, geloof, wedergeboorte en vergeving 
van zonden zijn zaken die de eerste liefde betreffen. De verzoening 
door het bloed van Jezus dient centraal te staan in het leven van de 
gelovigen, in het leven van de gemeente en in de prediking. Als deze 
onderwerpen nauwelijks meer aan de orde gesteld worden in de pre-
diking, moet men er zich niet over verbazen dat de Gemeente op de 
duur wegkwijnt. Het hart van het Evangelie is er dan uit.

Theologen kunnen dikke boeken schrijven over de nood van de pre-
diking, over het missionaire gemeente zijn en over de oorzaak van de 
secularisatie. Dit baat niet indien men niet uitkomt bij de werkelijke 
oorzaak, als boven aangeduid. 
De Heere Jezus waarschuwt in Openbaring 2:5 dat Hij de kandelaar 
zal wegnemen indien een gemeente doorgaat in de weg van dwa-
lingen! De praktijk heeft dat helaas ook aangetoond. Waar met één 
dwaling wordt begonnen, volgen er spoedig meer!
Bepaalde dwalingen zijn er de oorzaak van dat men een heel kleine 
Bijbel overhoudt. Voorbeeld: De vervangingstheologie ziet geen toe-
komst meer voor Israël op deze aarde. Als men dit gelooft, wordt de 
Bijbel heel klein, kan over veel teksten niet meer gepreekt worden. 
Tenzij alles vergeestelijkt wordt en toegepast wordt op de kerk.
De Heere Jezus spreekt in Openbaring 3:10 over de verzoeking die 
over de gehele wereld komen zal. Persoonlijk denk ik dat deze tijd nu 
is aangebroken. Alleen zij blijven staande die Zijn Woord bewaren. 
Dat houdt in alle Schriftwoord van Hem en geen dwalingen. Die Zijn 
Woord bewaren zal Hij ook bewaren in het uur van verzoeking.
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Israël was door God uitverkoren om de Messias voort te brengen. En 
in Hem tot zegen te zijn voor alle volken van de aarde.
Israël heeft in beginsel aan deze opdracht voldaan door de uitzen-
ding van de twaalf Joodse apostelen. En door het getuigenis van de 
duizenden eerste gelovigen in de Messias Jezus.
Een relatief klein deel van het Joodse volk brengt Gods Woord naar 
de heidenen.
De Joodse apostelen hebben het evangelie verkondigd, eerst aan hun 
eigen volksgenoten en daarna aan de heidenen. Eerst de Jood en ook 
de Griek. Vooral Paulus was de apostel van de heidenen. Zij vertellen 
in Jeruzalem over de grote werken die de Heere gedaan heeft door 
de heidenen tot geloof te brengen. De Heere heeft hun prediking 
rijk gezegend. 

Richtlijnen voor de prediking in het OT vinden we op veel plaatsen, 
maar in het bijzonder in:

Maleachi 2: 4 Dan zult u weten dat Ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat 
Mijn verbond met Levi blijven zou, zegt de HEERE van de legermachten. 5 
Mijn verbond met hem was: het leven en de vrede. Die gaf Ik hem, tot vrees 
voor Mij, en hij vreesde Mij en in de tegenwoordigheid van Mijn Naam 
was hij verschrikt. 6 Betrouwbaar onderwijs in de wet was in zijn mond, 
geen ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden. In vrede en oprechtheid 
wandelde hij met Mij en velen bekeerde hij van ongerechtigheid. 7 Voorzeker, 
de lippen van een priester moeten kennis bewaren, uit zijn mond moet men 
onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de HEERE van de 
legermachten.

73 De bediening van 
Israël 
(zie ook nr. 30 de roeping van israël)
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73 De bediening van 
Israël 
(zie ook nr. 30 de roeping van israël)

Richtlijnen voor de prediking in het NT heeft de Heere Jezus Zelf aan 
de Joodse discipelen gegeven tijdens Zijn omwandeling met hen op 
aarde en na Zijn opstanding, vóór Zijn Hemelvaart. De Heere Jezus 
zegt dat gepredikt moet worden “bekering en vergeving van zonden”. 
En na de bekering dopen in de Naam van de Vader, van de Zoon en 
van de Heilige Geest. De vraag aan iedere voorganger/evangelist is 
of zijn prediking aan deze opdracht voldoet. 

Mattheüs 28:18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij 
is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al 
de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En 
zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Lukas 24: 46 En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de 
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 Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen getuigen.

De Heere heeft veel zegen gegeven op de prediking van de Joodse 
apostelen. Zij zijn begonnen te preken in Jeruzalem en daarna de we-
reld ingetrokken. Altijd eerst de Boodschap gebracht aan de Joodse 
mensen in de vreemde en daarna aan de andere volken.
In de Handelingen van de apostelen kunnen wij uitgebreid kennis 
nemen van welke grote dingen God gedaan heeft onder de volkeren. 
Hoewel de apostelen het Evangelie eerst aan de Joden verkondigden, 
werd dit niet altijd aangenomen. Daarna gingen zij het Evangelie 
verkondigen aan de andere mensen. 

Handelingen 9: 15 Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze (Paulus) 
is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de 
heidenen en de koningen en de Israëlieten.

Handelingen 11: 17 Als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als 
aan ons die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij 
machte zou zijn God tegen te houden? 18 En toen zij dit hoorden, waren zij 
gerustgesteld, en zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan 
de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. 19 Zij nu die,
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door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal 
verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, 
terwijl zij tot niemand het Woord spraken dan alleen tot de Joden.

Handelingen 13: 45 Maar toen de Joden de menigten zagen, werden zij 
met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd; zij 
spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. 46 Maar Paulus en Barnabas 
zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gespro-
ken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven 
niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. 47 Zo immers heeft 
de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat 
u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. 48 Toen nu de 
heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, 
en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven. 49 
En het Woord van de Heere verbreidde zich door heel het land. 50 Maar de 
Joden stookten de godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamsten 
van de stad op en ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas, en 
zij verdreven hen uit hun gebied.

Handelingen 14: 27 Toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de Gemeente 
bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan 
had, en dat Hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had.

Handelingen 15: 3 Nadat zij dan door de Gemeente uitgeleide gedaan wa-
ren, reisden zij door Fenicië en Samaria en vertelden over de bekering van 
de heidenen, en zij bezorgden al de broeders grote blijdschap. 4 Toen zij in 
Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de Gemeente en de 
apostelen en de ouderlingen; en zij deden verslag van alles wat God door hen 
gedaan had... 7-9... 12 En heel de menigte zweeg, en zij hoorden Barnabas 
en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder 
de heidenen gedaan had. 

De apostel Paulus, een Joods geleerd man, werd door de Heere Jezus 
vanuit de hemel aangesteld als apostel van de heidenen. Hij werd 
door de Heere Jezus uitverkoren. In zijn brieven kunnen we in detail 
kennis nemen van zijn geloof, beproevingen, verdrukkingen, maar 
ook van de zegen die God gaf op zijn prediking. Hij is het ook die 
uitgebreid ingaat op de verwerping van het Evangelie door een grote 
meerderheid van de Joodse mensen.
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Heeft God daarmee ook het Joodse volk afgeschreven als Zijn uitverkoren 
volk. Nee, zegt de apostel in Romeinen 11:28-32. Zij zijn en blijven bemin-
den vanwege het verbond dat God sloot met hun Vaderen, Abraham, Izak 
en Jakob. God komt niet terug op Zijn belofte, God krijgt geen berouw 
over de genade die Hij aan Israël bewezen heeft. (Romeinen 11:29). Zij 
zijn in Gods plan nu wel grotendeels ongehoorzaam aan het Evangelie, 
maar straks krijgen zij allen barmhartigheid, zij krijgen opnieuw genade. 
Waarom? Omdat God aan de heidenen ook barmhartigheid heeft be-
toond hoewel deze ook ongehoorzaam geweest zijn. En dat geldt zegt 
de apostel voor allen. Dat is het overblijfsel, naar de verkiezing van Zijn 
genade. (Jesaja 10:20-22; Jesaja 37:31; Jeremia 31:7; Micha 5:7,8; Micha 7:18; 
Zacharia 8:6,11,12; Romeinen 9:27; Romeinen 11:5;) 

Romeinen 1: 16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, 
want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor 
de Jood, en ook voor de Griek.

Romeinen 9: 22 En is het niet zo dat God, omdat Hij Zijn toorn wilde be-
wijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van Zijn 
toorn, voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft? 23 En dat met het 
doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwer-
pen van Zijn ontferming, die Hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? 
24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar 
ook uit de heidenen.

De meerderheid van de Israëlieten heeft de Messias Jezus niet aan-
genomen. Dit is echter een tijdelijke zaak. De apostel Jakobus zegt in 
Handelingen 15:13-18 dat God eerst omgezien heeft naar de andere 
volken (vers 14) en daarna zal terugkeren om de vervallen hut van 
David weer op te bouwen en weer zal oprichten (vers 16). Daarna zal 
het overblijfsel van Israël de Heere zoeken (en vinden) en ook alle 
volken waarover de Naam van de Heere is uitgeroepen (vers 17).
De vervallen hut van David weer oprichten betekent dat de belofte, 
zoals aangekondigd in Lukas 1:32,33, werkelijkheid wordt: 

32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en 
God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan 
Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.
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Zit de Messias Jezus dan nu nog niet op Zijn troon ? Nee, Hij zit nu 
met Zijn Vader op de troon van Zijn Vader, zoals wordt vermeld in 

Psalm 110:1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rech-
terhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor 
Uw voeten. 

De hut van David is nog niet hersteld en tot die tijd zit Hij met de Vader 
op Diens troon. (Openbaring 3:21). In de Tenach spreekt de profeet Amos 
in 9:11,12 ook over het weer opbouwen van het Koninkrijk van David. 
Als de Messias Jezus terugkeert zullen Zijn voeten op de Olijfberg staan, 
zal HIJ Zijn vijanden verslaan en zal HIJ Koning zijn over Israël en de 
volken aan Zich onderwerpen. Ook een groot deel van alle volken zal 
zich bekeren tot de Heere. De Messias zal dan op Zijn eigen troon zitten.

Handelingen 15:13 En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannen-
broeders, luister naar mij. 14 Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar 
de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te 
nemen. 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.

Galaten 3: 8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen 
zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u 
zullen al de volken gezegend worden. 9 Daarom worden zij die uit het geloof 
zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.

Aan deze opdracht zal Israël helemaal voldoen als ze in de toekomst 
bekeerd zullen worden. Tijdens de grote Verdrukking zullen 144000 
Joodse dienstknechten het Evangelie gaan verkondigen, samen met 
de twee Getuigen tot aan de uiterste einden van de wereld.
Ook in het duizendjarig Vrederijk zal het bekeerde Israël een getuige 
zijn voor alle volkeren die dan naar Jeruzalem zullen komen. 



407

Het grootste deel van het Joodse volk verwerpt de Messias Jezus. 
Daardoor is Israël in meerderheid ongehoorzaam aan God .De ge-
volgen zijn dat de Tempel wordt vernietigd, Jeruzalem verbrand en 
het volk wordt verstrooid onder de heidenen, zoals reeds door God 
was aangekondigd in de profetieën.

Jesaja 42: 23 Wie onder u neemt dit ter ore? Wie slaat er acht op en hoort 
wat hierna zal zijn? 24 Wie heeft Jakob tot buit gegeven en Israël overgele-
verd aan rovers? Is het niet de HEERE, Hij tegen Wie wij gezondigd hebben? 
Want zij wilden in Zijn wegen niet gaan en zij luisterden niet naar Zijn wet. 
25 Daarom heeft Hij over hem uitgestort Zijn grimmige toorn en het geweld 
van de oorlog. Dit heeft hem rondom in vlam gezet, maar hij merkt het niet 
op; het heeft hem in brand gestoken, maar hij neemt het niet ter harte.

Mattheüs 23: 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt 
wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen 
brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar 
vleugels; maar u hebt niet gewild! 38 Zie, uw huis wordt als een woestenij 
voor u achtergelaten.

Mattheüs 24: 1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn disci-
pelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te 
wijzen. 2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, 
Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet 
afgebroken zal worden.

Talmud Yoma 39a zegt: Onze rabbijnen leerden: Gedurende de laat-

74 De Messias Jezus
verworpen en dan...
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ste veertig jaren voor de vernietiging van de Tempel viel het lot (voor 
de bok, die op de Grote Verzoendag geofferd moest worden) niet 
meer op de goede zijde. Ook van de scharlakenrode band, die ge-
woonlijk tussen de hoornen van de zondebok werd bevestigd, wis-
selde de kleur niet in wit, zoals dit volgens de traditie het geval was, 
om aan te tonen dat de zonden van het volk vergeven waren. Ook 
brandde de westelijke lamp niet meer. De deuren van het heiligdom 
openden zich van zichzelf, tot Rabbi Jochanan Ben Zacchai ze berisp-
te en zei: “O, Heiligdom, Heiligdom, waarom zijn jullie zo onrustig? 
Ik weet van jullie, dat jullie zullen worden vernietigd.”

Mattheüs 27: 11 Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg 
Hem: U bent de Koning van de Joden? Jezus zei tegen hem: U zegt het.

Mattheüs 27: 27 Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich 
mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om Hem 
heen. 28 En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlaken-
rode mantel om, 29 vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd 
en gaven Hem een rietstok in Zijn rechter hand. Zij vielen op hun knieën 
voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de 
Joden! 30 Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op 
Zijn hoofd. 31 En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel 
uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.

Lukas 23: 1 En de hele menigte van hen stond op en leidde Hem naar Pilatus. 
2 En zij begonnen Hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben ontdekt dat 
Deze het volk afvallig maakt, en dat Hij verbiedt belasting te betalen aan 
de keizer en dat Hij van Zichzelf zegt dat Hij Christus, de Koning, is. 3 Toen 
vroeg Pilatus Hem: U bent de Koning van de Joden? Hij nu antwoordde hem 
en zei: U zegt het. 4 Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten: Ik vind 
geen schuld in deze Mens.

Johannes 19: 14 En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 
zesde uur; en hij zei tegen de Joden: Zie, uw Koning! 15 Maar zij schreeuw-
den: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet 
ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen ko-
ning dan de keizer. 16 Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd 
te worden. En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg.
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De verwerping van de Messias
De Messias Jezus kwam tot de Zijnen, maar de Zijnen hebben hem 
niet aangenomen. Dat bleek al in de loop van Zijn driejarige rond-
wandeling in Israël. Op een bepaald moment kwam er ook een ver-
andering in Zijn verkondiging. Sprak Hij eerst nog heel open tot heel 
het volk en alleen tot het Joodse volk, na Johannes 8 komt de ver-
andering. De Schriftgeleerden hadden Hem ervan beschuldigd dat 
Hij door Beëlzebul de duivelen uitwierp. De duivel zou Zijn vader 
zijn. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest, het werk van de Heilige 
Geest toekennen aan de duivel. Daarna sprak hij tot het volk in ge-
lijkenissen. Tot Zijn discipelen sprak Hij echter openlijk. Na deze ge-
beurtenis ging de Messias Jezus ook naar het buitenland, het land 
van de Gardarenen. Hij genas daar iemand die van de duivel bezeten 
was. Uit de aanwezigheid van een kudde zwijnen blijkt ook dat Jezus 
niet meer in Israël was. Opmerkelijk hierbij is dat Hij aan de genezen 
bezetene opdracht gaf aan zijn familie te verkondigen welke grote 
dingen de Heere gedaan had.
Maar korte tijd later, na de opstanding van het dochtertje van Jaïrus, 
gebood Hij juist aan de omstanders dit aan niemand te vertellen. Bij 
de genezen bezetene begon de Evangelieverkondiging aan de hei-
denen. 
De grote meerderheid van Israël verhardde zich en kwam niet tot 
geloof in Jezus, de Messias. Ook in Samuël lezen we dat het Joodse 
volk hun God als Koning heeft verworpen en zij een aardse koning 
wilden. Ook de Messias hebben zij als Koning verworpen. Zij wilden 
geen andere koning dan de keizer van Rome. (Johannes 19:15)

Handelingen 3: 19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitge-
wist 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 verkon-
digd 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.

De “wederoprichting(herstel) van alle dingen” verwijst naar 

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;
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Johannes 1: 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet 
aangenomen. 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij 
macht gegeven kinderen van God te worden, en wel die in Zijn Naam ge-
loven;

De apostelen en discipelen van de Heere Jezus werden vervolgd.

Handelingen 8: 1 En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op 
die dag een grote vervolging tegen de Gemeente die in Jeruzalem was; en zij 
werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve 
de apostelen.

De verwerping en dan...
Door de verwerping van het Evangelie is het heil sneller tot de andere 
volken gekomen dan misschien verwacht was. Want het is niet zo dat 
het heil niet aan de heidenen beloofd was. God had al beloofd aan 
Abraham dat alle volken in hem gezegend zouden worden. En de 
apostel Paulus bevestigt dat in: 

Romeinen 15: 8 En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is 
geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te 
bevestigen, 9 en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barm-
hartigheid, zoals geschreven staat: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, 
en Uw Naam lofzingen. 10 En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn 
volk! 11 En verder: Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken! 12 
En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heer-
schappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen.

Het Joodse volk zal verstrooid worden onder de andere volken, totdat 
de volheid van de heidenen tot stand is gekomen. De christen-hei-
denen zijn echter ook gelovig geworden om door hun christen zijn 
de Joden jaloers te maken. Enerzijds is de verstrooiing van het Joodse 
volk als straf te zien op hun ongehoorzaamheid, anderzijds als een 
genade van God om hen in aanraking te brengen met de gelovige 
heidenen en hen daardoor tot geloof te brengen. Echter, hoe hebben 
de christenen hun opdracht verzaakt. In plaats van hen tot jaloersheid 
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te verwekken, hebben zij het Joodse volk gediscrimineerd en vervolgd. 
Hiermede hebben zij een grote zonde en schuld op zich geladen. 

Romeinen 11: 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!

Door hun val is nu de situatie ontstaan dat de twee tot één nieuwe 
mens zijn geschapen. Israël en de heidenen kunnen door één Mens, 
Jezus de Messias, één gemaakt worden. 
Israël kon door geloof zalig worden,evenals de heidenen, zie 
Hebreeën 11. Israël had als uitverkoren volk de voorrechten die de 
apostel Paulus opnoemt in Romeinen 9:4,5, boven de heidenen, die 
deze voorrechten niet hadden. Hierover spreekt Paulus in Efeze 2:12. 

Efeziërs 2: 14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door 
de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, 15 heeft Hij de vijand-
schap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit 
bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou 
scheppen en zo vrede zou maken,

De onvervulde belofte van herstel blijft echter van kracht.

Romeinen 11: 15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld be-
tekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?

Het Evangelie ging daarop eerst naar de heidenen, op aanwijzing van 
de Heere Jezus. 

Mattheüs 28: 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij 
is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al 
de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En 
zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
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Handelingen 9: 11 En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat 
die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van 
wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt, 12 en hij heeft in een visi-
oen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem 
de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. 13 Ananias antwoordde 
echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij Uw 
heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; 14 en hij heeft hier volmacht van de over-
priesters om allen gevangen te nemen die Uw Naam aanroepen. 15 Maar de 
Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument 
om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten.

De belofte dat ook Israël deel zou krijgen aan het Nieuwe Verbond 
bleef staan, maar de vervulling daarvan werd uitgesteld. Na Zich een 
volk uit de heidenen te hebben aangenomen, zal Hij Zijn belofte van 
herstel aan Israël gaan vervullen, opdat “de mensen die overgebleven 
zijn, de Heere zouden zoeken”.

Handelingen 15: 14 Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heide-
nen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. 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 op-
bouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer 
oprichten, 17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoe-
ken, 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: 30 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen 
gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerech-
tigheid echter die uit het geloof is. 31 Maar Israël, dat de wet van de gerech-
tigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. 32 
Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van 
de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, 33 zoals 
geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikel-
blok. En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 

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 heidenen is bin-
nengegaan. 26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De 
Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van 
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Jakob. 27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal 
wegnemen. 28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwe-
ge u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. 29 Want 
de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. 30 Zoals ook 
u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkre-
gen 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 ongehoorzaamheid opge-
sloten om Zich over allen te ontfermen.

Jood en Griek (heiden) één in geloof.

Galaten 3: 26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus 
Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus 
bekleed. 28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij 
is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang 
dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 29 En als 
u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de 
belofte erfgenamen.

Efeziërs 2: 11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees 
en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijde-
nis in het vlees, die met de hand gebeurt, 12 dat u in die tijd zonder Christus 
was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft 
de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de we-
reld. 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het 
bloed van Christus dichtbij gekomen. 14 Want Hij is onze vrede, Die beiden 
één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te bre-
ken, 15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet 
van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf 
tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, 16 en opdat Hij 
die beiden in één lichaam met God zou 

Efeziërs 3: 5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkin-
deren, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten 
door de Geest, 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot het-
zelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, 
door het Evangelie,
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De steden zullen worden verwoest
De HEERE heeft heel vaak door Mozes en de profeten tot het Joodse 
volk gesproken over Zijn plan met Zijn uitverkoren volk. De HEERE 
belooft zegen als zij Hem gehoorzamen en Zijn geboden en bevelen 
opvolgen en vloek vanwege hun eventuele ongehoorzaamheid. 
De HEERE is al tijdig begonnen om Zijn volk te waarschuwen, want 
Hij weet wat in de mens is. In Leviticus en Deuteronomium laat de 
HEERE via Mozes weten wat de gevolgen zullen zijn van hun onge-
hoorzaamheid. Verbanning uit het land, verstrooiing onder de volken 
en verwoesting van het land en de steden. 

Leviticus 26: 31 Ik zal van uw steden een puinhoop maken en uw heilig-
dommen verwoesten. Ik wil de aangename geur van uw offers niet ruiken. 
32 Ik Zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden die daarin zijn gaan 
wonen, zich erover zullen ontzetten. 33 Ik zal u dan onder de heidenvolken 
verstrooien en Ik zal achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij 
worden en uw steden een puinhoop. 34 Dan zal het land behagen scheppen 
in zijn sabbatsjaren, alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van 
uw vijanden bent. Dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in 
zijn sabbatsjaren. 35 Alle dagen dat het verwoest ligt, zal het rusten, omdat 
het niet rustte gedurende uw sabbatten, toen u het bewoonde. 36 En wie 
van u overgebleven zijn, zal Ik in de landen van hun vijanden angst inboe-
zemen, zodat het geritsel van een opdwarrelend blaadje hen al opjagen zal. 
Zij zullen op de vlucht slaan alsof ze voor een zwaard op de vlucht slaan, en 
neervallen, terwijl niemand hen opjaagt.

75 Israël zal worden
verstrooid onder 
de volken 
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75 Israël zal worden
verstrooid onder 
de volken 

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.

Deuteronomium 28: 64 De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, 
van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar 
zult u andere goden dienen, die u noch uw vaderen gekend hebben, hout en 
steen. 65 Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool 
zal geen rustplaats hebben, want de HEERE zal u daar een bevend hart, 
kwijnende ogen en een treurende ziel geven. 66 Uw leven zal voor u aan 
een zijden draad hangen; u zult nacht en dag beangst zijn en uw leven niet 
zeker zijn.

Het volk wordt ook regelmatig door de profeten opgeroepen om de 
HEERE te gehoorzamen en de afgoden uit hun midden weg te doen. 
De HEERE tuchtigt en straft niet graag en daarom waarschuwt Hij 
onophoudelijk voor de gevolgen van hun ongehoorzaamheid. De 
aarde zal een woestijn worden en de steden zullen met vuur verbrand 
worden. Er zullen geen wijngaarden meer zijn. Deze zullen overwoe-
kerd worden met doornen en distels. Het volk zal verstrooid worden 
in vele landen en het zwaard zal hen achtervolgen.(Jeremia 9:16).
Toch blijft het Gods volk. In hun benauwdheid zullen zij tot hun God 
roepen met een stil gebed. (Jesaja 26:16). Zij zullen tot een smaad 
onder de volken worden.(Ezechiël 5:15).
Al deze profetieën zijn inmiddels uitgekomen in de achterliggende 
eeuwen. Maar God is genadig en barmhartig. Inmiddels zijn we 
gekomen in een tijd waarin de HEERE bezig is andere profetieën te 
vervullen inzake de terugkeer en het herstel van het Joodse volk.

Psalm 106: 39 Zij verontreinigden zichzelf door hun werken, zij bedreven 
hoererij door hun daden. 40 Daarom ontbrandde de toorn van de HEERE 
tegen Zijn volk, Hij had een afschuw van Zijn eigendom. 41 Hij gaf hen in 
de hand van de heidenvolken; wie hen haatten, heersten over hen. 42 Hun 
vijanden onderdrukten hen, zij werden vernederd onder hun hand. 43 Hij 
redde hen vele keren, zíj echter tergden Hem door hun plannen en raakten 
uitgeteerd door hun ongerechtigheid.
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Jesaja 5: 3 Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel 
toch tussen Mij en Mijn wijngaard. 4 Wat is er nog meer te doen aan Mijn 
wijngaard, dan wat Ik eraan gedaan heb? Waarom heb Ik verwacht dat hij 
goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voort-
bracht? 5 Nu dan, Ik wil u graag bekendmaken wat Ik met Mijn wijngaard 
ga doen: Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden; 
Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. 6 Ik zal er 
een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar 
doornen en distels zullen er opschieten. En Ik zal de wolken gebieden geen 
regen erop te laten neerkomen. 7 Want de wijngaard van de HEERE van de 
legermachten is het huis van Israël, en de mannen van Juda zijn Zijn lieve-
lingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur, 
gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw.

Jeremia 9: 16 Ik zal hen verspreiden onder de heidenvolken, die zij en hun 
vaderen niet gekend hebben. Ik zal het zwaard achter hen aan zenden, tot Ik 
aan hen een einde zal gemaakt hebben. 

(Dit vers 16 lijkt mij niet juist vertaald. Tot Ik aan hen een einde zal 
gemaakt hebben kan ook vertaald worden met “Tot Ik met hen klaar 
ben” of “Tot Ik het werk voleindigd heb”. Tot de HEERE met Zijn volk 
tot Zijn doel is gekomen. Het klopt ook niet met de realiteit en met 
andere verzen uit de Schrift. De HEERE maakt geen einde met Zijn 
uitverkoren volk. Het volk dat Hij liefheeft als Zijn oogappel. Helaas 
zijn er weinig vertalingen die dit m.i. juist hebben vertaald. Voor zo-
ver ik heb kunnen nagaan is de Duitse Schlachter Bibel de enige die 
in de buurt komt.) 

Ezechiël 5: 14 Ik zal u tot een puinhoop maken en tot smaad onder de 
heidenvolken die rondom u zijn, voor de ogen van ieder die voorbijgaat. 
15 Wanneer Ik over u strafgerichten voltrek in toorn, in grimmigheid en in 
grimmige bestraffingen, zullen de smaad en de hoon voor de heidenvolken 
die rondom u zijn, onderwijs en een reden tot ontzetting zijn. Ík, de HEERE, 
heb gesproken.

Zie ook Jesaja 1:7,8; Jesaja 7:23-25; Jesaja 26:15-18; Jesaja 27:10-11; Jesaja 
32:12-14; Jeremia 13:24,25; Ezechiël 12:15; 20:23 en 22:15.
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In Amos 9:9 staat dat er niet één steentje ter aarde zal vallen. Hiermee 
wordt bedoeld dat de HEERE zorgvuldig zal zeven. Het kaf wordt van 
het koren gescheiden. Daar duidt ook vers 10 op.

Amos 9: 8 Zie, de ogen van de Heere HEERE zijn gericht op dit zondige 
koninkrijk. Ik zal het wegvagen van de aardbodem. Evenwel zal Ik het huis 
van Jakob niet geheel wegvagen, spreekt de HEERE. 9 Want, zie, Ik geef 
opdracht, en Ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden, zoals met 
een zeef geschud wordt; geen steentje zal op de grond vallen. 10 Door het 
zwaard zullen sterven alle zondaars van Mijn volk, die zeggen: Het kwaad 
zal niet naderen en ons niet tegemoet treden.

De profeet Micha voorzegt dat Jeruzalem verwoest zal worden als-
mede de tempel op de berg Sion. De Messias Jezus bevestigt dit in 
Mattheüs 24.

Micha 3: 12 Daarom zal omwille van u Sion als een akker omgeploegd 
worden, Jeruzalem een puinhoop worden en de berg van dit huis tot hoogten 
in het woud.

Mattheüs 24: 1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn disci-
pelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te 
wijzen. 2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, 
Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet 
afgebroken zal worden.

Hoelang gaat de verstrooiing van Israël duren? In Jesaja 32:15 zegt 
de profeet: 

15 Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte. Dan zal de 
woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een 
woud beschouwd worden.

En ondanks alle ellende die het volk te verduren krijgt zegt de profeet in 

Hosea 1: 10 Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, 
dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de 
plaats waar tegen hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd zal 
worden: kinderen van de levende God.
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Ook uit deze belofte blijkt weer hoe onvoorstelbaar groot de genade 
en trouw is van God voor Zijn ongehoorzaam volk. Zij zullen een 
groot volk blijven en zij zullen blijven “zonen van de levende God” 
(Engelse vert.) Israël is en blijft Gods eerstgeboren zoon. Alle vervan-
gingstheologie ten spijt! De apostel Paulus bevestigt dit nogmaals in 

Romeinen 11: 28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden van-
wege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. 29 
Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.

Anderzijds wordt ook gesproken over een overblijfsel van het volk dat 
aan het zwaard zal ontkomen. (Ezechiël 6:8). Het volk had veel groter 
kunnen zijn. Zij zullen terugkeren naar de HEERE, de Heilige van 
Israël, in trouw. Zij zullen terugkeren zegt de profeet Ezechiël met 
een afkeer van zichzelf over de zonden die zij hebben bedreven. Zij 
zullen een verbroken en verbrijzeld hart krijgen. De HEERE klaagt er 
echter over dat Hij ook gebroken is vanwege de zonden van Zijn volk. 
Wat heeft de HEERE een diepe liefde voor Zijn volk! Daarom is Hij 
ook zo gekwetst door de ontrouw van Zijn volk.

Jesaja 10: 20 Op die dag zal het gebeuren dat de rest 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 Die rest zal terugkeren, de rest van Jakob, naar de sterke God. 
22 Want, Israël, al is uw volk als het zand van de zee, toch zal maar een rest 
daarvan terugkeren; tot verdelging is vast besloten; het stroomt over van 
gerechtigheid. 23 Ja, een vernietigend einde- en dat is vast besloten - gaat 
de Heere, de HEERE van de legermachten, in het midden van heel het land 
ten uitvoer brengen.

Ezechiël 6: 8 Maar Ik zal er onder u laten overblijven, omdat er onder u 
zullen zijn die aan het zwaard ontkomen onder de heidenvolken, wanneer 
u over de landen verstrooid wordt. 9 Dan zullen diegenen van u die ont-
komen, aan Mij denken onder de heidenvolken waar zij gevangengenomen 
zijn, omdat Ik gebroken ben door hun hart, dat hoererij bedrijft, dat van Mij 
afgeweken is, en door hun ogen, die in hoererij achter hun stinkgoden aan 
gaan. Dan zullen zij van zichzelf walgen om de slechte daden die zij door al 
hun gruweldaden gedaan hebben.
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Het land van Israël wordt in de gelijkenis van de boze wijngaardeniers 
in Mattheüs 21:33-45 de wijngaard van de HEERE genoemd. En de 
Israëlieten zijn de wijngaardeniers. Omdat zij echter ongehoorzaam 
zijn, zal de HEERE het land aan andere landlieden verhuren. Het land 
wordt dus niet verkocht en ook niet weggegeven aan anderen. Het 
land wordt tijdelijk verhuurd. Zodra Israël gehoorzaam wordt, zullen 
zij het land weer definitief in bezit krijgen. 
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Deel 3
Stichting staat  
Israël - Eindtijd
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Deel 3
Stichting staat  
Israël - Eindtijd

Het herstel van Israël zal in drie fasen plaats vinden:

1. Het herstel van het land.
2. Het herstel van het volk als natie.
3. Geestelijk herstel van het volk. (zie 87 blz. 559)

Voordat het volk terug kan keren naar het beloofde land, zal het land 
eerst moeten herstellen van de verwoestingen die door de eeuwen 
heen zijn aangericht. Als er niet verbouwd en gebouwd kan worden, 
kan er ook niet gewoond en geleefd worden.
Voordat het geestelijk herstel van Israël kan plaats vinden, dient het 
volk eerst als volk weer bij elkaar te wonen. Eerst dan kan ook God 
weer in hun midden wonen, zoals Hij beloofd heeft.

Psalm 85:3 De ongerechtigheid van Uw volk hebt U weggenomen, U hebt al 
hun zonden bedekt.: 

Zacharia 2: 12 De HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het 
heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.

Psalm 147: 2 De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls 
verdrevenen.

Amos 9: 14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij 
zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten 
en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. 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.

76 Het herstel
van Israël
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76.1 Herstel van het land

Huidige tijd
De huidige situatie is vooral af te leiden uit het feit dat een deel van het 
volk moet zijn teruggekeerd alvorens bijvoorbeeld de profetieën van 
Zacharia 12-14 in vervulling kunnen gaan.
In Jesaja 43 verzen 5- 8 is sprake van terugkeer naar het beloofde land, 
maar er wordt gesproken over een blind en doof volk. Niet lichamelijk 
blind en doof, maar geestelijk blind en doof voor het Woord van God. 
In Ezechiël 20: 34 wordt ook over de terugkeer door de profeet ge-
sproken, maar God zal dat doen met uitgegoten grimmigheid. 
Dit betekent dat hoewel Israël terug zal keren naar het beloofde land, 
de toorn van God over Israël nog niet gestild is omdat zij zich niet 
bekeren tot de God van hun vaderen en zij nog steeds in grote getale 
de Messias verwerpen.
De profeet Habakuk heeft gebeden of de HEERE Zich in Zijn toorn 
toch over Zijn volk Israël wil ontfermen. Dat gebed is zeker verhoord.

Habakuk 3:2 HEERE, toen ik Uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. HEERE, 
Uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren, maak het be-
kend in het midden van de jaren; denk in Uw toorn aan ontferming!

Bovendien, op dit moment is Israël nog een seculiere staat, waarin 
allerlei zonden toegestaan worden. Er vallen nu meer kinderen op 
het slagveld van de aborteur dan op de slagvelden van het leger. Ook 
moreel is er een toenemend verval. Ieder meisje dat in het leger gaat, 
heeft recht op twee gratis abortussen! Drugsgebruik en vrije seks, 
meer invloed van de homolobby zijn zaken die men normaal gaat 
vinden. Het zijn echter geen vruchten van geloof en bekering.
De Heere belooft echter ook dat Hij niet van hen zal walgen en hen 
niet zal verwerpen. De Heere zal gedenken aan Zijn verbond met 
Abraham, Izak en Jakob en aan het land. 

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 sabbat jaren -het ligt er immers omwille van 
hen verlaten bij- hebben zijzelf behagen in de straf voor hun ongerechtig-
heid, omdat, ja, omdat zij Mijn bepalingen verwierpen en hun ziel van Mijn 
verordeningen walgde. 44 Maar bovendien: wanneer zij in het land van hun
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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 voorou-
ders, 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.

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. 7 Ieder 
die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb 
Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.8 Laat het volk dat blind is, al heeft het 
ogen, en de doven, al hebben zij oren, uittrekken.

Jeremia 23: 20 De toorn van de HEERE zal zich niet afwenden, tot Hij ge-
daan en tot Hij tot stand gebracht heeft de gedachten van Zijn hart. In later 
tijd zult u dat duidelijk begrijpen.

Jeremia 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.
18 Zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap 
van de tenten van Jakob en zal Mij ontfermen over zijn woningen. De stad 
zal herbouwd worden op haar ruïne en het paleis zal op zijn rechtmatige 
plaats gelegen zijn.

Ezechiël 20: 34 Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen 
waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met 
uitgestorte grimmigheid.

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 
wolken en donkerheid.
13 Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze 
brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de wa-
terstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land.
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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.

De profeet Hosea spreekt niet alleen over fysieke terugkeer, maar ook 
over de geestelijke terugkeer. De HEERE zal Zijn toorn niet in daden 
uitvoeren. Hij zal er zelfs voor zorgen dat ze de HEERE gaan zoeken en 
ze zullen komen, ootmoedig en misschien angstig voor wat de HEERE 
zal doen. Maar de HEERE zal hun huizen geven om in te wonen.
Er zijn mensen die beweren dat de huidige terugkeer naar het land Israël 
niet Gods wil is. Deze mening komt voort uit onvoldoende Schrift kennis.
In Ezechiël 20:34 en Ezechiël 34:12 blijkt duidelijk dat de terugkeer 
al begint in een tijd van donkerheid en dat de Joden dan nog niet 
bekeerd zijn. Het 1000 jarig rijk is dan nog niet begonnen. 

Ezechiël 34:12 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 wolken en donkerheid.

Hosea 11: 8 Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Hoe zou Ik 
u prijsgeven als Adama, met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich in 
Mij om, al Mijn medelijden is opgewekt. 9 Ik zal Mijn brandende toorn niet 
ten uitvoer brengen, Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten. 
Want Ik ben God, en geen mens, de Heilige in uw midden, en in de stad zal Ik 
niet komen. 10 Zij zullen achter de HEERE aan gaan, Hij zal brullen als een 
leeuw. Ja, Híj zal brullen, en de kinderen zullen bevende komen van de kant 
van de zee. 11 Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif 
uit het land Assyrië. Dan doe Ik hen wonen in hun huizen, spreekt de HEERE.

De profeet Ezechiël zegt in 20:38 dat niet allen zullen terugkeren naar het 
land Israël. Zij die opstandig zijn tegen de HEERE en tegen Hem overtre-
den, zullen in het land Israël niet terugkomen. Maar zij zullen wel uit het 
land waar ze nu wonen verdreven worden. De HEERE zegt niet waar ze 
dan naar toegaan. In Ezechiël 13 zegt de profeet ongeveer dezelfde dingen, 
maar dan worden speciaal de valse profeten/rabbi’s genoemd.
Hetzelfde heeft zich vroeger ook voor gedaan, toen Israël uit Egypte 



425

verlost is, maar een groot gedeelte van het volk is omgekomen in de 
woestijn vanwege hun ongeloof.
Zie ook Amos 9:9,10, Zacharia 13:8,9, Maleachi 3:3 en 4:1-3.

Vóór dat het volk terug kon gaan, moest de HEERE eerst het land 
voorbereiden. In een woestenij is weinig voedsel en daarom moest 
het land bebouwd en bezaaid worden. 
Het gaat tenslotte om een groot volk en als die allemaal terugkeren 
moet er veel voedsel verbouwd kunnen worden en moeten er veel 
woningen gebouwd worden. Het is daarom in de lijn van de HEERE 
wanneer Israël doorgaat met woningen bouwen in het gehele land. 
De vijanden van Israël willen die bouw verhinderen. 

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.

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,

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 41: 18 Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in 
valleien bronnen. 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 olie houdende 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.

De volgende teksten zijn een onderdeel van enige profetieën over het 
materieel en geestelijk herstel van Israël.

Jeremia 31: 5 Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van 
Samaria: de planters zullen planten en de vruchten genieten. 

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. 26 Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik
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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 hei-
denvolken, en de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden, maar 
ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen.

Amos 9: 11 Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheu-
ren 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. 13 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat 
de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de ber-
gen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. 14 
Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen 
de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en 
de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. 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.

Profetie inzake het opnieuw vruchtbaar zijn van 
het land Israël

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 geworden, 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 HEERE tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de water stromen 
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- 5 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Voorwaar, in 
het vuur van Mijn na-ijver 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 water stromen en tegen de dalen: 
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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 Heere HEERE: Ík heb gezworen: Voorwaar, de heidenvolken die rondom 
u zijn, zullen zelf hun schande dragen! 8 En u, bergen van Israël, u zult uw takken 
weer voortbrengen en uw vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen 
naderbij. 9 Want zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult 
bewerkt 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 her-
bouwd worden. 11 Ik zal mens en dier op u talrijk maken, zij zullen talrijk worden 
en vruchtbaar zijn. Ik zal u doen bewonen als in uw vroegere tijden, ja, Ik zal u meer 
goeddoen dan in uw begin. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 

Hosea 14: 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 
zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de 
wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. 9 Efraïm, wat heb Ik 
nog met de afgoden te maken? Ík heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik 
zal zijn als een altijd groene cipres. Door Mij is bij u vrucht te vinden.

Zacharia 8: 9 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Grijp moed, u die in deze 
dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten die er waren op 
de dag waarop het huis van de HEERE van de legermachten gegrondvest werd 
om de tempel te herbouwen. 10 Vóór die dagen was er immers geen loon voor de 
mensen, en was er geen loon voor het vee. Voor wie uittrok en wie binnenkwam, 
was er geen vrede, vanwege de tegenstander, want Ik zette alle mensen tegen el-
kaar op. 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 vade-
ren Mij zeer toornig maakten, zegt de HEERE van de legermachten, 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!

Israël woont op dit moment nog niet in een veilig land. Er zijn steeds 
aanvallen en aanslagen door vijanden. Daarom is er ook nu nog een 
muur en een leger nodig om hen te beschermen. De muur is net zo 
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lang nodig totdat de HEERE hen Zelf gaat beschermen. Dit heeft Hij 
beloofd door Zijn profeet Zacharia:

Zacharia 2:4 Jeruzalem 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 zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.

Nog een opmerkelijke tekst van de profeet Hosea over de tijd van 70 
AC tot heden. Israël zal zijn zonder koning, vorst en zonder offers, 
maar ook zonder afgoden in beelden om te aanbidden.

Hosea 3: 4 Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder 
vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgods-
beelden. 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.

Toekomstige tijd 

Herstel van de stad Jeruzalem

Psalm 147: 2 De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls 
verdrevenen.

Zacharia 1: 16 Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem terugge-
keerd met barmhartigheid; Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de 
HEERE van de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespan-
nen 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.

Zacharia 2: 1 Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man 
met een meetsnoer in Zijn hand. 2 Toen zei ik: Waar gaat U heen? Hij zei 
tegen mij: Ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe 
groot zijn lengte zal zijn. 3 En zie, de Engel Die met mij sprak, trad naar 
voren en een andere engel trad Hem tegemoet. 4 En Hij zei tegen hem: Loop 
snel, spreek tot die jongeman en zeg: Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, 
vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden.
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Zacharia 8: 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. 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 dagen 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. 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.

Het laatste deel van vers 8 is nog niet vervuld, maar het zal zeker gebeuren.

76.2 Herstel van het volk Israël als natie

De terugkeer naar het beloofde land
Voordat het Joodse volk tot bekering komt, zal volgens de profetieën het 
volk eerst moeten terugkeren naar het aan hun beloofde land. Het li-
chaam Israël moet weer worden samengevoegd tot één geheel, voordat 
het lichaam de Heilige Geest kan ontvangen. In Ezechiël 37 wordt door de 
profeet gesproken over het samenvoegen van de delen van het lichaam. 
Heel veel Joodse mensen zijn al teruggekeerd uit Rusland, Oekraïne en 
Oost- Europa, dus uit het noorden. Ook uit het zuiden, uit Ethiopië, zijn 
al veel Joden teruggekeerd naar Israël. Ze zullen allen moeten terugkeren 
naar Israël. Het zal niet altijd massaal zijn, één voor één zegt de profeet 
Jesaja. En de profeet Amos zegt dat het wel grondig zal gebeuren, alsof de 
HEERE een zeef gebruikt heeft om ze uit de volkeren uit te zeven. 
Zij die niet naar Israël zijn teruggegaan zullen bij de terugkomst van 
de Messias Jezus allen verzameld worden door de engelen Gods om 
naar het land Israël terug te keren. De uitverkorenen zullen verza-
meld worden. Het is niet duidelijk of dat alle Joodse mensen zullen 
zijn of dat alleen de bekeerde Joodse mensen zullen verzameld wor-
den. Zeer waarschijnlijk zijn het de bekeerde Joden, want in Jesaja 
10:20-22 en Jeremia 31:6,7 wordt gesproken over het overblijfsel. Dat 
is het overblijfsel na de grote Verdrukking. Het zijn in geen geval 
uitverkoren gelovigen uit de heidenen.



430

Deuteronomium 30: 3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in 
uw gevangenschap 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 het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u 
vandaar bijeenbrengen en u vandaar 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.

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

Jesaja 11: 11 En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de 
tweede keer, met Zijn hand de rest van Zijn volk zal verwerven, die overgeble-
ven zal zijn in Assyrië en 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 zij die vanuit 
Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. 

Jesaja 27: 12 Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de aren zal uitklop-
pen vanaf 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.

Jesaja 56: 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.

Jesaja 60: 4 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, 
zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen 
op de heup gedragen worden... 8 Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen 
als een wolk, als duiven naar hun til? 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.
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Ezechiël 39: 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 ver-
zamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven.

Amos 9: 9 Want, zie, Ik geef opdracht, en Ik zal het huis van Israël onder 
alle volken schudden, zoals met een zeef geschud wordt; geen steentje zal 
op de grond vallen.

Mattheüs 24: 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuinge-
schal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, 
van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Zie ook: Jesaja 14:1-4; 

In de Psalmen wordt gebeden om de verlossing van het Joodse volk 
en om de terugkeer naar Sion, naar het beloofde land. Profetisch 
wordt al geschreven over de terugkeer en over de blijdschap en 
vreugde die daarmee gepaard zal gaan. Over hun verlossing die uit 
Sion, uit Jeruzalem komt, de stad van de grote Koning van Israël, Die 
straks aan het begin van het duizendjarig Vrederijk zal komen om de 
vijanden van Israël te verslaan. Dan zal Israël de HEERE loven tot in 
eeuwigheid.

Psalm 14: 7 Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam! Wanneer de HEERE 
de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren, dan zal Jakob zich verheugen, 
Israël zal verblijd zijn. (Psalm 53:7)

Psalm 107: 1 Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid 
is voor eeuwig. 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 bijeenge-
bracht heeft, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de 
zee. 4 Er waren er die dwaalden in de woestijn, op een weg door de wildernis, 
een stad om te wonen vonden zij niet. 5 Zij waren hongerig, ja, ook dorstig, 
hun ziel was in hen bezweken. 6 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de 
HEERE riepen, redde Hij hen uit hun angsten. 7 Hij leidde hen op een rechte 
weg, zodat zij naar een stad konden gaan om te wonen.
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Deuteronomium 28: 13 De HEERE zal u tot een hoofd maken en niet tot 
een staart, en u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag, als u gehoor-
zaam bent aan de geboden van de HEERE, uw God, waarvan ik u heden 
gebied dat u ze in acht neemt en houdt,

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. 7 Ieder 
die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb 
Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt. 8 Laat het volk dat blind is, al heeft 
het ogen, en de doven, al hebben zij oren, uittrekken.

Jeremia 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.

Jeremia 15: 19 Daarom, zo zegt de HEERE: Als u terugkeert, laat Ik u te-
rugkeren, 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 terug-
keren naar u, maar ú mag niet terugkeren naar hen.

Jeremia 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.

Jeremia 30: 3 Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een 
omkeer zal brengen 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... 19 Van hen zal dankzegging 
uitgaan, en het geluid van vrolijke mensen. Ik zal hen talrijk maken, ze zul-
len niet in aantal verminderen. Ik zal hen tot aanzien brengen, ze zullen niet 
veracht worden. 20 Zijn zonen zullen zijn als vanouds, en zijn Gemeente zal 
voor Mijn aangezicht bevestigd worden. Ik zal al zijn onderdrukkers straffen.
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Jeremia 31: 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 ver-
schenen: 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 mensen. 5 Opnieuw zult u wijn-
gaarden planten op de bergen van Samaria: de planters zullen planten en de 
vruchten genieten. 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 heidenvolken! Laat het horen, prijs 
Hem en zeg: Verlos Uw volk, HEERE, het overblijfsel van Israël. 8 Zie, Ik doe 
hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen bijeenbrengen 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. 10 Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, 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 de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn 
als een bevloeide hof, zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. 13 Dan zul-
len 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 troos-
ten, 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... 16 Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van 
geween, en uw ogen van tranen, 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.
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Jeremia 32: 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. 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 koop 
brieven 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.

Zie ook Jesaja 10:20-22; Jesaja 11:16; Jeremia 23:3,4,7,8; Jeremia 30:10,11; 
Jeremia 33:25; Jeremia 46:27; Ezechiël 11:16-18; Ezechiël 20:42,43; Ezechiël 
34:11-13;

Pogingen tot assimilatie met andere volken zullen niet gelukken. En 
de geschiedenis heeft bewezen dat het Woord van de HEERE waar is. 

Ezechiël 20: 32 Wat in uw geest opgekomen is, zal zeker niet gebeuren, 
namelijk dat u zegt: Laten wij als de heidenvolken en als de volksstammen 
worden door hout en steen te dienen! 33 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere 
HEERE, voorwaar, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte 
grimmigheid zal Ik over u regeren! 34 Ik zal u uit de volken leiden en u bij-
eenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met 
uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid... 36 Zoals Ik met uw vade-
ren 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 
herders stok 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.

Ezechiël 36: 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
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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. 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 afgezonderde 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 veront-
reinigd hadden. 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. 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 waarheen zij 
gegaan waren. 22 Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere 
HEERE: 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. 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 
HEERE 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 bijeenbren-
gen. Dan zal Ik u naar uw land brengen.

Zacharia 10: 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. 10 Ik zal hen terugbrengen 
uit het land Egypte, en Ik zal hen uit Assyrië bijeenbrengen. Ik zal hen in 
het land van Gilead en van de Libanon brengen, maar dat zal voor hen niet 
toereikend zijn.

Zie ook Zacharia 2:6,7; Zacharia 8:7,8; Ezechiël 22:19; 
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Profetie betreffende de samenvoeging van de 
stammen van Israël.
Profetie inzake de samenvoeging van de stammen van Israël.Ezechiël 37: 1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in 

de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. 
2 Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op 
de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. 3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, 
zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het! 4 
Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre 
beenderen, hoor het woord van de HEERE. 5 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze 
beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. 6 Ik zal pezen op 
u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, 
zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 7 Toen profeteerde 
ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een 
gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. 8 En 
ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid over-
heen, maar er was geen geest in hen... 15 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 
16 En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop: Voor Juda, 
en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf 
daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël, zijn 
metgezellen. 17 Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, 
zodat ze in uw hand één worden. 18 Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen: Wilt 
u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen? 19 Spreek dan tot hen: Zo 
zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de 
hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël, zijn metgezellen, en Ik zal 
het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zul-
len in Mijn hand één worden. 20 Die stukken hout, die u beschreven hebt, moeten 
voor hun ogen in uw hand zijn. 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 bijeenbrengen en hen naar hun land brengen.

Hosea 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. 8 Toen zij Lo-Ruchama 
niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger, en zij baarde een zoon. 9 En Hij 
zei: Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet Mijn volk en Ík zal er voor 
u niet zijn. 10 Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat 
niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats 
waar tegen hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: 
kinderen van de levende God. 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.
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In de Schriften wordt Israël wel vergeleken met een vijgenboom. Het 
uitbotten van de vijgenboom wordt wel vergeleken met de terugkeer 
van Israël naar het beloofde land. 

Mattheüs 24: 32 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak 
al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.

Jeruzalem wordt inmiddels grotendeels niet meer door de heidenen 
vertreden. Dit zou kunnen betekenen dat de tijd van de heidenen 
bijna is vervuld.

Lukas 21: 24 En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in 
gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal 
door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld 
zullen zijn.

Lukas 21: 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, 
met grote kracht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te 
geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij 
is. 29 En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar 
alle bomen. 30 Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer 
al nabij is. 31 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet 
dan dat het Koninkrijk van God nabij is.

De staat Israël is in 1948 opgericht. De Heere vervult Zijn beloften 
en profetiën. 

Als men de geschiedenis van het ontstaan van de staat Israël nog 
eens bestudeert dan kan men niet aan de indruk ontkomen dat de 
mensen die aan het ontstaan hebben gewerkt, in meerderheid geen 
God vrezende mensen waren. Ook de destijds gevormde strijdkrach-
ten toonden geen beeld van Gods vertrouwen. Het beeld was echter 
niet anders dan zo als het nu is. De bevolking is in meerderheid in 
feite seculier, met hier en daar een religieus tintje. En er bestaat nu 
een groep Orthodoxe Joden die relatief veel invloed hebben op het 
openbare leven. Die waren er toen niet. Op sabbat ligt het meeste 
werk stil. En de Joodse feesten worden gevierd. En er is nu een groei-
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end aantal Messias belijdende Joden, die er destijds niet waren.
Dat het ontstaan van de staat Israël toch Gods werk is, lijkt mij duide-
lijk. Er zijn  zoveel besluiten en gebeurtenissen geweest waarin men 
duidelijk de hand van God kan zien. Dat de Israëlische strijdkrachten 
alle oorlogen gewonnen hebben met in het begin beperkt materiaal 
heeft de hele wereld verwonderd. Daar mag je toch duidelijk de hand 
van God in zien.

De herbouw van de tempel, waarvan sprake is in Ezechiël 40-48, kan 
alleen plaatsvinden indien Israël in het beloofde land is teruggekeerd.

Toekomstige tijd
Volgens de laatste gegevens is de helft van het Joodse volk terugge-
keerd naar Israël (maart 2013). Toch zullen ze daar allemaal komen. 
De vele beloften van God staan daar borg voor.
De profetieën over de terugkeer naar het beloofde land hangen 
meestal nauw samen met de profetieën over de bekering van de 
Israëlieten en over de heerlijke situatie in het toekomstig Vrederijk. 
Daaruit zou men kunnen afleiden dat wederkeer en bekering tegelij-
kertijd zullen plaatsvinden. Maar uit de huidige situatie blijkt dat dit 
niet het geval zal zijn. Ook uit de verzen 3 t/m 6 van Deuteronomium 
30 zou afgeleid kunnen worden dat er eerst terugkeer zal plaatsvin-
den (verzen 3 en 4), de HEERE zal hun weldoen in het land van hun 
vaderen (vers 5) en vervolgens zal bekering plaatsvinden (vers 6). Uit 
andere Schriftgedeelten blijkt dat voor de bekering van heel Israël er 
eerst nog een verdrukking komt. (Zie hoofdstuk 79, blz. 457)
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In de Schrift vinden we geen teksten die direct aangeven dat er een 
derde tempel zal komen. Ja, in Ezechiël 40-48 wordt uitvoerig over 
de bouw van een nieuwe tempel gesproken. De profeet krijgt van de 
HEERE zeer gedetailleerde aanwijzingen over de bouw van de nieu-
we tempel. Ook belooft de HEERE dat Hij die tempel weer met Zijn 
heerlijkheid zal vullen. Maar is dat nu de derde tempel of wordt dat 
de vierde tempel. De vierde tempel? Ja, want in de Schrift wordt ook 
gesproken over een tempel waarin de antichrist zal zitten, de zoon 
van het verderf. Deze zal de tempel ontheiligen. Wanneer zal dat zijn? 
Dat lezen we Daniël 7, 8 en 11. Dat zal zijn in de tijd van de grote 
Verdrukking. Gezien deze profetie, kan onze conclusie niet anders 
zijn dan dat er nog een tempel gebouwd gaat worden waarin straks 
de antichrist zal zitten. Niet voor lange tijd, niet langer dan de tijd 
van de grote Verdrukking. Deze derde tempel is echter zodanig ver-
ontreinigd, dat deze met de komst van de Messias zeer waarschijnlijk 
zal worden vernietigd.
We kunnen ons niet voorstellen dat in een zodanig verontreinigde 
tempel de Messias gaat wonen. Een tempel waarin zoveel gruwelen 
hebben plaats gevonden.

We weten inmiddels dat door de Joden al heel veel voorbereid is om 
deze derde tempel te bouwen. Het grote probleem is nog, waar deze 
gebouwd moet worden. Op het tempelplein?
Deze tempel zal in ieder geval niet voldoen aan de instructies en ma-
ten die de HEERE door de profeet Ezechiël heeft gegeven. Dan zou 
een groot deel van Jeruzalem moeten worden afgebroken.

77 De bouw van de 
derde tempel
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Jesaja 14: 13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven 
Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de 
ontmoeting aan de noordzijde.

Daniël 7: 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de 
Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de 
wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, 
tijden en een halve tijd. 26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men 
zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. 27 
Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken 
onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de 
Allerhoogste. Zijn Koninkrijk zal een eeuwig Koninkrijk zijn, en alles wat heer-
schappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Daniël 8: 9 Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzon-
derlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het 
sieraad land toe. 10 Hij werd groot, tot aan het leger van de hemel. Van 
dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommige ter aarde vallen en 
vertrapte ze 11 Hij maakte zich groot tot aan de Vorst van dat leger. Het 
steeds terugkerende offer werd aan Deze ontnomen en Zijn heilige woning 
neergeworpen. 12 En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid 
tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij 
deed het en het gelukte. 13 Toen hoorde ik een heilige spreken, en een heilige 
zei tegen de Ongenoemde Die sprak: Hoelang zal het visioen van het steeds 
terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden, en hoelang zal 
zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te wor-
den? 14 Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. 
Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.

Daniël 11: 40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem 
met de horens stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen 
met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnen-
trekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken. 41 - 44, 45 En hij zal de tenten 
van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig sieraad. 
Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben. Daniël 12: 1 In die 
tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. 
Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is 
geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden 
wordt, opgeschreven in het boek.
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Micha 6: 6 Waarmee zal ik de HEERE tegemoetgaan en mij buigen voor 
de hoge God? Zal ik Hem tegemoetgaan met brandoffers, met eenjarige 
kalveren? 7 Zou de HEERE behagen scheppen in duizenden rammen, in tien-
duizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, 
de vrucht van mijn moeder schoot voor de zonde van mijn ziel? 8 Hij heeft 
u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets 
anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te 
wandelen met uw God.

Er zijn een aantal Orthodoxe Joden die zich bezig houden met de 
bouw van de derde tempel. En er zijn Schriftwoorden waaruit men 
kan afleiden dat er een derde tempel zal komen. 
Maar het woord van de profeet Hosea blijft altijd gelden dat de Heere 
geen lust heeft aan offers van dieren maar dat Hij wil dat wij Hem 
kennen en liefhebben.

Hosea 6: 6 Want Ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer,
in kennis van God meer dan in brandoffers!

De tempel tijdens de grote Verdrukking
De derde tempel zal maar een korte tijd bestaan. De HEERE zal niet 
toestaan dat Zijn grote tegenstander in deze tempel van daaruit de 
aarde gaat regeren. Aan het einde van de grote Verdrukking zal deze 
tempel weer worden verwoest, na een periode van 3 ½ jaar heidense 
verschrikkingen.

2Thessalonicenzen 2: 1 En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking 
tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 
dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een 
uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons 
afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. 3 Laat 
niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de 
afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, 
geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God ge-
noemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat 
zitten en zichzelf als God voordoet.
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Openbaring 11: 1 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En 
de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, 
het altaar en hen die daarin aanbidden. 2 Maar laat de buitenste voorhof 
van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gege-
ven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. 

Openbaring 13: 5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en 
godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig 
maanden lang te doen. 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om 
Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7 En het 
beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen 
te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 8 
En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de 
namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht 
is, van de grondlegging van de wereld af.
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De opname van de gelovigen is een gebeurtenis die veel christe-
nen blijkbaar moeilijk vinden om te geloven. Ook christenen die 
Bijbelgetrouw willen zijn, de Bijbel van kaft tot kaft voor waar hou-
den, hebben toch problemen met het geloof in de opname van de 
gelovigen. Echter niet alleen met de opname van de gelovigen, ook 
vaak met het duizendjarig Vrederijk, de grote Verdrukking, de twee 
Getuigen en de 144.000 dienstknechten van God.
Op zich is het onbegrijpelijk dat als men de Bijbel voor honderd pro-
cent gelooft, toch twijfels heeft over genoemde onderwerpen. En wie 
twijfelt, die is een baar der zee gelijk zegt Jakobus. Bij de desbetref-
fende onderwerpen zal ik daar verder op ingaan.
Nu wat de opname betreft. Sommigen beweren dat over de opname 
nooit eerder geschreven is dan in het jaar 1830, toen Darby (zie blz. 
446) dit aan de orde gesteld heeft. Bovendien wordt dit item dan in 
verbinding gebracht met de bedelingenleer. 

Na enig onderzoek blijkt echter dat ook in de eerste eeuwen bepaalde 
kerkvaders over de opname geschreven hebben.
Van Augustinus tot aan de reformatie was echter een letterlijke 
uitleg van de Bijbelse profetieën verboden. Door de aanname van 
Augustinus’ allegorische uitleg door de rooms katholieke kerk in 431 
A.D. werd het onderwerp van de opname vóór de grote Verdrukking 
vermeden. 

Papias, bisschop van Hiërapolis, een leerling van de apostel Johannes, 
verklaarde: “Er zal een duizendjarig Vrederijk komen , na de opstan-
ding der doden, als de persoonlijke regering van de Messias op aarde 
zal gevestigd zijn.” (na de eerste opstanding der doden volgt de op-
name, dit is een indirect getuigenis, HS)

78 De opname van 
de Gemeente / gelovigen
door Jezus Messias
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Irenaeus (115-202 AD) werkte verder de duizendjarige hoop van Papias 
uit. Hij beschrijft het Koninkrijk dat zal aanvangen wanneer de recht-
vaardigen, opgestaan uit de doden, zullen regeren. (AH xxxiii.3) De 
schepping zal worden vernieuwd en zal voortbrengen een overvloed 
van allerlei soorten vruchten. Om zijn visie te ondersteunen verwijst 
hij naar hetgeen Papias geleerd heeft, die een leerling was van de 
apostel Johannes.
Irenaeus beargumenteerde ook dat het recht is dat de rechtvaardigen 
geluk zullen ervaren op de vernieuwde aarde voordat de algehele op-
standing plaats vindt. Verlossing betekent dat de wil van God, vóór 
Adam en Eva, zal worden hersteld. Het oordeel zal daarna plaats vinden.

Clement van Rome (1e eeuw, 101 AD) schreef in zijn brieven aan de 
Corinthiërs dat de HEERE ook in de geschiedenis Zijn kinderen red-
de vóór komende rampen. Hij wijst daarbij op Henoch, Noach en 
Lot. Clement was de eerste bisschop van Rome na de apostel Petrus, 
zegt de r.k. kerk.

Ignatius (110 AD), Bisschop van Antiochië, schreef zeven brieven toen 
hij op weg was naar Rome om gedood te worden. “Wees doof daar-
voor, wanneer iedereen tot u spreekt van Jezus Christus... Die temeer 
werkelijk was opgestaan uit de doden toen Zijn Vader Hem opwekte, 
dat betekent- ons op gelijke wijze zal doen opstaan in Christus Jezus, 
zij die geloven in Hem, afzonderlijk van hen die geen waarachtig le-
ven kennen” (Trall.ix.1-2) 

Clemens van Alexandrië (150- 215 AD) In zijn leerrede (Div.Salv.) die 
voor ons bewaard gebleven is, geeft Clemens een nauwkeurige verkla-
ring van de aankomst der heiligen in de hemel na de dood. Jammer 
genoeg ontbreken ongeveer 20 regels van deze Griekse tekst, maar 
het eindigt met de volgende levendige beschrijving: “En voor dat dit 
aan hen gebeurt komt de Verlosser zelf om hen te ontmoeten, hen 
groetende met Zijn rechterhand, biedt hen zonder ophouden licht 
aan, zonder schaduw, leidt hen naar de boezem van de Vader, naar 
het eeuwige leven, naar het Koninkrijk van de hemel” (Div.Salv.42).

Ephraem de Siriër (306-373 AD) van de Byzantijnse kerk schreef in-
zake de op handen zijnde terugkeer van de Heere :Alle heiligen en 
uitverkorenen van God zullen worden vergaderd vóór de verdrukking 
die zal komen en worden opgenomen in de Heere. Opdat zij niet 



445

zullen zien de ondergang en wanorde die over de gehele wereld zal 
komen vanwege onze zonden.

The Shepherd of Hermas (95-150 AD) “Je zult ontkomen aan de grote 
verdrukking vanwege je geloof en omdat je niet twijfelt aan de tegen-
woordigheid van het beest. Ga daarom en vertel de uitverkorenen 
van de Heere over Zijn machtige daden en zeg tot hen dat dit beest 
een type is van de grote Verdrukking die komende is. Indien u zich 
dan voorbereidt, en u berouw toont met heel uw hart en u bekeert tot 
de Heere, dan zal het mogelijk zijn om te ontsnappen aan de grote 
Verdrukking. Indien uw hart rein is en zonder vlekken en u de Heere 
de rest van uw dagen onbesmet dient. 

Victorinus (270-303) Bisschop van Pettau. In zijn commentaar op 
Openbaring 6:14 wijst hij op de opname vóór de grote verdrukking. 
14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle 
bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Dat de hemel 
is weggeweken betekent dat de kerk/gemeente zal worden opgeno-
men. Alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen geeft te 
kennen dat in de laatste vervolging alle mensen vertrekken van hun 
plaatsen; dat is, dat de goeden zullen worden verwijderd teneinde 
vervolging te vermijden.

Brother Dolcino (1306) was een leider van de Apostolische Broeders 
in Noord-Italië en leidde zijn gemeente in een tijd van hevige vervol-
gingen door de Paus. Een studie over de 14e eeuwse tekst van een in 
1316 geschreven boekje “The History of Brother Dolcino” openbaarde 
een andere belangrijke passage over de pré-opname.
Eén van de groep schreef de volgende verbazende woorden: De an-
tichrist zal in deze wereld komen voor een gelimiteerde tijd van drie 
en half jaar. Dan zullen Dolcino en zijn volgelingen worden opgeno-
men in het Paradijs, zoals Henoch en Elia. Op deze wijze zullen zij 
onbeschadigd worden bewaard voor de vervolging van de antichrist.
Dolcino en zijn volgelingen trokken zich terug in de bergen van 
Noord - Italië om te wachten op hun opname bij de verschijning 
van de antichrist. Dolcino en veel van zijn volgelingen werden echter 
door een pauselijke kruistocht gedood in 1306, maar de beweging 
bleef bestaan tot in de vijftiende eeuw. 

De eerste keer dat er na de reformatie over de opname werd geschre-
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ven was door Increase Mather (1639-1723) . Hij was een puriteinse 
voorganger. Hij was een belangrijke figuur in de Commonwealth 
of Massachusetts. Hij was betrokken bij de regering van de kolonie, 
hij was een president van het Harvard College en gepromoveerd tot 
doctor in de theologie. Hij was de zoon van Richard Mather en de 
vader van Cotton Mather, beide invloedrijke puriteinse voorgangers. 
Mather schreef over de komende vernietiging van de aarde door vuur 
en hij citeerde Schriftwoorden die beschrijven dat de heiligen zullen 
worden “opgenomen in de lucht”. Hij had echter wel de gedachte dat 
dit na de grote Verdrukking zou gebeuren.
Anderen die over de Opname geschreven hebben waren: 
Joseph Mede 1627; John Asgill 1700; Philip Doddridge 1738; John Gill 
1748; James McKnight 1763; Morgan Edwards 1744; Thomas Scott 
1792.

Peter Jurieux (1687) leerde dat Christus zou komen in de lucht om de 
heiligen op te nemen in de hemel, vóór dat de slag van Armageddon 
zou plaats vinden. (Uit zijn boek “Approaching deliverance of church”) 
Morgan Edwards, waarschijnlijk Amerika’s meest invloedrijke 
Baptisten voorganger van de 18e eeuw, schreef een boek in 1744, 
waarin hij de opname vóór de grote Verdrukking leerde.
Emmanuel Lacunza, Spanje, schreef in 1790 een publicatie geti-
teld “The Coming of Messiah in Glory and Majesty”. Lacunza was een 
Jezuitisch priester uit Chili en schreef onder de aangenomen naam 
Rabbi Juan Josafat Ben-Ezra, een bekeerde Jood. Het boek werd in 
1827 in het Engels uitgegeven door een Presbyterian voorganger 
Edward Irving.
John Nelson Darby (1800-1882) geleerde en oprichter van de 
“Plymouth Brethern” werd beïnvloed door het boek van Lacunza. Na 
de Reformatie was Darby de eerste geleerde die de leer van de opname 
verder uitwerkte. Hij erkende dat de profetieën accurate beschrijvingen 
gaven van wat in het verleden, heden en toekomst gebeurd is en zal 
gebeuren. Er moest nog veel geleerd worden. De letterlijke uitleg van 
de profetieën werd daarna steeds meer geaccepteerd.
William Blackstone schreef “Jesus is coming” (1878) en plaatste daar-
in de leer van de Opname .
De leer van de Opname herleefde na de reformatie bij degenen 
die deze profetie letterlijk konden accepteren. Vele kerkelijke de-
nominaties (rooms katholiek en protestant) bleven echter de niet- 
Bijbelse doctrine van Augustinus aanhangen en weigerden dus 
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ook het belang te erkennen van de Bijbelse profetieën (27% van de 
Bijbel) voor vandaag. Naar schatting hebben ongeveer 100 miljoen 
leden (ongeveer 63%) van de Amerikaanse kerken, weinig of geen 
begrip van Bijbelse Profetieën, of van de betekenis van Israël en de 
gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Dit is het gevolg van de leer 
van Augustinus (vervangingstheologie). De profetische waarheid is 
generaties lang onderdrukt. 
De volgende tekst gaat over de opstanding uit de doden van de ge-
lovigen. Dit is de eerste opstanding. De tweede opstanding zal plaats 
vinden vóór de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en na 
de definitieve veroordeling en bestraffing van satan. 

Jesaja 26: 19 Uw doden zullen leven-ook mijn dood lichaam-zij zullen op-
staan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als 
dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren.

Nu volgen een aantal teksten die direct of indirect betrekking hebben 
op de eerste opstanding en de opname der gelovigen.

In Mattheüs 24, de verzen 40 en 41 zegt de Heere Jezus dat bij Zijn 
terugkomst de één zal worden aangenomen en de ander achtergela-
ten. Hij spreekt hier dus niet over het laatste oordeel, maar over een 
scheiding van gelovigen, die Hem verwachten, en ongelovigen. Dit 
moet dan wel duiden op de opname van de gelovigen. 

Mattheüs 24: 40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aange-
nomen en de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen 
malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten 
worden.

De Heere Jezus, de Messias, heeft Zelf gewaarschuwd om “waardig 
te zijn te ontkomen” aan verschrikkelijke aardbevingen, epidemieën, 
sunami’s, hongersnoden, beweging van de hemelen en vernietiging 
en dood, die over de gehele aarde zullen komen gedurende de peri-
ode van de grote Verdrukking zoals vermeld wordt in Mattheüs 24 en 
25, Markus 13 en Lukas 21.
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Over waardig geacht te zijn om te ontkomen spreekt de Heere in:Lukas 21: 36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult wor-
den om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen 
bestaan voor de Zoon des mensen.

Het geïnspireerde Woord van God leert dat de grote Verdrukking 
Gods rechtvaardig en verdiend oordeel zal brengen over de gehele 
aarde. Zie Jesaja 13:9-11, 14:26, 34:1,2, 66:15,16, Jeremia 10:10, 25:31-33, 
Nahum 1:5, Haggaï 2:6-7, Zefanja 3:8, en nog veel andere dergelijke 
tekstpassages. Er zijn maar twee wegen om aan de Verdrukking te 
ontkomen en dat is een massaal sterven of op een bovennatuurlijke 
(lichamelijke) wijze van de aarde worden opgenomen. Van een mas-
saal sterven en op deze wijze verenigd te worden met de Heere lezen 
we nergens in de Schrift.
De Schrift spreekt in de navolgende teksten wel over de opname 
van de gelovigen. Met name in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17 zegt de 
apostel dat de gelovigen zullen worden opgenomen om de Heere te 
ontmoeten in de lucht.
 

1Corinthiërs 15: 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in 
Christus allen levend gemaakt worden. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: 
Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst... 51 Zie, 
ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zul-
len allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, 
bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als 
onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd wor-
den. 53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en 
dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.

Filippenzen 3: 20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij 
ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, 21 Die 
ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan 
Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle 
dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Colossenzen 3: 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven 
is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
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1Thessalonicenzen 4: 13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten 
aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de 
anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven 
en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen 
zijn, terug brengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord van 
de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de 
ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een 
geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen 
uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna 
zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen wor-
den in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen 
wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

1 Timotheus 6: 14 dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de 
verschijning van onze Heere Jezus Christus.15 De zalige en alleen machtige Heere, 
de Koning der koningen en Heere der heren, zal Hem op Zijn tijd laten zien,

Vers 14 spreekt over de verschijning, de opname, vers 15 betreft de weder-
komst van de Messias Jezus, als Koning van Israël en Koning der koningen. 
Er zijn heel veel mensen die deze woorden van de apostel niet gelo-
ven, ook christenen. 
Waarom niet? Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. 
Zowel de r.k. kerk als de reformatorische kerken hebben altijd de op-
name verzwegen. In de catechismussen en geloofsbelijdenissen zult 
u niets over de opname vinden. Dat is op zijn minst vreemd, omdat 
er vroeger toch wel kerkvaders geweest zijn die wel over de opname 
geschreven hebben, zoals hiervoor aangetoond. Is de opname met 
ons verstand niet te verklaren en te accepteren? Misschien. Hoe het 
ook zij, het gaat echt gebeuren. De Heere Jezus bevestigt ons dit in 

Openbaring 3: 10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, 
zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld 
komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. 11 Zie, Ik kom spoe-
dig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. 

Wie wordt opgenomen en wie wordt achtergelaten?
De Heere zegt uitdrukkelijk, dat alleen degenen ontkomen die “waar-
dig gerekend worden”.
Er staat niet dat zij het waardig “zijn”, nee, ze worden waardig “gerekend”.
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Niemand op deze aarde is vanuit zichzelf waardig om Gods genade, 
Gods heil, Gods zegeningen, Gods hemel te ontvangen of waardig 
om aan de straf van God over hun zonde te ontkomen. Integendeel, 
wij hebben allemaal de eeuwige vervloeking van God verdiend en om 
in de hel te worden geworpen.

Openbaring 20: 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek 
des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Waarom? Omdat we allemaal hebben gezondigd en in alles tekort 
komen om God te verheerlijken, te loven en te prijzen. Zoals staat in 

Romeinen 3: 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

Wat heeft de Heere Jezus Zelf gezegd over het “waardig 
gerekend”worden. De enige keer in het gehele NT waar dit uitdruk-
kelijk aan de orde komt is in Lukas 20:35,36. In de context van deze 
verzen beantwoordde de Heere een vraag van de Sadduceeën:

Lukas 20: 35 maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrij-
gen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk 
gegeven worden. 36 Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan 
engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn.

De Heere zegt in deze verzen dat zij waardig gerekend worden die 
“kinderen van God zijn” en ook “kinderen der opstanding zijn”. Zij 
zijn echte gelovigen, die gered zijn door de genade van God (Efeziërs 
2:8,9), wedergeboren door de Geest van God (Johannes 3:3-8), rein ge-
wassen door het kostbare bloed van het Lam, onze Heere (1Petrus 
1:18-19) en hebben de rechtvaardigheid van Jezus Christus ontvan-
gen. In Romeinen 4:1-25 wordt dit “toerekenen” nog nader uitge-
werkt, en wel speciaal in de verzen 23-25: 

Er is dus groot verschil tussen degenen die waardig gerekend wor-
den en die niet waardig gerekend worden. Het is daarom heel be-
langrijk om te weten wie wij zijn?
Ben ik een echte gelovige of heb ik een schijngeloof? Kunnen wij de be-
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proeving en verdrukking om het geloof doorstaan? Gaan wij uit traditie 
naar de gemeente of omdat onze ouders dat zo graag willen? Zijn wij als 
kind gedoopt en denken wij dat het dan wel goed met ons komt? Denken 
wij dat wij door kerklidmaatschap, kerkgang, ernstig leven, door ons naar 
ons vermogen zoveel mogelijk aan Gods geboden te houden, wel in de 
hemel komen? Denken wij dat wij over de wedergeboorte wel een heel 
leven kunnen doen? Dan misleiden wij onszelf en gaan toch verloren.

De Heere Jezus spreekt in de volgende teksten over degenen die in Hem 
geloven. Deze zal Hij doen opstaan uit de dood. Dan zullen ze bij Hem 
zijn. Want Hij wil ze niet verliezen. Als Jezus hier spreekt over de jongste 
(laatste ) dag dan duidt dit op de laatste dag voor Zijn gelovigen op deze 
aarde. Dit is de eerste opstanding. Zalig hij die deel heeft aan de eerste 
opstanding. Voor de ongelovigen is er een andere laatste dag, de dag 
van het oordeel. Dat is de tweede opstanding. Gods kinderen komen 
echter niet in het oordeel. Zij worden echter wel beoordeeld naar hun 
werken, of deze in de Heere verricht zijn of niet. (1Corinthiërs 3:11-15) 

Johannes 6: 39 En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik 
van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe 
opstaan op de laatste dag. 40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden 
heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik 
zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Johannes 14: 1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof 
ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, 
zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 
3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug 
en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Johannes 17: 24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij 
gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat 
U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.

Romeinen 8:17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen 
van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, 
opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 18 Want ik ben ervan overtuigd dat 
het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan 
ons geopenbaard zal worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de 
schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
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1Corinthiërs 1: 7 zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de 
openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. 8 God zal u ook be-
vestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze 
Heere Jezus Christus.

In 1Corinthiërs 15:42-44 spreekt de apostel Paulus over de opstanding 
van het lichaam. Een natuurlijk, vleselijk lichaam wordt gezaaid, een 
geestelijk lichaam wordt opgewekt. Dit lichaam zal gelijk zijn aan het 
geestelijk lichaam van de Messias, nadat Hij is opgestaan.

1Corinthiërs 15: 42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het li-
chaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergan-
kelijkheid. 43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. 
Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 44 Een na-
tuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is 
een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.

In de navolgende verzen gaat het over de vereniging van de Heere 
met Zijn gelovigen. Het zijn allemaal teksten die ons nader infor-
meren over hoe die vereniging zal zijn. Waaraan de gelovigen dit te 
danken hebben en wat de heerlijke gevolgen zijn van die vereniging.

Efeziërs 1: 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in 
Zichzelf voorgenomen 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.

Efeziërs 2: 6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse 
gewesten gezet in Christus Jezus, 7 opdat Hij in de komende eeuwen de al-
lesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertie-
renheid over ons in Christus Jezus.

Colossenzen 1: 12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft 
gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.

Colossenzen 3: 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven 
is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
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1Thessalonicenzen 1: 10 en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die 
Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de ko-
mende toorn.

Vervolgens informeert de apostel ons over het tijdstip van de op-
name en dat wij altijd waakzaam moeten zijn en niet verslappen. Niet 
koud zijn of lauw maar altijd vurig van Geest. Altijd nuchter en ons 
niet laten meevoeren door allerlei mensen die dwalen en de woorden 
van de Schrift proberen te ontkrachten of te loochenen. 

1Thessalonicenzen 5: 1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, 
broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. 2 Want u weet zelf heel 
goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer 
zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf 
hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het 
beslist niet ontvluchten. 4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die 
dag u als een dief zou overvallen. 5 U bent allen kinderen van het licht en 
kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. 
6 Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam 
en nuchter zijn. 7 Want zij die slapen, slapen ‘s nachts en zij die dronken 
zijn, zijn ‘s nachts dronken. 8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter 
zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de 
zaligheid als helm. 9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot 
het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,

Bij de komst van de Heere Jezus om Zijn kinderen op te halen, moe-
ten deze wel geheiligd zijn en onberispelijk. Dat kunnen de gelo-
vigen zelf niet maar God doet dat. Het houdt echter niet in dat de 
gelovigen dan maar rustig kunnen afwachten en niets doen. Anders 
zou de oproep van de apostel niet nodig zijn. De apostel zegt dat wij 
de heiliging alleen door de kracht van God, door Zijn Heilige Geest 
in ons, uitwerken en zichtbaar kunnen maken.
Als de Heere Jezus met Zijn Heilige Geest in de gelovigen woont en 
werkt hebben zij een tegenweer tegen de zonde en de onreinheid. 
Want de gelovigen staan bloot aan de aanvallen van de zonde, de 
wereld, de eigen zondige natuur en de duivel. Daarom wordt vervuld 
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met de Heilige Geest! Ieder oprecht gelovige ontvangt de Heilige 
Geest als hij/zij tot geloof komt. En de Heere Jezus zegt in Lukas 
11:13 dat wij de Vader mogen bidden om de Heilige Geest en Hij 
Deze altijd zal schenken. De Heere is getrouw, Die het ook doen zal! 
(Efeziërs 6:10-18)

1Thessalonicenzen 5: 23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al 
heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onbe-
rispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. 24 Hij 
Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.

2Thessalonicenzen 1: 10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag 
verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die 
geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).

2Thessalonicenzen 2: 1 En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking 
tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 
dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een 
uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van 
ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. 3 
Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij 
eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het 
verderf, geopenbaard is,

In de navolgende teksten gaat het nog steeds over de openbaring van 
Jezus , Messias, aan allen die Hem verwachten. Dan zullen de gelovi-
gen aan Hem gelijk zijn, een zelfde soort geestelijk lichaam krijgen. 
Iemand die niet in de opname gelooft zal ook weinig in deze teksten 
van de opname bespeuren. Maar als dat geloof er wel is, dan zijn het 
bijzonder rijke teksten. 

Hebreeën 9: 28 zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden 
van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden 
door hen die Hem verwachten tot zaligheid.

1Petrus 1: 7 opdat de beproeving van uw geloof- die van groter waarde is 
dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt- mag blijken 
te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus... 13 
Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volko-
men op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
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1Petrus 4: 13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan 
het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijk-
heid mag verblijden en verheugen.

1Johannes 3: 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet 
geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard 
zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

Openbaring 5: 9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard 
om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en 
hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. 
10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij 
zullen als koningen regeren over de aarde.

In Openbaring 8 beginnen de zeven engelen met het uitvoeren van 
de oordelen. Dan begint de grote Verdrukking. Het is opvallend dat 
dit plaats vindt nadat het wierookvat, dat eerst gevuld was met de 
gebeden der heiligen, daarna gevuld wordt met het vuur van het al-
taar voor het oordeel. Dat zou kunnen betekenen dat er geen heili-
gen meer op de aarde zijn om dat vat te vullen. Dat stemt overeen 
met andere gegevens in de Schrift, waaruit blijkt dat de heiligen vóór 
de grote Verdrukking zullen worden opgenomen in de hemel.

Openbaring 8: 1 En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er 
een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. 2 En ik zag de zeven engelen 
die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. 3 En er 
kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging 
staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de 
gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. 4 En 
de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand 
van de engel op tot vóór God. 5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat 
met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, 
donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. 6 En de zeven engelen die de 
zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen. 
7 En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd 
met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen 
verbrandde, en al het groene gras verbrandde.
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In Openbaring 20 zegt de Heere dat de heiligen met Hem als konin-
gen zullen regeren in het duizendjarig Vrederijk. In vers 6 spreekt de 
Heere Jezus Zelf over de eerste opstanding van de gelovigen. Dat is 
tegelijk met de opname. Indien men deze woorden van de Heere niet 
gelooft doet men af van de woorden van het boek Openbaring en zal 
de Heere afdoen zijn deel van het boek des levens en van de heilige 
Stad. 

Openbaring 20: 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het 
oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren 
om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn 
beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden 
op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen 
als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen 
van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde 
gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. 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.
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Met dit onderwerp komen we opnieuw in het boek Openbaring terecht. 
Het is niet mijn bedoeling het gehele boek Openbaring te verklaren, 
maar omdat de meeste hoofdstukken betrekking hebben op Israël zal 
ik er toch iets van zeggen.

De vier belangrijkste verklaringen door mensen van het Bijbelboek 
Openbaring zijn:

1. De meeste of alle gebeurtenissen in Openbaring hebben al 
plaats gevonden aan het einde van de 1ste eeuw.

2. Het boek Openbaring geeft een overzicht van kerkhistorie vanaf 
de apostolische tijd tot heden.

3. Het boek Openbaring wordt gezien als een schildering van de 
strijd tussen goed en kwaad.

4. Het boek Openbaring wordt gezien als een Boek met profetieën 
van gebeurtenissen die nog komen. 

Van de vier verklaringen benadert de 4e verklaring het Boek 
Openbaring op dezelfde wijze als alle andere Bijbelboeken. Het sluit 
ook aan bij de oproep in het Boek Openbaring zelf om niets van deze 
profetieën af te doen en er niets aan toe te voegen. (Openbaring 1:3; 
Openbaring 22:7,10,18,19) 

Waarom moeten gelovigen het boek Openbaring bestuderen en be-
grijpen?

•	 Het is een openbaring, dus geen verborgenheid.
•	 Het boek is niet verzegeld. (Openbaring 22:10)
•	 Die dit boek leest zal gezegend worden. (Openbaring 1:3 en 22:7)

79 Voorzegging van de
grote Verdrukking
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•	 De symboliek is Bijbels, in overeenstemming met de Bijbel. 
(Openbaring 12:1-3)

•	 De indeling is eenvoudig.
•	 Het boek is in hoofdzaak profetisch. Het gaat over dingen die 

met haast geschieden moeten. (Openbaring 22:7,10,18,19)
•	 Het is grotendeels een Boek voor Israël. Na de opname van de 

Gemeente staat Israël weer centraal.

Het boek Openbaring is chronologisch van opbouw. Het gaat volgens 
Openbaring 1:19 over “Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en 
hetgeen geschieden zal na dezen”. Het gaat dus over het verleden, het he-
den en de toekomst. In Openbaring 1 gaat het over hetgeen Johannes 
al gezien heeft. In Openbaring 2 en 3 gaat het over de gemeenten in 
Klein Azië. Zij vormen samen een beeld van de gemeenten gedurende 
alle tijden. Deze brieven aan de gemeenten eindigen met de brief aan 
de gemeente van Laodicea, een afvallige gemeente. Deze laatste brief 
geeft een beeld van de eindtijd, waarover de Messias zich afgevraagd 
heeft of Hij nog wel geloof zal vinden als Hij terugkomt.
In de andere hoofdstukken van Openbaring geeft de Heere Jezus een 
overzicht van wat er in de toekomst staat te gebeuren. Samengevat 
is dat het volgende:

•	 De voorbereiding voor de grote Verdrukking. ( 4-5)
•	 De verbreking van de zeven zegels als inleiding tot de grote 

Verdrukking. ( 6-7)
•	 De 144.000 Joodse dienstknechten gaan het evangelie verkon-

digen. (7:3-8)
•	 Het resultaat van het getuigenis van de 144.000. (7:9-17)
•	 De zeven bazuinen met als inhoud de grote Verdrukking. (8-13)
•	 De twee Getuigen. (11:1-13)
•	 Beeld van de 144.000 met het Lam op de berg Sion. ( 14:1-5)
•	 De verkondiging van het Evangelie door drie engelen. (14:6-12)
•	 De zeven oordeelsschalen als de afsluiting van de grote 

Verdrukking. (15-18)
•	 De zichtbare wederkomst van de Messias op aarde. (19)
•	 Het Messiaanse Koninkrijk. (20:1-10)
•	 Het laatste oordeel over satan en de ongelovigen. (20:7-15)
•	 De komst van het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en de 

nieuwe aarde. (21 en 22:1-5)
•	 Afronding en laatste waarschuwing en oproep tot bekering. (22:6-21)
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Als we deze chronologische volgorde van het boek Openbaring niet 
in acht nemen komen we op allerlei dwaalwegen. Veel theologen 
gaan er vanuit dat het boek niet over de toekomst gaat. Het zou alle-
maal al gebeurd zijn. Hoe ze dan hoofdstuk 21 en 22 willen verklaren 
is niet duidelijk. Voor hen wordt de stichting van Gods Koninkrijk op 
aarde vervuld door de vestiging van de kerk op aarde. Zij onderschei-
den ook niet de Heere Jezus als Hoofd van Zijn Gemeente en als de 
Koning van Israël.
Dikwijls spreekt men over de Heere Jezus als de Koning van de Kerk, 
maar deze uitdrukking vinden we nergens in de Bijbel. Het zal dui-
delijk zijn dat deze theologen veelal ook geen toekomst zien voor 
Israël.
Zo leerde Augustinus al dat de kerk het ware Israël is en dat het volk 
Israël hier op aarde geen toekomst meer heeft. Door deze dwaalleer 
worden sommige evangelische christenen geïnspireerd om hier en 
nu het Koninkrijk van Jezus op aarde te vestigen. Zij kennen geen 
onderscheid tussen Gods plan met de Gemeente en Gods plan met 
Israël. Er is dan duidelijk sprake van vervangingstheologie, dit houdt 
in dat men ervan uitgaat dat de Kerk in de plaats van Israël is geko-
men.
Gods Woord leert ons dat de Heere Jezus eerst naar een ver land 
moet gaan (hemelvaart) om daar de Koninklijke waardigheid in ont-
vangst te nemen en om daarna op de aarde terug te komen om Zijn 
Koninkrijk te vestigen. In Openbaring 20:1-6 kunnen we lezen dat Hij 
het Koningschap heeft aanvaard. 
Zijn Koningschap op aarde is verbonden met de toekomst van het 
volk Israël. 

Een Joodse stem over de grote Verdrukking
Rabbi Hai Gaon (in Taam Zekeinim, in Arugas Habosem en in Otzar 
Hageonim) heeft gezegd, dat als er zeven jaren overgebleven zijn van 
de jaren van “het einde”. Dat deze zeven jaren dan ook het begin zul-
len zijn van de verlossing. Deze tijd is door rabbijnen uit vroeger tijd 
“de week dat de Zoon van David zal komen” genoemd. In deze tijd zal 
door het woord van God een nakomeling van Jozef opstaan. De men-
sen zullen Hem Messias noemen. Hij zal hun koning worden. De 
volken zullen de Joden uit hun midden verbannen. Veel Joden zullen 
uit die landen vluchten naar de woestijn, waar zij gebrek aan brood 
en water zullen hebben en veel zullen lijden. Verder zegt deze rabbi 
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dat de Messias, de Zoon van Jozef, gedood zal worden. Plotseling 
zal echter de Messias, de Zoon van David , in Israël verschijnen. De 
Messias, de Zoon van Jozef zal de Joden reeds teruggebracht hebben 
in het land der vaderen.
Deze rabbi gaat er dus vanuit dat er twee Messiassen zijn namelijk de 
Zoon van Jozef en de Zoon van David. Laat de Messias Jezus nu de 
Zoon van beide zijn!

De profeet Micha geeft in hoofdstuk 7:1-6 een beeld van de situatie 
gedurende de tijd van de grote Verdrukking. 

Micha 7: 1 Wee mij, want het is mij vergaan als na de inzameling van de 
zomervruchten, als na de nalezing van de wijnoogst: er is geen tros om te 
eten. Mijn ziel verlangt naar vroege vijgen. 2 Een goedertieren mens is ver-
dwenen uit het land en een oprechte onder de mensen is er niet. Zij loeren 
allen op bloed, zij jagen op elkaar met een net. 3 Om kwaad te doen staan 
hun handen goed: de vorst eist, de rechter doet uitspraak tegen betaling, 
wie groot is, beslist naar eigen begeerte en zo verdraaien zij de zaak. 4 De 
beste van hen is als een doornstruik, de oprechtste erger dan een doornhaag. 
De dag van uw wachters is gekomen, de dag van uw vergelding. Nu zal 
er bij hen ontreddering zijn. 5 Geloof een vriend niet, vertrouw niet op een 
huisvriend, bewaak de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt.  
6 Want de zoon maakt de vader te schande, de dochter staat op tegen haar 
moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder: iemands vijanden zijn 
zijn eigen huisgenoten.

In de verzen 7 t/m 10 spreekt een vrome Jood zijn verlangen uit naar 
de HEERE en ook zijn verlangen naar het einde van de verdrukking.

Micha 7: 7 Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de 
God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. 8 Verblijd u niet over mij, mijn 
vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan, als ik in duisternis zit, 
is de HEERE mij een licht. 9 Ik zal de toorn van de HEERE dragen - want 
ik heb tegen Hem gezondigd-totdat Hij mijn rechtszaak voert en mij recht 
verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht, ik zal Zijn gerechtigheid zien. 
10 Mijn vijandin zal dat zien. Schaamte zal haar bedekken die tegen mij zei: 
Waar is de HEERE, uw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien. Nu zal zij 
worden vertrapt als slijk op straat.
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In de verzen 11 t/m 14 wordt al uitgezien naar het einde van de grote 
Verdrukking en naar het begin van het Vrederijk.
 

Micha 7: 11 Op de dag waarop Hij uw muren zal herbouwen, op die dag zal 
het besluit zich ver verspreiden. 12 Het is een dag waarop men naar u toe 
komt vanaf Assyrië tot aan de steden van Egypte, en vanaf Egypte tot aan 
de rivier, van zee tot zee, van berg tot berg. 13 Maar de aarde zal worden tot 
een woestenij, om zijn bewoners, vanwege de vrucht van hun daden. 14 Weid 
Uw volk met Uw staf, de kudde van Uw eigendom, die alleen in een woud 
woont, te midden van een vruchtbaar land. Laat hen weiden in Basan en 
Gilead, als in de dagen van oude tijden af.

De laatste helft van de Verdrukking zal een tijd zijn waarin God Zijn 
wraak uitstort over de goddelozen, zoals men op aarde nog nooit 
eerder heeft gezien. In Openbaring 15:8 staat dat de toorn van 
God zó groot is dat de Tempel van God in de Hemel wordt vervuld 
met de rook van Zijn wraak. Het is dan vóór de laatste helft van de 
Verdrukking dat “De zon zal veranderd worden in duisternis, en de 
maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt”  
( Joël 2:31) 
Dit plaatst de vervulling van deze profetie in de eerste helft van de 
grote Verdrukking, precies zoals Openbaring 6:12-17 zegt dat het zal 
gebeuren.
De vervulling van deze profetie slaat niet op de huidige tijd van ge-
nade.

De apostel Petrus geeft aan wat wel vervuld wordt in de huidige tijd 
van genade: 

Handelingen 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal 
uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen 
profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dro-
men dromen. 18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die 
dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal won-
deren geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur 
en rookwalm. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in 
bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21 En 
het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal 
worden. ( Joël 2:28-32a)
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Van deze profetie door Joël, door Petrus aangehaald, zijn alleen de verzen 
17 en 18 in eerste termijn in vervulling gegaan. De tweede termijn heeft 
betrekking op de bekering van Israël gedurende het laatste der dagen. 
De gebeurtenissen, genoemd in vers 20, moeten nog steeds vervuld 
worden. Er staat dan ook bij dat het zal geschieden voor dat de “de 
dag des Heeren” komt. Deze tekst wijst duidelijk heen naar de tijd 
van de grote Verdrukking. Petrus noemt het een doorluchtige dag, 
of zoals andere vertalingen weergeven, een heerlijke, luisterrijke, 
indrukwekkende,verschrikkelijke dag. Sommige uitleggers zien een 
tegenstelling in deze woorden en denken dat Petrus doelt op de eer-
ste helft van de Verdrukking en Joël op de tweede helft.
Dit kan zijn, maar men kan het ook zo zien dat deze dag een luis-
terrijke dag is voor God, als Hij zal triomferen over Zijn vijanden. 
Anderzijds is het een verschrikkelijke dag voor de goddelozen. Zoals 
ook wordt aangegeven in: 

Spreuken 16:4 De HEERE heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf, ja, zelfs 
de goddeloze voor de dag van het onheil.

De HEERE waarschuwt via Mozes voor de valse profeet en voor de 
valse Messias. Eenzelfde soort waarschuwing heeft de Messias Jezus 
gegeven toen Hij op aarde was en later toen Hij reeds weer opgeva-
ren was naar Zijn Vader. Toen heeft Hij die waarschuwing aan zijn 
gelovigen gegeven via Zijn dienstknecht Johannes. 

Deuteronomium 13:1 Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die 
dromen heeft, en u een teken of wonder geeft, 2 en dat teken of dat wonder 
waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: Laten we achter andere 
goden aan gaan, die u niet kent, en laten we die dienen, 3 luister dan niet 
naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft! Want de 
HEERE, uw God, stelt u dan op de proef om te weten of u de HEERE, uw 
God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel.

In Deuteronomium 28 wordt al gewezen op het overblijfsel van Israël, 
dat er zal zijn aan het einde van de grote Verdrukking. 

Deuteronomium 28: 62 U zult met weinig mensen overblijven, terwijl u zo 
talrijk was als de sterren aan de hemel, omdat u de stem van de HEERE, uw 
God, niet gehoorzaam geweest bent.
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De HEERE spreekt via Zijn profeet Jesaja over de bekering van Israël 
na de grote Verdrukking.

Jesaja 4: 2 Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sie-
raad zijn, en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël 
die ontkomen zijn. 3 Dan zal het gebeuren 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 
Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van 
oordeel en door de Geest van uitbranding,

In Jesaja 10 wordt gesproken over het overblijfsel van Israël na de 
grote Verdrukking. Het overblijfsel zal groot zijn en talrijk zijn, maar 
er zullen er ook velen niet overblijven. Dat houdt dit woord in: 

Jesaja 10: 20 Op die dag zal het gebeuren dat de rest 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 Die rest zal terugkeren, de rest van Jakob, naar de sterke God. 
22 Want, Israël, al is uw volk als het zand van de zee, toch zal maar een rest 
daarvan terugkeren; tot verdelging is vast besloten; het stroomt over van 
gerechtigheid. 23 Ja, een vernietigend einde- en dat is vast besloten- gaat de 
Heere, de HEERE van de legermachten, in het midden van heel het land ten 
uitvoer brengen.

Jesaja 26: 20 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter 
u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. 21 Want 
zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners 
van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten 
is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.

Jesaja 27: 1 Op die dag zal de HEERE vergelding doen met Zijn hard, groot 
en sterk zwaard aan de Leviathan, de snelle slang, ja, de Leviathan, de kron-
kelende slang; Hij zal het monster dat in de zee is, doden. 2 Op die dag zal 
er een wijngaard zijn van bruisende wijn; zing ervan in beurtzang! 3 Ik, de 
HEERE, bescherm hem, elk ogenblik bevochtig Ik hem. Opdat de vijand hem 
niet kan beschadigen, bescherm Ik hem nacht en dag.
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4 Grimmigheid is er bij Mij niet: wie zou Mij als een doorn en distel de strijd 
laten aanbinden, zodat Ik hem zou aanvallen en hem tegelijk zou verbran-
den? 5 Laat men zich liever aan Mijn macht vastklampen, laat men vrede 
met Mij sluiten; vrede moet men met Mij sluiten.

In Jesaja 54 verklaart de HEERE opnieuw Zijn trouw aan Israël wat 
volledig tot uitdrukking zal komen in het Vrederijk. De tijd van de 
grote Verdrukking zal heel erg zijn, maar de HEERE noemt het een 
kleine toorn. En daarna zal de HEERE zich weer ontfermen over Zijn 
uitverkoren volk. De vertalingen verschillen t.a.v. “stortvloed van gro-
te toorn” zoals de HSV vertaald heeft. Veel vertalingen geven echter 
aan dat het een moment, een ogenblik, een uitbarsting van toorn 
is. Zeker geen stortvloed. Ook de King James en de Statenvertaling 
geven aan dat het een kleine toorn is. Daar duidt ook vers 7 op. Een 
klein ogenblik heb Ik u verlaten.

Jesaja 54: 7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barm-
hartigheid zal Ik u bijeenbrengen. 8 In een stortvloed van grote toorn heb Ik 
voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goeder-
tierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.

In Jeremia 16 gaat het over de vervolging van de Joodse mensen. 
Vissers en jagers zullen op hen jagen. Vanwege enerzijds de onge-
rechtigheid en onbekeerlijkheid, anderzijds zou het ook zo kunnen 
zijn dat de HEERE het Joodse volk op deze wijze wil aansporen terug 
te gaan naar het land Israël. 

Jeremia 16: 16 Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, 
dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat 
die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel, en uit de kloven 
van de rotsen. 17 Want Mijn ogen zijn gevestigd op al hun wegen. Ze zijn 
voor Mijn aangezicht niet verborgen en hun ongerechtigheid kan zich niet 
voor Mijn ogen verhullen. 18 Ik zal eerst hun ongerechtigheid en hun zonde 
dubbel vergelden, omdat zij Mijn land ontheiligd hebben: zij hebben Mijn 
eigendom met de dode lichamen van hun afschuwelijke afgoden en hun gru-
weldaden vervuld. 
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In Jeremia 30 gaat het over de kastijding die Israël zal ondervinden, 
maar ook over de verlossing, het einde van de verdrukking. In Zijn 
toorn denkt de HEERE nog aan Zijn ontfermen. In de verzen 4-7 gaat 
het over Zijn toorn en over de oorzaak van Zijn toorn. In de verzen 
8-11 gaat het over Zijn ontferming. De HEERE kastijdt Israël als een 
Vader, echter met mate. Daarna is er ook altijd weer Zijn genade en 
ontferming. Voor Israël komt er nog een tijd van benauwdheid, maar 
de HEERE zal hen daar uit verlossen (7b).. Die tijd van benauwdheid 
geldt trouwens voor de gehele wereld en met de goddeloze volken 
van de wereld zal het niet goed aflopen. Want als zij aan het einde 
van de Grote Verdrukking optrekken naar Jeruzalem zullen zij door 
de Messias vernietigd worden.

Jeremia 30: 4 Dit zijn de woorden die de HEERE gesproken heeft tot Israël 
en tot Juda. 5 Want zo zegt de HEERE: Een schrikwekkende stem hebben 
wij gehoord, angst is er, geen vrede. 6 Vraag toch en zie of een man baren 
kan? Waarom heb Ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen 
als een barende vrouw, en waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrok-
ken? 7 Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van 
benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden. 8 Want op 
die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE van de legermachten, dat 
Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden 
zullen zich niet meer door hem laten dienen, 9 maar zij zullen de HEERE, 
hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan. 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. 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.

De profeet Ezechiël zegt in 20:37 dat niet iedere Israëliet zal terug-
keren naar het Joodse land. Ze zullen wel allemaal uit de landen 
vertrekken waar ze naar toe getrokken zijn. Die rebels zijn tegen de 
HEERE zullen niet terugkeren. Dat zijn zij die in vijandschap leven 
met de HEERE.
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Ezechiël 20: 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 
herders stok 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.

Voordat het Vrederijk aanbreekt, zal Israël en Jeruzalem nog door 
een moeilijke tijd gaan. De tijd van de grote Verdrukking. De HEERE 
spreekt over een smeltkroes en over loutering. Maar een overblijfsel 
zal behouden worden. En dat overblijfsel zal zeer groot zijn.

Ezechiël 22: 18 Mensenkind, zij die van het huis van Israël zijn, zijn voor Mij 
schuim geworden. Zij zijn allen koper, tin, ijzer en lood, midden in een oven. 
Zij zijn schuim van zilver geworden. 19 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: 
Omdat u allen schuim bent geworden, zie, daarom breng Ik u bijeen in het 
midden van Jeruzalem. 20 Zoals zilver, koper, ijzer, lood en tin in het midden 
van een oven bijeengebracht worden en er een vuur over wordt aangeblazen 
om het te laten smelten, zo zal Ik u bijeenbrengen in Mijn toorn en in Mijn 
grimmigheid. Dan zal Ik u daarin zetten en laten smelten. 21 Ik zal u verza-
melen en Ik zal op u blazen in het vuur van Mijn verbolgenheid, zodat u in 
het midden ervan gesmolten wordt. 22 Zoals het smelten van zilver midden 
in een oven, zo zult u in het midden ervan gesmolten worden. Dan zult u 
weten dat Ik, de HEERE, Mijn grimmigheid over u uitgestort heb.

In de verzen 15 t/m 28 van Mattheüs 24 spreekt de Heere Jezus over 
de grote Verdrukking die over de gehele wereld komen zal en die ook 
Israël zal treffen. Na de verdrukking van die dagen zal de Messias Jezus 
terug komen om als Koning te heersen in het duizendjarig Vrederijk.
Over die terugkomst spreekt de Heere Jezus in de verzen 29 t/m 31.

Mattheüs 24: 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan 
gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats- laat 
hij die het leest, daarop letten! - 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten 
naar de bergen. 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets 
uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar 
wat hij achterliet om zijn kleren te halen. 19 Maar wee de zwangeren en de 
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zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de 
winter en ook niet op een sabbat. 21 Want dan zal er een grote verdrukking 
zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en 
zoals er ook nooit meer zijn zal. 22 En als die dagen niet ingekort werden, 
zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen 
zullen die dagen ingekort worden. 23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier 
is de Christus of daar, geloof het niet; 24 want er zullen valse christussen en 
valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat 
zij- als het mogelijk zou zijn- ook de uitverkorenen zouden misleiden. 25 Zie, 
Ik heb het u van tevoren gezegd! 26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij 
is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het 
niet, 27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in 
het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 28 Want waar 
het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 

Wat gebeurt er direct na de grote Verdrukking?

Mattheüs 24:29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon ver-
duisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen 
van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen 
worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen 
verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en 
zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt 
met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder 
luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier 
windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste 
ervan.

Daniël spreekt ook over de tijd van de grote Verdrukking in Daniël 
12:1,11-13. Hij mag de tijd aangeven van de duur van de verdrukking. 
Beide getallen betekenen ongeveer een duur van 3,5 jaar.

Daniël 12: 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volks-
genoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is 
sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: 
ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek... 11 Van de tijd af dat 
het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende 
gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 12 
Welzalig is hij die blijft
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verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. 13 Maar u, ga 
heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, 
aan het einde van de dagen.

Ook de profeet Zacharia spreekt over de tijd van verdrukking voor 
Jeruzalem. De volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. De tijd na-
dert dat dit zal gaan gebeuren. Want Jeruzalem is nu al een steen 
waaraan veel volken zich stoten. Maar straks zal men proberen die 
steen te gaan tillen en proberen een plaats te geven waar de volken 
die willen hebben. Maar de volken vergissen zich. Zij zullen zich ver-
tillen aan die steen. De volkeren zullen door Israël worden versla-
gen omdat de Messias het voor Israël opneemt en voor Israël gaat 
strijden. En de vele geschiedenissen in het OT maken duidelijk dat 
als de HEERE het voor Israël opneemt, de uitkomst al van te voren 
vaststaat.

Zacharia 12: 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. 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.

Zacharia 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 vrouwen 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. 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 er van. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten 
worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ont-
staan, 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!
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Is het mogelijk om aan deze grote Verdrukking te ontkomen? Ja, dat 
zijn degenen die waardig geacht worden deze dingen te ontvluchten. 
Zie hiervoor hoofdstuk 78 waar een speciaal hoofdstuk is gewijd aan 
de opname van de gelovigen. 

Lukas 21: 36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult wor-
den om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen 
bestaan voor de Zoon des mensen.

De zeventigste jaarweek van Daniël

Daniël 9:26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, 
maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat 
komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal 
zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoes-
tingen waartoe vast besloten is. 27 hij zal voor velen het verbond versterken, 
één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen 
ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de 
voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

Het gaat in vers 26 om de vorst die o.a. wordt beschreven als de kleine 
hoorn (Dan. 7:8, 11, 21, 24-26 en 8:9 en 23-25).

Zacharia 13: 7 Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die 
Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de legermachten. Sla die Herder
en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar Ik zal Mijn hand tot de 
kleinen wenden. 8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land 
twee derde ervan 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 loute-
ren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. 
Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is 
Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

In Zacharia 13 vers 8 kan het woord land ook vertaald worden door 
aarde. Hetzelfde woord wordt in Zacharia 14:9 ook vertaald met aar-
de.  De verzen 7-9 schetsen de geschiedenis van Israël. En als we te-
rugzien op de geschiedenis van Israël dan zou inmiddels wel al twee 
derde zijn vernietigd. 
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In Openbaring 2 en 3 gaat het over de strijdende Gemeente op aarde. 
In hoofdstuk 4 is de Gemeente al in de hemel.
In Openbaring 6 worden de zegels geopend die ons gaan openbaren 
wat er gaat gebeuren in de tijd van de grote Verdrukking. Het Lam, 
de Messias Jezus opent de zegels. De vier eerste zegels geven een 
beeld van het werk van de antichrist. De ruiter op het witte paard is 
de valse messias, de antichrist zelf. Het vijfde zegel geeft ons een blik 
in de hemel en het zesde zegel geeft inzicht in de Dag des Heeren, 
de toorn van het Lam, dat op de troon zit.
Oordelen van de zegels twee t/m vijf.

Openbaring 6:1 En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik 
hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: 
Kom en zie! 2 En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een 
boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te 
overwinnen. 3 En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het 
tweede dier zeggen: Kom en zie! 4 En een ander paard, dat rood was, trok uit, 
en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te 
nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot 
zwaard gegeven. 5 En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik 
het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij 
die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde te midden van 
de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie 
maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. 
7 En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het 
vierde dier zeggen: Kom en zie! 8 En ik zag, en zie: een grauw paard en die 
erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun 
werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het 
zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. 9 En 
toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen 
van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van 
het getuigenis dat zij hadden. 10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, 
heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen 
die op de aarde wonen? 11 En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad 
gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rus-
ten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die 
evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.

In Openbaring 7 zien wij weer de liefde en genade van God uitge-
beeld. Velen van Zijn uitverkoren volk uit de twaalf stammen worden 
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uitgezonden om de volkeren der wereld het Evangelie te verkondi-
gen. Ook de twee Getuigen, waarschijnlijk Mozes en Elia, verkondi-
gen aan heel de wereld de boodschap van bekering en genade. Velen 
zullen nog tot bekering komen, maar zullen veelal als martelaar ster-
ven. Zie hiervoor uitgebreider de hoofdstukken 81 en 82.

In Openbaring 8 wordt het zevende zegel geopend inzake de oorde-
len van God.
Oordelen van de zeven engelen met de zeven bazuinen.
Er is in de hemel eerst een stilte van een half uur. Daar zijn wellicht 
meerdere verklaringen voor. Het meest waarschijnlijke lijkt mij dat 
het een beeld geeft van Gods liefde. Het is Zijn liefde Die Hem doet 
aarzelen om dit vreemde werk te laten doen. Het is vreemd omdat 
het zo’n contrast is met Zijn Liefde. Er vangt een nieuwe periode aan. 
De gelovigen zijn opgenomen in de hemel of als martelaar gestorven. 
De engel met het wierookvat der gebeden van alle heiligen heeft zijn 
werk gedaan. De gebeden zijn voor de troon gebracht en de heiligen 
zijn in de hemel. 
Het lege wierookvat wordt nu met vuur gevuld en op de aarde gewor-
pen. Er is nu geen Weerhouder (de Heilige Geest in de Gemeente) 
meer op de aarde. In tegendeel, de zielen van de martelaren onder 
het altaar vragen de HEERE wanneer hun bloed wordt gewroken en 
het oordeel van God gaat plaats vinden.

In Openbaring 9 krijgen de volkeren opnieuw een kans om zich te 
bekeren. 
Mensen die het zegel aan hun voorhoofd hebben worden niet be-
schadigd. 
Ook de 144.000 worden niet beschadigd en worden als dienstknech-
ten van God eropuit gezonden .

In Openbaring 10 blijkt dat de Heere Jezus (de sterke Engel) alles 
onder controle heeft.

Openbaring 12 is een tussen hoofdstuk. Het is de sleutel van het 
boek Openbaring en van de gehele heilsgeschiedenis. God schildert 
hier voor het oog van Johannes een samenvatting van de heilsopen-
baring.
De vrouw in dit hoofdstuk is Israël. Israël brengt de Messias voort. 
Zon , maan en sterren duiden op de geschiedenis van Jozef. Evenals 
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de broers voor Jozef buigen, zal Israël straks voor de Messias buigen. 
De draak is satan die de vrouw (Israël ) haat en alle eeuwen door 
probeert haar uit te roeien. Zijn haat keert zich eveneens tegen de 
Messias en al degenen die in Hem geloven. Haar kind wordt weg-
gerukt, dat is de Messias en Zijn Gemeente (opname). De vrouw blijft 
over en alle haat van satan richt zich dan op haar (Israël). Israël wordt 
echter bewaard in de woestijn, de aarde. Zelfde beeld als Elia, die ook 
3 ½ jaar gevoed werd in de woestijn. 

Openbaring 12:6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats 
had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou 
voeden twaalfhonderdzestig dagen... 17 En de draak werd boos op de vrouw, 
en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, 
die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus 
hebben.

In Openbaring 14 zendt God weer drie engelen uit in de wereld om 
de mensen te waarschuwen om zich te bekeren en om het beest, de 
antichrist, niet te aanbidden.

Openbaring 15 t/m 18 gaat over de zeven engelen met de zeven scha-
len met de oordelen die over de aarde uitgestort worden. 

De drie-eenheid van de duivel
Vanaf het begin der wereld, zoals opgetekend in Genesis, is de satan 
of de draak een leugenaar, bedrieger en moordenaar geweest. Hij 
probeert in alle dingen God na te doen en aan Hem gelijk te worden. 
In de grote Verdrukking versterkt hij zijn duivelse kunsten door zijn 
eigen drie-eenheid te scheppen. Satan(draak) in de rol van God, de 
Vader, het beest in de rol van de Zoon en de valse profeet in de rol 
van de Heilige Geest. De valse profeet imiteert de Heilige Geest, hij 
eist geen aandacht voor zichzelf op, maar richt zijn aandacht en valse 
aanbidding op het beest, de antichrist. Zoals de Heilige Geest ook 
alle aandacht op de Zoon richt.
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Openbaring 16: 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest 
en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvor-
sen. 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en 
die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te 
verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik 
kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat 
hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij ver-
zamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. 

De profeet Zefanja spreekt namens de HEERE over het einde van 
de grote Verdrukking. Na de grote Verdrukking zal de HEERE doen 
overblijven een volk dat arm van geest is en daardoor er klaar voor 
gemaakt is om de Heilige Geest te ontvangen en bekeerd te worden. 
Zij zullen weer blij en vrolijk zijn. De oordelen zijn weggenomen. 
En de vijanden van Israël zijn door hun Koning, de Messias, wegge-
vaagd. En Hij, de Messias, Zoon van God, zal als God in hun midden 
wonen.

Zefanja 3: 11 Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waar-
mee 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 vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees blij en spring 
op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! 15 De HEERE heeft 
uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. 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.



474

Het boek Openbaring is een boek van beslissingen. De bewoners 
van de aarde moeten kiezen inzake hun eeuwige bestemming, of zij 
kiezen voor een leven in de hemel of voor eeuwig in de hel. De keus 
is tussen de Schepper en het geschapen wezen, de satan.
Dit blijkt ook duidelijk uit het 14e hoofdstuk van Openbaring. 
Hoofdstuk 13 openbaart de geestelijke achtergrond van de gebeur-
tenissen die op aarde plaatsvinden, welke leiden tot het midden van 
deze periode en het begin van de laatste helft van Daniëls 70e week.
Satan, het beest (antichrist) en de valse profeet vormen een onhei-
lige drie-eenheid en werken vereend om de bewoners van de aarde 
onder hun controle te krijgen. Satan gebruikt zijn oude strategieën 
op grote schaal. Door de opgestane antichrist en de valse profeet 
worden militaire, politieke, godsdienstige en economische contro-
les uitgevoerd op de aarde. Allen die weigeren het beest te volgen 
zullen worden vervolgd en gedood. Uitgezonderd een kleine groep 
Joden die ontsnappen in de woestijn (Openbaring 12), is de gehele 
wereld onder controle van satan gedurende de tweede helft van de 
grote Verdrukking. Dit leidt tot een laatste confrontatie met Israël in 
Armageddon. God komt door Zijn genade tussenbeide in deze bijna 
hopeloze toestand van de mensen.

De profeet Daniël zag in een visioen de activiteiten van de antichrist. 
Dit staat opgetekend in Daniël 7:1-15. In Daniël 7: 3-6 gaat het om 
drie afschrikwekkende dieren. Deze vertegenwoordigen verschillen-
de rijken. Daarna komt er in vers 7 een vierde dier, een laatste grote 
rijk, nog afschuwelijker dan de eerste drie. In dat laatste rijk komt het 
rijk van de antichrist tot volledige openbaarheid en tot een nog niet 
eerder gekende grootheid. Daniël zag de antichrist als een “kleine 
hoorn” opkomen.(vers 8)

80 Het rijk van de anti-
christ - Het beest in 
de Tempel
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80 Het rijk van de anti-
christ - Het beest in 
de Tempel

Daniël 7:7 Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier 
was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren 
tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het 
verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien ho-
rens. 8 Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen rees 
daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En 
zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. 

Het rijk van de antichrist is gelukkig niet oneindig. De HEERE maakt 
er Zelf een einde aan door het vuur van Zijn toorn. Wat een gewel-
dige troost voor al de gelovigen die vervolgd worden vanwege hun 
geloof en voor degenen die nog vervolgd zullen worden. Misschien 
worden zij gedood om hun geloof. Maar hen wacht de kroon van de 
rechtvaardigheid. Voor hen is de eeuwige heerlijkheid die God bereid 
heeft voor al Zijn kinderen. 

Daniël 7: 9 Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van 
dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van 
Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen 
ervan waren laaiend vuur. 10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn 
aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal 
tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting 
en de boeken werden geopend. 11 Toen keek ik, vanwege het geluid van de 
grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en 
zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. 12 
Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging 
van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd.

Na de dood van het dier en de opsluiting van satan voor een be-
paalde tijd tot aan het einde van het duizendjarig Vrederijk komt de 
Messias als Koning heersen in het duizendjarig Vrederijk. Maar Zijn 
Koningschap is niet alleen voor die duizend jaar. Nee, het zal een 
eeuwig Koningschap zijn. En alle volken en natiën moeten Hem eren.
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Daniël 7:13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken 
van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen 
en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen. 14 Hem werd gege-
ven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten 
Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet 
ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Na dit visioen van Daniël ontvangt hij de volgende uitleg. Wat in 
het visioen nog niet gezien werd was de positie van de heiligen, de 
gelovigen in de tijd van de grote verdrukking. Deze waren toch al 
opgenomen? Ja, maar ook in de tijd van de grote Verdrukking komen 
mensen tot geloof in de Messias. Dit is het gevolg van de prediking 
van de 144.000 dienstknechten van God, van de twee Getuigen en de 
engel. Zij zullen hun geloof echter met de dood moeten bekopen. Zij 
zullen als martelaren straks rondom de troon van God staan. 

Daniël 7: Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat ver-
schillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, 
het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. 24 En de tien horens duiden 
aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een 
ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie 
koningen zal hij vernederen. 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spre-
ken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop 
uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand 
worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 26 Daarna zal het 
gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem 
verdelgen en volledig vernietigen. 27 Maar het koningschap en de heerschap-
pij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven 
worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal 
een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en 
gehoorzamen.

De zeventigste jaarweek van Daniël
Deze profetie gaat over de Messias, Die zal sterven voor de zonden 
van Zijn volk. Maar deze tekst spreekt ook over de eindtijd, wanneer 
de stad Jeruzalem en het heiligdom zal worden verwoest. Dit slaat 
niet op de verwoesting in 70 na Christus door de Romeinse veldheer 
Titus. Zijn optreden komt niet overeen met de beschrijving in vers 27.
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Daniël 9: 27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege 
de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel 
zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal 
worden over de verwoeste.

In Daniël 12 wordt voorzegd dat Michaël, de aartsengel, het volk 
Israël zal verlossen uit de grote Verdrukking. Echter alleen van wie de 
naam staat geschreven in het Boek. 

Daniël 12: 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volks-
genoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is 
sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: 
ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. 

Ook de Messias Jezus spreekt in Mattheüs 24:15 over de gruwel der 
verwoesting die over de heilige plaats komen zal.

Mattheüs 24: 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken 
is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats-laat hij die het leest, 
daarop letten! 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

De koning van het Noorden is de mens der wetteloosheid waar ook 
in 2Thessalonizensen 2 over gesproken wordt. 

2Thessalonicenzen 2: 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die 
dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de 
zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven 
al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van 
God gaat zitten en zichzelf als God voordoet... 7 Want het geheimenis van de wet-
teloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij 
uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De 
Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de 
verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de 
satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 en met allerlei 
misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor 
de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
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De twee paarden die in Openbaring 6:2-4 worden beschreven zijn 
beelden van de antichrist. Hij begint eerst met de tactiek van vrede 
en geen gevaar de wereld te overwinnen. Later gaat hij echter ook 
gebruik maken van het zwaard om zijn vijanden te doden.
De ruiter op het witte paard is niet de Messias, zoals vaak wordt be-
weerd. Het is een beeld van de antichrist, als een engel van het licht, 
die de schijn wekt dat hij alle macht heeft op de aarde.

Openbaring 6: 2 En ik zag en zie, een wit paard, en hij die erop zat, had een 
boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend en om te 
overwinnen. 3 En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het 
tweede dier zeggen: Kom en zie! 4 En een ander paard, dat rood was, trok uit, 
en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te 
nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot 
zwaard gegeven. 5 En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik 
het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij 
die erop zat, had een weegschaal in zijn hand.

Het beest uit de zee 
Het beest uit de zee, zoals vermeld in Openbaring 13 vertoont alle 
kenmerken van de in het boek Daniël beschreven antichrist. Het 
doet denken aan de vier beesten uit Daniël 7. Nu zijn echter die vier 
beesten verenigd en vormen een eenheid om het plan van God te 
verijdelen.
De Heere Jezus zegt in Johannes 14:9 “hij die Mij gezien heeft, heeft 
de Vader gezien”, Op gelijke wijze komt het beest op uit de zee en 
draagt het beeld van de draak. Er is een opmerkelijke vergelijking van 
dit beeld met hetgeen beschreven is in:

Openbaring 12: 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een 
grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen 
zeven diademen.

Het beest komt op uit de zee. De zee moet zeer waarschijnlijk worden 
gezien als mensenzee, dus volken, naties. In Openbaring 17 is ook 
sprake van een beest, waarop een grote hoer die zit op vele wateren. 
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Openbaring 17:15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waar-
aan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen... 18 En de vrouw die 
u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de 
koningen van de aarde.

De mensen en volken op de aarde, onder de macht van de zonde, 
lijken op een vervuilde zee door oorlogen, revoluties, plagen enz.
Het gaat hier over de laatste periode van de grote Verdrukking. De 
heiligen zullen zo worden vervolgd dat ze veelal als martelaar zullen 
sterven. Hierover lezen we ook in 

Daniël 7: 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van 
de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden 
en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor 
een tijd, tijden en een halve tijd.

In Openbaring 13:7 lezen we ongeveer hetzelfde als in Daniël 7:25.
Het eerste beest in Openbaring 13 heeft een bek als een leeuw. Dat 
doet ons denken aan hetgeen de apostel Petrus schrijft over de brul-
lende leeuw, die zoekt wie hij kan verslinden. Dit beest is erop uit 
mensen te verslinden. Satan is echter zelf een geestelijke macht en 
werkt door middel van mensen, de antichrist.
Het tweede beest is een beer, een ander beeld van satan. In Spreuken 
28:15 wordt de goddeloze mens ook vergeleken met een beer, die 
heen en weer loopt, en heerst over een arm volk.
Her derde beest is gelijk een luipaard. In Habakuk 1:8 worden de 
Chaldeeën vergeleken met luipaarden, die werden gezonden om het 
volk van Juda te vernietigen. Weer een andere gedaante van satan. 
Hij is er op uit het uitverkoren volk van God te vernietigen.
Zie ook Daniël 7:4-8.

Openbaring 13: 1 En ik stond op het zand bij de zee. En ik zag uit de zee 
een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens 
waren tien diademen, en op zijn koppen een gods lasterlijke naam. 2 En het 
beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, 
en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, 
zijn troon en grote macht. 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk ge-
wond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de
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hele aarde ging het beest met verwondering achterna. 4 En zij aanbaden 
de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het 
beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voe-
ren? 5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en Godslasteringen 
te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang 
te doen. 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te 
lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7 En het beest werd 
macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwin-
nen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 8 En allen die 
op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet 
zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de 
grondlegging van de wereld af. 9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen. 10 
Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als ie-
mand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. 
Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. 11 En ik zag een ander 
beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, 
maar het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste 
beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het 
eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. 13 En het 
doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de 
aarde, voor de ogen van de mensen. 14 En het misleidt hen die op de aarde 
wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen 
van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld 
moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer 
levend werd. 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het 
beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou 
maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood 
zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rij-
ken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of 
op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, 
behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal 
van zijn naam. 18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal 
van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 
zeshonderdzesenzestig.

Het vierde beest in Openbaring 13 komt grotendeels overeen met het 
vierde dier in Daniël 7:7. In Openbaring 13 is het beeld vollediger. De 
betekenis van dit vierde beest lezen we in: 
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Daniël 7:23 Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat ver-
schillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, 
het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen.

De vier beesten in Daniël 7 en het beest in Openbaring 13 duiden op de 
wereldwijde macht van satan en zijn regering, werkende als antichrist. 
Of dat gestalte krijgt in één wereldregering is niet duidelijk. Het zou 
ook een combinatie van regeringen, landen en volken kunnen zijn. Het 
beest is de incarnatie van de draak die alle koninkrijken van deze we-
reld bezit. In Mattheüs 4:9 bood hij deze koninkrijken aan de Messias 
Jezus aan. Maar de Heere Jezus heeft de satan dodelijk gewond en is 
garant voor de eeuwige vervloeking van satan. De ongelovige wereld 
weet echter niet dat de satan een overwonnen vijand is. Hij zal ech-
ter als de tijd daar is, eerst duizend jaar worden gebonden. Dan kan 
hij geen macht meer uitoefenen. Daarna wordt hij weer een korte tijd 
ontbonden om tenslotte voor eeuwig te worden geworpen in de hel.

Openbaring 17: 8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen 
uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet 
vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des 
levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het 
er toch is. 9 Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven 
bergen, waarop de vrouw zit. 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, 
een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte 
tijd blijven. 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit 
de zeven, en gaat naar het verderf. 12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien 
koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met 
het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. 13 Dezen zijn eensgezind 
en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. 14 Zij zullen oorlog 
voeren tegen het Lam, maar het Lam-want Heere der heren is Hij en Koning der 
koningen-zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uit-
verkorenen en gelovigen. 15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, 
waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. 16 En de tien horens 
die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, 
en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft het 
in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun 
koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. 18 
En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert 
over de koningen van de aarde.
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Openbaring 13: 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, 
rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of 
op hun voorhoofd,

De Bijbel maakt duidelijk dat het getal zes staat voor de mens in zijn 
algemeenheid. Hier staat het echter driemaal achter elkaar waarmee 
wordt gesymboliseerd dat de antichrist zich presenteert als de abso-
lute oppermens. Het getal drukt het wanhopige pogen van satan uit, 
om gelijk te worden aan Jezus, om God gelijk te zijn. Driemaal zes 
symboliseert de hoogste vorm van boosheid die er ooit op aarde is 
geweest. Het getal 666 symboliseert ook weer de duivelse drie-een-
heid (Openbaring 16:13). Hij is ‘de mens der zonde’. Hij is de verper-
soonlijking van de duivel en zal de laatste fase in de menselijke ge-
schiedenis inluiden. De komst van dit ‘beest’ betekent voor de wereld 
een catastrofe zoals nooit eerder gezien is. De Bijbel maakt duidelijk 
dat hij de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid 
maar uiteindelijk door de echte Verlosser wordt overwonnen. Het 
was Johannes die hem het eerst de antichrist noemde. (Johannes 2:18 
en 2:22 ) Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot 
vrede en welstand te komen. Deze leider zal verschijnen in de perio-
de voorafgaand aan het duizendjarig Vrederijk. Hij is de tegenstan-
der van God en een vijand van de mensen.

Dikwijls worden de antichrist en de vorst als dezelfde persoon gezien. 
Openbaring 13 spreekt echter over een beest uit de zee, die de kleine 
hoorn, de politieke wereldleider zal zijn.

Het tweede beest komt uit de aarde, de antichrist, een benaming 
die we alleen tegenkomen in de brieven van de apostel Johannes. 
Antichrist betekent niet in de eerste plaats “tegen Christus”, maar 
zoals het in het Grieks vertaald wordt “in de plaats van”. Bedoeld 
wordt een “pseudo-christus”, een valse christus. Het beest uit de 
aarde heeft “horens als het Lam”, lijkt dus op Christus, maar spreekt 
als de draak (satan). Hij verleidt de mensheid met grote tekenen (vers 
13), zoals ook de tekenen van de Heere Jezus van Hem getuigden (vlg. 
Johannes.3:2) Voor deze valse christus waarschuwde de Heere Jezus: 
“Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. 
Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.” ( Johannes 
5:43), zie ook Mattheüs 24:23,24.
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In Openbaring 14:6-13 worden de gelovigen opgeroepen het beest 
niet te aanbidden. Ook tijdens de periode van de grote Verdrukking 
zal het Evangelie nog verkondigd worden. Er zullen nog dienst-
knechten (engelen) van God zijn die wereldwijd waarschuwen om 
getrouw te zijn aan het Woord van God en aan de Heere Jezus. De 
gelovigen moeten zich niet laten verleiden door een ander, gemak-
kelijk Evangelie. Ook komen er nog 144.000 Joodse dienstknechten 
van God om te getuigen van de Messias Jezus. De twee Getuigen 
(waarschijnlijk Mozes en Elia) komen om wereldwijd te getuigen en 
te waarschuwen. Mozes als vertegenwoordiger van de Wet en Elia als 
vertegenwoordiger van de Profeten.
Ook al zal dat betekenen dat de gelovigen gedood zullen worden 
vanwege hun volharding en standvastigheid, zij zullen de zaligheid 
beërven. Zie ook het hoofdstuk over de 144.000 getuigen en het re-
sultaat van hun prediking. De Heere Jezus waarschuwt de gelovigen 
om te volharden, ondanks deze vervolging in:

Openbaring 13:10 Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in 
gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het 
zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.

Openbaring 14: 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. 
En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de 
aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide 
stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. 
En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt 
heeft. 8 En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, 
Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van 
haar hoererij heeft laten drinken. 9 En een derde engel volgde hen, die met 
een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merk-
teken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken 
van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de 
drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het 
oog van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging 
stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, 
hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van 
zijn naam ontvangt. 12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier ko-
men openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. 
13 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de 
doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten 
van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.
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In Openbaring 19:20 wordt het beest uit de aarde de valse profeet 
genoemd.
De apostel Johannes waarschuwt: “Kinderen, het is het laatste uur; en 
zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt,” (1Johannes 2:18). 
Het kenmerk van de geest van de antichrist is dat hij de Vader en de 
Zoon loochent (1Johannes 2:22)

1Johannes 4: 3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees 
gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan 
u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

Zeven parallellen tussen het Lam en het beest 
(antichrist)

1. Beide komen op uit het water als zij beginnen met hun werk. Het 
Lam strijdt tegen en vergeeft de zonde. Het beest doet de zonde 
toenemen. Johannes 1:29

2. Beide oefenen macht uit gedurende 3 ½ jaar. De Messias vanaf 
Zijn doop tot aan Zijn dood en het beest gedurende eveneens 42 
maanden (3 ½ jr). Openbaring 13:5

3. Beide worden dodelijk gewond, de Messias op het kruis en het 
beest aan het einde van de 3 ½ jr. Openbaring 13:3a

4. Beide komen weer tot leven. De Messias staat op uit de dood en 
het beest wordt genezen van zijn wonden. Openbaring 1:18; 13:14

5. Beide hebben symbolisch horens. Openbaring 5:6; 13:1

6. Beide hebben macht en worden aanbeden. Openbaring 13:8 5:11-14

7. Beide hebben een aardse missie. Openbaring 13:7; 14:6

De zoon van het verderf wordt aangeduid met verschillende namen, 
zowel in het OT en het NT.
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In het Oude Testament:

De Assyriër

Jesaja 10: 5 Wee Assyrië, de roede van Mijn toorn; en Mijn gramschap is een 
stok in hun hand. 6 Op een huichelachtig volk zal Ik hem afsturen; tegen het 
volk waarop Ik verbolgen ben, zal Ik hem bevel geven om roof te plegen, om 
buit te roven, en om het te vertrappen als slijk op straat.

Klaagliederen 5: 5 Wij worden op onze nek gezeten; wij zijn dood moe, 
maar rust gunt men ons niet! 6 Egypte hebben wij de hand gegeven, en 
Assyrië, om met brood verzadigd te worden. 7 Onze vaderen hebben ge-
zondigd; zij zijn er niet meer, en wíj dragen hun ongerechtigheden.  
8 Knechten heersen over ons; er is niemand die ons aan hun hand ontrukt!

Koning van Babel

Jesaja 14: 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, 4 dat u dit spotlied zult aanheffen op de koning van Babel, 
en u zult zeggen: Hoe houdt de onderdrukker op; opgehouden is de onder-
drukking! 5 De HEERE heeft de stok van de goddelozen gebroken, de staf 
van de heersers, 6 die volken sloeg in verbolgenheid met slagen zonder op-
houden, die in toorn over de heidenvolken heerste met een vervolging zonder 
inhouding.

De kleine hoorn

Daniël 7: 8 Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen 
rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En 
zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Daniël 8: 9 Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzon-
derlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het 
sieraad land toe. 10 Hij werd groot, tot aan het leger van de hemel. Van dat 
leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommige ter aarde vallen en
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vertrapte ze. 11 Hij maakte zich groot tot aan de Vorst van dat leger. Het 
steeds terugkerende offer werd aan Deze ontnomen en Zijn heilige woning 
neergeworpen. 12 En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid 
tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij 
deed het en het gelukte.

Een meedogenloze koning

Daniël 8: 23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de 
maat hebben vol gemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedre-
ven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen 
kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem geluk-
ken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige 
volk. 25 Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. 
Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te 
gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder 
mensen hand zal hij gebroken worden.

De eigenzinnige koning

Daniël 11: 36 Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich 
verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der go-
den wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap 
voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren.

In het Nieuwe Testament:

De zoon van het verderf

2Thessalonicenzen 2: 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want 
die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wet-
teloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die 
zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat 
hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 5 
Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u 
weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.
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7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er 
iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En 
dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door 
de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn 
komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met 
allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 en met allerlei mis-
leiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde 
voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. 11 En daar-
om zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,

De antichrist

1Johannes 2: 18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de 
antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij 
weten dat het het laatste uur is... 22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent 
dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

 

Het beest

Openbaring 13: 1 En ik stond op het zand bij de zee. En ik zag uit de zee 
een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens 
waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. 2 En het 
beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, 
en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, 
zijn troon en grote macht.

De Heere Jezus maakt ook een profetische verwijzing naar de antichrist in 

Johannes 5: 43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt 
Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

Zo zien we dat de satan zeer succesvol kan zijn nadat hij een lichaam 
heeft verkregen. In het 13e hoofdstuk van Openbaring zien we op 
welke manieren de satan oorlog voert tegen de heiligen. Ten diepste 
voert de satan oorlog tegen God en Zijn Gezalfde, Jezus de Messias. 
De duivel staat Gods plan tegen omdat hij zijn eigen koninkrijk 
wil oprichten en dus doet hij er alles aan om het Koninkrijk van de 
Messias te verhinderen. In dit hoofdstuk geeft God ons een beeld van 
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de antichrist en het is belangrijk dat we dit begrijpen want God zegt 
in Mattheüs 13:9 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

De antichrist is het tegenbeeld van Christus
Maarten Luther stelde dat de paus een antichrist is. Dat is waar, 
maar er zijn veel meer geestelijke leiders die hun volgelingen naar 
de hel leiden, soms onbedoeld. Waarom is de paus een antichrist? 
Omdat zij leren dat Christus niet voldoende is om zalig te maken. 
Het is Christus plus goede werken, plus Maria, plus de offers in de 
Eucharistie. Het is niet Christus alleen! We moeten ons realiseren dat 
de antichrist niet één persoon is. Sinds satan de hele wereld in zijn 
bezit wil hebben, tracht hij veel personen in zijn macht te krijgen.

De valse profeten en de valse voorgangers hebben de geest van de 
antichrist, want zij werken aan de verheerlijking van satan.

1Johannes 2: 22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de 
Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Zij loochenen dat Jezus de Messias de Zoon van God is.
De openbaring van de antichrist wordt voorafgegaan door de geest 
van de antichrist.

1Johannes 4:3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees 
gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan 
u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

Zie ook: Mattheüs 24:11; Mattheüs 24:24; Lukas 21:29.

Strijd tegen het beest
Openbaring 17: 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam - 
want Heere der heren is Hij en Koning der koningen - zal hen overwinnen, en 
zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.
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Het einde van het beest, de antichrist

Openbaring 19: 19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun 
legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard 
zat, en tegen Zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse 
profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij 
hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die 
zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel 
van vuur, die van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het 
zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn 
mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. 

De tijd voorafgaande aan de grote Verdrukking 
De apostel Paulus waarschuwt de Gemeente dat voor de wederkomst 
van de Heere Jezus op aarde eerst een periode zal komen van afval en 
van de openbaring van de mens der zonde. Hij doet dat in 

2Thessalonicenzen 2: 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want 
die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wet-
teloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,

De antichrist mobiliseert de volken om vooral de staat Israël de oor-
log aan te doen. 

2Thessalonicenzen 2: 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat 
God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van 
God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

De tijd van afval, dwalingen, liefdeloosheid enz. gaat aan de tijd van de 
grote Verdrukking vooraf. Het is dus niet zo dat gelovigen geen last zul-
len hebben van verdrukkingen. Zij worden vóór de grote Verdrukking op-
genomen in de hemel, maar in de tijd daarvoor is de satan heel actief. 
De godsdienstige bewegingen ( dwalingen) van de eindtijd zullen heel 
groot en sterk op hen afkomen. Zij die de waarheid niet zoeken en geen 
Bijbelkennis hebben, zullen worden bedrogen. Het is daarom belangrijk 
om te kunnen onderscheiden wat van God is en wat van satan is. De sa-
tan kan zich ook voordoen als een engel van het licht. Dwalingen worden 
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sluipend en bijna niet herkenbaar de gemeente binnengedragen. We zien 
nu al dat kerken en gemeenten over heel de wereld het Woord van God 
aanpassen om het mensen gemakkelijker te maken te geloven. Men kan 
geloven zonder bekering, want God is toch liefde. Het lijkt wel dat de mo-
gelijkheid om het echte Evangelie te horen, iedere week kleiner wordt. 
Dat zeg ik niet alleen. Meerderen met mij zijn die mening toegedaan in 
binnen- en buitenland. 

Zie verder de hoofdstukken over verdrukking en dwalingen (71 en 72).

Dwalingen van de eindtijd:
Afdwalingen van de gezonde leer zijn er altijd geweest. Het begon 
al direct na de vorming van de eerste gemeenten. Ze zijn gebleven 
en door de eeuwen heen met ups en downs steeds meer geworden. 
Maar we kunnen wel constateren dat de afdwalingen de laatste de-
cennia sterk zijn toegenomen. En dat niet alleen in Nederland. Nee, 
wereldwijd doet zich dat voor. Enkele van de meest voorkomende 
dwalingen van de tijd vóór de grote Verdrukking zijn:

•	 Het Koninkrijk is voor de gemeente en daar moeten wij aan mee-
werken om die op aarde tot stand te brengen. Men verwijst hier-
bij naar Markus 1:15 inzake het nabij komen van het Koninkrijk 
Gods. Naar Lukas 9:16 de uitzending van de 12 discipelen.

•	 Het evangelie brengt alleen geluk, gezondheid en welvaart. (wel-
vaartsevangelie-prosperity gospel)

•	 De leer van de late regen. Het is nu de tijd van wonderen, tekenen, 
bevrijding, genezingen. Men verwijst daarbij o.a.naar Handelingen 
2:17-21, de profetie van Joël en naar Romeinen 8:19 inzake het open-
baar worden van de zonen Gods. (Mattheüs 7:21-23)

•	 De eerste liefde wordt verlaten. In de prediking klinkt geen oproep 
meer tot bekering, wedergeboorte en belijdenis van zonden.

•	 Wereldgelijkvormigheid en materialisme in de kerk en gemeenten.
•	 De gemeenteleden hebben geen levend geloof. Zij denken het 

geloof te bezitten, rijk te zijn en weten niet meer een arme zon-
daar te zijn. Daardoor zijn ze warm noch koud, maar lauw. Het is 
geloof zonder bekering, belijdenis van zonden en wedergeboorte. 
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Opening van het zesde zegel
De verzegeling uit de twaalf stammen van Israël,honderdvierenveertig 
duizend, 12 x 12.000.
De verzegeling en identiteit van 144.000 Joodse Messiaanse getui-
gen.
In de eerste helft van de grote Verdrukking opent God een deur voor 
degenen die “achter gebleven zijn”. Door het getuigenis van de op-
name en de evangelieverkondiging van de 144.000 Joodse getuigen 
en de twee Getuigen horen velen op de aarde het Evangelie. In de 
tweede helft van de Verdrukking zal dit in het geheim worden ge-
daan en onder veel verdrukking, vervolging en duisternis. Maar daar 
doorheen demonstreert God Zijn liefde en genade voor de mens-
heid. Drie engelen worden naar de aarde gezonden om de bewoners 
te waarschuwen om de goede keus te maken. (Openbaring 14:6-11) 
De engelen proclameren het Evangelie en waarschuwen voor eeu-
wige vernietiging indien de mensen voor satan kiezen. De Heere 
geeft hiermee een voorbeeld aan al Zijn dienstknechten hoe zij het 
Evangelie moeten verkondigen. Dit geldt niet alleen voor de eindtijd 
het geldt voor alle tijden, want het kan voor ieder mens op ieder mo-
ment het einde van zijn of haar tijd zijn.
Nu eerst een toelichting op de 144.000 Joodse getuigen:

Openbaring 7: 1 Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de 
aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou 
waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. 2 En ik zag een andere 
engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. 
En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de 
aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en zei: Breng

81 De verzegeling van de
dienstknechten (144.000)
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geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat 
wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En 
ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigdui-
zend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. 5 Uit de stam 
Juda waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Ruben waren er twaalf-
duizend verzegeld, uit de stam Gad waren er twaalfduizend verzegeld, 6 uit 
de stam Aser waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Naftali waren 
er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Manasse waren er twaalfduizend 
verzegeld, 7 uit de stam Simeon waren er twaalfduizend verzegeld, uit de 
stam Levi waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Issaschar waren 
er twaalfduizend verzegeld, 8 uit de stam Zebulon waren er twaalfduizend 
verzegeld, uit de stam Jozef waren er twaalfduizend verzegeld, en uit de stam 
Benjamin waren er twaalfduizend verzegeld.

In deze teksten wordt voorzegd dat er uit de 12 Joodse stammen per 
stam 12000 dienstknechten verzegeld zullen worden. Dit gaat God 
doen om Zijn dienstknechten te beschermen in de komende tijd van 
grote Verdrukking. Het zegel is een teken van eigendom. Door de 
verzegeling zijn ze immuun voor de aanval van de vijand, zodat ze 
ongestoord hun werk kunnen doen. Gelovigen zijn verzegeld met de 
Heilige Geest. De verzegeling betekent ook dat ze volmacht ontvan-
gen hebben. Deze dienstknechten van God zullen ongetwijfeld gaan 
doen wat van een dienstknecht van God verwacht mag worden. Wat 
moesten de 12 Joodse dienstknechten van de Messias Jezus doen? 
Wat was hun opdracht? Het evangelie verkondigen aan alle schepse-
len, beginnende te Jeruzalem. Zou de opdracht aan de 144.000 veel 
anders kunnen zijn? Ik denk het niet.
Dit betekent ook dat alle stammen voor de grote Verdrukking begint, 
weer bekend en gelokaliseerd zullen zijn. Er wordt niet gesproken 
over een tijdslimiet, zodat verwacht mag worden dat zij tot aan de 
tweede komst van de Messias hun werk zullen kunnen voortzetten.

Hoe worden deze 144.000 bekeerd? Op dit moment zijn er waar-
schijnlijk nog niet zoveel Messiasbelijdende Joden. Maar zou er iets 
voor de Heere te wonderlijk zijn? “Ik zal werken, en wie zal het ke-
ren?” ( Jesaja 43:13). Op dit moment hebben de meeste Joodse Rabbi’s 
wel kennis genomen van het NT. Alleen de bedekking moet nog wor-
den weggenomen.
Het is mogelijk dat deze 144.000 dienstknechten het overblijvende 



493

Joodse volk bemoedigen, vertroosten en het Evangelie van de opge-
stane Messias met hen delen.

Psalm 91:1-16 lijkt wel in het bijzonder van toepassing te zijn op deze 
groep van 144.000 Joodse dienstknechten van God. 
Door de profeet Jesaja zegt de HEERE in: 

Jesaja 66: 18 Ik ken hun werken en hun gedachten! De tijd komt dat Ik alle 
heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heer-
lijkheid 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 boogschutters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden, 
die geen tijding over Mij hebben gehoord en die Mijn heerlijkheid niet heb-
ben gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen. 
20 En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer 
aan de HEERE, op paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren 
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. 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.

Deze profetie zou kunnen slaan op de 144.000 Joodse dienstknech-
ten die de Heere zal zenden om de volken, en met name het Joodse 
volk het Evangelie te verkondigen. Er zijn Bijbelleraars die veron-
derstellen dat de 144000 het Joodse volk de laatste 3 ½ jaar van de 
verdrukking zullen begeleiden op hun vlucht naar de woestijn zoals 
aangegeven wordt in

Er zijn Bijbelleraars die veronderstellen dat zij het Joodse volk de laat-
ste 3 ½ jaar van de verdrukking begeleiden op hun vlucht naar de 
woestijn zoals aangegeven wordt in 

Openbaring 12: 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote 
arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, 
waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht 
van de slang.

Ook in de hemel zullen de 12 stammen en de 12 apostelen herkend 
worden zoals wordt aangegeven in 
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Openbaring 21: 12 Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en 
bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk 
van de twaalf stammen van de Israëlieten. 13 Drie poorten op het oosten, 
drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op 
het westen. 14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop 
de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.

De twaalf apostelen zullen de 12 stammen van Israël oordelen. Het 
getal 12.000 komt ook terug in de maten van het Nieuwe Jeruzalem 
dat uit de hemel nederdaalt:

Openbaring 21: 16 En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was 
even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalf-
duizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk.

Er zijn uitleggers die veronderstellen dat de getallen 12.000 en 
144.000 symbolisch zijn. De getallen zouden duiden op een volheid. 
Dit zou betekenen dat vóór de grote Verdrukking het gehele Joodse 
volk al dienstknechten van God zouden zijn. Dit strookt echter niet 
met andere Schriftwoorden, waarin gesteld wordt dat ook het Joodse 
volk nog door de grote Verdrukking heen moet. Er zijn ook uitleggers 
die in deze 144.000 en in de 144.000 van Openbaring 14 een beeld 
zien van de kerk, van Jood en heiden. Deze zienswijze ligt tegen de 
vervangingstheologie aan, want hoewel de Joden wel zijn meegeno-
men in deze uitleg, gaat men voorbij aan de duidelijke aanwijzingen 
van de Schrift inzake de samenstelling van de 144.000 in Openbaring 7, 
namelijk de stammen Israëls, met name genoemd.

Het is zeer duidelijk dat Nieuw-Testamentische gelovigen geen geestelijke 
Joden zijn en het ook nooit zullen worden. De 144.000 in Openbaring 7 
zijn duidelijk, zoals de Heere zegt, van afstamming natuurlijke Joden. Deze 
144.000 worden gered doordat zij het Evangelie horen en de Messias Jezus 
ontvangen als hun persoonlijke Verlosser. Hoe is dat mogelijk? De Schrift 
zegt: Romeinen 10:14 “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet ge-
loofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen 
zonder prediker?” Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. De meeste 
Joodse Rabbi’s zijn al wel bekend met het Evangelie van Jezus, Messias. Zij 
hebben het NT bestudeerd met de bedoeling het te bestrijden. Zij willen 
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niet dat het Joodse volk zich afwendt van het Judaïsme. Daarom is alles wat 
zij nodig hebben “een Prediker”, die in staat is hen te overtuigen dat het 
Evangelie werkelijk waar is. Waar vinden zij zo’n Prediker?
De 144.000 zullen verzegeld worden, zoals al Gods kinderen ver-
zegeld worden. Maar met één uitzondering. Hun verzegeling zal 
zichtbaar zijn aan hun voorhoofd. Gods kinderen zijn verzegeld met 
en door de Heilige Geest, geen uiterlijk zichtbaar teken, maar deze 
groep dienstknechten ontvangen een duidelijk zichtbaar teken van 
hun Vader. Dit zegel zal hen duidelijk onderscheiden van de ongelo-
vigen en goddelozen in de tijd van de grote Verdrukking. De Schrift 
vertelt ons niet hoe dit zegel er uit zal zien, maar wel dat het de naam 
van hun Vader zal zijn. Dit zegel plaatst hen onder de directe be-
scherming van de Heere, totdat zij hun dienst hebben vervuld. 

2Corinthiërs 1: 22 Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de 
Geest in onze harten gegeven heeft. 

Efeziërs 1: 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, 
namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, 
toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 
Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, 
tot lof van Zijn heerlijkheid.

Een mogelijke consequentie
De Schrift zegt duidelijk dat er dagen zoals bij de uittocht uit Egypte, 
terug zullen komen. Dit is geen vraag, het gaat gebeuren. De profeet 
Micha zegt dit in:

Micha 7: 15 Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal Ik het won-
deren doen zien. 16 De heidenvolken zullen het zien en beschaamd worden, 
ondanks al hun macht. Zij zullen de hand op de mond leggen, hun oren zul-
len doof worden. 17 Zij zullen stof likken als de slang; als kruipende dieren 
van de aarde zullen zij sidderend uit hun burchten komen, naar de HEERE, 
onze God. Zij zullen angstig zijn en voor U bevreesd zijn.
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De eerste van die dagen waren tien dagen van oordeel over Egypte. 
Op de tiende dag werd het gehele land in duisternis gedompeld. Een 
herhaling van dit gebeuren op wereldwijde schaal kan gemakkelijk 
worden veroorzaakt door een plotselinge stop van het draaien van de 
aarde om zijn as. Ook veel aardschokken en vulkanische erupties zijn 
mogelijk tijdens en na dit gebeuren.
Deze duisternis zal Jeruzalem omhullen in de middag, 

Amos 8: 9 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de 
zon midden op de dag zal laten ondergaan; op klaarlichte dag zal Ik het land 
duister maken. 10 Ik zal uw feesten in rouw veranderen, al uw liederen in 
klaagzangen; om alle heupen zal Ik een rouwgewaad aanbrengen, elk hoofd 
zal kaal zijn, omdat Ik het land in rouw dompel als over een enig kind, en 
wat ervan overblijft zal zijn als een bittere dag.

Op de dag dat de Messias Jezus werd gekruisigd bedekte donker-
heid de aarde gedurende drie uren. (Lukas 23:44). Enige tijd nadat de 
aarde in totale duisternis is, maar voor het einde van de dag, zal de 
Heere plotseling in heerlijkheid verschijnen aan alle ware gelovigen. 
De Heere zal letterlijk komen als een dief in de nacht. (Johannes 14:1-
3,1 Thessalonicenzen 4:13-18, Openbaring 16:15)
Dan, juist als de elfde dag begint, of kort daarna, zal de Heere plotse-
ling verschijnen in Zijn heerlijkheid aan de 144.000 Joden, de gees-
telijke leiders van Israël en aan het Joodse volk. Wanneer Hij aan hen 
verschijnt, zal Hij de verblinding wegnemen en de tekenen van de 
spijkers in Zijn handen en van de speer in Zijn zijde laten zien. Zij 
zullen net als Saulus van Tarsen uitroepen “Heere, wat wilt u dat ik 
doen zal.” Dan en daar zullen de 144.000 geestelijke leiders worden 
gered en verzegeld door de genade van de Heere Jezus. Als het net 
zo gaat als in Egypte, zal de duisternis over de aarde drie dagen aan-
houden, 72 uren.
Het zal duidelijk zijn dat het voorgaande een mogelijke uitvoering 
zou kunnen zijn van deze profetieën. Het is niet dogmatisch te on-
derbouwen en het is niet zeker dat het zo zal geschieden. Maar wel-
licht gaat u erover nadenken en brengt het u tot studie en gebed 
voor uzelf.
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De dienst van de 144.000
Maar na deze dagen van donkerheid over de aarde, zal het licht te-
rugkomen voor de mensheid die op aarde achter is gebleven. Op 
die dag zal een verloren, de Messias verwerpende mensheid, op-
komen uit de duisternis en zich bevinden in de tijd van de grote 
Verdrukking. En vreemde dingen, bovennatuurlijke dingen staan 
te gebeuren. Twee vreemd uitziende mensen zullen verschijnen in 
de straten van Jeruzalem en vrijmoedig preken “het Evangelie van 
het Koninkrijk” (Mattheüs 24:14). Deze twee mannen zullen Gods 
getuigen zijn ( Openbaring 11:3-12). Zij zullen de mensen berispen 
vanwege hun zonden en goddeloosheid, oproepen tot bekering en 
de Heere Jezus Messias aanprijzen als de enige Weg tot behoud. En 
dit met een toewijding en ijver als nog nooit tevoren gezien is. En 
niemand in de wereld, geen enkele instantie zal in staat zijn deze 
twee Getuigen te doen stoppen met de prediking. Ieder die dat zou 
proberen te doen wordt onmiddellijk tot as, misschien voor het oog 
van alle televisiecamera’s in de wereld? 

Openbaring 11: 5 En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur 
uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil 
toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden.

De 144.000 dienstknechten van God zullen samenwerken met de 
twee Getuigen om de gehele wereld te evangeliseren gedurende de 
eerste helft van de grote Verdrukking. De apostel Paulus evangeli-
seerde de gehele wereld in 40 jaren, de 144.000 in 3 ½ jaar.
In tegenstelling tot het populaire onderwijs van vandaag, hebben de 
144.000 de eer om te vervullen 

Mattheüs 24: 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld ge-
predikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Zie ook 

Joël 2: 32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal 
aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal 
ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontko-
men zijn, die de HEERE roepen zal.
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Gedurende die tijd is de Joodse derde tempel al herbouwd, en de 
oude eredienst van de Joden is hersteld. Het is zeer de vraag of 
deze door het Judaïsme te herstellen eredienst de juiste afbeelding 
wordt van de oude eredienst. Ondertussen brengen de 144.000 het 
Evangelie over de gehele bewoonde wereld en de twee Getuigen in 
Jeruzalem. Hun dienst zal een wereldwijde bediening zijn, zelfs of-
schoon het blijkt dat zij nooit Jeruzalem verlaten. 

Openbaring 11: 9 En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen 
hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode 
lichamen in het graf gelegd worden. 10 En zij die op de aarde wonen, zullen zich 
over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, 
omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. 11 En 
na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op 
hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. 12 En zij hoorden 
een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen 
omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.

Gedurende de eerste helft van de grote Verdrukking zal een groot aantal 
mensen uit alle naties, volken en talen de Messias Jezus ontvangen als 
hun Redder. (Openbaring 7:9-17) Zij komen uit (de) grote verdrukking. 
Dit zou inhouden dat zij, nadat zij tot geloof zijn gekomen, door de god-
deloze mensen zijn gedood. In de HSV vertaling staat “de grote verdruk-
king” . Veelal wordt dan gedacht aan de periode van 3,5 jaar van de Grote 
Verdrukking. In de King James vertaling en ook nog in andere verta-
lingen staat het woordje “de” niet.  En daar is alle aanleiding toe. Want 
ieder Christen moet door verdrukking ingaan in het Koninkrijk van de 
Hemel. Dat zijn niet alleen de martelaren uit de laatste helft van de Grote 
Verdrukking. Met name in Islamitische en Afrikaanse landen, waar ter-
roristische – en fanatieke groepen veel christenen vermoorden. Volgens 
Open Doors worden per jaar ongeveer 100.000 christenen vervolgd. 

Als u zorgvuldig de tekst van dit Schriftgedeelte Openbaring 7:1-8 
gelezen hebt, zult u opgemerkt hebben dat twee stammen ontbreken 
en twee andere daarvoor in de plaats gesteld zijn. De stammen Dan 
en Ephraïm ontbreken en de stammen Jozef en Manasse zijn toege-
voegd. Vele onderzoekers vragen zich af waarom dit gebeurd is. Er 
zijn verschillende verklaringen voor gegeven. Sommigen denken dat 
een afstammeling van Dan de valse profeet, de antichrist, zal zijn. 
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Dit omdat aartsvader Jakob in zijn profetie over Dan gezegd heeft in 

Genesis 49: 17 Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het pad, die 
in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterovervalt.

De kerkvader Iraneus b.v. geloofde dat de antichrist uit de stam van 
Dan zou komen. Er zijn ook onderzoekers die menen dat de anti-
christ uit de Islam zal komen.

Ephraïm zou weggelaten zijn omdat zijn stam leiding heeft gegeven 
in de burgeroorlog tussen de 10 stammen in het noorden en de twee 
stammen in het zuiden en samen met de stam van Dan Israël is voor-
gegaan in de afgodendienst. 

Jesaja 7: 8 Want het hoofd van Syrië is Damascus, en het hoofd van 
Damascus is Rezin. En binnen vijfenzestig jaar zal Efraïm verpletterd wor-
den en niet meer als volk bestaan.

2Koningen 17: 18 De HEERE was zeer toornig op Israël, zodat Hij hen weg-
deed van Zijn aangezicht. Er bleef niets over dan alleen de stam van Juda.

God geeft Zelf aan wat er met Jozef en Efraïm aan de hand is in:

Psalm 78: 67 Hij verwierp de tent van Jozef, de stam Efraïm verkoos Hij niet. 
68 Maar Hij verkoos de stam Juda, de berg Sion, die Hij liefhad.

Betekent dit dat zij uitgesloten worden van de zaligheid? Nee. Maar 
hun afstammelingen ontvangen niet de speciale eer om God als 
dienstknecht te dienen in de tijd van de verdrukking. In Ezechiël 48:1-
5 worden echter beide stammen wel weer genoemd als aanwezig in 
het toekomstige duizendjarige Vrederijk.
De uitleg over de 144.000 verzegelden in deze Bijbelteksten is verschil-
lend. Er zijn Bijbelleraars die stellen dat de 144.000 verzegelden betrek-
king hebben op de Gemeente van Christus. Hoewel de Gemeente op 
dat tijdstip nog niet zo heel groot was, heeft Johannes dat in een visioen 
gezien. Dit is naar mijn mening weer een voorbeeld van vervangings-
theologie. De zegeningen zijn dan voor de Gemeente en de vloek voor 
Israël. Als de Schrift het niet anders aangeeft, moeten we de tekst let-
terlijk nemen. Dat past ook verder in de context van dit Schriftgedeelte.
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De verzegelden waren vóór hun verzegeling al dienstknechten van 
God. Als zodanig zullen zij ongetwijfeld een taak en opdracht hebben 
gehad. Daar wordt in dit Schriftgedeelte niet over gesproken, maar 
veel Bijbelleraars denken dat het hun taak was om tijdens de grote 
Verdrukking het evangelie te verkondigen aan het Joodse volk en ook 
aan de heidenen. Door hun verzegeling zijn zij blijkbaar onkwets-
baar voor de komende grote oordelen. En hoe zouden anders zo veel 
mensen tot bekering zijn gekomen tijdens de grote Verdrukking? 
Zoals we kunnen lezen in de verzen Openbaring 7:9-17. Zou dit niet 
de vrucht van hun prediking kunnen zijn?
De samenstelling van deze groep Joodse dienstknechten doet den-
ken aan de strijd tegen de Midianieten. Numeri 31:1-6. Mozes stelt 
een leger samen van 12.000 mannen, uit iedere stam 1000 mannen 
en de priester ging ook mee.
Waarom zendt God deze dienstknechten uit het Joodse volk er op uit 
om het Evangelie te verkondigen? Heel eenvoudig omdat er geen 
andere evangelisten meer zijn. De Gemeenteleden zijn opgeno-
men en zullen als heiligen (met een veranderd nieuw lichaam) met 
Jezus terugkomen om met Hem te regeren. De profeet Jesaja geeft 
in hoofdstuk 30:18-21 een profetie die zomaar op de situatie van de 
144.000 dienstknechten/leraren kan slaan.

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. 
20 De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, 
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.

De profetie in Jesaja 66:18-20 zou betrekking kunnen hebben op de tijd 
tijdens de dienst van de 144.000 dienstknechten/boden van de HEERE, 
die er op uittrekken om ook aan de heidenvolken het Evangelie te bren-
gen. De goede tijding brengen van de heerlijkheid van de HEERE. En Wie 
is de heerlijkheid van de HEERE? Dat is toch de Heere Jezus, de Messias. 
Zij moeten die verkondigen aan degenen die nog niet van Hem gehoord 
hebben. De HEERE gaat zo lang door totdat Zijn huis vol is. Tot de tijd van 
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de heidenen vol is. De tijd van de heidenen is dus nog niet vol tijdens de 
opname van de Gemeente die de Heere Jezus tegemoet gaat in de lucht. 
(1Thessalonicenzen 4:13-18) Dat wordt wel eens gedacht. Maar de opname 
betekent niet de wederkomst van de Messias Jezus. Dat is, wanneer Hij 
Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En al de heiligen met Hem. Deze 
dienstknechten van God zullen ook gebruikt worden om hun broeders 
(Joodse mensen) als graanoffer, als spijs- en dankoffer te brengen naar 
Jeruzalem, Mijn heilige berg, zegt de HEERE. Aan het einde van de grote 
Verdrukking en aan het begin van het duizendjarig Vrederijk zullen alle 
volken de heerlijkheid van de Messias Jezus zien te Jeruzalem, op Gods 
heilige berg. De Joodse mensen zullen dan, omdat zij bekeerd zijn, hun 
lichamen stellen tot een levend , heilig, een aan God welbehaaglijk offer. 
(Rom.12:1; 1Petrus 2:5). Dat is een aan God welgevallig leven. In vers 20 
wordt gesproken over allerlei middelen van vervoer en vers 9 voegt daar 
nog eens schepen aan toe. Inmiddels heeft de HEERE voor moderne mid-
delen van vervoer gezorgd.

Jesaja 66: 18 De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal bren-
gen. 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 boogschutters, 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 heiden-
volken brengen als graanoffer aan de HEERE, op paarden en op wagens, 
met huifkarren, op muildieren 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.

In Daniël 12:1-3 gaat het over de verdrukking en bekering van het volk 
Israël. Aan het einde van de grote Verdrukking zal het overblijfsel van 
Israël bekeerd worden. Maar ook tijdens de grote Verdrukking zullen 
er nog velen tot geloof komen. De HEERE geeft daartoe leraren/ ver-
standigen/ wijzen die zullen blinken als de sterren. Hierbij kan men 
denken aan de 144.000 dienstknechten/leraren. 

Daniël 12: 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten 
bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is 
geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, 
opgeschreven in het boek... 3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het 
hemel gewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.
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Mattheüs 24: 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 
14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden 
tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

God gaat in het einde der tijden Zich in het bijzonder bemoeien met 
de Evangelieverkondiging onder alle volken. Want er zijn blijkbaar 
nog velen uitverkoren die gered moeten worden. Daartoe gaat God 
Zijn volk Israël gebruiken.

De vrucht van de verkondiging van 
het evangelie
De meeste uitleggers gaan ervan uit dat de grote schare gelovigen, 
die uit de grote Verdrukking komt, het resultaat is van de verkondi-
ging van het Evangelie door de 144.000 Joodse getuigen. Hoewel dit 
zeer aannemelijk is, wordt dit nergens expliciet vermeld. 

Openbaring 7: 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen 
kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór 
het Lam, bekleed met witte gewaden en palm takken in hun hand. 10 En zij 
riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon 
zit, en van het Lam... 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen 
mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij 
vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei 
tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben 
hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed 
van het Lam.

Deze grote schare, genoemd in de verzen 9-17, komt uit de grote 
Verdrukking. Zij zijn tot bekering gekomen en zijn nu voor de troon 
van God en mogen Hem dag en nacht dienen. Zij hebben de grote 
Verdrukking blijkbaar niet overleefd, vanwege het woeden van de anti-
christ. Deze antichrist zal met grote ijver de gelovigen vervolgen.Vers 
14 maakt duidelijk dat deze menigte niet de Nieuw-Testamentische 
gelovigen zijn die inmiddels zijn opgenomen in de hemel, maar dat 
deze zijn gered in een tijd van grote Verdrukking omdat zij geloof-
den in Jezus de Messias en van Hem getuigden. Dit is gebeurd, heel 
waarschijnlijk, in de eerste helft van de grote Verdrukking door het 
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getuigenis van de 144.000 Joodse verzegelden. Zij hebben hun lange 
klederen gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam. Zij mo-
gen nu God continue dienen, dag en nacht, in Zijn tempel. Wat zij 
ook op de aarde onder veel ontberingen en onder veel tranen hebben 
gedaan. 

Openbaring 2: 10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel 
zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u 
zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en 
Ik zal u de kroon van het leven geven.

Uit deze tekst blijkt dat de verdrukking beperkt wordt. Dat de ver-
drukten getrouw moeten zijn tot de dood en daarna zullen worden 
opgenomen en gekroond zullen worden. De grote schare, genoemd 
in Openbaring 7:9-17, heeft dit ervaren. 
De Heere Jezus spreekt in Openbaring 3:4,5 ook over de gelovigen 
die getrouw gebleven zijn en met Hem zullen wandelen in witte kle-
deren. 

Openbaring 3: 4 Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren 
niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat 
zij het waard zijn. 5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik 
zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn 
naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

In Openbaring 6:9-11 is ook sprake van zielen die gedood zijn om het 
Woord van God. Naar alle waarschijnlijkheid moeten we hier denken 
aan de mensen die vanwege hun geloof gedood zijn vóór de opname 
van de Gemeente. Zij komen dus niet uit de grote Verdrukking zoals 
genoemd in Openbaring 7.

In Zacharia 13:8 wordt gezegd dat tenminste een derde van het 
Joodse volk zal overblijven tijdens de grote Verdrukking. Miljoenen 
Joodse mensen zullen echter de grote Verdrukking overleven en ge-
tuige zijn van de terugkomst van de Messias Jezus aan het einde van 
de Verdrukking. Deze zullen ook daadwerkelijk tot bekering komen, 
al is het na een proces van loutering en beproeving. 
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Zacharia 13: 8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land 
twee derde ervan 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 loute-
ren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. 
Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is 
Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Hoe het overblijvende Joodse volk tot bekering zal komen wordt niet 
exact in de Schrift vermeld. Het is heel duidelijk een werk van God 
Zelf, zoals Zacharia 13:9 ons laat weten. Of daarbij ook de 144.000 
Joodse getuigen ingeschakeld zijn geweest is niet met zekerheid te 
zeggen. Echter volgens Zacharia 3:9 zal God op één dag de onge-
rechtigheid van het land wegnemen:

Zacharia 3: 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 legermachten. Ik zal de ongerechtig-
heid van dit land op één dag wegnemen.

Jesaja 27: 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.

Mattheüs 24: 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuinge-
schal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, 
van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

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 onrein-
heid. 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.

In Zacharia 12 wordt ons duidelijk gemaakt hoe het Joodse volk tot be-
kering zal komen. Het is duidelijk een werk van God, die over de inwo-
ners van Jeruzalem zal uitstorten de Geest der genade en der gebeden: 
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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.

 

In Openbaring 15:2 zien wij opnieuw een beeld van mensen in de 
hemel, die weerstand geboden hebben aan het beest.

Openbaring 15: 2 En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En 
de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het 
getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.

Er wordt zelfs gezegd dat zij het beest overwonnen hebben, dat wil 
zeggen, zich niet onderworpen hebben aan het beest, zijn beeld niet 
hebben aanbeden, het merkteken van het beest niet gewild hebben, 
niet toegegeven hebben aan de verleidingen van satan. Zij hebben 
dat zeer waarschijnlijk niet overleefd en nu zien wij ze aan de glazen 
zee en zij zingen het gezang van Mozes en het gezang van het Lam. 
En zij hebben de citers van God. Zij spelen en zingen voor de troon 
van God en wat zingen zij? 

Openbaring 15: 3 En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van 
God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn 
Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw 
wegen, Koning van de heiligen! 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam 
niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen ko-
men en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

Dit lied wordt gehoord door de 144.000 uit Openbaring 14:1-5, die 
met het Lam op de berg Sion staan. Zij kunnen dat lied ook leren.

Nogmaals de 144.000 gelovigen
In Openbaring 14 is opnieuw sprake van 144.000 mensen die met het 
Lam staan op de berg Sion. 
Zij worden beschreven als eerstelingen die van de aarde gekocht 
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zijn. Zij hebben de Naam van God op hun voorhoofd geschreven. 
Daar hebben we eerder over gehoord. Ook de 144.000 Joodse dienst-
knechten, genoemd in Openbaring 7, waren verzegeld aan hun voor-
hoofd. 

Openbaring 14: 1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij 
Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam 
van Zijn Vader geschreven. 2 En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een 
geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik 
hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. 3 En zij zongen 
als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En 
niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van 
de aarde gekocht waren. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, 
want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook 
naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God 
en het Lam. 5 En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smet-
teloos voor de troon van God.

De Heere gunt ons hier via Zijn engel en dienstknecht Johannes 
een blik op het Lam dat overwonnen heeft en met de 144.000 eer-
stelingen op de berg Sion staat. Wie zijn deze eerstelingen? De 
meeste uitleggers zijn het erover eens dat dit dezelfde groep is als 
genoemd in Openbaring 7:1-8. Dus Joodse getuigen, dienstknech-
ten van God, eerstelingen van een groot aantal Joodse mensen die 
nog zullen volgen. Zij hebben hun werk gedaan en zijn uit de grote 
Verdrukking gekomen. Het resultaat van hun missie kunnen we le-
zen in Openbaring 7:9-17. Zij staan op de berg Sion, dus op de aarde. 
Zij hebben de grote Verdrukking overleefd omdat zij verzegeld waren 
en daarom niet konden worden beschadigd. Johannes hoorde een 
stem uit de hemel, als van vele wateren, de stem van God. Johannes 
hoorde ook een (eenparige) stem van citerspelers, die (als) een nieuw 
gezang zongen voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. 
En dat nieuwe gezang konden alleen de 144.000 leren, die uit de 
mensen gekocht waren! 
De 144.000 hebben de Naam van Hun Vader op hun voorhoofden. 
Dat gaf hun ook bescherming toen zij tijdens de grote Verdrukking 
op de aarde het Evangelie moesten verkondigen. Zij zijn eigendom 
van de Vader en door de Vader aan de Heere Jezus , het Lam, gege-
ven. Gekocht door het kostbaar en dierbaar bloed van de Heere Jezus, 
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dat door Hem op Golgotha is gestort tot verzoening van al hun zon-
den. Zij worden maagden genoemd, vrouwen die nog geen gemeen-
schap met een man gehad hebben. Maar hier wordt gesproken over 
mannen die niet verontreinigd zijn met vrouwen. In 2Corinthiërs 2:11 
wordt door de apostel Paulus ook al gezegd, dat de gelovigen als 
een reine maagd aan Christus zullen worden voorgesteld. Bij deze 
144.000 is dat werkelijkheid geworden. Tot troost voor hen die zullen 
volgen. Want zij zijn eerstelingen, gekocht uit de mensen en hebben 
niet gedronken van de wijn der ontucht, van de seksuele immorali-
teit, die in de eindtijd groot zal zijn. Zij hebben het beest niet aanbe-
den. Zij hebben de geboden van God bewaard en het geloof in Jezus 
en zijn onberispelijk voor de troon van God.

Het Lam staat op de berg Sion en met Hem 144.000 
gelovigen 
De HEERE heeft Zijn Zoon , de Messias gezalfd als Koning over Sion, 
Zijn heilige berg. Want de HEERE heeft Sion verkozen als Zijn woon-
plaats. Dat was in de tijd voor de ballingschappen ook zo. Maar door de 
ongerechtigheden van Juda en Israël was de Heerlijkheid uit de tempel 
vertrokken. Aan het einde van de grote Verdrukking zal de HEERE te-
rugkeren. In de gedaante van Zijn Zoon , de Messias komt Zijn heer-
lijkheid terug. Want de Messias is de heerlijkheid van de Vader. 

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’. 

Zie Psalm 2:6 en Psalm 132 :13.

Zij hoorden een geluid (stem) uit de hemel

Openbaring 14: 2 En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van 
vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het 
geluid van citerspelers die op hun citers spelen.
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Dat zou inhouden dat deze groep mensen zich op de aarde bevindt, 
op de berg Sion. Het Lam staat ook op de berg Sion. Dat betekent dat 
de Messias teruggekomen is, hetgeen tevens het einde betekent van 
de grote Verdrukking. Ook de verschijnselen die met de stem van God 
gepaard gaan, komen overeen met andere verzen uit de Schrift, die de 
stem van God omschrijven. De stem komende van God uit de hemel 
en bestemd voor mensen die op de aarde leven. De meeste vertalingen 
geven aan dat het een stem uit de hemel is, enkele vertalen met geluid.

De citerspelers zingen als een nieuw gezang 

Openbaring 14:3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier 
dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderd-
vierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren.

Vaak wordt dit vers niet goed gelezen. Men denkt dat er staat dat 
de 144.000 dit nieuwe gezang zingen. Maar zij moeten dat gezang 
nog leren. Het gezang wordt door de citerspelers als met één stem 
gezongen. Wie zijn die citerspelers van God? In Openbaring 15:2-4 
lezen wij hier meer over. Het zijn mensen die de grote Verdrukking 
niet hebben overleefd omdat zij het beest niet hebben aanbeden. Het 
zijn de overwinnaars van het beest en van zijn merkteken. En zij zin-
gen het lied van Mozes en het lied van het Lam. Ook de tekst die zij 
moeten/kunnen leren wordt hier gehoord:

Openbaring 15: 2 En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En 
de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van 
het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. 3 
En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van 
het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, 
almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de 
heiligen! 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 
Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, 
want Uw oordelen zijn openbaar geworden.
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Dat nieuwe lied kan niemand anders leren dan 
de 144.000
Waarom niemand anders? Waarom zij wel? Kunnen wij dat lied ook 
leren? Ja, als we dezelfde kentekenen hebben als de mensen uit deze 
groep. Anders blijft het verborgen. Zoals ook de Heere Jezus aangeeft in

Mattheüs 11: 25 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere 
van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstan-
digen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. 26 Ja, 
Vader, want zo was het Uw welbehagen. 27 Alle dingen zijn Mij overgegeven 
door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de 
Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.

Of zoals Paulus dit aan de Corinthiërs schrijft in 

1Corinthiërs 2: 14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest 
van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet 
leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. 

Kenmerken van de 144.000
In de verzen 1 t/m 5 kunnen we nagaan wat de kentekenen zijn van de 
144.000. Het belangrijkste is wel dat zij gekocht zijn door het bloed 
van het Lam en dat de Vader dat bevestigd heeft door Zijn Naam op 
hun voorhoofden te schrijven. Zij zijn van de aarde gekocht door het 
bloed van het Lam. Gekocht uit de miljoenen andere Joodse mensen. 
Als eerstelingen.

Zij zijn maagden, niet met vrouwen bevlekt 
Sommige uitleggers denken dat ze, net als de apostel Paulus, onge-
huwd waren. Daardoor hadden ze geen verplichtingen aan een ge-
zin, ook geen zorgen voor een gezin en konden zij zich vrijer over de 
aarde bewegen. Het was bovendien voor een periode van zeven jaar. 
Het kan ook zijn dat zij zichzelf gesneden hebben, ter wille van het 
Koninkrijk der Hemelen. De Heere Jezus spreekt hierover in 
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Mattheüs 19: 12 Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo gebo-
ren zijn; en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn; en er zijn 
ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het Koninkrijk der hemelen. 
Wie dit vatten kan, laat die het vatten.

Dit om velerlei verzoekingen weerstand te bieden.

Zij volgen het Lam, waar Het ook heengaat. 

Johannes 10: 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 

Johannes 12: 26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, 
daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.

Het zijn de eerstelingen voor God en het Lam
Als het eerstelingen zijn, dan moeten er nog velen volgen. Ja, heel 
Israël zal zalig worden zegt de apostel Paulus in 

Romeinen 11: 26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: 
De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van 
Jakob. 27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal 
wegnemen.

Israël wordt als volk een eerstelingenvolk genoemd, de eerstelingen 
van Zijn inkomsten. Israël moest als enig volk de eerstelingen van de 
oogst, van hun vee aan de HEERE offeren. Israël was ook het eerste 
volk dat door de HEERE was uitverkoren om Zijn Naam te verkondi-
gen onder de volken. Door Israël zullen alle volken gezegend wor-
den. In Romeinen 11:16 noemt Paulus de eerste Joodse gelovigen 
eerstelingen, die heilig zijn.
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Jeremia 2: 3 Israël was heilig voor de HEERE, de eersteling van Zijn op-
brengst. Allen die deze opaten, werden schuldig, onheil kwam over hen, 
spreekt de HEERE.

Romeinen 11: 15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld bete-
kent, 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.

Er is geen bedrog in hun mond 
Daarin volgen zij het Lam. Want ook in Zijn mond is geen bedrog 
geweest. Zoals ook de profeet Jesaja ons in hoofdstuk 53:9 laat weten. 
Ook de profeet Zefanja zegt in hoofdstuk 3:13 dat het overblijfsel van 
Israël geen onrecht zal doen, geen leugen zal spreken en er geen 
bedriegelijke tong gevonden zal worden

Jesaja 53: 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.

Zefanja 3: 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.

Zij zijn onberispelijk voor de troon van God 
Zij zijn gereinigd door het bloed van het Lam. Hij heeft hun gekocht 
met Zijn leven. Ze hebben , staande voor de troon, geen zonde meer. 
Door de Messias worden zij aan de Vader voorgesteld bij wijze van 
spreken als een reine maagd. 

Efeziërs 5: 25 ...zoals ook Christus de Gemeente liefgehad heeft en Zich voor 
haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reini-
gen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor 
Zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, 
maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
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In Jeremia 2:3 zegt de profeet dat Israël de HEERE een heiligheid 
was, de eerstelingen van Zijn inkomsten. Israël is ook de eerstge-
boren zoon van God. Door ongehoorzaamheid zijn de heidenen uit 
de volken hen echter voorgegaan en worden na de uitstorting van 
de Heilige Geest, de gelovigen eerstelingen genoemd, eerstelingen 
des Geestes. Zij gaan Israël vóór, maar Israël volgt wel, zij het heel 
wat eeuwen later en door veel verdrukkingen heen. Geen enkele re-
den dus om te denken dat de Nieuwtestamentische Gemeente in de 
plaats van Israël is gekomen. Israël mag nog uitzien naar de vervul-
ling van de beloften inzake hun zaligheid. 
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Terwijl de 144.000 getuigen het evangelie brengen aan de gehele be-
woonde wereld, prediken de “twee Getuigen” in de stad Jeruzalem. 
Hun bediening zal een internationale wereldwijde bediening zijn, 
zelfs als ze blijkbaar nooit de stad Jeruzalem verlaten. Dit kan mogelijk 
zijn, omdat in de huidige tijd televisiecamera’s hun prediking zicht-
baar zouden kunnen maken in de verste uithoeken van deze aarde. Zij 
moeten hun prediking doen, terwijl de ongelovigen waarschijnlijk de 
macht hebben over Jeruzalem en de buitenste voorhof van de tempel.

Openbaring 11: 1 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En 
de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, 
het altaar en hen die daarin aanbidden. 2 Maar laat de buitenste voorhof van 
de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En 
zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. 3 En Ik zal 
Mijn twee Getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalf-
honderdzestig dagen lang profeteren. 4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee 
kandelaars, die voor de God van de aarde staan.

In het algemeen wordt er van uitgegaan dat de twee Getuigen Mozes 
en Elia zijn. Mozes als vertegenwoordiger van de Wet en Elia als ver-
tegenwoordiger van de Profeten.

Beide zijn in de hemel. Tijdens Jezus rondwandeling op aarde ver-
schijnen deze twee mannen op de Berg der Verheerlijking om met 
Jezus te spreken over Zijn toekomstig lijden en sterven. Elia was op-
gevaren naar de hemel. Van Mozes staat dat niet vermeld, maar wel 
staat in het boek Judas dat de engel Michaël twistte met satan over 
het lichaam van Mozes. Hieruit zou men kunnen afleiden dat Mozes 

82 De twee Getuigen
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of opgewekt en ten hemel gevaren is, of direct opgenomen is in de 
hemel, omdat zijn graf nooit gevonden is. Maar dat laatste zou in 
tegenspraak zijn met Gods woord, waarin staat dat God Mozes be-
groef.
In deze verzen ontdekken we een daad van Mozes, die water veran-
derde in bloed en een daad van Elia, die de hemel sloot, zodat het 
drie jaar niet regende. De twee olijfbomen, Mozes en Elia, stellen 
voor de Wet en de Profeten. Dat Elia terug zal komen, wordt ook 
voorzegd door de profeet Maleachi in: 

Maleachi 4: 5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de 
HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. 

In Zacharia 4 komen deze twee olijfbomen ook voor naast een “kan-
delaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant er-
van en daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven 
toevoerbuisjes aan de lampen, die daarboven zitten,”
Wie is de gouden kandelaar en wie zijn de olijfbomen?
Daar zijn veel verklaringen voor, maar de beste verklaring is naar 
mijn mening dat de gouden Kandelaar God Zelf is of de komende 
Messias. De zeven lampen zijn dan de ogen van de HEERE of wel de 
zeven Geesten die voor Zijn troon zijn. Of, als het de Messias is, zijn 
de zeven lampen de zeven Gemeenten, lichtdragers, bovendien een 
beeld van de Heilige Geest.
De twee olijfbomen zijn volgens Zacharia 4:14 de twee Gezalfden die 
bij de Heere van heel de aarde staan. En wie stonden bij de Heere 
(Adonai) van heel de aarde? Waren dat niet Mozes en Elia tijdens de 
verheerlijking op de berg? 

Zacharia 4:2 Hij zei tegen mij: Wat ziet u? Daarop zei ik: Ik zie, en zie, een 
kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en 
daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes 
aan de lampen, die daarboven zitten, 3 met twee olijfbomen ernaast, een aan 
de rechterkant van het olievaatje en een aan de linkerkant ervan... 14 Daarop 
zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan.

En niemand, geen politie, geen militaire- of burgerlijke macht, niet 
de Israëlische regering en geen UN of EU zal in staat zijn om deze 
twee Getuigen te laten stoppen met hun prediking of hen kwaad te 
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doen. Ieder die poogt dit te doen, zal worden gedood door vuur uit 
hun mond.

Openbaring 11: 5 En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur 
uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil 
toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. 6 Zij hebben macht 
de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profe-
teren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, 
en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.

Gedurende de eerste helft van de Verdrukking, als de 144.000 en de 
twee Getuigen het Evangelie prediken, zullen miljoenen mensen uit 
alle naties, volken en tongen de Messias Jezus ontvangen als hun 
Redder en Verlosser, (Openbaring 7:9-17).

Wanneer de bediening van de 144.000 getuigen en de twee Getuigen 
is voltooid, zal de speciale bescherming die zij voor hun bediening 
hebben ontvangen , worden verwijderd. Aan de antichrist en zijn na-
volgers zal worden toegestaan door God om de gelovigen en de twee 
Getuigen te doden.
Zie Daniël 7:21 and 7:25, en Psalm 79:1-3. 

Daniël 7: 21 Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oor-
log voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon... 25 Woorden tegen 
de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te 
gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te verande-
ren, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en 
een halve tijd.

Psalm 79: 1 Een psalm van Asaf. O God, heidenvolken zijn in Uw ei-
gendom gekomen, zij hebben Uw heilige tempel verontreinigd, zij hebben 
Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt. 2 Zij hebben de dode lichamen van 
Uw dienaren aan de vogels in de lucht tot voedsel gegeven, het vlees van 
Uw gunstelingen aan de wilde dieren van het land. 3 Zij hebben hun bloed 
rondom Jeruzalem als water vergoten en er was niemand die hen begroef.
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Dit geschiedt aan hen die de Heere zo getrouw hebben gediend gedu-
rende de eerste helft van de Verdrukking. Maar de Heere weet wat Hij 
doet en heeft een hoger doel voor ogen voor ieder van Zijn kinderen.
De Schrift vertelt ons in het bijzonder over de dood van de twee Getuigen, 
gehaat en veracht door de goddeloze wereld, doordat zij tentoongesteld 
worden in de straten van Jeruzalem. De goddelozen van de wereld zullen 
zich over hun dood verheugen en elkaar geschenken zenden. 

Openbaring 11: 8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de 
grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar 
ook onze Heere werd gekruisigd. 9 En de mensen uit de volken, stammen, 
talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet 
toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. 10 En zij die op 
de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren 
en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde 
wonen, zo gekweld hadden.

Maar vergeet niet dat het gejuich van de goddelozen kort is en de 
vreugde van de huichelaars voor een ogenblik. 

Job 20: 5 het gejuich van de goddelozen van korte duur geweest is, en de 
blijdschap van de huichelaar maar voor een ogenblik,

Plotseling, na 3 ½ dag, zullen de dode lichamen van de twee Getuigen 
weer opstaan in het gezicht van de hele wereld. ( Via TV ? ) Terwijl hun 
vijanden toekijken zullen hun lichamen naar de hemel opvaren in 
een wolk. 

Openbaring 11: 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen 
zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, 
en hun vijanden keken hen na.

De dood van deze heiligen door de hand van de goddelozen, (Psalm 
116:15 Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gun-
stelingen.) ofschoon op zich tragisch, zal door de HEERE veranderd 
worden in één van de grootste getuigenissen voor de Messias, die 
de wereld ooit heeft gezien. Deze gebeurtenis zal de harten van het 
Joodse volk letterlijk omdraaien en doen bekeren tot de HEERE, zoals 
we lezen in 
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Openbaring 11: 13 En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, 
en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden ze-
venduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer 
bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.
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Aanval op Israël door Gog en Magog
De aanval van Gog en Magog wordt uitvoerig beschreven in Ezechiël 
38 en 39. De meeste uitleggers gaan er vanuit dat de aanval van Gog 
en Magog zal plaatsvinden aan het einde van de grote Verdrukking. 
Sommigen denken dat de bouw van de derde tempel plaats zal vin-
den vóór de grote Verdrukking, omdat anders de bouw waarschijn-
lijk niet mogelijk zal zijn. Bovendien zal in de grote Verdrukking de 
antichrist zitten in de tempel te Jeruzalem. Dan moet er dus al een 
tempel gebouwd zijn vóór de tijd van de verdrukking.
Israël zal worden aangevallen door de landen uit het noorden en de
omliggende landen. Israël zal echter overwinnen omdat God dit be-
loofd heeft. De Messias Zelf zal de volken vernietigen.

Waar komt de naam Magog vandaan?
De naam Magog is eigenlijk wel iets bijzonders. Want er zijn maar
weinig namen die zowel in Genesis, het eerste Bijbelboek, tot en met
Openbaring, het laatste Bijbelboek, voorkomen.
1. De zonen van Jafeth zijn: Gomer, en Magog, en Madái, en Javan, 

en Tubal, en Mesech, en Tiras. (Genesis 10:2)
2. De kinderen van Jafeth waren Gomer, en Magog, en Madai, en 

Javan, en Tubal, en Mesech, en Tiras. (1Kronieken 1:5)
3. Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, 

de hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem, 
(Ezechiël 38:2)

4. En Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder hen, die in de 
eilanden zeker wonen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE 
ben. (Ezechiël 39:6)

5. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoe-
ken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen 
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tot de krijg; welker getal is als het zand aan de zee. (Openbaring 
20:8)

Na de zondvloed komt Magog voor het eerst in beeld. Magog is een
kleinzoon van Noach, die iedereen wel kent. Maar Magog staat buiten 
de bloedlijn die van Adam naar Christus loopt. Sem is Noachs eerst-
geboren zoon en Magog komt niet voort uit Sem, maar uit Jafeth.
Het verhaal van Magog begint dus in Genesis 10. Daar wordt deze 
man genoemd. Magog gaat volgens de Bijbel, we lezen dit in Genesis 
en in 1 Kronieken, met zijn gezin naar een plek op aarde om daar uit 
te groeien tot een volksstam. Daarom lezen we later in Ezechiël niet 
meer over de persoon Magog, maar over zijn land. Dit wordt bij-
voorbeeld in Ezechiël 38:2 genoemd “het land van Magog”. De naam 
Moskou zou volgens sommigen afkomstig zijn van het Hebreeuwse 
woord “Magowg” of, volgens anderen, van Mesech. 

Wat betekenen de namen Gog en Magog?
Gog wordt in Ezechiël 38:2 beschreven als een vorst. En wel van 
Mesech en Tubal (mogelijk Moskou en Tobolsk). Maar deze landen 
horen kennelijk volgens het vers, bij Magog. Dit zijn wat je noemt 
noord Aziatische landen. De betekenis van de namen is als volgt: 
Gog: Dak en bedekking. Het dak is namelijk de bedekking van het 
huis, maar bedekking is ook een synoniem voor verborgenheid.

Magog (Hebreeuws voor ontbinden)
Of Gog is afgeleid van Magog of omgekeerd en of er reële of my-
thologische figuren of landen mee bedoeld werden blijkt dus tot op 
heden onmogelijk met zekerheid af te leiden.

Als het slaat op een persoon, kan het een leider of vorst zijn. Als het 
slaat een land, dan moet dat in ieder geval ten noorden van Israël 
gezocht worden, een bergachtig gebied met toppen. Uit landkaar-
ten van de antieke wereld die bekend waren bij de Hebreeën blijkt 
dat Gog en Magog behoren tot het gebied dat beschouwd werd als 
de top van de destijds bekende wereld, de Kaukasus, dat ook het 
gebied van Georgië omvat. Mesheth is te vinden in het zuiden van 
de Kaukasus in het grensgebied van Noordoost-Turkije en Georgië. 
Thubal ligt in de regio Rize in modern Noordoost Turkije, aan de kust 
van de Zwarte Zee. 
Sommige Bijbelleraars nemen voetstoots aan dat Rusland meedoet 
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aan de aanval op Israël. Anderen denken aan Turkije en de landen 
die Israël in het noorden omringen, waaronder Iran. Nu moeten we 
heel voorzichtig zijn met het uitleggen van deze Bijbelse profetieën, 
met name als de tekst zelf niet duidelijk aangeeft wat bedoeld wordt.
Duidelijk is dat het landen zijn die ten noorden van Israël liggen. En 
dat zijn wel landen die vroeger en nu duidelijk laten blijken dat ze 
heel graag hun gebied willen uitbreiden. Ook de godsdiensten in die 
landen zouden graag hun godsdienst uitgebreid zien in de hele we-
reld. Dat betreft zowel de Islamitische godsdienst, als wel de Russisch 
Orthodoxe kerk. En de meeste van deze landen zouden graag zien 
dat Israël zou verdwijnen uit het Midden-Oosten.  

Wat zegt Flavius Josephus over Magog?
De Romeins-Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, actief in de 
eerste eeuw, stelt Magog gelijk aan de Scythen, nomaden afkomstig 
van de centraal-Aziatische steppen. Ze vestigden een rijk ten noor-
den van de Zwarte Zee dat stand hield van de 8e eeuw v.Chr. tot 
de 2e eeuw v.Chr. Maar ook bij Josephus worden de Scythen niet 
verbonden met apocalyptische thema’s, het zijn gewoon de vijanden 
die in die periode opdoken. In zijn werk “De Bello Judaico” brengt hij 
het verhaal van Alexander de Grote ter sprake die een ijzeren poort 
zou gebouwd hebben tussen twee bergen om Gog en Magog van de 
beschaafde wereld weg te houden.

Waar wonen de afstammelingen van Gog en 
Magog nu?
Met name in Ezechiel 38 komen we in verband met de eindtijd een 
aantal namen tegen die rechtstreeks af te leiden zijn van de namen 
die genoemd worden in Genesis 9:18-29 en Genesis 10. Zoals we 
hebben gezien stammen deze volken uit Ezechiël 38 en 39 af van de 
zonen van Noach: Jafeth en Cham.
Als eerste zoon wordt in Genesis 10 genoemd Jafeth. Zijn eerste 
zoon was Gomer. Deze wordt vereenzelvigd met Gimmirraa van de 
Assyrische bronnen, dat zijn de Kimmeriori van de Griekse bronnen.
Er zijn aanwijzingen, dat de nakomelingen van Gomer zich gevestigd 
hebben op de Britse eilanden als Kelten (Kimmeriori) en ten noorden 
van de Kaspische Zee in Rusland. Eén van de zonen van Gomer was 
Askenaz. Zijn nakomelingen kunnen waarschijnlijk ten dele geïden-
tificeerd worden met het Duitse volk, het Hebreeuwse woord voor 
Duitsland is Askenaz. Een andere zoon van Gomer is Togarmah. Deze 
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wordt door de Armeniërs beschouwd als de grondlegger van hun 
volk. Armenië is ook bekend als Ararat, gelegen ten zuidoosten van 
de Zwarte Zee, dicht bij de oostelijke grens van Turkije. De tweede 
zoon van Jafeth is Magog.
De Griekse geschiedschrijver Herodotus noemde Magog als voor-
vader van de Scythen. Deze vestigden zich ten noorden van de berg 
Ararat in de zuidelijke Kaukasus, in Georgië in Rusland.

Wat zeggen de Rabbijnen ons vandaag?
‘Maar wie of wat zijn ‘Gog en Magog’? Wordt daar één volk of land 
mee bedoeld? En als zij Israël zullen binnenvallen, wanneer zal dat 
dan plaatsvinden, zoals beschreven in Ezechiël? De oude rabbijnen 
wijzen er in de ‘midrash’ (midrash is een geactualiseerde vertolking 
van de Tenach) op, dat de getalswaarde van ‘Gog en Magog’ 70 is. 
Deze strijd van ‘Gog en Magog’ omvat volgens de oude rabbijnse 
traditie de 70 volken en men verondersteld daarmee dus het gehele 
mensdom, dat gewikkeld zal zijn in een laatste strijd tegen Israël, 
dus een wereldomvattend Armageddon, waarin de strijdkrachten van 
‘Gog en Magog’ optrekken tegen de legers van de Messias!
Symbolisch en profetisch zien de rabbijnen ‘Gog en Magog’ dus niet 
als één bepaald volk, bijv. Rusland, maar als een gezamenlijke macht 
die ten doel heeft Israël te vernietigen! Desalniettemin schrijft Joel C. 
Rosenberg (Amerikaanse auteur) in één van zijn columns:
‘In de zomer van 2010, begon een groep Orthodoxe rabbijnen pu-
bliekelijk te speculeren dat de “oorlog van Gog en Magog” spoediger 
zou gebeuren dan de meeste mensen denken. Dit naar aanleiding 
van de recente ontwikkelingen aan de Israëlische grenzen. Een sce-
nario dat meer voor de hand ligt!

De Koran
Het is eveneens via de Syrische literatuur dat het Alexanderverhaal 
van de ijzeren poort en het insluiten van Gog en Magog zijn weg 
vond naar de Koran en de vroege islamitische literatuur. Gog en 
Magog (Yajūj wa-Majūj) en de Hoornenman worden vermeld in soera 
Al-kahf (de grot 18:83-98) en soera Al-anbiya (de profeten 21:95-96). 
In soera 18 vinden we het verhaal van Alexander (Dhul-Qarnayn) die 
een ijzeren wal bouwt tussen twee bergen om Gog en Magog van de 
beschaafde wereld af te sluiten. Ook in de Koran wordt gesproken 
over het loslaten van Gog en Magog op de dag des oordeels in soera 
21:95-96.
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Door de ganse geschiedenis heen zijn Gog en Magog het zinnebeeld 
geweest van de vijand. Afhankelijk van wie de beschrijving deed heb-
ben Gog en Magog over heel de wereld gewoond. Voor het christe-
lijke westen waren de islamieten Gog en Magog en vice versa is het 
westen dat voor de islamieten.

De vroegere kerkvaders
Ook de vroegere kerkvaders becommentarieerden en interpreteer-
den de geschiedenis van Gog en Magog. De eerste kerkvaders ge-
loofden ook in een letterlijke uitleg van Openbaring 20:1-6. Justinus 
de Martelaar en Ireneüs kwamen bekend te staan als de felste uit-
dragers van het premillennialisme. Hiëronymus noemde ook de 
Scythen als de nakomelingen van Magog die op het einde van het 
messiaanse rijk de wereld zouden terroriseren.

Uitleg van Ezechiël 38 en 39 

Eerste invasie uit het noorden.
Het is wel opmerkelijk dat de geschiedenis zich blijkt te herhalen. Er is 
in de Bijbel sprake van drie soortgelijke aanvallen op het volk van Israël. 
De eerste invasie vond plaats in de dagen van Jozua, ongeveer 3460 
jaren geleden en is gedetailleerd beschreven in Jozua 11:1-10. Er was 
een verenigd leger van een aantal volken uit het noorden, evenals 
dat in de toekomst het geval zal zijn. In Jozua 11:2 staat een speciale 
aanduiding “de koningen die in het noorden in het bergland zijn”. 
Dit zou kunnen duiden op de bergen van Turkije en de Kaukasus. 
Maar ook de volken die Israël omringden waren bij de aanval betrok-
ken. Er wordt vermeld dat er zoveel strijders waren als het zand aan 
de zee (Jozua 11:4). Al deze legers werden door de God van Israël en 
door Jozua volledig vernietigd (Jozua 11:11)! Er bleef geen mens over! 
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Jozua 11:1 Het gebeurde daarna, toen Jabin, de koning van Hazor, dit hoorde, 
dat hij een bode stuurde naar Jobab, de koning van Madon, naar de koning 
van Simron, naar de koning van Achsaf, 2 naar de koningen die in het noor-
den in het Bergland, in de Vlakte ten zuiden van Kinneroth, in het Laagland 
en in de heuvels van Dor in het westen woonden, 3 naar de Kanaänieten in 
het oosten en in het westen, de Amorieten, de Hethieten, de Ferezieten en de 
Jebusieten in het Bergland en de Hevieten onder aan de Hermon, in het land 
van Mizpa. 4 Zij trokken uit, en met hen al hun legers: veel volk, zo talrijk 
als de zand korrels die aan de oever van de zee zijn, en zeer veel paarden en 
wagens... 8 En de HEERE gaf hen in de hand van Israël, en zij versloegen 
hen en achtervolgden hen tot aan Groot-Sidon, tot Misrefoth-Maïm, en tot 
het dal van Mizpe in het oosten. En zij versloegen hen, totdat zij geen over-
levende onder hen hadden overgelaten. 

De tweede invasie uit het noorden.
Uit de verzen Ezechiël 38:2-6 kan men constateren dat volkeren uit 
dezelfde gebieden betrokken zijn bij de tweede grote aanval op het 
volk van Israël. 

Ezechiël 38:1 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2 Mensenkind, richt 
uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en 
profeteer tegen hem. 3 Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, op-
pervorst van Mesech en Tubal! 4 Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken 
slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, 
allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, 
die allen het zwaard hanteren. 5 Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, 
allen met schild en helm, 6 Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het 
uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u.

Niet alleen de profeet Ezechiël profeteert over de aanval van volkeren 
uit het noorden. Ook de profeet Jeremia profeteert over volkeren uit het 
noorden die woedend zijn op Israël. De Heere zet deze volkeren aan om 
Zijn volk te straffen, maar God zal uiteindelijk het toch voor Zijn volk 
opnemen en de Messias zenden om de volkeren te vernietigen.
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Jeremia 1: 13 Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot mij: 
Wat ziet u daar? Ik zei: Ik zie een kokende pot en zijn open kant verschijnt 
vanuit het noorden. 14 Toen zei de HEERE tegen mij: Vanuit het noorden zal 
het onheil losbreken over al de inwoners van het land. 15 Want zie, Ik ga alle 
geslachten van de koninkrijken uit het noorden roepen, spreekt de HEERE. 
Zij zullen komen en eenieder zal zijn troon neerzetten bij de ingang van de 
poorten van Jeruzalem, tegen al haar muren rondom, en tegen alle steden van 
Juda. 16 Ik zal Mijn oordelen over hen uitspreken vanwege al hun kwaad: dat 
zij Mij verlaten hebben en reukoffers gebracht hebben aan andere goden, en 
zich hebben neergebogen voor de werken van hun handen.

Ezechiël 38:7 Wees bereid en maak u gereed, u en uw hele strijdmacht, die 
bij u bijeengekomen is. Wees een wachter voor hen. 8 Na vele dagen zult u 
gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat 
hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van 
Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid 
zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen... 11 U zult zeggen: Ik 
zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en 
onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten 
hebben,

 

De geprofeteerde aanval op Israël zal plaatsvinden wanneer Israël in rust 
is, veilig zal wonen. Israël woont vandaag niet veilig en is niet in rust. 
Sinds 1948 heeft Israël nog niet één dag van vrede en rust gehad. De be-
volking moet voortdurend alert zijn op aanslagen, terroristen en raket-
ten. Dit zal doorgaan totdat “het verbond” van Daniël 9:27 is uitgevoerd. 
Daarna zal Israël 3 ½ jaar van vrede ervaren. Het zal een valse vrede zijn 
om Israël in slaap te sussen. Totdat de aanval uit het noorden komt.

Ezechiël 38: 9 U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als 
een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u. 
10 Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er overleggin-
gen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult... 12 
om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen 
te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en 
bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont...15 U zult uit 
uw woon plaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen 
ruiters, een grote menigte en een talrijk leger.16 U zult als een wolk optrek-
ken tegen Mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in later 
tijd. Dan zal Ik u over Mijn land doen komen, zodat de heidenvolken Mij 
kennen, wanneer Ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word.
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De volkeren zijn niet alleen woedend op Israël, maar zij kijken ook 
begerig naar de rijkdommen van Israël. De rijkdom van het aardgas 
en aardolie wordt nu al betwist door bepaalde landen. Israël is rijk 
aan vee en landbouwproducten. Israël is koploper op het gebied van 
ICT en medische wetenschappen. Veel nieuwe medicijnen worden in 
Israël ontwikkeld en aan de wereldbevolking ter beschikking gesteld.

Ezechiël 38: 17 Zo zegt de Heere HEERE: Bent u het over wie Ik in vroeger 
tijd gesproken heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten van Israël, 
die in die tijd geprofeteerd hebben, jaren lang, dat Ik u over hen zou brengen?

Ook de profeten Jesaja, Jeremia,Joël, Haggaï en Zacharia hebben ge-
profeteerd over de gebeurtenissen die beschreven zijn in Ezechiël 38 
en 39. Deze strijd wordt ook wel Armageddon genoemd.
Zie de profetieën: Jesaja 63: 1-6; Jesaja 66:14-16; Jeremia 1:13-16; Joël 
2:20; Joël 3: 9-16; Haggaï 2:6,7,21,22; Zacharia 12:2-8; Zacharia 14:1

Ezechiël 38: 18 Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land 
van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus 
zal opstijgen. 19 Want in Mijn na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, 
heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van 
Israël treffen! 20 De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het 
veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die 
op de aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht beven. De bergen zullen 
omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen 
op de grond neervallen. 21 Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hem op-
roepen, spreekt de Heere HEERE. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn. 22 
Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles 
wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op 
zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. 23 Zo zal Ik Mijn grootheid 
tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. 
Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

Gedurende de aanval uit het noorden zal er tegelijkertijd een grote 
wereldwijde aardbeving plaatsvinden, zodat bergen zullen worden 
neergeworpen en iedere muur zal vallen. Deze aardbeving wordt zeer 
waarschijnlijk ook beschreven in Openbaring 16:18-21.

Openbaring 16:18 En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstra-
len. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er 
mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot!
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Deze gebeurtenissen vinden plaats voorafgaande of tijdens de komst 
van de Messias naar deze aarde. Zijn voeten zullen staan op de 
Olijfberg, maar de Olijfberg zal ook splijten. 
Tijdens de grote verdrukking vindt ook een aardbeving plaats. Direct 
nadat de twee getuigen zijn opgevaren naar de hemel. Dit wordt 
beschreven in Openbaring 11:13. De laatste aardbeving vindt plaats 
tijdens of direct na de derde invasie van Gog en Magog, waarna ook 
het laatste oordeel plaats zal vinden. 

Ezechiël 39: 1 En u, mensenkind, profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de 
Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! 2 Ik zal u 
omkeren, u meeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden en u op de 
bergen van Israël brengen, 3 maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan,  
en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. 4 Op de bergen van Israël zult 
u vallen, u en al uw troepen, en de volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei 
soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven. 5 Op het 
open veld zult u vallen, want Ík heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE. 

Het is duidelijk dat de strijd resulteert in vernietiging van de noordelijke 
legers, van alle strijders. (Ezechiël 39:4).  Het is duidelijk dat “alle krijgslie-
den” in deze strijd worden vernietigd door de HEERE. Indien deze strijd 
vóór de grote Verdrukking zou plaatsvinden, zoals sommigen leren, of 
in het begin van de grote Verdrukking, zoals anderen leren, wie zou dan 
moeten strijden tijdens de grote Verdrukking? Alle krijgslieden worden 
vernietigd in deze strijd! Ook de profeet Joël spreekt over de overwinning 
op de legers uit het noorden door de Heere: 

Joël 2:20 Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen. Ik verdrijf hem naar  
een dor en woest land, zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn ach-
terhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op, zijn walm stijgt op, 
want hij heeft grote dingen gedaan.

Ezechiël 39: 6 Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de 
kustlanden bewonen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 7 Ik zal 
Mijn heilige Naam te midden van Mijn volk Israël bekendmaken en Mijn 
heilige Naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heidenvolken we-
ten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël. 8 Zie, het komt en zal gebeu-
ren, spreekt de Heere HEERE. Dit is de dag waarover Ik gesproken heb.
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Niet alleen zullen de strijders die Israël aanvallen vernietigd worden. 
Ook zij die thuisgebleven zijn in het land van Magog zullen door de 
Heere gestraft worden. De HEERE zal een vuur zenden in Magog. 
Wat dit precies zal zijn is niet duidelijk, maar de inwoners zullen wel 
weten dat dit vuur van de HEERE komt.
 

Ezechiël 39: 9 De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit gaan, 
een vuur aansteken en de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen en 
de pijlen, de handstokken en de speren verbranden. Zij zullen daarvan zeven 
jaar lang vuur stoken, 10 zodat zij geen hout uit het veld hoeven te halen 
en niets uit de bossen hoeven te hakken, maar vuur kunnen stoken van de 
wapens. Zo zullen zij hun plunderaars plunderen en beroven wie hen beroofd 
hadden, spreekt de Heere HEERE. 

Sommige Bijbelleraren leren dat voornoemde zeven jaren slaan op 
de zeven jaren van de grote Verdrukking. Dat zou betekenen dat de 
invasie en vernietiging van de Noordelijke legers zal plaatsvinden 
vóór de grote Verdrukking of direct aan het begin. Maar hoe willen 
zij dan uitleggen hoe het Joodse volk de wapens kan verbranden ge-
durende de zeven jaren van verdrukking, indien zij gevlucht zijn in de 
woestijn, de laatste 3 ½ jaar van de verdrukking?

Ezechiël 39: 11 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Gog daar in Israël een 
plaats voor een graf zal geven, het dal van de reizigers, dat reizigers de weg 
verspert, ten oosten van de zee. Daar zullen zij Gog en heel zijn menigte begra-
ven en zullen het noemen: Dal van de menigte van Gog. 12 Het huis van Israël 
zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang. 13 Heel de be-
volking van het land zal begraven. En het zal hun tot een naam zijn op de dag 
dat Ik Mijzelf verheerlijk, spreekt de Heere HEERE.... 16 (En Hamona (menigte 
“van doden”) is ook de naam van een stad.) Zo zullen zij het land reinigen.

Na de strijd moet Israël al de strijders begraven in het dal ten oosten 
van de zee. Heel waarschijnlijk is dat niet in Israël maar in het land 
wat nu Jordanië heet. Het is of ten oosten van de Zoutzee of ten oos-
ten van het Meer van GaliLea. Zeven maanden lang zal heel Israël er 
mee bezig zijn om het land te reinigen van de dode lichamen.
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Ezechiël 39: 21 Ik zal Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken laten blijken. 
Alle heidenvolken zullen Mijn oordeel zien dat Ik geveld heb, en Mijn hand, 
die Ik op hen gelegd heb. 22 Dan zullen zij die van het huis van Israël zijn, 
weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, vanaf die dag en daarna. 23 Dan 
zullen de heidenvolken weten dat zij die van het huis van Israël zijn, om 
hun ongerechtigheid in ballingschap zijn gegaan. Omdat zij Mij ontrouw 
waren, verborg Ik Mijn aangezicht voor hen en gaf Ik hen in de hand van 
hun tegenstanders, zodat zij allen door het zwaard vielen...27 Wanneer Ik 
hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vij-
anden, 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 verza-
melde 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.

Deze teksten spreken duidelijk over de wedergeboorte van het volk, van 
de natie Israël. In overeenstemming met andere woorden uit de Schrift 
is het hoofddoel van de grote Verdrukking om het volk van Israël te 
brengen tot de reddende kennis van hun Messias en Redder, de Heere 
Jezus. Daarmee komen zij terug in de verbondsrelatie met de HEERE, 
die Hij met hen na het verlaten van Egypte, bij de Sinaï had gesloten. 
Vele Schriftwoorden geven aan dat de nationale bekering van Israël zal 
plaatsvinden net voor of aan het einde van de grote Verdrukking. Dit is 
dan weer een aanwijzing dat de Noordelijke legers zullen worden ver-
nietigd aan het einde van de grote Verdrukking. Ook de profeet Micha 
spreekt over de wedergeboorte van het volk Israël.

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 Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de spits.

De vlucht van Israël in de woestijn.
Het is duidelijk dat de Joodse mensen tijdens de grote verdrukking 
zullen vluchten in de woestijn (naar Petra?) in het midden van de 
verdrukking zoals beschreven in Openbaring 12 en Jesaja 16. Zij blij-
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ven daar totdat de Messias komt, die door Jesaja genoemd wordt 
“Iemand Die zit in de tent van David, Die oordeelt en recht zoekt, Die 
snel gerechtigheid brengt”

Jesaja 16: 1 Stuur lammeren voor de heerser van het land, van Sela door 
de woestijn naar de berg van de dochter van Sion. 2 Anders zal het gebeu-
ren dat de dochters van Moab bij de doorwaadbare plaatsen van de Arnon 
zijn, net als vluchtende vogels, een opgejaagd nest. 3 Schaf raad, neem een 
beslissing. Maak op het middaguur uw schaduw als de nacht, verberg de 
verdrevenen, verraad geen vluchteling. 4 Laat onder u Mijn verdrevenen ver-
blijven, Moab; wees voor hen een schuilplaats tegen de verwoester. Als de 
onderdrukker omgekomen is, als het gedaan is met de verwoesting, als de 
vertrappers weggevaagd zijn van de aarde, 5 dan zal er een troon gevestigd 
worden in goedertierenheid. Daarop zal blijvend Iemand zitten in de tent 
van David, Die oordeelt en recht zoekt, Die snel gerechtigheid brengt.

Openbaring 12: 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een 
plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar 
daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen... 14 En aan de vrouw werden 
twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou 
vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een 
halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Zij zullen in de woestijn blijven totdat de Heere hen Zelf terug zal 
leiden naar Jeruzalem aan het einde van de verdrukking volgens de 
profeet Micha in 

Micha 4:7 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,

Derde invasie, nadat de satan ontbonden is.

In Openbaring 20:3,7-9 wordt ons meegedeeld dat na duizend jaren,
de satan wordt ontbonden voor een kleine tijd. Waar gaat hij naar
toe? Hij gaat rechtstreeks naar Gog en Magog:
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Openbaring 20:8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in 
de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen 
voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. 9 En zij kwamen op 
over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen 
en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat 
verslond hen.

Satan gaat naar de volken die leven aan de vier hoeken van de aarde. 
Wat betekent dat? Waarschijnlijk worden alle volken van de aarde 
hiermee bedoeld. Zij volgen satan gewillig voor een derde invasie 
naar het land Israël. Maar het zal hun laatste misrekening zijn. De 
Schrift zegt dat er vuur uit de hemel zal komen en hen zal verslinden.

Jesaja 34:1 Kom naar voren, heidenvolken, om te luisteren! Sla er acht 
op, natiën! Laat de aarde luisteren en al wat zij bevat, de wereld, en al-
les wat daarop uitspruit! 2 Want de grote toorn van de HEERE richt zich 
tegen alle heidenvolken, Zijn grimmigheid tegen heel hun legermacht. 
Hij heeft  hen met de ban geslagen, hen overgegeven ter slachting. 3 Hun 
gesneuvelden zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen 
zal hun stank opstijgen. De bergen zullen wegsmelten door hun bloed.

Hebreeën 12:26 Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu 
echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, 
maar ook de hemel doen beven.

Openbaring 6:12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en 
zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, 
en de maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, 
zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind 
wordt geschud. 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opge-
rold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

Openbaring 16: 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die te-
kenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele 
wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de al-
machtige God.

Bij alle drie invasies gaat het ten diepste om een strijd tussen God 
en satan, tussen Christus en de antichrist, tussen het Koninkrijk van 
God en de (konink)rijken van deze wereld onder de invloed en leiding 
van satan.
Israël is Gods oogappel en het land Israël, daarvan heeft God gezegd 
dat het Zijn land is. Dat maakt duidelijk waarom de strijd tegen Israël 
is en tegen het Joodse volk. 

1. De oorlog tegen Damaskus
Die vinden we beschreven in

Jesaja 17: 1 De last over Damascus. Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, 
het zal een puinhoop worden, een ruïne.... 9 Op die dag zullen zijn sterke 
steden zijn als een verlaten plek in het woud of als een bovenste tak, die zij 
achterlieten voor de Israëlieten; het zal een woestenij zijn.

De stad Damaskus is er nog steeds. Het is dus een profetie die nog 
staat te gebeuren. 
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2.De laatste oorlog vóór de komst van de  
  Messias

Zacharia 14: 2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen 
Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en 
de vrouwen 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. 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 er van. 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.

Deze profetie is duidelijk. Het gaat over de eindafrekening met alle 
goddeloze volken. Deze strijd gaat vooraf aan de komst van het dui-
zendjarig Vrederijk en de komst van de Messias Jezus, Die een beslis-
sende rol heeft in de afloop van deze strijd.
Ging het daarvoor om de strijd tegen bepaalde volken en vele volken, 
nu gaat het om alle volken. Het gaat nu om Jeruzalem, de stad van 
God, van de grote Koning.

De stad zal wel worden ingenomen maar niet verwoest. 
Uit Jeremia is af te leiden, dat de stad ernstige schade zal lijden. De 
helft van de bevolking trekt weg in ballingschap. Zoals reeds gezegd, 
is er een belangrijk verschil tussen wegtrekken en wegvoeren.
De strijd om Jeruzalem zal waarschijnlijk ook kort duren, want van de 
vijandelijke soldaten zegt de profeet in 

Zacharia 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.
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De vijandelijke militairen zullen ook onderling slaags raken.
Het leger van Juda/Israël zal betrokken zijn bij de verdediging van 
Jeruzalem. 

Zacharia 14: 14 Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van 
alle heidenvolken rondom verzameld wordt: goud, zilver en kleding in zeer 
grote hoeveelheden.

De profeet spreekt over grote natuurverschijnselen die zullen plaats-
vinden. Dit valt af te leiden uit vers 10, waar gesproken wordt over het 
vlak worden van bepaalde delen van het land. 

Zacharia 14: 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 Hananeëltoren 
af tot aan de perskuipen van de koning.

Het is niet geheel duidelijk of de bovengenoemde oorlogen tegelijk 
plaatsvinden. Het zou kunnen zijn dat de aanval van Gog en Magog 
uitloopt op een oorlog van alle volken tegen Israël/Jeruzalem, als be-
schreven in Zacharia 14. Deze oorlog zal worden gestreden in het dal 
van Megiddo, ook wel Harmagedon genoemd.
Eén ding is zeker, de Messias Jezus zal in die strijd terugkeren en Zijn 
volk Israël de overwinning geven over al zijn vijanden. 

Na het duizendjarig Vrederijk, wanneer de duivel voor een korte tijd 
wordt ontbonden, vindt er weer een slag plaats, waarin de volken de-
finitief vernietigd worden en de duivel wordt geworpen in de poel van 
vuur en sulfer. In deze slag worden de volken heel waarschijnlijk ook 
weer aangevoerd door de volken van Gog en Magog. In Openbaring 
20:8 is niet geheel duidelijk of daar alle volken worden aangeduid 
met Gog en Magog. Sommige rabbijnen staan wel op dit standpunt.
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De profetieën die betrekking hebben op de oordelen van God zijn 
voorwaardelijk. God kan genade verlenen, indien een volk zich van 
zijn boosheid bekeert. Zie de profetie van Jona inzake de verwoesting 
van Ninevé. De inwoners van Ninevé bekeerden zich en God spaarde 
de stad. Soms neemt de HEERE een definitief besluit. Namelijk als 
God gezegd heeft dat een volk of een land tot een eeuwige verwoes-
ting zal zijn. De HEERE bevestigt dit in 

Jeremia 18: 7 Het ene ogenblik doe Ik de uitspraak over een volk en over een 
koninkrijk dat Ik het weg zal rukken, af zal breken en zal doen ondergaan. 8 
Bekeert zich dat volk waarover Ik die uitspraak heb gedaan echter van zijn 
kwaad, dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik het dacht aan te doen.

Voor de mensen en volken die het Joodse volk kwaad berokkend, 
vervolgd en gedood hebben, zijn er in Gods Woord speciale oordelen 
en straffen. Wat ze het Joodse volk hebben aangedaan zal de HEERE 
hen ook aandoen.
Waarom doet God dat? Dat doet God omdat het Joodse volk Zijn 
uitverkoren volk is, Zijn eigendom. De HEERE God zal daarover met 
de mensen, de volken, de kerken een rechtszaak voeren. Wat men 
hen aandoet, doet men God Zelf aan. God is daarover heel duidelijk. 
Het zijn niet alleen de omringende volken van Israël die berecht zul-
len worden, ook andere volken waarheen het Joodse volk verstrooid 
is en die het Joodse volk bedreigd, vervolgd, gedood hebben, zullen 
zich moeten verantwoorden. Ook de kerken die de vervangingstheo-
logie hebben ingevoerd en gehandhaafd zullen daarover geoordeeld 
worden. Want de vervangingstheologie is veelal de basis, de oorzaak 
geweest van de vervolgingen, de pogroms.
De HEERE zegt in Deuteronomium 30 al dat Hij al de vervloekingen 
op de vijanden van Israël zal leggen, op hen die het Joodse volk, die 
Israël haten.

Deuteronomium 30: 7 De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op 
uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.
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Door middel van de profeet Jeremia zegt de HEERE dat Hij honderd 
procent achter Zijn volk staat. De HEERE zal een einde maken aan al 
die volken in het gericht dat straks zal komen.
God zegt nogmaals dat Hij aan Israël geen einde zal maken. Nee, 
want Israël zal bestaan tot in eeuwigheid. Israël gaat een heerlijke 
toekomst tegemoet, al gaat het door de verdrukking heen.

Jeremia 46: 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 maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet 
voor onschuldig houden.

Jeremia 51: 24 Maar Ik zal aan Babel vergelden en aan al de inwoners van 
Chaldea al hun kwaad dat zij Sion aangedaan hebben - voor uw ogen - 
spreekt de HEERE.

De profeet Joël mag namens de HEERE meer details geven over de 
diepste oorzaak van Gods toorn over de volken die Israël kwaad aan-
gedaan hebben. God laat hier al in het kort een deel van de aanklacht 
tegen de volken zien. Ook wordt al gesproken over de straffen. De 
HEERE noemt het vergelding voor hetgeen Israël aangedaan is. De 
HEERE zegt dat Hij zal brullen vanuit Sion, Jeruzalem. De volken 
rondom Israël worden in deze aanklacht in het bijzonder genoemd.
Het gaat niet alleen om wat de volken Israël hebben aangedaan, maar 
ook wat ze de HEERE Zelf hebben aangedaan. Zij hebben Zijn kost-
baarheden geroofd uit de tempel, ook al Zijn zilver en Zijn goud.

84 Gericht over
de volken
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84 Gericht over
de volken

Rechtszaak
Joël 3:1 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in 
de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, 2 zal Ik alle heidenvolken bijeen-
brengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen 
een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij 
onder de heidenvolken verstrooid hebben.

Aanklacht
Mijn land hebben zij verdeeld. 3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk. 
Zij gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een meisje voor wijn, 
zodat zij konden drinken. 4 En ook, wat wilt u van Mij, Tyrus en Sidon, en 
alle gebieden van Filistea? Wilt u Mij Mijn handelwijze vergelden? Als u Mij 
dat wilt aandoen, zal Ik snel en onmiddellijk uw vergelding op uw hoofd 
doen terugkeren, 5 omdat u Mijn zilver en Mijn goud hebt weggenomen, het 
beste van Mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht. 6 U hebt de 
Judeeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht, om hen ver 
weg te voeren uit hun eigen gebied. 

Vonnis
7 Zie, Ik wek hen op uit de plaats waarheen u hen verkocht hebt. Ik zal uw 
vergelding op uw hoofd doen terugkeren. 8 Ik zal uw zonen en uw dochters 
verkopen in de hand van de Judeeërs. Zij zullen hen aan de inwoners van 
Sjeba verkopen, aan een volk ver weg, want de HEERE heeft het gesproken. 
9 Roep dit uit onder de heidenvolken: Verklaar de oorlog! Wek de helden 
op! Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen! 10 Smeed uw 
ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwak-
ke zeggen: Ik ben een held. 11 Snel te hulp en kom, alle heidenvolken van 
rondom, verzamel u! HEERE, laat Uw helden daarheen afdalen! 12 Laten de 
heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want 
daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! 13 Sla de 
sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De 
perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. 14 Menigten, menigten 
in het dal van de dorsslede, want de dag van de HEERE is nabij in het dal 
van de dorsslede. 15 Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren 
hebben hun schijnsel ingetrokken. 16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als 
een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en 
aarde zullen beven. 
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Tijdens en na het vonnis.
Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de 
Israëlieten. 17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, 
Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zul-
len er niet meer doorheen trekken.

Obadja 1: 15 Want de dag van de HEERE is nabij over alle heidenvolken; 
zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden; wat u verdient, zal op uw eigen 
hoofd terugkeren! 16 Want zoals u op Mijn heilige berg gedronken hebt, zul-
len alle heidenvolken voortdurend drinken; zij zullen drinken en slurpen; zij 
zullen worden alsof zij er niet geweest waren!

Door de profeet Zacharia laat de HEERE weten dat Hij zeer toor-
nig is op de volken die Israël kwaad berokkend hebben. De HEERE 
was wel een weinig toornig op Zijn uitverkoren volk, maar de volken 
hebben het Joodse volk veel meer kwaad aangedaan dan nodig was. 
De HEERE heeft Zijn volk wel verstrooid onder de volken, maar dat 
mocht voor de volken geen reden zijn om Zijn volk te mishandelen. 
Er zijn dan ook bijna geen voorbeelden van volken die zich daaraan 
niet schuldig gemaakt hebben. Vanuit de oudheid is van Assyrië niet 
bekend dat zij wandaden gepleegd hebben. En ook in de 16e eeuw 
zijn er enkele landen geweest waar de Joodse mensen een veilig toe-
vluchtsoord vonden om te ontkomen aan de vervolging in rooms 
katholieke Zuid-Europese landen. Met name Spanje en Portugal. 
Nederland was een belangrijk toevluchtsoord voor de Joodse mensen 
uit Portugal en Spanje. 

Zacharia 1:15 Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ík 
was een weinig toornig, maar zíj hebben geholpen het erger te maken... 18 
Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie: vier horens. 19 En ik zei tegen de Engel 
Die met mij sprak: Wat betekenen deze horens? En Hij zei tegen mij: Dat zijn 
de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. 20 Vervolgens liet 
de HEERE mij vier smeden zien. 21 Toen zei ik: Wat komen die doen? Hij zei: 
Dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn 
hoofd kon opheffen. Maar dezen zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en 
om de horens van de heidenvolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven 
hebben tegen het land Juda om het te verstrooien. 
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Zacharia 2: 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. 9 Want, zie, Ik 
beweeg Mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan 
zult u weten dat de HEERE van de legermachten mij gezonden heeft.

Zacharia 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.

De volken zullen geplunderd, beroofd worden, door de volken die 
zij onderdrukt hebben. De HEERE zal dit bewerken. Ik beweeg Mijn 
hand over of tegen hen. Dit wordt op verschillende wijzen vertaald, 
maar het meest aannemelijk is dat de HEERE hen onder Zijn vuist zal 
verpletteren. Dat blijkt ook uit het vervolg.

In Jesaja 34 wordt gesproken over het eindoordeel van God over alle 
heidenen. Dit zal plaats vinden na het duizendjarig Vrederijk. Dat 
hier gesproken wordt over het eindoordeel kunnen we lezen in vers 
4. De hemelen zullen toegerold worden als een boek(rol) en de ster-
ren zullen vallen, zoals een blad van de wijnstok afvalt. Van de hei-
denen wordt in het bijzonder Edom genoemd, het nageslacht van 
Ezau (Jesaja 34:5-17). Het land van de Edomieten zal voor altijd woest 
blijven, alleen dieren zullen daarin wonen.

Jesaja 34: 1 Kom naar voren, heidenvolken, om te luisteren! Sla er acht op, 
natiën! Laat de aarde luisteren en al wat zij bevat, de wereld, en alles wat 
daarop uitspruit! 2 Want de grote toorn van de HEERE richt zich tegen alle 
heidenvolken, Zijn grimmigheid tegen heel hun legermacht. Hij heeft hen 
met de ban geslagen, hen overgegeven ter slachting. 3 Hun gesneuvelden 
zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank op-
stijgen. De bergen zullen wegsmelten door hun bloed. 4 Heel het sterren 
leger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boek 
rol, en heel zijn leger zal vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok, en 
zoals vijgen vallen van een vijgenboom.
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Maleachi 4: 1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle 
hoogmoedigen 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.

Het oordeel over de heidenen, de volkeren, wordt in hoofdzaak be-
paald door hun houding ten opzichte van Zijn volk Israël. In Genesis 
12:3 zegt de HEERE tegen Abraham en daarmee tegen zijn nageslacht: 
“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u 
zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.”
Als de volkeren zich tegen Israël keren, en dat gebeurt steeds meer, dan 
moeten zij er rekening mee houden dat de God van Israël leeft en het voor 
Zijn volk zal opnemen. Het kan op een bepaald moment heel zwaar en 
moeilijk worden voor Israël, maar in één nacht zal God de vijanden wegva-
gen. Ze zijn er niet meer. Zie hiervoor Jesaja 17:13,14 en Jeremia 30:16,23,24

Jesaja 17: 13 Al maken de natiën een gedruis als het bruisen van machtige wate-
ren, Hij bestraft het, en ze vluchten, ver weg; het wordt opgejaagd vóór de wind 
uit als kaf op de bergen, vóór de wervelwind uit als werveldistels. 14 Tegen de tijd 
van de avond, zie, verschrikking! Voor de ochtend aanbreekt, is hij er niet meer. 
Dit is het deel van hen die ons beroven, het lot van hen die ons uitplunderen.

De Messias Jezus spreekt in Mattheüs 25:31 over het oordeel over de vol-
ken. Maar het woord “volken” kan ook vertaald worden door  “alle mensen 
of menigte mensen”. De uitleg over de teksten Matt. 25:31-46 is dan ook 
verschillend. De meest gangbare uitleg is dat Jezus hier bedoelt, het oor-
deel over ieder mens t.a.v. hun houding t.o.v. Zijn geestelijke broeders.  
Een andere uitleg is dat Jezus bedoelt het oordeel over de volken t.a.v. hun 
houding t.o.v. Israël, Zijn vleselijke broeders. 

Mattheüs 25:31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijk-
heid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van 
Zijn heerlijkheid. 32 En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, 
en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken 
scheidt... En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit 
voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij 
gedaan... 45 Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet 
gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. 46 En dezen zullen gaan in  het 
eeuwige leven.
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Ook in Jesaja 49 en 51 belooft de HEERE dat Hij het voor Zijn volk zal 
opnemen. Dat Hij hen zal redden. Dat Hij hen zal verlossen. Hij is de 
machtige Held van het volk van Abraham, Izak en Jakob.

Jesaja 49: 24 Zou een machtig man zijn buit ontnomen kunnen worden, 
of de gevangenen van een rechtvaardige kunnen ontkomen? 25 Maar zo 
zegt de HEERE: Ja, de gevangenen van een machtig man zullen hem ont-
nomen worden, en de buit van een geweldpleger zal ontkomen. Die u ter 
verantwoording roepen, zal Ík ter verantwoording roepen, uw kinderen zal 
Ík verlossen. 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.

Jesaja 51: 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.

Ook de profeet Jeremia spreekt over de dagen die komen. De dagen 
dat de volkeren gestraft zullen worden die Israël vijandig zijn en dat 
ook met hun daden getoond hebben.
Hier worden in het bijzonder de omringende volken genoemd. Zie 
ook Obadja 1:8-16, Micha 7:11-17, Zacharia 10:11.

Jeremia 9: 25 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik elke besnedene 
en die de voorhuid heeft, zal straffen, namelijk 26 Egypte en Juda, Edom en 
de Ammonieten, Moab en allen die kaalgeschoren zijn aan hun slapen, die in 
de woestijn wonen. Want alle heidenvolken zijn onbesneden, maar heel het 
huis van Israël is onbesneden van hart.

In Jeremia 23 gaat het over de leidsmannen, de valse herders, de 
Farizeeën en Schriftgeleerden van Israël die het volk misleid hebben. 
Zij worden door God verantwoordelijk gesteld voor de verstrooiing 
van het volk onder de volkeren. De HEERE noemt hun gedrag boos 
en in een ander gedeelte van de Schrift zegt God dat Hij hen reken-
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schap zal vragen omdat zij de goddelozen niet gewaarschuwd heb-
ben en daardoor zijn deze verloren gegaan. 
Zie ook Jeremia 50:6-10, Ezechiël 3:18,20, Ezechiël 33:8.

Jeremia 23: 1 Wee de herders die de schapen van Mijn weide ombrengen 
en overal verspreiden, spreekt de HEERE. 2 Daarom, zo zegt de HEERE, de 
God van Israël, van de herders die Mijn volk weiden: Ú hebt Mijn schapen 
overal verspreid en verdreven, en u hebt niet naar ze omgezien. Zie, Ik ga u 
uw slechte daden vergelden, spreekt de HEERE.

De volken van het noorden zullen Israël niet meer aanvallen. 
Waarschijnlijk heeft dit betrekking op de zogenaamde Gog en 
Magog, die aan het einde van de grote Verdrukking naar Jeruzalem 
zullen optrekken met nog andere volken. Zij zullen door de Messias, 
de Koning van Israël worden verslagen, vernietigd of verdreven.

Joël 2: 20 Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen. Ik verdrijf hem naar 
een dor en woest land, zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn ach-
terhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op, zijn walm stijgt op, 
want hij heeft grote dingen gedaan.

In Joël 3 is de HEERE Zelf aan het woord. Uit dit gedeelte van de 
Schrift blijkt overduidelijk dat God het voor Zijn volk opneemt. Wat 
de volken Israël hebben aangedaan, hebben ze Hem aangedaan. 
De volken hebben niet het land van Israël gedeeld, nee, ze hebben 
Zijn land gedeeld. Hebben ze Israël beroofd, dan hebben ze Hem 
beroofd. En zoals de volken met Israël gehandeld hebben zo zal de 
HEERE de volken behandelen. Dit zal plaatsvinden aan het einde van 
de grote Verdrukking als de volken zullen optrekken naar Jeruzalem 
om het land Israël in bezit te nemen, de bevolking te vernietigen 
en/of te verdrijven. De Messias zal dan terugkeren en in het dal van 
Josafat afrekenen met de volken. Zie ook Jeremia 46:28.

 In het dal van Josafat zal de beslissende strijd plaatsvinden. De uit-
komst van die strijd staat echter al vast. Het verslag over deze strijd 
eindigt met de belofte dat de HEERE de Toevlucht voor Zijn volk zal 
zijn en de Sterkte! Israël hoeft dus niets te vrezen!
Zie ook Zefanja 3:8,19; Zacharia 1:15; 2:8,9
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Zacharia 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 bele-
gering van Jeruzalem. 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 krankzin-
nigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle 
paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan.

Zie ook Zacharia 12:8,9; 14:12-15.

De heiligen, zij die al vóór de grote Verdrukking zijn opgenomen, 
zullen met de Messias Jezus terugkomen om met Hem over de hei-
denen te regeren in het duizendjarig Vrederijk.

Openbaring 2: 26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht 
neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. 27 En hij zal hen hoeden met 
een ijzeren staf- zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden- zo-
als ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. 28 En Ik zal hem de morgen-
ster geven. 29 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt.

In Openbaring 2:26 zegt de Messias dat Hij aan de heiligen macht zal 
geven over de heidenvolken, die Hij heeft overwonnen. Zij zullen deze 
volken met Hem regeren met een straffe hand. De macht daartoe ont-
vangen zij van de Messias. En die macht komt van God de Vader. En 
dan volgt daar ineens op ‘Ik zal hem de morgenster geven’. Het volgt 
als een soort beloning voor de heiligen, die overwonnen hebben. Wat 
houdt dat in, de morgenster ontvangen? Het is een onderwerp wat 
losstaat van het gericht over de volken, maar de Messias laat het er wel 
direct op volgen. Omdat het te maken heeft met overwinning.

De Morgenster ontvangen
Wat betekent de Morgenster, die gegeven zal worden, die opgaat in de 
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harten van de gelovigen die overwinnen. Soms staat het woord met een 
hoofdletter, hetgeen zou betekenen dat hiermee de Heere Jezus bedoeld 
wordt. Soms staat het woord met een kleine letter. In Openbaring 22:16 
is de Morgenster duidelijk de Messias Jezus. Hij zegt dit Zelf. Maar in 
Openbaring 2:28 staat het woord met kleine letter. Met een hoofdletter 
zou betekenen, dat de Heere zegt dat Hij Zichzelf aan de gelovige zal ge-
ven. Maar dat heeft Hij al gedaan, dus is het onwaarschijnlijk dat dit juist 
is. Een verklaring, die ik las, gaf aan dat het betekent dat de gelovigen licht 
ontvangen, zicht krijgen op de profetieën inzake de wederkomst van de 
Heere Jezus. Petrus wijst ook in zijn brief op het profetisch woord, dat zeer 
vast is. Morgenster zonder hoofdletter kan ook duiden op satan. Satan die 
in alles de Zoon van God probeert te imiteren. Morgenster is een symbool 
van de mooiste, de schoonste. Zoals de morgenster aan de hemel (Venus) 
de mooiste en stralendste van alle sterren is. In Openbaring 22:16 wordt de 
Morgenster genoemd als symbool van de verheerlijkte Messias. In Jesaja 
14 noemt de HEERE de satan ironisch morgenster omdat zoals in vers 13 
staat, hij zijn troon wilde verheffen boven de sterren van God.

Jesaja 14:12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dage-
raad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 

Er zijn echter nog andere meningen:
•	 Wat Jezus aanbiedt is, dat degene die de zonde overwint en getrouw 

blijft tot het einde, het recht zal ontvangen om met Hem te regeren.
•	 Deze tekst omvat één van de zeven beloften van de Messias Jezus 

voor degenen die zullen overwinnen, die Hem trouw zullen blijven 
tot het einde. Zie Openbaring 2:7,11,17,26; 3:5,12,21.

•	 De Morgenster is De Messias Zelf. Wanneer de gelovige overwint 
zal hij de Heere nooit meer verliezen.

•	 We zijn nu in het Koninkrijk van Zijn liefde. (Colossenzen 1:13). Maar 
er is nog een heerlijker plaats om binnen te treden, een hemelse za-
ligheid, het hemels Koninkrijk. (2Petrus 1:11 en 2Timotheus4:18). Daar 
zullen wij straks met Hem zijn. (2 Corinthiërs 5:8; Philippensen 1:23)

•	 De overwinnaar Koning Jezus is de schitterende Morgenster en 
iedere oprechte getrouwe gelovige zal deel krijgen aan Zijn glorie.

•	 Conclusie:Men kan eenvoudig zeggen dat er verschillende rede-
lijke opties zijn inzake de betekenis van “de morgenster”, welke in 
overeenstemming zijn met andere Bijbelse gegevens.
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2Petrus 1: 19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en 
u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een 
duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

Openbaring 22: 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de 
Gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht 
van David, de blinkende Morgenster.

“Totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw hart” 
wordt ook wel vertaald als volgt: “Totdat de dag van Christus aan-
breekt en Zijn stralend licht schijnt in uw hart” Verschillende verta-
lingen schrijven hier Morgenster met een hoofdletter.

Libanon
In Ezechiël 47 en 48 wordt door de profeet in opdracht van God precies 
beschreven hoe in de toekomst de grenzen van het land Israël eruit zullen 
zien. Er is nu nog veel discussie en twist over deze grenzen. Ten opzichte 
van de huidige grenzen van de staat Israël zal er behoorlijk wat moeten ver-
anderen, vooral aan de noord- en oostgrens. In de toekomst zal Libanon 
nog een stuk land moeten afstaan aan Israël. Dat heeft Libanon ten on-
rechte in bezit, want het was eerder al door God aan Abraham beloofd. 

Ezechiël 47: 13 Zo zegt de Heere HEERE: Dit is de grens waar binnen u het 
land onder de twaalf stammen van Israël in erfelijk bezit zult nemen, met 
voor Jozef twee gebieden. 14 U zult die in erfelijk bezit krijgen, zowel het ene 
als het andere waarover Ik Mijn hand opgeheven heb en gezworen dat Ik 
het aan uw vaderen zou geven. Dit land zal u als erfelijk bezit toevallen. 15 
En dit is de grens van het land: aan de noordzijde: van de Grote Zee, in de 
richting van Hethlon tot waar men in Zedad komt: 16 Hamath, Berotha, 
Sibraïm, dat tussen de grens van Damascus en de grens van Hamath ligt; 
Hazar-Hattichon, dat bij de grens van Havran ligt. 17 De grens loopt dus 
van de zee tot Hazar-Enon, aan de grens van Damascus en noordelijk, naar 
het noorden en de grens van Hamath. Dat is dan de noordzijde. 18 En de 
oostzijde moet u afmeten van tussen Havran en Damascus en van tussen 
Gilead en het land Israël langs de Jordaan, vanaf de grens naar de Oostelijke 
Zee. Dat is dan de oostzijde. 

Ezechiël 48: 1 Dit zijn de namen van de stammen: Van het uiterste noor-
den, langs de weg van Hethlon, Lebo-Hamath en Hazar-Enon, de grens van 
Damascus, naar het noorden langs Hamath, dat zal Dan van de oostzijde tot 
de west zijde toebehoren: Dan één gebied. 2 En grenzend aan het gebied van 
Dan, van de oostzijde tot de westzijde: Aser één gebied. 3 En grenzend aan het 
gebied van Aser, van de oostzijde tot de westzijde: Naftali één gebied.
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Edom – Zuid-Jordanië
Voor dit land, liggend ten oosten van de Jordaan, zal geen toekomst 
zijn. Opvallend is dat de HEERE de wezen en weduwen van het volk 
der Edomieten genadig wil zijn als zij op God vertrouwen. Dit broe-
dervolk heeft Israël voortdurend dwars gezeten. 

Jeremia 49: 10 Ik echter, Ik zal Ezau ontbloten, Ik zal zijn verborgen plaat-
sen blootleggen, zodat hij zich niet kan verstoppen. Zijn nageslacht wordt 
verdelgd, evenals zijn broers en zijn buren-en hij is er niet meer. 11 Laat uw 
wezen achter, Ík zal hen in het leven behouden, en laten uw weduwen op Mij 
vertrouwen... 17 Edom zal worden tot een verschrikking. Ieder die er voorbij 
trekt, zal zich ontzetten en sissen van afschuw over al zijn wonden. 18 Zoals 
Sodom, Gomorra en hun naburige plaatsen ondersteboven zijn gekeerd, zegt 
de HEERE, zal daar niemand wonen en zal geen mensenkind erin verblijven.

Ezechiël 32: 29 Daar is Edom, zijn koningen en al zijn vorsten, die met hun 
macht gelegd zijn bij hen die vielen door het zwaard. Die liggen zelf bij de 
onbesnedenen en bij hen die in de kuil zijn neergedaald.
 
Ezechiël 35: 9 Ik zal u maken tot eeuwige woestenijen, uw steden zullen niet 
meer bewoond worden. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben... 14 Zo zegt de 
Heere HEERE: Tot blijdschap van heel de aarde zal Ik u tot een woestenij maken. 
15 Overeenkomstig uw blijdschap over het erfelijk bezit van het huis van Israël, 
omdat het verwoest is, zo zal Ik bij u doen. U, Seïrgebergte en heel Edom, zult 
geheel en al een woestenij worden! Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

Zie ook: Ezechiël 25:12-14. 
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Hetgeen we vervolgens lezen in het boek Obadja is helder en in bepaalde 
zin schokkend. Wat nu in de Herziene Staten Vertaling zo duidelijk naar 
voren komt is, dat de HEERE nauwlettend toeziet op onze houding ten 
opzichte van Israël, Gods oogappel. Dit Woord van God oordeelt over de 
houding van ons Nederlanders ten opzichte van het Joodse volk tijdens de 
tweede wereldoorlog. En niet alleen over de Nederlanders, maar de hou-
ding van alle volken in die dagen ten opzichte van het Joodse volk. Hierop 
is maar één woord van toepassing. Schuld belijden! Dit Woord van God is 
nu ook nog volop actueel. Het heeft ons alles te zeggen over onze houding 
ten opzichte van Israël nu! Het slot van de profeet Obadja geeft aan dat het 
met dit broedervolk slecht zal aflopen. En dat geldt voor alle vijanden van 
Israël, Gods uitverkoren volk.

Obadja 1: 10 Vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob zal schaamte u bedek-
ken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. 11 Op de dag dat u aan de kant stond, 
op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn 
poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van 
hen! 12 U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij 
een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeeërs op de 
dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de 
dag van hun benauwdheid. 13 U had de poort van Mijn volk niet binnen mogen 
trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het 
kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen 
uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. 14 U had niet op het 
kruispunt mogen staan om degenen van hen die ontkomen waren, uit te roeien. U 
had degenen van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van 
hun benauwdheid... 15 Want de dag van de HEERE is nabij over alle heidenvolken; 
zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden; wat u verdient, zal op uw eigen hoofd 
terugkeren!.... 18 Dan zal het huis van Jakob een vuur zijn, het huis van Jozef een 
vlam, en het huis van Ezau zal tot stoppels worden; zij zullen tegen hen ontbran-
den en hen verslinden, zodat er geen ontkomene zal zijn voor het huis van Ezau! 
Ja, de HEERE heeft gesproken!... 21 Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het 
bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HEERE zijn.

85 De toekomst van de
door bloedbanden
verwante volken
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Moab – Centraal-Jordanië
De Moabieten waren nakomelingen van Lot, de neef van Abraham. 
Bij de uittocht uit Egypte hebben ze Israël belet om door hun land te 
trekken. Voor de Moabieten zal er geen toekomst zijn. In het laatste 
der dagen zal er echter toch nog een sprankje hoop zijn. Wat dit zal 
zijn, is niet bekend.

Jeremia 48:9 Geef Moab vleugels, want vliegend zal het weggaan. Zijn steden 
zullen tot een verwoesting worden, zodat er geen inwoner meer is... 26 Maak 
hem dronken, want hij heeft zich groot gemaakt tegen de HEERE. Moab zal 
met de handen klappen in zijn braaksel, zodat het zelf ook belachelijk wordt... 42 
Zo zal Moab weggevaagd worden, zodat het geen volk meer is, omdat het zich 
groot gemaakt heeft tegen de HEERE... 47 In later tijd echter, spreekt de HEERE, 
zal ik een omkeer brengen in de gevangenschap van Moab.Tot zover het oordeel 
over Moab.

Ammon – Noord-Jordanië
De Ammonieten hadden Bileam ingehuurd om de Israëlieten te ver-
vloeken tijdens hun tocht naar Kanaän. Ook hadden zij geweigerd 
om Israël van voedsel en drank te voorzien. 
Bovendien hadden zij met de Edomieten, Moabieten, Amalekieten, 
Ismaëlieten, Filistijnen en andere volken een verbond gesloten tegen 
Israël om deze te vernietigen. Er is sindsdien nog niet veel veranderd 
in de ruim drieduizend jaren. Nog steeds zijn de omringende volken 
eropuit Israël te vernietigen. Maar dat zal nooit gelukken. De HEERE 
zal nooit toestaan dat Zijn volk vernietigd wordt. Integendeel, hen 
wacht een prachtige erfenis en een heerlijke toekomst. Een deel van 
Jordanië zal weer bij Israël worden gevoegd. Ook hiervan geldt dat 
het aan Abraham was beloofd.

Jeremia 49: 2 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik tegen 
Rabba van de Ammonieten krijgsgeschreeuw zal doen horen. Het zal tot een 
woeste ruïne worden, de bijbehorende plaatsen zullen met vuur aangestoken 
worden. Dan zal Israël in bezit nemen hen die het in bezit genomen hadden, 
zegt de HEERE... 6 Maar daarna zal Ik een omkeer brengen in de gevangen-
schap van de Ammonieten, spreekt de HEERE.

Egypte
In Jesaja 19:1-16 geeft de profeet het oordeel van God over de 
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Egyptenaren. Maar de oordelen beperken zich tot onderlinge strijd en 
tot perioden van grote droogte. Er zal angst wezen over de toekomst 
en geen werk. (vs2) Zij zullen ook angst hebben voor Israël vanwege 
de raad des HEEREN.(vs16,17) Maar in de toekomst zal het volk van 
Egypte de HEERE kennen en zij zullen Hem dienen en slachtoffers 
en spijsoffers brengen. Zij zullen de HEERE een gelofte beloven en 
ook betalen.(vs18-22)Wanneer en hoe dit zal zijn? Waarschijnlijk in de 
tijd van het duizendjarig Vrederijk. Egypte wordt gezegend omdat: 
a. het de bakermat en redding van Israël was van de zonen van Jakob. 

En daarbij komt dat Jakob de Farao gezegend heeft. Jakob zegent 
Farao, hoewel die als vorst boven hem stond. Wanneer zal deze ze-
gen effectief worden voor Egypte? We kunnen het lezen in Jesaja 19.

b. Egypte was het land waar de Heere Jezus moest onderduiken 
tijdens de kindermoord in Bethlehem door koning Herodes. 
Zij betoonden gastvrijheid aan de geliefde Zoon van God. De 
HEERE vergeet dat niet.
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Jesaja 19: 17 Het land Juda zal voor de Egyptenaren tot een schrikbeeld zijn. Zo 
dikwijls iemand hen daaraan zal herinneren, zullen zij weer angstig zijn voor het 
raadsbesluit van de HEERE van de legermachten dat Hij tegen hen genomen 
heeft. 18 Op die dag zullen er vijf steden in het land Egypte zijn die de taal van 
Kanaän spreken en die zweren bij de HEERE van de legermachten. Een ervan 
zal genoemd worden: Stad van de zon. 19 Op die dag zal de HEERE een altaar 
hebben midden in het land Egypte, en aan zijn grens zal er een gedenkteken voor 
de HEERE staan. 20 Dit zal zijn tot een teken en getuigenis voor de HEERE van 
de legermachten, in het land Egypte. Wanneer zij tot de HEERE zullen roepen 
vanwege hun onderdrukkers, zal Hij tot hen een Heiland en Meester zenden; 
Die zal hen redden. 21 Dan zal de HEERE aan de Egyptenaren bekend worden 
en de Egyptenaren zullen de HEERE kennen op die dag. Zij zullen Hem dienen 
met slachtoffer en graanoffer, en de HEERE gelofte doen en die nakomen. 22 Zo 
zal de HEERE de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij zullen zich tot de 
HEERE bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij zal hen gene-
zen. 23 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De 
Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren 
zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen. 24 Op die dag zal Israël de der-
de zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde. 25 Want 
de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij 
Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!

Het volk van Egypte zal echter gedurende een periode van veertig jaren 
verstrooid worden onder de heidenen. In die tijd zal het land Egypte gro-
tendeels verwoest worden. Ook de profeet Joël had al eerder over deze 
verwoesting gesproken (Joël 3:19). Daarna zal Egypte een nederig konink-
rijk/land worden en zij zullen niet meer heersen over de heidenen. 

Ezechiël 29: 6 En al de inwoners van Egypte zullen weten dat Ik de HEERE 
ben, omdat zij voor het huis van Israël een rietstaf geweest zijn. 7 Toen zij u bij 
uw hand grepen, knakte u, maar u scheurde heel hun schouder open. Toen zij op 
u steunden, brak u, maar u liet alle heupen op zichzelf staan... 12 Ik zal van het 
land Egypte een woestenij maken te midden van verwoeste landen, en zijn ste-
den zullen een woestenij zijn te midden van verwoeste steden, veertig jaar lang. 
Dan zal Ik de Egyptenaren verspreiden onder de heidenvolken en Ik zal hen over 
de landen verstrooien. 13 Maar, zo zegt de Heere HEERE: Na verloop van veertig 
jaar zal Ik de Egyptenaren bijeenbrengen uit de volken waaronder zij verspreid 
zijn. 14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van de Egyptenaren en 
hen terugbrengen naar het land Pathros, naar het land van hun oorsprong. Daar 
zullen zij dan een onbeduidend koninkrijk zijn.
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15 Het zal onbeduidender zijn dan de andere koninkrijken en het zal zich niet 
meer boven de heidenvolken verheffen. Ik zal hen namelijk zo klein maken 
dat zij niet over de heidenvolken kunnen heersen. 16 Dan zal het niet meer 
het vertrouwen genieten van het huis van Israël, een vertrouwen dat herin-
nert aan de ongerechtigheid van de tijd toen zij zich achter hen schaarden. 
Dan zullen zij weten dat Ik de Heere HEERE ben.

Ezechiël 32: 31 De farao zal hen zien en zich troosten over heel zijn menigte, 
zij die vielen door het zwaard, de farao en heel zijn leger, spreekt de Heere 
HEERE, 32 want Ik heb in het land van de levenden schrik voor Mij teweeg-
gebracht. Daarom zal hij te midden van de onbesnedenen gelegd worden, 
bij hen die vielen door het zwaard, de farao en heel zijn menigte, spreekt de 
Heere HEERE.

Assyrië 

Assyrië wordt gezegend omdat:
Er geen bewijs is dat Assyrië misdaden heeft bedreven tegen de 
Joodse ballingen (10 stammen). De 10 stammen zijn nog verbor-
gen. De gebaande weg (vers 23) liep altijd door het dal van Megiddo. 
Hoewel Assyrië door een oordeel gaat, herinnert God Zich toch wat 
ze gedaan hebben voor de Israëlieten.

De meningen zijn verdeeld over de verwoesting van Damascus. Moet 
dat nog gebeuren? Sommigen zijn daar bijna zeker van. Maar in 732 
v.C. is de stad al grotendeels vernietigd geworden. De profetie zou 
dus ook daar op kunnen slaan. 

In Jesaja 19 staat ook nog een heel mooie profetie inzake Assyrië en 
Egypte. 
Zij zullen samen de Heere gaan dienen, een zegen zijn op deze 
plaats in het midden van de wereld. Wanneer zal dat plaats vinden? 
Waarschijnlijk in het 1000 jarig Vrederijk.  
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Jesaja 17:1 De last over Damascus. Zie, Damascus houdt op een stad te 
zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne. 2 De steden van Aroër zullen 
verlaten worden, ze zullen voor de kudden zijn. Die zullen daar neerliggen, en 
niemand zal ze schrik aanjagen. 3 Dan zal de vesting uit Efraïm weggedaan 
worden, en het koninkrijk uit Damascus, en ook de rest van de Syriërs zal 
verdwijnen. Het zal hun vergaan als de luister van de Israëlieten, spreekt de 
HEERE van de legermachten.

Jesaja 19: 23 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar 
Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. 
De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen. 24 Op die 
dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het mid-
den van de aarde. 25 Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen 
met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen 
Assyrië, en Mijn eigendom Israël!

Zie ook Jeremia 49:23-27

Kedor, Hazor – Saoedi-Arabië
De waarschuwing ‘verzwolgen te worden door vuur’ is wat de Bijbelse 
profetieën schrijven over het lot van Saudi Arabië in de laatste fase 
van de eindtijd. In Jesaja 21:9 voorzegt de profeet met dezelfde woor-
den de ondergang van Babylon als in Openbaring 18:1-2 en 14:8 
wordt gebruikt: ‘Babylon is gevallen!

Jesaja 21: 13 De last over Arabië. U moet overnachten in het woud in Arabië, 
karavanen van de Dedanieten. 14 Treed de dorstige tegemoet, breng water, in-
woners van het land Tema, treed de vluchteling met brood voor hem tegemoet. 
15 Want zij zijn op de vlucht voor de zwaarden, voor het getrokken zwaard, voor 
de gespannen boog, en voor de druk van de oorlog. 16 Want zo heeft de Heere 
tegen mij gezegd: Nog binnen een jaar, gerekend naar de jaren van een dagloner, 
zal het met al de luister van Kedar (Mecca) gedaan zijn.

De plaatsen in voornoemde teksten liggen grotendeels in Saoedie 
Arabië en zullen in de eindtijd zeer waarschijnlijk worden vernietigd 
door Elam, het huidige Iran. 

Alle letterlijke referenties in de Bijbel wijzen op steden in (Saudi) Arabië.
De Bijbel beschrijft dat in onze tijd heel Arabië, inclusief de ‘glorie 
van Kedar’ (= Mecca), zal worden vernietigd. Dit blijkt onder andere 
uit deze profetie over Babylon: ‘... het zal in eeuwigheid niet meer 
bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen 
Arabier zal daar zijn tent opslaan...’ ( Jes.13:20)

De ultieme vervulling van deze profetie is de verwoesting van Babylon. 
Dat het hier om de eindtijd gaat valt op te maken uit vers 9, waarin 
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over ‘de dag des HEEREN’ wordt gesproken waarop ‘de sterren... hun 
licht niet doen stralen,’ en de zon ‘bij haar opgang verduisterd is’, net 
als de maan. Deze teksten kunnen dus onmogelijk over gebeurtenis-
sen in het verleden gaan, zoals enkele uitleggers beweren.

Elam – Iran
Uit Daniël 8:2 blijkt dat Elam al een deel was van het Perzische rijk. 
Daaruit kan men concluderen dat de verzen 34 t/m 38 van Jeremia 49 
al zijn vervuld. 
Elamieten en Perzen zijn niet dezelfde mensen. Dat kan worden op-
gemaakt uit de mond van Darius: 
  “Ik ben Darius, de grote koning, de koning der koningen, de koning 
van vele landen en vele mensen, de koning van dit uitgestrekte land, 
de zoon van Wishtaspa van Achaemeniden, Perzisch, de zoon van een 
Perzische, ‘Arisch’, van het Arische ras” (Uit Darius de Grote Inscriptie 
in Naqshe-e-Rostam).

De Elamieten waren nakomelingen van Sem. De Perzen nakomelin-
gen van Jafeth. 

In Ezechiël 38 is niet Elam maar Perzië aan het oorlog voeren. 
In Ezechiël 38:5 wordt voor het laatst in de Bijbel over de toekomst 
van Perzië iets gezegd. 

Ezechiël 38:3 Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst 
van Mesech en Tubal! 4 Ik zal u omkeren, Ik zal  haken in uw kaken slaan 
en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen 
uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die 
allen het zwaard hanteren. 5 Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen 
met schild en helm,

Ook de Perzen trekken met Gog en Magog op om tegen Israël te strijden. 
Daniël 8: 2 Ik zag in dat visioen – het gebeurde namelijk toen ik het 
zag, dat ik in de burcht Susan was, die zich in het gewest Elam be-
vindt – ik zag nu in dat visioen dat ik bij het Ulaikanaal was.
(Daniel is begraven in Susa en zijn graf is bewaard gebleven tot nu 
toe, omdat hij altijd zeer is vereerd onder het Perzische volk.) 

Vers 39 van Jeremia 49 geeft aan dat de gevangenschap van Elam in 
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later tijd zal ophouden. Wat dit betekent en wanneer is niet duidelijk. 
Sommige uitleggers denken dat dit al gebeurd is maar het zou ook 
kunnen zijn dat dit pas gebeurd in het duizend jarig Vrederijk. In 
hoeverre voelen de Elamieten zich een vrij volk in het huidige Iran? 
En hoeveel Elamieten wonen nog in Iran, want ze zijn net als Israël 
verstrooid over de aarde.

Jeremia 49: 34 Hetgeen als het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia 
gekomen is tegen Elam, aan het begin van het koningschap van Zedekia, ko-
ning van Juda: 35 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga de boog 
van Elam breken, de keur van hun gevechtskracht. 36 Ik zal over Elam doen 
komen vier storm winden, van de vier einden van de hemel, en Ik zal hen 
verstrooien naar al deze wind streken. Er zal geen volk zijn waarheen de ver-
drevenen uit Elam niet zullen komen. 37 Ik zal Elam ontsteld doen staan ten 
overstaan van hun vijanden, ten overstaan van wie hen naar het leven staan. 
Ik zal onheil over hen brengen: Mijn brandende toorn, spreekt de HEERE. Ik 
zal het zwaard achter hen aan zenden, tot Ik aan hen een einde zal hebben 
gemaakt. 38 Ik zal Mijn troon opstellen in Elam en koning en vorsten vandaar 
verdelgen, spreekt de HEERE. 39 Maar het zal in later tijd gebeuren dat Ik een 
omkeer zal brengen in de gevangenschap van Elam, spreekt de HEERE.

Gaza, Askelon, Asdod en de landstreek langs de zee
Het overblijfsel van Juda zal deze landstreken weer in bezit mogen nemen. 
Omdat hier over het overblijfsel gesproken wordt, betekent dit waarschijn-
lijk dat dit zal gebeuren na de grote Verdrukking, tijdens het duizendjarig 
Vrederijk. Maar Askelon is nu al een plaats in Israël. Dan zou deze profetie 
nu al vervuld zijn? 
En zou het huidige Israël het overblijfsel zijn, als genoemd in vers 7? Ik 
denk het niet. Want als de Bijbel over het overblijfsel spreekt, dan gaat het 
over het gelovig overblijfsel.
Deze vervulling kan echter ook een pré-vervulling zijn. Later komt dan de 
definitieve vervulling in het duizend jarig Vrederijk. Soms zitten in een 
profetie twee dimensies.
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Zefanja 2: 4 Want Gaza zal verlaten worden en Askelon tot woestenij zijn; 
Asdod, midden op de dag zal men het verdrijven, en Ekron zal ontworteld 
worden. 5 Wee u, bewoners van het gebied aan de zee, volk van Kretenzers, het 
woord van de HEERE is tegen u! Kanaän, land van de Filistijnen! Ik zal u ver-
delgen, zodat er geen inwoner meer is. 6 Het gebied aan de zee zal tot weiden 
worden met putten voor herders en kooien voor kleinvee. 7 En het gebied zal 
zijn voor het overblijfsel van het huis van Juda, zodat zij daarin zullen weiden. 
’s Avonds zullen zij in de huizen van Askelon neerliggen, want de HEERE, hun 
God, zal naar hen omzien en een omkeer in hun gevangenschap brengen.
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De dag des HEREN. Deze uitdrukking komt in de Bijbel op verschil-
lende wijzen voor. Wordt ook wel genoemd “de grote en verschrik-
kelijke dag van de HEERE” , “de vreselijke dag van de HEERE” enz.
Soms zegt de Schrift dat deze dag komt, dichtbij is of ver weg.
Daarom is het altijd belangrijk om naar de context te kijken waarin 
deze uitdrukking staat.
Enkele malen heeft de uitdrukking betrekking op exact één dag 
van 24 uur, b.v. wanneer de Messias terugkomt aan het einde van 
de grote Verdrukking. Maar niet vaak. In sommige plaatsen in Gods 
Woord heeft het betrekking op het Millennium dat volgt op de grote 
Verdrukking.
De betekenis van de “dag des HEREN” hangt in belangrijke mate 
af van de context. Zoals in Joël 2:31 heeft , gelet op de context, de 
uitdrukking betrekking op de laatste helft van de Verdrukking. De 
laatste helft van de grote Verdrukking wordt uitdrukkelijk genoemd 
“het uur van Zijn oordeel” (Openbaring 14:7) en de tijd van “de wraak 
van God” (Openbaring 14:10; 15:1;15:7; 16:1)
Wanneer de Almachtige God dit werk gaat doen, dan is dat voor 
Hem in zekere zin tegen Zijn Goddelijke natuur in, want Zijn natuur/
wezen is Liefde (1Johannes 4:8). Daarom wordt dit Goddelijk werk 
vreemd genoemd in 

Jesaja 28: 21 Want de HEERE zal opstaan zoals op de berg Perazim. Hij 
zal woeden, zoals in het dal van Gibeon, om Zijn werk te doen - vreemd zal 
Zijn werk zijn- en om Zijn daad te verrichten - ongewoon zal Zijn daad zijn.

De Heere God verheugt zich niet in de dood van de goddeloze maar 
Hij heeft lust in zijn bekering zoals gezegd in: 

86 De dag des Heeren.
Einde van de 
grote Verdrukking
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86 De dag des Heeren.
Einde van de 
grote Verdrukking

Ezechiël 33: 11 Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik 
vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de god-
deloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte 
wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?

Alle ware liefde (Agapè) komt van de Vader in de hemel. Maar gedu-
rende de laatste helft van de Verdrukking, zullen satan en de anti-
christ en hun volgelingen in zo’n staat van goddeloze opstand tegen 
de HEERE zijn, dat de Vader tegen de Zoon zegt in: 

Psalm 110:1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rech-
terhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor 
Uw voeten.

Met de dag des HEEREN wordt in Joël 2 bedoeld de dag waarop de 
Messias zal terugkomen om Zijn uitverkoren volk Israël te verlossen. 
Dan zal Hij de vijanden van Israël verslaan en vernietigen. Dit is dan 
ook het einde van de grote Verdrukking.

Joël 2: 1 Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle 
inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is 
nabij! 2 Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, 
donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt 
zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en 
er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie. 3 Ervóór 
verteert een vuur, en erachter verzengt een vlam; ervóór is het land als de hof 
van Eden, en erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen 
aan. 4 Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk, en als ren paarden, zo 
rennen zij voort. 5 Als het geluid van wagens springen zij over de toppen 
van de bergen, als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert, als een 
machtig volk opgesteld voor de strijd. 6 Bij die aanblik krimpen de volken 
ineen, alle gezichten verschieten van kleur. 7 Als helden rennen zij, als strijd-
bare mannen klimmen zij tegen de muren op; ieder gaat op zijn eigen weg 
en zij wijken niet van hun paden af. 8 Zij verdringen elkaar niet, ieder gaat 
zijn eigen weg. Al stuiten zij op weerstand, zij zijn niet tegen te houden. 9 Zij 
stormen op de stad af, zij rennen op de muren, zij klimmen tegen de huizen 
op. Als een dief komen zij door de vensters binnen. 10 Bij die aanblik siddert 
de aarde, beeft de hemel.
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 Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. 11 
En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer 
groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de 
dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?

Zefanja 1: 15 Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid 
en angst, een dag van verwoesting en vernietiging, een dag van duisternis en 
donkerheid, een dag van donkere wolken, 16 een dag van bazuin geschal en 
krijgs geschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.

Zacharia 12: 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. 
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 schichtig-
heid 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 blind-
heid slaan. 5 Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen: De inwoners 
van Jeruzalem 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. 7 En de HEERE zal de tenten van Juda het eerst 
verlossen, opdat de luister 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. 9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen 
Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.

Openbaring 16: 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest 
en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 
14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan 
naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor 
de oorlog van de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. 
Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal 
rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de 
plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.
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De plaats Armageddon, ook wel weergegeven als Harmagedon, duidt 
waarschijnlijk op het dal van Megiddo, genoemd in Zacharia 12:11. 
In dit dal worden de koningen van de aarde en van de hele wereld 
verzameld voor de oorlog op de grote dag van de almachtige God 
(Openbaring 16:14). Deze slag zal dan plaatsvinden aan het einde van 
de grote Verdrukking.
Aan het einde van de grote Verdrukking zal de Messias terugkomen 
en zal Zijn volk verlossen van hun vijanden. Israël zal tot bekering 
komen, de Heilige Geest zal over hen worden uitgestort en zij zullen 
berouw krijgen over hun afkerigheid. De profeet Zacharia heeft dit al 
voorzegd in:

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. 11 Op 
die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht 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 afzonderlijk, 13 het geslacht van het huis van Levi afzonder-
lijk 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.

Commentaar van de rabbi Shmuel Yerushalmi op Zacharia 12:10:
“In de tijd van de uiteindelijke verlossing zal het Joodse volk “op Mij 
zien” als zij zich beklagen over het feit dat de Chaldeeën hen door-
stoken hebben” Dan vervolgt de rabbi: “Sommigen verklaren dat de 
Schrift hier spreekt over Messias de zoon van Jozef, die gedood zal 
worden. Als dit gebeurt, zal God in Zijn toorn alle volken die tegen 
Jeruzalem zijn opgetrokken, vernietigen” 

Rabbi Yerushalmi vertaalt dit vers als volgt: “Zij zullen op Mij zien, 
omdat zij doorstoken zijn”. Hij geeft hier bij het commentaar over 
“omdat zij doorstoken zijn” : “Het volk Israël zal in die dag op God 
moeten zien, omdat Messias, de zoon van Jozef, gedood is. En….het 
volk zal zich hiervoor moeten schamen! Want het volk heeft Hem 
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door hun zonden doorboord. Daarop zullen zij zich bekeren. Om vol-
komen verzoening te krijgen zullen zij heel ernstig moeten wenen. 
Daarom zullen zij “tot Mij” ( dus tot God) opzien. Om van Hem ge-
nade te ontvangen, omdat zij de Messias , de zoon van Jozef, gedood 
hebben. Hij stierf vanwege de ongerechtigheid van die mensen. Zij 
moeten de pijn van Zijn verlorenheid (dat is dus vanwege de zonden 
van de mensen) voelen. Iedereen zal zeggen dat de Messias stierf 
vanwege zijn zonden ( de zonden van de mens)… Dan zal God de 
Geest van genade schenken en mogen ze tot Hem naderen” 

Rabbi A.J. Rosenberg deelt in de Judaica Books of the Bible (Twelve 
prophets) ook mee dat het hier gaat over de Messias, de zoon van 
Jozef. Dit is de officiële Joodse leer, ook van de Talmoed. Rabbijnen 
die leren dat in Jesaja 53 met de lijdende knecht Israël bedoeld wordt, 
wijken af van de leer van de Talmoed.
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De bekering van Israël voorzegd. God zal 
een nieuw Verbond met Israël maken

God heeft Israël lief met een eeuwige liefde 

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 goeder-
tierenheid.

God is een God Die niet liegen kan. God heeft gezworen bij Zichzelf 
dat Hij het verbond dat Hij gesloten heeft met de vaderen, met 
Abraham, Izak en Jakob, eeuwig zal zijn. Ook al heeft Israël dat ver-
bond vele malen verbroken. Dit is een zaak die de NT- gelovigen 
nooit moeten vergeten. Helaas is dat te vaak gedaan en nog zijn er 
gelovigen die denken dat er voor Israël geen toekomst meer is en er 
geen duizendjarig Vrederijk zal komen. 

God maakt een nieuw verbond met Zijn volk Israël, Zijn oogappel.
God maakt een nieuw verbond, niet een vernieuwd verbond zoals 
sommige exegeten ons willen doen geloven. Het oude verbond ver-
dwijnt, een nieuw verbond komt hiervoor in de plaats. Beide verbon-
den zijn opgericht met Israël. De NT- gelovigen mogen in het nieuwe 
verbond delen, zoals ze ook geënt worden in de olijfboom “Israël”.

Hebreeën 8: 8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen ko-
men, 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

87 Geestelijk herstel
van Israël
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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. 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 zeg-
gen: 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. 

Dat het een geheel anders en nieuw verbond is zegt ook de apostel 
Paulus in 2 Corinthiërs 3.
Paulus vergelijkt hier het Oude en Nieuwe Verbond. 

Het Oude Verbond wordt hier genoemd als:
• bediening van de dood
• hetgeen teniet gedaan wordt
• bediening van de verdoemenis
• geschreven in stenen tafels
• naar het vlees geboren
• bediening in heerlijkheid

Het Nieuwe Verbond wordt genoemd:
• bediening der rechtvaardigheid
• verbond dat blijft
• naar de Geest geboren
• geschreven in de harten
• bediening in overvloedige heerlijkheid
• bediening van de Geest

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. 
In het Nieuwe Verbond wordt iemand opgenomen door wederge-
boorte en bekering, in het Oude Verbond door geboorte, besnijdenis 
of door de proselietendoop. Ook het onderwijs van de Messias Jezus 
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leert dat nieuwe wijn in nieuwe zakken gedaan moet worden en niet 
in vernieuwde zakken. Deze houden niet. 

Zij zullen vergeving van zonden ontvangen.
Zij zullen de Joodse 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 diep 
in verheugen. 

Psalm 89 gaat over David, de koning van Israël, maar meer nog over 
Davids grote Zoon, de Messias, de eeuwige Koning van Israël. In deze 
Psalm wordt gesproken over de toekomst van Israël en haar Messias. 
Indien Israël ongehoorzaam is, Zijn wet en geboden niet houdt, dan 
zal God hen straffen. Maar de HEERE zal desondanks Zijn verbond 
houden en Zijn goedertierenheid en trouw zal hen niet verlaten. Dit 
mag niet vergeestelijkt worden en uitgelegd worden als alleen van 
toepassing zijnde op de Gemeente van de Messias Jezus. Alle Schrift 
gaat niet over de christenen, maar bepaalde Schriftwoorden kunnen 
wel op de gelovigen van toepassing zijn in een bepaalde situatie. 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 Schrift, 
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.
Nog een voorbeeld: Psalm 89 gaat over de Messias en Zijn volk Israël. 
Maar een NT- gelovige mag troost putten uit de verzen die gaan over 
de macht en goedheid van hun Messias.

Psalm 89: 22 Mijn hand zal hem doen standhouden, ja, Mijn arm zal hem 
sterk maken. 23 Geen vijand zal hem overweldigen, geen onrechtvaardige zal 
hem onderdrukken. 24 Maar Ik zal zijn tegenstanders verpletteren voor zijn 
ogen, wie hem haten, zal Ik treffen. 25 Mijn trouw en Mijn goedertierenheid 
zullen met hem zijn, zijn hoorn zal in Mijn Naam opgeheven worden. 26 Ik 
zal zijn hand op de zee leggen, zijn rechterhand op de rivieren. 27 Híj zal tot 
Mij roepen: U bent mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil. 28 Ja, Ík 
zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, 
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tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. 29 Ik zal Mijn goeder-
tierenheid tegenover hem voor eeuwig houden, aan Mijn verbond met hem 
trouw blijven. 30 Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan en zijn 
troon als de dagen van de hemel. 31 Als zijn kinderen Mijn wet verlaten en 
in Mijn bepalingen niet gaan, 32 als zij Mijn verordeningen ontheiligen en 
Mijn geboden niet in acht nemen, 33 dan zal Ik hun overtreding met de roede 
straffen en hun ongerechtigheid met slagen. 34 Maar Mijn goedertierenheid 
zal Ik bij hem niet wegnemen en in Mijn trouw niet falen. 35 Ik zal Mijn ver-
bond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen. 
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. Sela 39 Maar Ú hebt hem verstoten en verwor-
pen, U bent verbolgen geworden op Uw gezalfde.
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Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over 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. 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 jaloers-
heid 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!

88 De bekering
van Israël
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88.1 Israëls bekering vloeit voort uit   
    Gods belofte aan Abram en Mozes

Reeds in Deuteronomium 30 belooft de HEERE aan Mozes dat er een 
tijd zal komen 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 heidenen te 
scheppen, dat Hem lief heeft. Daarom moet Israël wachten op haar 
bekering totdat de volheid van de heidenen 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.

Deuteronomium 30: 2 En u zult zich bekeren 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.

88.2 Het Nieuwe Verbond in het bloed van     
    de Messias – beloofd aan Israël.

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 ver-
laten (Jeremia 3:8) en haar een scheidbrief gegeven. Mede om haar 
zuster Juda te waarschuwen. Het bijzondere echter is dat de HEERE 
Zijn volk wel een nieuw huwelijk (verbond) aanbiedt. De HEERE is 
genadig en barmhartig.

Jeremia 3: 8 En Ik zag, als Ik ter oorzake van alles, waarin de afgekeerde 
Israel overspel bedreven had, haar verlaten, en haar haar scheidbrief gege-
ven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging henen, 
en hoereerde zelve ook. (SV) 
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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 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 gaat dat Nieuwe Verbond in? Dat 
Verbond gaat in als de Messias Zijn bloed heeft gegeven op Golgotha 
voor de zonden. De Messias heeft dit zelf aangegeven toen Hij voor 
Zijn lijden en sterven het Pascha hield met Zijn Joodse discipelen. 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 ge-
loofd. Voldoende om tot zegen te zijn voor alle volken van deze we-
reld. Voor die Hem aangenomen hebben treedt het Nieuwe Verbond 
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.

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. 
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



566

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. 

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 ver-
blijden 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.

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, 
spreekt de Heere HEERE.

Zie voor het Nieuwe Verbond ook hoofdstuk 64 blz 346.

88.3 Het nieuwe verbond zal eeuwig zijn

Was het Oude Verbond niet eeuwig? Ja, elk verbond dat God is aan-
gegaan met de mensen 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 mo-
ment nog niet volledig is vervuld. Maar dat gaat zeker gebeuren als 
de Messias Koning wordt over het aardse Israël. En 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. Maar tegelijkertijd heeft 
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de HEERE beloofd dat Hij daarvoor in de plaats een Nieuw Verbond 
zal geven. Dat verbond is inmiddels van kracht geworden, maar he-
laas nog niet voor geheel Israël. 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 betrouw-
bare gunstbewijzen aan David.

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 goedertieren-
heid en in barmhartigheid.

88.4 God zal Israël de zonden vergeven  
    en verlossen van ongerechtigheden

Heeft God op dit moment Israël nog niet de zonden vergeven? Leven 
zij nu nog onder de toorn van God? Ja, zij leven nu nog onder de 
toorn van God. Is dat wel uit te houden, onder de toorn van God 
leven? Dat zou voor niemand uit te houden zijn, indien God niet 
tegelijkertijd een genadig God is. Kan God dan tegelijk toornen en 
genadig zijn. Ja, dat kan. God toornt en kastijdt in Zijn grote liefde 
Zijn volk Israël. Hij kastijdt iedere zoon die Hij liefheeft. De HEERE 
volvoert Zijn plan met Israël. Hij heeft ze nu gedeeltelijk terugge-
bracht naar Israël, maar het is nog in Zijn toorn (Ezech.20:34). Maar 
de tijd zal spoedig komen dat de HEERE al hun zonden zal vergeven. 
En dat zal gemerkt worden onder de volken der aarde. De volken 
zullen merken hoe Israël gezegend wordt door hun God. De volken 
zullen zich verwonderen en verbazen over al het goede, over al het 
heil dat God aan Israël geeft.
Wel moet opgemerkt worden dat een klein deel van het Joodse volk 
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door wedergeboorte en bekering vergeving van zonden heeft ontvan-
gen en behoort tot de Gemeente bestaande uit Joden en heidenen.
Maar ook in de tijd van het Oude Testament waren er Joodse mensen 
die rechtvaardig waren voor God. God noemt hun namen Zelf in 
Ezechiël 14:14 en 20, t.w. Noach, Daniël en Job. 

Psalm 130: 8 Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

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 gezondigd hebben, en waarmee zij tegen Mij in op-
stand zijn gekomen. 9 Het zal voor Mij 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.

88.5 Israël zal weer een Koning krijgen.  
    Een eeuwige Koning

Het volk Israël heeft al meer dan 2400 jaar geen aardse koning ge-
had. Dat had de HEERE al voorzegd door Zijn profeet Hosea.

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.

Maar de HEERE heeft op vele plaatsen in de Schriften beloofd dat 
Israël weer een Koning zal krijgen. Een Koning die tot in eeuwig-
heid Koning zal zijn. Een Koning uit het huis van David. Veelal wordt 
deze Koning een “rechtvaardige Spruit” genoemd. 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;).
• God des aanziens (Genesis 16:13).
• Vorst van het leger des HEEREN (Jozua 5:14).
• Gezalfde, Koning, (Psalm 2).
• Zoon van God (Psalm 2:7,12, Spreuken 30:4).
• Heere (Lord, Psalm 110:1). 
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• Spruit ( Jesaja 4:2; Jeremia 23:5; 33:15; Zacharia 3:8; 6:2.).
• Zoon, Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 

Vredevorst (Jesaja 9:5).
• De Eerste en de Laatste, Verlosser, Heilige Israëls, (Jesaja 48:12,17; 

54:5;).
• God van de gehele aarde (Jesaja 54:5).
• Heiland, Verlosser (Jesaja 63:8).
• Engel van Zijn aangezicht (Jesaja 63:9).
• Heere, onze Gerechtigheid (Jeremia 23:6).
• Messias, Vorst (Daniël 9:25).

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 veelzij-
digheid van Zijn Namen geeft duidelijk aan wie Hij is. Hij is de Zoon 
van God. Zie de lijst met namen van de Messias op blz.  692-693.

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.

Jeremia 23: 5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een 
rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en ver-
standig 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.

88.6 Bekering van Israël

Uit de hieronder vermelde teksten blijkt dat over bekering veel valt 
te zeggen.
Het gaat over de bekering van een mens maar ook over een volk. Het 
gaat over zich bekeren tot God, maar ook over bekeerd worden door 
God. 
Mensen moeten zich bekeren tot God, terugkeren tot God, waarvan 
ze zich afgekeerd hebben. Alle mensen hebben gezondigd, (Psalm 
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14:3; Romeinen 3:12). Dat begon al in het Paradijs door onze eerste 
voorouders en die afkerigheid is doorgegaan in al hun nakomelin-
gen, Israël niet uitgezonderd. God eist van alle mensen dat zij zich tot 
Hem zullen bekeren. Wie zich niet bekeert zal door de Zoon van God 
veroordeeld worden tot een eeuwige straf, de hel.
Dit laatste wordt vaak niet geloofd, zelfs in de kerk niet meer, maar 
het staat wel in de Bijbel. De HEERE God heeft ook een middel ge-
geven 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, de Messias. Die weg 
geldt voor iedereen, Jood en niet-Jood, (Handelingen 4:12).
God heeft een speciale relatie met Zijn volk Israël. Door Hem uit-
verkoren om uit dat volk Zijn Zoon, de Messias, te doen geboren 
worden. God heeft dat volk dan ook eeuwig lief.
En hoewel Israël grotendeels God heeft verworpen en niet in de 
Messias Jezus gelooft, toch zijn er nog beloften voor Israël. Zij zullen 
op Gods tijd zich bekeren. Zij zullen door de Geest van God weder-
geboren worden en zich bekeren. Maar dat zal door veel verdruk-
kingen heen gaan. 
 

Deuteronomium 30: 2 En u zult zich bekeren 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... 8 En ú zult zich 
bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik 
u heden gebied, houden... 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.

2Kronieken 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.
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Nehemia 1: 7 Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de ge-
boden, de verordeningen en de bepalingen, die U aan Uw dienaar Mozes 
geboden hebt, niet in acht genomen. 8 Denk toch aan het woord dat U Uw 
dienaar Mozes geboden hebt: Als u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de 
volken verspreiden. 9 Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in 
acht neemt en die houdt- al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van 
de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats 
die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen. 10 Zij zijn toch Uw 
dienaren en Uw volk, dat U verlost hebt door Uw grote kracht en door Uw 
sterke hand.

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 wegrukken. 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.

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

Hosea 6:2 Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij 
ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.

88.7 De HEERE zal op één dag de  
    ongerechtigheid wegnemen 

De HEERE zal op één dag de ongerechtigheid en de zonde wegne-
men. 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 
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wat nog over is na de grote Verdrukking. 
En het zal zijn op één dag. Al die mensen op één dag zonder zonde 
en 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 belooft dat zij die 
niet zullen vinden.
Dat zoeken naar de ongerechtigheid van Israël zien we ook in deze 
tijd al gebeuren. Van veel ongelukken en rampen in de wereld krijgt 
Israël de schuld. Maar de HEERE zal het voor Zijn volk opnemen, 
want in die tijd zullen de volken niets vinden wat slecht en zondig is. 
En 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 misdaden? De reden van 
Zijn goedertierenheid lezen we al in Zacharia 3:8. Zijn Knecht, de 
Spruit, de Messias zal komen. En deze Messias is gekomen en heeft 
door Zijn Offer een eeuwige verzoening tot stand gebracht. De of-
fers van stieren en bokken zijn niet meer nodig. Verzoening voor al-
len die God, de Vader, aan Zijn Zoon, de Messias Jezus, gaat geven. 
Verzoening in één dag voor het overblijvende deel van Zijn volk Israël 
omdat de Messias ook in één dag de verzoening tot stand heeft ge-
bracht. 

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 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.

Jeremia 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. 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,

Zie ook Zacharia 13:1, Jeremia 31:34, Johannes 1:29, Colossenzen 1:20, 
1Timotheüs 2:5,6, Hebreeën 7:27, Hebreeën 10:10-17. 
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88.8 Gehoorzaam zijn! Zoeken en vinden!

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 zoeken voorbijgaan? Blijven wij hen discrimineren door wel 
aan een ongelovige buurman een Bijbel aan te bieden maar niet aan 
onze Joodse buurman? Veel Joodse mensen hebben en kennen zelfs 
het OT (Tenach) niet, laat staan het Nieuwe Testament. 

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 u 
zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. 30 
Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen 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 vade-
ren, dat Hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten.

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...

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, 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.
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88.9 De HEERE verlangt ernaar Israël  
    genadig te zijn

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.

88.10 Het volk van Israël zal een nieuw  
     hart en een nieuwe Geest krijgen

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 mo-
ment tot de Messias Jezus bidden. Dit zou dan zijn omdat ze bidden 
tot Adonai. En Adonai is ook de OT-naam voor de Messias. Deze me-
ning lijkt mij niet juist. 
Zo ze al tot Adonai bidden, dan zeker niet met de bedoeling de 
Messias Jezus daarmee te aanbidden. 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 hun op 
één dag een nieuw hart geven en een nieuwe Geest geven. Zij heb-
ben nu nog een hart van steen, ongevoelig voor God en Goddelijke 
zaken. Maar dan zullen zij een hart van vlees krijgen, een gevoelig 
hart. Hun geest wordt niet een beetje beter gemaakt. Nee, zij ontvan-
gen een nieuwe Geest. De Geest van God. Het is dezelfde Geest die 
iedere gelovige nu ook ontvangt na wedergeboorte en bekering. En 
zij zullen gereinigd worden van hun zonden.
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Ezechiël 11: 19 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnen-
ste 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.

Ezechiël 36: 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 Dan zal Ik u 
een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het 
hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 
Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn veror-
deningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt... 31 
U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren, herinneren. 
U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden. 
32 Ik doe het niet omwille van u, spreekt de Heere HEERE, laat dat u bekend 
zijn. Schaam u en word te schande vanwege uw wegen, huis van Israël.

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. 11 Op 
die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht 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 afzonderlijk, 13 het geslacht van het huis van Levi afzonder-
lijk 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.

88.11 Hart besnijden van volwassenen  
     en kinderen

Alle Joodse mannen zijn besneden aan de voorhuid van hun ge-
slachtsdeel. Als teken van het verbond dat de HEERE sloot met 
Abraham. Dat is een eeuwig verbond. Alle Joodse mannelijke baby’s 
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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 uit-
drukking 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.
De Messias Jezus wijst daar ook op in Zijn gesprek met de Joodse 
Schriftgeleerde Nicodemus. Zij moeten opnieuw geboren worden, 
of anders gezegd, een nieuw hart krijgen.

Deuteronomium 10: 16 Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet 
langer halsstarrig.

Deuteronomium 30: 6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van 
uw nageslacht 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.

Jeremia 32: 39 Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle 
dagen, hun ten goede, en hun kinderen na hen.

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. 4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren 
worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot 
van zijn moeder ingaan en geboren worden? 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.



577

88.12 Ook het nageslacht zal worden  
     gerechtvaardigd

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 onge-
loof hebben velen niet kunnen ingaan 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. 
De HEERE belooft echter dat er een tijd zal komen, en alleen God 
weet hoe spoedig, 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, gerechtvaardigd 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 geestelijk Israël, de kerk. Jesaja kent geen vervan-
gingstheologie. 
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 midden, 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.

Jesaja 45: 25 Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroe-
men heel het nageslacht van Israël.
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Jesaja 46: 3 Luister naar Mij, huis van Jakob, en heel het overblijfsel van het 
huis van Israël, u, die door Mij gedragen bent vanaf de moeder schoot, ge-
dragen 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.

Jesaja 61: 9 Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden, en 
hun nakomelingen te midden van de volken. Allen die hen zien, zullen erken-
nen 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 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 nage-
slacht gerekend.

88.13 Liefhebben met het gehele hart

Er wordt wel eens gezegd, God is altijd de Eerste. En dat is inder-
daad zo. Maar dit gezegde wordt soms verkeerd gebruikt. Als bijvoor-
beeld aan menselijke handelingen 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 lieve Zoon aan het Kruis heeft laten sterven, als offer voor de 
zonden der mensen.
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 bestaan. En de mensen die God wel liefhebben, 
ontvangen eeuwig leven van God. Die Hem niet liefhebben worden 
veroordeeld tot eeuwig leven met satan.
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!
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En bovendien zal het zó zijn, dat wie de Messias Jezus liefheeft, ook 
door God geliefd zal worden. Dat geldt voor zowel gelovigen uit het 
Joodse volk als uit de andere volken. 

Exodus 20: 6 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij 
liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.

Deuteronomium 30: 6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van 
uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw 
hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.

Hosea 14: 5 Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, 
want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend.

Johannes 14: 21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die 
Mij liefheeft, 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 liefheb-
ben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

1Johannes 4: 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.

88.14 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 geboren wordt. De mens zoekt en kent 
die gerechtigheid van God ook niet meer. De mens zoekt wel op al-
lerlei wijzen zichzelf te rechtvaardigen. Door b.v. te wijzen op alle 
goede werken die hij gedaan zou hebben. Om recht voor God te zijn, 
moet de mens echter opnieuw geboren worden. Dit heeft de Messias 
Jezus ook duidelijk geleerd aan de Schriftgeleerde Nicodemus. En 
op vele andere plaatsen kunnen we dit ook in Gods Woord lezen. 
Wedergeboren worden is een werk van God.
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De mens wil vanuit zichzelf, vanuit zijn “oude natuur” niet wederge-
boren 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 onge-
rechtigheid. Dat gerechtvaardigd voor God zijn is niet tijdelijk, nee, 
het is voor altijd, voor eeuwig. Het wordt hen in Christus toegere-
kend. Zelfs als deze oude aarde ophoudt te bestaan en er een nieuwe 
aarde en een nieuwe hemel komt, dan blijft die gerechtigheid voor 
God van het Joodse volk bestaan. 

Jesaja 1: 27 Sion zal door recht verlost worden, en wie van haar zich bekeren, 
door gerechtigheid.

Jesaja 46: 12 Luister naar Mij, onbuigzamen van hart, u die ver bent van ge-
rechtigheid: 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.

Jesaja 51: 1 Luister naar Mij, u die de gerechtigheid najaagt, u die de HEERE 
zoekt. Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent, de holte van de put waar-
uit 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... 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 
zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn 
gerechtigheid zal niet verbroken worden. 7 Luister naar Mij, u die de gerechtig-
heid kent, volk dat Mijn wet in zijn hart heeft, wees niet bevreesd voor de smaad 
van stervelingen, wees niet ontsteld door hun beschimpingen. 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.
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.
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88.15 Bij de HEERE is verlossing. Het is een  
     eeuwige verlossing

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 praktijken.
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 ver-
wacht. En niet van de enige ware God, Die werkelijk had kunnen helpen. 
Daarom is het volk ook verstrooid geworden. Ook in de huidige tijd ver-
wacht 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.
En als de HEERE verlost, dan is het een blijvende verlossing, zelfs een eeu-
wige verlossing. Van hun vijanden, maar ook van hun ongerechtigheid. 
Dit zal beginnen na de grote Verdrukking, bij het begin van het duizendja-
rig Vrederijk, als de Messias Jezus terugkomt.

Psalm 130: 7 Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goeder-
tierenheid en bij Hem is veel verlossing.

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 gemaakt 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. 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 
tezamen 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. 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.
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88.16 De goedertierenheid van God zal  
     blijven

Goed zijn is een Goddelijke eigenschap. Geen mens is goed. In Psalm 
14 en 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. We hebben al 
eerder uitgelegd wanneer dat nieuwe verbond zal ingaan. 

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

88.17 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 vre-
de. Vrede met God. 
Maar de totale vrede, ook op deze aarde, zal pas komen als de Messias 
Jezus als Koning gaat regeren op deze aarde. Dan zal er vrede zijn on-
der de mensen en vrede onder de volken. En dit verbond van vrede 
zal niet wankelen zegt God. Want het Messiaanse Vrederijk zal over-
gaan in het eeuwige Vrederijk.

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 Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, 
gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
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Jesaja 53: 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtig-
heden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn 
striemen is er voor ons genezing gekomen.

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

Zacharia 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.

Zie ook Jesaja 26:12; Jesaja 32:18; Jesaja 55:12,13; Jeremia 33:6,7.

 
88.18 Goede rechters en raadsheren  
     zullen er zijn 

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 zei de HEERE dat in die tijd het volk 
deed wat goed was in hun eigen ogen. Met andere woorden, zij dien-
den niet de HEERE, hun God. Na de Richters kwam de tijd van de 
koningen. Er waren goede koningen, zoals David, de man naar Gods 
hart, Salomo zijn zoon, een type van Christus, gezien zijn wijsheid, 
maar toch ook weer niet in alles gehoorzaam aan Gods geboden en 
wetten. Hij was er de oorzaak van dat Israël gesplitst werd in twee 
koninkrijken. En daarna waren er meer slechte dan goede koningen. 
Het is dan ook bijzonder dat God in de tijd van de slechte konin-
gen 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.

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.
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88.19 Jeruzalem zal een Stad van  
     gerechtigheid zijn

Aansluitend op het voorgaande zal Jeruzalem de stad zijn van waaruit 
Israël en de wereld zullen worden bestuurd door de Koning Messias 
met al Zijn heiligen. Dan zal er vrede en recht zijn. Jeruzalem zal een 
stad van gerechtigheid genoemd worden. Omdat er geen onrecht 
meer zal zijn. Geen geweld zal er meer zijn, geen verwoesting en 
geen verderf. De muren worden gelukzalig genoemd en de poorten 
lof. Wie zullen in die stad wonen? De profeet Zacharia zegt dat het is 
voor het overblijfsel van Israël. De profeet Ezechiël zegt dat het volk 
geweid zal worden door één Herder, Mijn Knecht David, de Messias.
En 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 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 kinderen 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 medeleven? Er is verwoes-
ting en ondergang, honger en zwaard. Door wie zal Ik u troosten?

Jeremia 3: 17 In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. 
Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot 
Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achterna-
gaan. 18 In die dagen zal het huis van 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.

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. 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 dagen 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.7 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, 
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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.

88.20 De HEERE heeft met mate getwist

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 weg zal doen, zover het oosten is 
verwijderd 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. 

Jesaja 27: 8 Door hem op te jagen, te verdrijven, hebt U met hem een rechts-
zaak 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 weg-
doen, wanneer Hij alle altaarstenen zal maken als stukgeslagen kalksteen; 
geen gewijde paal of wierookaltaar zal blijven staan.

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.

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

Mensen, ook wedergeboren mensen, kunnen toch nog wel eens twij-
felen aan de vergeving van hun zonden. Dat komt omdat, ondanks 
de wedergeboorte, zij hun oude natuur niet volledig kwijtraken. Een 
wedergeboren mens kan ook tot aan zijn dood zondigen in gedach-
ten, woorden en daden. Maar het verschil met een ongelovig mens 
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is, dat de zonde in hen niet overheerst. Zodra zij zondigen zullen zij, 
door de inwoning van de Heilige Geest, dit onmiddellijk merken en 
hun zonde belijden en laten. De Heere Jezus heeft ook de toekom-
stige zonden 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 zonden zitten diep in een mens verankerd. 
Zij moeten er uitgespit, uitgedelgd, verdelgd, vernietigd worden. 
Dat betekent in feite een nieuwe schepping. God doet de zonden 
en overtredingen van Zijn geboden dan 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 uitdelgt 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 verge-
ten 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;

88.22 Er zullen geen afgoden meer in  
     Israël zijn

Zodra een mens geboren wordt heeft hij al een afgod, die hij aanbidt. 
Dat lijkt voor sommige mensen misschien vreemd, maar het is wel 
zo. Vanaf de geboorte is het eigen ik de afgod van de mens. Vanaf de 
geboorte zit hij zelf op de troon in plaats dat God op de troon van 
zijn hart zit en God door de mens wordt aanbeden. In plaats 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 
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tegenstander van God, de satan.
Naast het eigen ik, komen daar nog andere afgoden bij. Dat kunnen 
er veel zijn. Zoals geld, rijkdom, macht, spelen en allerlei vermaak 
enz. Maar ook meer subtiele afgoden kunnen een hoofdrol gaan spe-
len in het leven van een mens. 
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 meenam uit het huis van haar vader. Ook in Egypte 
diende het volk Israël de afgoden van Egypte. In de woestijn richtten 
zij een gouden kalf op en aanbaden deze als hun god. Ook in het be-
loofde 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 stimulans doordat hij toe-
stond dat zijn vele buitenlandse vrouwen hun eigen afgoden mochten 
dienen. Dit werkte later door, zodat de profeet Elia zelfs dacht dat er 
geen mens in Israël meer de God van Israël diende. Er waren er echter 
toch nog 7000 over. Daardoor werd hij bemoedigd en getroost. 
In onderstaande profetieën belooft de HEERE dat er een tijd zal komen 
dat Israël niet meer de afgoden zal dienen. Dat zal zijn 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 
verdrukking, 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. 22 Dan zult u voor onrein houden uw met zilver bedekte gesneden 
beelden en uw met goud overtrokken gegoten beelden. U zult ze wegwerpen 
als een menstruatiedoek; u zult ervan zeggen: Weg ermee!

Ezechiël 20: 39 Wat u betreft, huis van Israël, zo zegt de Heere HEERE: Ga, 
laat ieder zijn stinkgoden maar dienen, ook hierna, want u luistert toch niet 
naar Mij. Ontheilig echter Mijn heilige Naam niet meer met uw geschenken 
en uw stinkgoden,

Zacharia 13: 2 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE van de leger-
machten, 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.
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88.23 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 ze nog niet bekeerd. Ze leven nog onder de Vaderlijke kastijding en 
toorn. Maar ze mogen uitzien naar de tijd dat God niet meer kastijdt, niet 
meer op hun toornt. Dan zullen hun zonden vergeven zijn, ze zijn geworpen 
in de diepte van de zee. Daar kan niemand meer bij, zelfs geen diepzeedui-
ker. En 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 goedertieren-
heid, die U aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer.

88.24 Hemel en aarde zullen zich verheugen 
     over deze verlossing
De bekering van Israël heeft invloed op alle volken van deze aarde. En 
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 bren-
gen. Maar in het Vrederijk zullen de volken optrekken naar Jeruzalem tij-
dens het Loofhuttenfeest om de Heere te aanbidden. Ieder jaar trokken 
de Israëlieten op voor het Loofhuttenfeest, maar in het 7de jaar (het jaar 
van de kwijtschelding of Shabbatsjaar) 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 hei-
ligt 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.

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, vreug-
de en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.
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88.25 De HEERE wordt daardoor verheerlijkt  
     in 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, om Die te 
aanbidden en te verheerlijken. Dat betekent Hem erkennen als God, 
Hem groot maken, Hem heerlijk maken in het leven.
Maar doordat de mens in zonde is gevallen door de verleiding van 
satan kan en wil de mens God niet meer groot en heerlijk maken in 
zijn of haar leven. 
Daarom heeft God Israël op deze aarde uitverkoren om Hem wel 
groot te maken. God is de strijd met satan aangegaan door eerst dit 
volk te verkiezen, door Iemand uit dit volk geboren te laten worden 
Die Hem op volmaakte wijze zou gaan groot maken en verheerlijken, 
namelijk Jezus, Gods eigen Zoon, de Messias.
En ieder die in deze Messias gelooft, verheerlijkt daardoor ook God, 
Zijn Vader.
Israël is als volk grotendeels te kort geschoten in haar opdracht. God 
wordt nu 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, niet tijdelijk, maar eeuwig.  

Jesaja 49: 3 Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie 
Ik Mij zal verheerlijken. 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.

Jesaja 60: 21 Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen 
zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een 
werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden.

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, 
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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 ge-
geven 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 planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.

88.26 Alle knie zal voor Hem buigen 

Alle tong zal bij God zweren. God zweert dit bij Zichzelf.
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 buigen, (Filippenzen 2:8-11). 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. En 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 bekendge-
maakt? 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 gerechtigheid een woord 
uitgegaan en het zal niet terugkeren-dat voor Mij elke knie zich zal buigen, 
elke tong bij Mij zal zweren.

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

Het volk Israël zal tot zegen zijn voor alle andere volken op deze aar-
de. Of anders gezegd, Israël zal de wereld met vruchten vervullen. 
God zegt via Zijn profeet Jeremia dat Hij Zijn volk zal vermeerderen 
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en zal verheerlijken, (Jeremia 30:19). God zal Israël zijn als de dauw en 
Israël zal bloeien als een lelie, (Hosea 14:5,6).
En 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.

88.28 Blinden zullen weer zien, zachtmoedigen  
     zullen vreugde hebben, armen  
     zullen juichen

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 ver-
ootmoedigd 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.

88.29 Geen geweld, geen spotters zullen  
     er meer zijn

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. En Israël zal niet meer het onderwerp 
van spot zijn, van antisemitische spot en cartoons. Israël zal niet meer 
de schuld krijgen van alles wat er op de wereld verkeerd gaat. Ook 
geen anti-Israël resoluties meer in de Verenigde Naties.
Ook deze organisatie zal dan moeten buigen onder de heerschappij 
van Koning Jezus. 
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Jesaja 29: 20 Want de geweldpleger zal omkomen, het zal uit zijn met de spot-
ter. En allen die uit zijn op onrecht, zullen uitgeroeid worden: 21 zij die een mens 
schuldig verklaren om een woord, zij die valstrikken leggen voor wie opkomt 
voor het recht in de poort, zij die de rechtvaardige wegdrukken, de woestenij in.

88.30 Er zal regen , brood, en vee zijn

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 irrigatiesystemen 
meer nodig zijn. De akkers zullen voldoende opbrengst geven voor de 
voedselvoorziening. De weiden zullen vol zijn met kudden vee.

Jeasaja 30: 23 Dan zal Hij regen geven over uw zaad waarmee u het land 
ingezaaid 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 bewerken, zullen gezouten voer eten, dat geschud 
is met schep en zeef.

88.31 De HEERE zal Israël troosten

De HEERE belooft dat Hij Israël zal troosten. Waarom gaat de HEERE 
Israël troosten? Is dat nodig? Waarom gaat de HEERE andere volken 
niet troosten? Dat zijn zo maar een paar vragen die bij ons kunnen 
opkomen. In de onderstaande teksten geeft de HEERE Zelf antwoord 
op die vragen. In Jesaja 49:13 noemt God Zijn volk, Zijn ellendigen. En 
zo voelen zij het zelf blijkbaar ook. Van God verlaten , door God vergeten. 
En dat nu al bijna 2000 jaren. 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 gene-
zen van de wonden die geslagen zijn. 



593

Jesaja 40: 1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, 2 spreek naar het 
hart van Jeruzalem 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.

Jesaja 49: 13 Juich, hemel, en verheug u, aarde, 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.

Jesaja 51:12 Ik, Ik ben het Die u troost. Wie bent u dat u bevreesd bent voor 
een sterveling, 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?

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.

Jesaja 57: 18 Ik heb zijn wegen gezien, Ik zal hem genezen, Ik zal hem leiden 
en hem vertroosting bieden, namelijk zijn treurenden. 19 Ik schep de vrucht 
van de lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is, zegt de 
HEERE, en Ik zal hem genezen.

88.32 Vreemdelingen zullen Israël dienen

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 ge-
daan kan en mag worden. Dit alles omdat het land bijzonder door de 
HEERE gezegend wordt. Dit proces is nu al meer dan 60 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.
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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 generatie op generatie.5 Vreemden zullen klaarstaan en 
uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbou-
wers zijn.

88.33 De HEERE heeft Israël gegrift in Zijn  
     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 ontfermen over Zijn volk Israël. ‘Die dagen’, waarin uit-
gestort zal worden de Geest van de genade en de gebeden over het 
overblijfsel van Israël, dat zalig zal worden. En 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 iedere Israëliër gegraveerd staat in Zijn handpal-
men, ook al is hij besneden en behoort hij tot het verbondsvolk.
Dat betekent ook dat gedoopte kinderen, ook al hebben ze gelovige ou-
ders, 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 door genade, door wedergeboorte en bekering, gegra-
veerd in Gods handpalmen. Opgenomen in het Nieuwe Verbond van 
Jezus, de Messias, het verbond in Zijn kostbaar bloed.

Jesaja 49: 16 Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn 
steeds vóór Mij.

Haggaï 2:24 Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal Ik u, 
Zerubbabel, zoon van Sealthiël, Mijn dienaar, nemen, spreekt de HEERE. Ik 
zal u maken tot een zegelring, want u heb Ik verkozen, spreekt de HEERE 
van de legermachten.

Zie ook Openbaring 21:10-21



595

88.34 De woestijn zal worden als een Hof  
     van Eden

In Jesaja 51 gaat het niet alleen over de woestijn, het dorre land van 
de Negev. Het gaat 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 namens de 
HEERE over. 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. 
Psalmen en geestelijke liederen. Gods wet zal in hun harten zijn. En 
het Israëlische volk zal zijn tot een licht voor alle volken. Dat zijn ze 
nu 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.

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 ver-
hoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden.

Jesaja 58: 11 En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre stre-
ken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als 
een bron waarvan het water nooit ontbreekt. 12 En wie uit u voortkomen, zullen 
de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op 
generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen 
dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen.
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88.35 Israël zal het volk van God zijn en  
     de HEERE zal 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. Al beseffen 
en erkennen velen in Israël dat zelf nog niet. Ook veel christenen en 
kerken zien geen toekomst voor Israël omdat ze niet in het duizend-
jarig Vrederijk geloven. Dus ook dan nog steeds vervangingstheolo-
gie. Bovendien passen ze de beloften voor Israël geestelijk toe op de 
kerk.
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, wat aan de 
vaderen beloofd is, en dat straks in 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.

Jesaja 51: 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.

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 ne-
men en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ik hun een God zijn.

Ezechiël 36: 28 U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u 
zult een volk voor Mij zijn en Ik zal een God voor u zijn.

Zacharia 13:9b ...Het zal Mijn Naam aanroepen en Ik zal het verhoren. Ik 
zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

88.36 Zij zullen Priesters des HEEREN zijn

In die tijd zullen al de mannen van Israël priesters van de HEERE ge-
noemd 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 zijn een zegen voor hun ge-
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zin, 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 offers werden weer gebracht. Er was 
weer verzoening voor de zonden en het volk vierde een dubbel feest 
van de ongezuurde broden, veertien dagen lang. Het volk werd geze-
gend, er waren inkomsten en er was vreugde en blijdschap.
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 worden door hun 
vijanden. Er zal vreugde en blijdschap zijn in het beloofde land, vre-
de en gerechtigheid. En dit alles onder de heerschappij van Koning 
Messias Jezus. In Openbaring 20:6 zegt de Messias Zelf dat niet al-
leen de mannen van Israël priesters zullen zijn, maar ook al degenen 
die wedergeboren zijn uit Joden en heidenen zullen priesters zijn en 
met Hem als koningen op de aarde regeren.

Jesaja 60: 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 HEERE 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... 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.

Jesaja 61: 6 Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u 
noemen: dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten, u 
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.

Jesaja 66: 12 Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik doe de vrede naar haar toe-
stromen als een rivier, en de luister van de heidenvolken als een alles weg-
spoelende beek. Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen en op de 
knieën vertroeteld worden.
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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 opstan-
ding. 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.

88.37 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. Die zullen ze dienen. Alle 
stammen van Israël zullen dat doen, want ze zijn allen weer terug in 
het beloofde land. Zij zullen aan de HEERE alleen dankoffers bren-
gen, want zoenoffers zijn niet meer nodig. De Messias Jezus heeft 
al hun zonden verzoend aan het kruis, Zijn leven gegeven tot een 
verzoening van al hun zonden.
Aldus verzoend kunnen zij anderen tot zegen zijn, hun gezin, hun 
naasten en al de volkeren. En velen uit de volkeren zullen naar 
Jeruzalem gaan om de Messias te aanbidden.

Ezechiël 20: 40 want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, 
spreekt de Heere 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 al uw geheiligde gaven.

Ezechiël 37: 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 gezondigd hebben, en Ik zal hen reinigen. 
Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn. 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.
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Maleachi 1: 11 Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal 
Mijn Naam groot zijn onder de heidenvolken; in elke plaats zal aan Mijn 
Naam een reukoffer gebracht worden, en een rein graanoffer. Voorzeker, 
Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de HEERE van de 
legermachten.

88.38 Zij zullen een nieuwe naam krijgen

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 den-
ken en vermoeden, maar alleen zelf kan men dat zeker weten. Hoe 
dan? De apostel Paulus zegt in Romeinen 8: 16 Deze Geest getuigt 
met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.
Als iemand de Heilige Geest heeft ontvangen, weet deze ook of hij of 
zij die nieuwe naam heeft ontvangen. In die dagen hebben allen in 
Israël de Heilige Geest ontvangen 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. 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.
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Jeremia 33: 16 In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem on-
bezorgd 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 geven met op die steen een nieuwe naam 
geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.

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

Wanneer zijn daar die wachters op de muren van Jeruzalem? Nu al? 
Nee, de profeet 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!
De volken zullen al of niet geveinsd de Messias aanbidden. 
In die tijd zullen er wachters op de muren van Jeruzalem staan, dag 
en nacht, en 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. 

Jesaja 52: 8 Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen 
zij, want zij zullen 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.

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. 7 Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij 
Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde... 10 Ga 
door, ga door, de poorten door, bereid de weg voor het volk, verhoog, ver-
hoog 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
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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.

Zacharia 3: 7 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen 
gaat en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult, dan zult ú ook Mijn huis 
besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang geven met 
hen die hier staan.

88.40 De HEERE heeft gezworen dat Hij niet meer  
     toornig zal zijn

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 dienen nu niet meer de afgo-
den, maar de God van hun vaderen. Deze God die hen vrijwillig zal 
liefhebben. Dat betekent dat er geen enkele reden in het volk zelf is 
waarom de HEERE hen zal liefhebben. Hij heeft Zijn volk lief, maar 
het is pure genade. Zij hebben niets verdiend.

Jesaja 54: 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 ge-
zworen dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal.

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 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. 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.
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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 zullen opnieuw in 
zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok; zijn 
gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon.9 Efraïm, wat heb Ik nog met de 
afgoden te maken? Ík heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn 
als een altijd groene cipres. Door Mij is bij u vrucht te vinden.

88.41 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 teksten die over het 
komende Vrederijk gaan. Over de bekering en zaligheid van Israël. 
Aan Gods verkiezing zijn geen voorwaarden verbonden, althans nu 
niet meer. Dat was en is wel zo, als het volk nog onder de Wet van 
Mozes leeft. In die dagen leven 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 om-
gaan. 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 godde-
loosheid 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? 
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.
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Jesaja 61: 8 Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat roof bij het 
brandoffer, en Ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn en Ik zal een 
eeuwig verbond met hen sluiten. 9 Hun nageslacht zal onder de heidenvol-
ken bekend worden, en hun nakomelingen te midden van de volken. Allen 
die hen zien, zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de HEERE heeft 
gezegend.

Zacharia 8: 16 Dit zijn de dingen die u doen moet: spreek de waarheid tegen 
elkaar, oordeel naar waarheid in uw poorten met een oordeel dat de vrede 
dient, 17 bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar en heb een valse eed 
niet lief, want dit alles is iets wat Ik haat, spreekt de HEERE. 18 Het woord 
van de HEERE van de legermachten kwam tot mij: 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!

88.42 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 vijanden.
Of het land werd bezet en de bevolking werd al of niet weggevoerd in 
ballingschap of verstrooid. En de opbrengsten van het land kwamen 
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 zul-
len genieten!

Jesaja 62: 8 De HEERE heeft gezworen bij Zijn rechterhand en bij Zijn ster-
ke arm: Nooit zal Ik uw koren meer geven als voedsel aan uw vijanden, en 
nooit zullen vreemdelingen 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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88.43 Indien Israël de sabbat houdt zullen zij  
     genieten van het land der vaderen

Deze belofte wordt vervuld in die dagen. In deze dagen wordt de 
sabbat niet volkomen gehouden. Daarom is ook nog niet vervuld wat 
in het volgende vers staat. Dat zal echter zeker komen in die dagen 
van het Vrederijk. De sabbat is een eeuwige inzetting, een gebod dat 
eeuwig blijft gelden. (Leviticus 16:31). De sabbat houden is een zeer 
belangrijk gebod van de HEERE. Israël heeft dit gebod vaak overtre-
den 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 verlus-
tiging 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.

88.44 Er zal niet meer over de ark van het  
     verbond gedacht en gesproken worden

De ark van het verbond stond oorspronkelijk opgesteld in de taber-
nakel. Eerst in de woestijn en later in Jeruzalem. Op de ark lag het 
verzoendeksel, de plaats waarop de zonden van het volk verzoend 
moesten worden door het bloed van stieren en bokken.
Door het offer van de Messias is het offeren van de dieren niet meer 
nodig. De ark was trouwens al heel lang niet meer in de tempel aan-
wezig. Met de verovering van de tempel door de Chaldeeën is ook de 
ark weggevoerd en nooit meer teruggekeerd.
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 ver-
bond. Deze blijkt in de hemel te zijn. Maar dit is de hemelse ark, 
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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 vruchtbaar 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 bliksem-
stralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

88.45 Er zal zegen zijn voor land, mensen en  
     dieren

In het voorgaande hebben we al veel zegeningen besproken. De ze-
geningen zullen zó groot en veel zijn dat er bijna geen woorden voor 
te vinden zijn om dat uit te drukken. De zegeningen betreffen men-
sen, 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. 
En de HEERE is geen karig God. Integendeel. Zij zullen een over-
vloed van zegeningen ontvangen uit de Hand van hun God.

 Jesaja 65: 8 Zo zegt de HEERE: Zoals wanneer er nog sap in een druiventros ge-
vonden wordt en men zegt: Richt hem niet te gronde, want er is een zegen in, zo zal 
Ik doen ter wille van Mijn dienaren. Ik zal hen niet allen te gronde richten. 9 Ik zal 
nageslacht uit Jakob doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van Mijn bergen; 
Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen en daar zullen Mijn dienaren wonen. 
10 Saron zal tot een schaapskooi worden en het Dal van Achor tot een rustplaats 
voor rundvee, voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft.

Ezechiël 34: 29 Ik zal een Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zul-
len 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.
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Ezechiël 36: 29 Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het 
koren en Ik zal het veel doen worden: Ik zal u geen hongersnood opleggen. 30 Ik 
zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen, zodat u 
onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt.

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

Uit de woorden in Jeremia 3:19 geeft de HEERE ons een blijk van Zijn 
hoop en verwachting. Hij hoopte en verwachtte dat Israël tot Hem te-
rug 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 verwel-
komen. Zie ook Jesaja 65:2; Jeremia 3:4; Jeremia 31:20 en Hosea 11:8.

Jeremia 3: 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.

88.47 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 daar de Messias Jezus aanwijst 
als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Door beke-
ring en wedergeboorte kunnen mensen gereinigd worden van alle zonde 
door Zijn bloed dat reinigt van alle zonde. De Heilige Geest is de grote 
weerhouder van de zonde.(2Thessalonicenzen 2:3-9) De Heilige Geest is 
de fontein tegen de zonde en onreinheden. De Messias is de Fontein, de 
Bron van levend water. Hij geeft levend water. (Johannes 4:13,14)

Ezechiël 36: 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.

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!
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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 rechtvaardigheid 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,

88.48 Alle zonen van Israël zullen leerlingen  
     van de HEERE zijn

Zij, dat zijn de zonen, de mannen van Israël zullen door God ge-
leerd zijn. En als ze door God geleerd zijn, komen ze allemaal tot 
de Messias. Dat zal voor hen zelf het grootste geluk meebrengen, 
wat er op deze aarde bestaat. De profeet noemt dat heil, gelukzalig-
heid. Maar ze mogen het niet voor zichzelf houden. Want het Woord 
van de HEERE moet verkondigd worden aan alle volken die jaarlijks 
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 on-
derwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit 
Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Jesaja 54: 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.

Jeremia 31: 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder 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.

Johannes 6: 45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God 
onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, 
komt tot Mij.
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88.49 Er zullen herders naar Gods hart zijn om  
     Zijn volk te weiden en vreugdeboden.

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 scha-
pen 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. Het staat in: 

Ezechiël 34: 16 Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terug-
brengen, 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 en cre-
do’s op en dergelijke. Ik vraag mij af of Ezechiël 34:16 daarin ook is 
opgenomen. Behalve dan het welgedane en sterke wegvagen. Dat 
moeten we aan de HEERE overlaten.

Jeremia 3: 14 Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ik 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.

Jeremia 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.

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 wei-
deplaats 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. 16 Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal 
Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik



609

versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze 
weiden zoals het hoort... 20 Daarom, zo zegt de Heere HEERE tegen hen: 
Zie, Ik zal Zelf oordelen tussen het vette kleinvee en het magere kleinvee, 21 
omdat u al het zwakke met flank en schouder wegduwt en met uw horens 
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 oordelen tussen 
kleinvee en kleinvee. 23 Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal 
ze weiden: Mijn Knecht David. Hij zal ze weiden en Hij zal een Herder voor 
ze zijn. 24 En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David 
zal Vorst zijn in hun midden. Ik, de HEERE, heb gesproken... 31 En u, Mijn 
schapen, schapen van Mijn weide, u bent mens, maar Ik ben uw God, spreekt 
de Heere HEERE.

Zacharia 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.

88.50 Het volk van Israël zal een kroonjuweel  
     van hun God zijn

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 zul-
len stralen en blinken als juwelen in een kroon. En dat zal volkeren 
aantrekken om naar Jeruzalem op te trekken.
 

Jesaja 60: 3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de 
glans van uw dageraad.

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 jongemannen, en de nieuwe wijn die van de 
meisjes doen overlopen.
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De HEERE God is met Israël een verbintenis aangegaan. Die verbin-
tenis wordt door de HEERE Zelf vergeleken als een relatie tussen een 
Man en een vrouw. Het is beeldspraak, een metafoor, die iets duide-
lijk wil maken. Een metafoor is echter een beperkte beeldspraak. Het 
is niet de bedoeling dat er op door gefantaseerd 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 
wordt geboren uit de maagd Maria, de mooiste vrucht die een vrouw 
ooit kan voortbrengen op deze aarde. De relatie tussen de Messias 
Jezus en het volk Israël is 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 rouw-
klacht uiten als over een “enig kind”. Dit staat in:

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 was, hadden verworpen.

In Openbaring 12, waar de gehele heilsgeschiedenis gecentraliseerd 
is, wordt gesproken over de vrouw (Israël) die een Zoon baart (de 
Messias).

89 Israël zal de eeuwige
bruid van God worden
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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 heb-
ben. 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.

Over het begin van de relatie tussen God en Israël.

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 tijd van 
de eerste dagen van het huwelijk, na de wetgeving op de Sinaï, de 
verbondsluiting, en aan de tocht door de woestijn:

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. Israël heeft overspel gedaan en heeft andere goden nage-
lopen. 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 aanne-
men. God zal Israël opnieuw tot bruid werven, voor eeuwig onder-
trouwen.
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 
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HEERE zich weer over Israël ontfermen met eeuwige goedertie-
renheid. 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 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”, “doch-
ter van Sion”, “dochter van Jeruzalem”. (Jesaja 37:22) 

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 vergeten, 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.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 barmhartig-
heid zal Ik u bijeenbrengen. 8 In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor 
u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertieren-
heid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.

Jesaja 62: 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 ver-
langt naar u, en uw land zal getrouwd worden. 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.

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 Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE.
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In Hosea 2: 13-22 werkt de HEERE verder uit hoe dit zal gaan straks, 
Israël opnieuw tot bruid werven, opnieuw met dit volk trouwen. Het 
klinkt als een liefdesroman, maar dan wel één van hemelse orde. De 
HEERE zal haar lokken in de woestijn, tot haar hart spreken, zodat 
zij haar hart weer aan de HEERE gaat geven en niet aan de afgoden 
zoals Baäl. De HEERE zal haar vruchtbaar land geven om te wonen, 
wijngaarden enz. en zij zal geen last meer hebben van oorlog met 
haar vijanden en geen last van wilde dieren. En Israël zal weer zingen 
zoals zij vroeger gezongen hebben toen zij verlost waren 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 ver-
bonden worden. Wat een heerlijke beloften voor Israël. En 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. 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. 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 ver-
horen, 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!

In Hosea 3 wordt de tijd beschreven vóór dat Israël weer als Bruid 
wordt geworven.
In die tijd leeft Israël nu. Dit is dus een heel aktuele profetie. Israël 
leeft nu nog in die vele dagen waarin zij geen koning hebben, geen 
offers, geen priesters met efod en Urim en Thummim.
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Maar heel opmerkelijk, zij zullen ook geen andere goden aanbidden. 
Israël, als vrouw zal geen andere man hebben. Zij zullen, als voor-
beeld, niet Allah van de moslims gaan aanbidden. Maar de HEERE 
zal ook nog niet tot hen komen. Zij moeten wachten tot de tijd van 
de bekering. Dan zal God Israël weer aannemen. Zij zullen bevende 
tot Hem komen. Bevende vanwege hun zonden. Maar de HEERE be-
moedigt 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, 
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, Die uit hen geboren is, 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 be-
mind wordt door haar levens gezel, maar overspel pleegt, zoals de HEERE 
de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden 
van rozijnenkoeken. 2 Voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst 
kocht ik haar toen voor mij. 3 En ik zei tegen haar: U moet veel dagen bij 
mij blijven, u mag geen hoererij bedrijven; u mag geen andere man toebeho-
ren, en ook ik zal niet bij u komen. 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.
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Wanneer zal de Messias komen? Een exact tijdstip is in het Woord 
niet te vinden.
Jezus zegt: Van die dag en dat uur weet niemand, ook niet de enge-
len in de hemel, dan alleen Mijn Vader.” (Mattheüs 24:36). Maar God 
heeft ons niet zonder duidelijke aanwijzingen gelaten. Hij heeft ons 
de tekenen der tijden gegeven:

Politieke tekenen:
Oprichting van de staat Israël (Ezechiël 37:1-14, Lukas 21:29-32).
Bevrijding van Jeruzalem (Lukas 21:24; Openbaring 11:2).
Oorlogen en opstanden (Lukas 21:9,10).

Economisch tekenen: 
Dure tijden en hongersnoden (Mattheüs 24:7).

Geologische tekenen:
Aardbevingen (Lukas 21:11).
Vloeden en overstromingen (Lukas 21:25).

Astronomische tekenen
Aan zon , maan en sterren (Lukas 21:25).
Krachten van de hemel bewegen (Lukas 21:26).

Psychische tekenen:
Radeloosheid, benauwdheid en vrees (Lukas 21:25,26).

Morele tekenen:
Toestanden als in Sodom (Lukas 17:26-30; Genesis 19:4-9).
Goddeloosheid ( 2Timotheüs 3:1-5; Judas 1:14-16).

90 De tweede komst 
van de Messias op  
de Olijfberg
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Ongerechtigheid neemt de overhand (Mattheüs 24:12).
Leven als in de dagen van Noach. (Mattheüs 24:37,38).
Leven als in de dagen van Lot, (Lulas 17:28)

Geestelijke tekenen:
Het Evangelie wordt wereldwijd verkondigd (Mattheüs 24:14).
Vervolging van degenen die in Jezus geloven (Mattheüs 24:9,10).
Valse messiassen en profeten (Mattheüs 24:5,11,24).
Sterke toename dwalingen (2Thessalonicenzen 2:9-11; 2Timotheus 4:3,4).
Toename ongeloof (Lukas 18:8; 1Timotheus 4:1).
Toename afval en spot (2 Thessalonicenzen 2:3; 2Petrus3:3).
De mens van de zonde gaat heersen (2Thessalonicenzen 2:3,4; 
Mattheüs24:15; Daniël 9:27; Daniël 11:31; Daniël 12:11; Openbaring 13:5-7).

Deze zijn het begin van de weeën (Mattheüs 24:8), die ook volgens de 
Talmud tekenen van de komst van de Messias zijn.

“Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog 
en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.” (Lukas 21:28)

De Heere Jezus is naar de hemel opgevaren vanaf de Olijfberg, die 
aan de oostzijde van Jeruzalem ligt. Vanuit dezelfde richting zag de 
profeet Ezechiël ook Zijn wederkomst.
Dit is een profetie in symbolische taal, maar de engelen hebben bij 
de hemelvaart van de Messias Jezus hetzelfde aangekondigd aan Zijn 
discipelen. Hij zal niet alleen op dezelfde manier terugkomen, maar 
ook op dezelfde plaats terugkomen.
De plaats waar Hij ook tranen geweend heeft over de onbekeerlijk-
heid van Jeruzalem.Hij zal daar terugkomen in glorie en majesteit.

Onder de Joodse rabbijnen is er wel de Messiasverwachting. Maar 
zij wachten op de eerste komst van de Messias. Deze Messias zal 
dan Koning zijn over Israël, maar zij zien Hem niet als de Zoon van 
God. Maimonides (1135-1204), rabbi Moshe, zoon van Maimon, één 
van Israëls grootste geleerden en medicus zegt: ‘Ani ma’amien…. Ik 
geloof met oprecht geloof in de komst van Masjiach en hoewel hij 
draalt verwacht ik toch elke dag dat hij zal komen’. Zij verwachten 
echter niet de Messias Jezus, de Zoon van God.

Het idee van een tijdelijk Messiaans rijk is niet ontwikkeld binnen het 
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christendom, maar komt al voor in de Joodse Apocalyptische litera-
tuur, zoals in 4 Ezra en 1 Henoch. Dit idee is sterk beïnvloed door het 
verlangen dat Israël weer als zelfstandige staat zou bestaan. Zo is er 
in 1 Henoch sprake van een periode van 7 weken. Na die de periode 
is er een tijdelijk Messiaans koninkrijk. Daarna is er sprake van een 
nieuwe hemel en nieuwe aarde.

De terugkomst van Jezus de Messias heeft grote gevolgen voor het 
gelovig overblijfsel van Israël, maar zal ook grote gevolgen hebben 
voor Jeruzalem en omgeving. Het zal een dag zijn waarop er geen 
kostelijk licht zal zijn maar ook geen dikke duisternis.

Zacharia 14: 6 Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet 
zal zijn, evenmin 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.

Jesaja 60: 1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van 
de HEERE gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken 
en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn 
heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 En heidenvolken zullen naar uw licht 
gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.

Jeruzalem en Israël zullen dan geen muren meer nodig hebben om 
zich te beschermen tegen de terroristische aanvallen. De HEERE zal 
Zelf als een muur van vuur rondom hen zijn.

Zacharia 2: ...Jeruzalem 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 zal in haar midden tot heerlijk-
heid zijn.

Dan zullen de woorden uit Spreuken 4 in vervulling gaan:

“18 maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaande-
weg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.”

Op die dag neemt de HEERE de heerschappij van Israël en de volken 
op Zich.
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En de volken die zijn overgebleven van al de volkeren, die te-
gen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar optrekken om 
zich neer te buigen voor de Koning, de Messias Jezus,  om het 
Loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:16).

De HEERE heeft aan Mozes al bekend gemaakt wat er in die dagen 
of op die dag zal gebeuren:

Deuteronomium 33: 2 Hij zei: De HEERE is van Sinaï gekomen, als de zon 
kwam Hij uit Seïr op. Hij verscheen blinkend vanaf de Paranbergen, Hij kwam 
met tienduizenden heiligen, aan Zijn rechterhand was een vurige wet voor hen. 
3 Ja, Hij heeft de volken lief! Al Zijn heiligen zijn in Uw hand, Zíj zitten aan Uw 
voeten en vangen iets op van Uw woorden... 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!.

In Psalm 48 geeft de HEERE ons al een schitterend beeld van hoe het 
zal zijn in het Messiaanse Rijk, na de grote verdrukking. Als de vijan-
den verschrikt en verslagen zijn door de Messias, de grote Koning, 
en Hij als Koning zal wonen en regeren te midden van Zijn volk, het 
Joodse volk.

Psalm 48:1 Een lied, een psalm, van de zonen van Korach. 2 De HEERE is 
groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg. 3 Mooi 
van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, 
de stad van de grote Koning! 4 God is in haar paleizen; Hij is er bekend als een 
veilige vesting. 5 Want zie, koningen hadden zich verzameld, zij waren samen 
opgetrokken. 6 Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd, zij werden door 
schrik overmand, zij haastten zich weg. 7 Huiver greep hen daar aan, smart als 
van een barende vrouw. 8 Met een oostenwind breekt U de schepen van Tarsis 
stuk. 9 Zoals wij het gehoord hadden, zo hebben wij het gezien in de stad van 
de HEERE van de legermachten, in de stad van onze God: God zal haar stand 
doen houden tot in eeuwigheid. Sela 10 O God, wij gedenken Uw goedertie-
renheid in het midden van Uw tempel. 11 Zoals Uw Naam is, o God, zo is Uw 
roem, tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol gerechtigheid. 12 
Laat de berg Sion zich verblijden; laat de dochters van Juda zich verheugen 
omwille van Uw oordelen. 13 Ga rondom Sion en loop eromheen, tel haar to-
rens, 14 richt uw hart op haar vestingwal, kijk nauwkeurig naar haar paleizen 
om het aan de volgende generatie te vertellen. 15 Want deze God is onze God, 
eeuwig en altijd; Híj zal ons leiden tot de dood toe.



619

Psalm 110: 5 De Heere is aan Uw rechterhand, Hij verplettert koningen op 
de dag van Zijn toorn. 6 Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het 
slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een 
groot land.

Met name de volken die Israël beroofd hebben, kwaad gedaan heb-
ben, zullen hun straf niet ontgaan. Nadat de Messias is teruggekeerd 
op de aarde, eer en heerlijkheid heeft ontvangen, zal Hij Zijn heer-
schappij over de volken realiseren. De profeet Zacharia spreekt hier-
over in hoofdstuk 2:8: “For thus says the LORD of hosts: He sent Me 
after glory, to the nations which plunder you; for he who touches 
you touches the apple of His eye.” Ik geef deze tekst weer volgens 
de Engelse Nieuwe King James vertaling, naar mijn mening de beste 
voor deze tekst. “Hij zendt Mij na heerlijkheid te hebben ontvangen, 
naar de volken die u beroofd hebben, want hij, wie u aanraakt, raakt 
de appel van Zijn (Goddelijk) oog aan” (Vrije vertaling)

Daniël 7: 13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken 
van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen 
en men deed Hem voor Zijn aangezicht nader bijkomen. 14 Hem werd gege-
ven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten 
Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet 
ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

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.

De rabbi A.J. Rosenberg zegt in “the books of the Twelve Prophets”, 
dat het in Zacharia 12:10 gaat over Messias de zoon van Jozef. In de 
Talmoed wordt dit vers zo uitgelegd dat het daar gaat over de tijd van 
de Messias, en dat de Messias die als martelaar doorstoken werd de 
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Messias zoon van Jozef zal zijn. (Sukkah 52a). Als de rabbijnen leren 
dat de lijdende knecht uit Jesaja 53 het Joodse volk is, wijken zij af van 
de leer van de Talmoed. 
Voorafgaande aan de komst van de Messias Jezus zal er volgens 
Zacharia 14 nog een zware strijd plaats vinden tegen Jeruzalem. Deze 
strijd begint met de aanval van Gog en Magog op Israël en Jeruzalem 
en eindigt met het strijden van alle heidenvolken tegen Jeruzalem. 
Jeruzalem zal het dan heel benauwd krijgen. Velen zullen wegvluch-
ten naar de woestijn. De Messias Jezus zal echter op het hoogtepunt 
van de strijd terugkomen op de Olijfberg. Dan zullen de heidenvol-
ken door de Messias vernietigd worden en het overblijfsel van Israël 
zal door de Messias, hun Koning, beschermd en verlost worden

Zacharia 12:2 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. 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 sne-
den 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.5 Dan zullen 
de leiders van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem 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.7 En de 
HEERE zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister 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. 9 Op die dag zal het gebeuren 
dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.

Zacharia 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 geplun-
derd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in balling-
schap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de 
stad. 3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de 
dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.
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Zacharia 14: 4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor 
Jeruzalem ligt, ten oosten er van. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten 
worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ont-
staan, 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!

Maleachi 3: 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 graanoffer 
van Juda en Jeruzalem voor de HEERE aangenaam zijn, zoals in de dagen 
van oude tijden af, zoals in vroegere jaren. 5 Ik zal naar u toe komen voor 
het oordeel. Ik zal een snelle Getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de over-
spelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van een 
dagloner met geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemde-
ling ombuigen, en Mij niet vrezen, zegt de HEERE van de legermachten. 6 
Want Ik, de HEERE, ben niet veranderd, ú, kinderen van Jakob, bent daarom 
niet omgekomen.

Mattheüs 26: 64 Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van 
nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechter hand van de 
kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Zie ook Markus 
14:62.

Lukas 21: 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de 
aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen 
van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en 
verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krach-
ten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27 En dan zullen zij de 
Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 
28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef 
uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.
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Handelingen 1: 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl 
zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl 
Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee 
mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese man-
nen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van 
u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terug komen als u Hem 
naar de hemel hebt zien gaan.

Handelingen 3: 19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitge-
wist 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 verkon-
digd 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.

Openbaring 1: 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook 
zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw 
over Hem bedrijven. Ja, amen.
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Inleiding
Dit Messiaanse Koninkrijk zal, volgens Openbaring 20, duizend ja-
ren duren. De verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus 
is door de eeuwen heen niet altijd even sterk geweest. Integendeel, 
deze verwachting heeft altijd onder druk gestaan en satan heeft zijn 
uiterste best gedaan deze verwachting geheel te doen verdampen. 
Daar is hij maar ten dele in geslaagd. Er zijn altijd gelovigen en groe-
pen gelovigen geweest die de wederkomst van de Heere levendig 
gehouden hebben. En dat op Schriftuurlijke gronden.

De apostel Petrus bevestigt in zijn toespraak (preek) in Handelingen 
3:21 dat alle profeten over de toekomst van de Heere hebben gespro-
ken. En in zijn preek in Handelingen 2 spreekt Petrus zelf ook over 
de toekomst des Heeren, herhalende wat door de profeten is gezegd 
over de dag des Heeren.
In zijn evangelisatieprediking noemt de apostel Paulus voor de 
Grieken de wederkomst als één van de belangrijkste redenen om zich 
te bekeren. (Handelingen 17:31).
De komst van de Messias bestaat in de Schriften uit verschillende fasen. 
In Psalm 40 wordt ons gepredikt “Zie , Ik kom”. De Messias is gekomen 
als de “Goede Herder” (Johannes 10:11), Die Zijn leven stelde voor de 
schapen. Na Zijn opstanding is Hij verschenen als de “Grote Herder”: 

Hebreeën. 13:20 De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de scha-
pen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond 
van het bloed van het eeuwige verbond; 

Romeinen 8:34 Die als de Hogepriester voor het aangezicht van God voor 
de Zijnen bidt.

91 De voorzegging van
een aards Messiaans
Koninkrijk
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Straks zal Hij terugkomen als de “Overste Herder”, om de onverderfe-
lijke kroon der heerlijkheid uit te delen aan Zijn schapen (1 Petrus 5:4).

Indien in de prediking de verwachting van de wederkomst van de 
Heere Jezus ontbreekt, heeft dat ingrijpende gevolgen voor de indi-
viduele gelovige en de Gemeente.
Het verlangen naar Zijn wederkomst brengt dichter bij het Woord 
van God, dichter bij God zelf, dichter bij de Heere Jezus, dichter bij 
Gods volk, en dichter bij de mensen die verloren dreigen te gaan. 
Het verlangen naar Zijn wederkomst maakt ook losser van de wereld, 
losser van de zonde en losser van het eigen ik. Als het eigen ik nog de 
boventoon voert, als we niet met Jezus gestorven zijn en opgestaan 
in een nieuw leven, staan wij het geluk van onszelf en anderen in de 
weg. Egoïsme is slecht voor onszelf en voor de medemens.

Op dit moment is de verwachting inzake Zijn terugkomst niet erg 
groot. Althans niet op de wijze zoals de Schrift ons dat laat weten. 
In de belijdenisgeschriften van de kerken wordt wel gesproken over 
de wederkomst van de Heere Jezus, maar alleen in de betekenis dat 
Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. In de be-
lijdenisgeschriften wordt niet gesproken over de opname van de 
Gemeente, de grote Verdrukking die daarna volgt en de komst van 
de Heere Jezus om een duizendjarig Vrederijk op te richten, waarin 
satan gebonden wordt. 
In de latere rooms-katholieke en oosters-orthodoxe theologie wordt 
dit Vrederijk opgevat als een figuurlijke afspiegeling van de vooraf-
gaande tijdperken waarin de Kerk van Christus triomfeert op aarde. 
Hoewel in de Schrift duidelijk wordt gesproken over een eerste op-
standing en een tweede opstanding, komt ook dit gegeven in geen 
enkel belijdenisgeschrift terug.
Deze lacunes in de belijdenisgeschriften en daardoor ook in de pre-
diking, hebben grote nadelige invloed gehad en hebben dit nog op 
het geestelijk leven. Het is mij gebleken dat deze onderdelen van 
de Schrift niet alleen ontbreken in de reformatorische belijdenisge-
schriften, in de Westminster Confessie en in de Confession of Faith 
1689, maar ook in de belijdenissen/statuten van vele Evangelische- en 
Baptistengemeenten. 
 
Afgezien van de factoren die ik hierboven genoemd heb, hebben 
deze lacunes ook invloed op onze houding ten aanzien van Israël, 
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het Joodse volk. Als er geen duizendjarig Vrederijk komt, hebben 
veel teksten uit de Bijbel geen enkele waarde meer. Tenzij alles ver-
geestelijkt wordt en toegepast wordt op de kerk. Legio teksten in de 
Bijbel gaan over het toekomstig Rijk van de Messias op aarde en ook 
vele teksten over de terugkomst van het Joodse volk naar het aan de 
Vaderen beloofde land, over het herstel van dit land, over het herstel 
van Jeruzalem, als de stad van de Grote Koning. Over de bekering van 
het Joodse volk en over de gevolgen van die bekering.
Vóór Wereldoorlog II werd door de kerken ook de terugkeer van het 
Joodse volk naar het Beloofde Land niet verwacht want ja, de kerk 
was in de plaats van Israël gekomen. Vervangingstheologie in optima 
forma! Maar er waren goede uitzonderingen. Echter ook nu is de 
vervangingstheologie nog springlevend in de kerken en gemeenten. 
Geen duizendjarig Vrederijk betekent in feite geen toekomst voor 
Israël. 

In de eerste eeuwen van de kerk was er weinig verschil van mening 
over de terugkomst van de Heere Jezus. Hieronymus, die in de 
vijfde eeuw leefde, was geen aanhanger van het duizendjarig Rijk. 
Toch erkende hij dat de christenen in Palestina in het algemeen het 
Chiliasme aanhingen. Hij zei o.a.: ”Wij kunnen ze niet veroordelen. 
Want veel mannen en martelaren hebben zulke zaken geloofd.”... 
“Indien wij de Openbaring aan Johannes letterlijk opvatten, dan ko-
men wij in het Joodse spoor. Verstaan wij die Openbaring geestelijk, 
zoals ze bedoeld is, dan schijnen we in conflict te komen met de 
opvatting van veel ouden”

Hiëronymus veroordeelde deze mensen niet als ketters en erkende 
het conflict dat zijn standpunt meebracht. Opmerkelijk is dat hij zegt 
dat het Chiliasme van Joodse oorsprong is. Dat klopt natuurlijk, want 
de gehele Bijbel is van Joodse oorsprong. De Heere Jezus, de profe-
ten en de apostelen waren alle van Joodse oorsprong. Via het Joodse 
volk is het Evangelie verspreid over de gehele wereld! Van de kerkva-
ders in de eerste drie eeuwen zijn diverse instemmende getuigenis-
sen bekend inzake het Chiliasme. 

Barnabas, waarschijnlijk de medearbeider van Paulus, heeft een brief 
nagelaten waarin hij opkomt voor de letterlijke opvatting van het dui-
zendjarig Vrederijk.
Clementius, medewerker van Paulus en Johannes, heeft gezegd “dat 
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de Apostelen doorgingen de goede boodschap te prediken dat het 
Koninkrijk nabij was om geopenbaard te worden”.

Papias (1e eeuw), een leerling van de apostel Johannes, verklaarde: “Er 
zal een duizendjarig Vrederijk komen , na de opstanding der doden, 
als de persoonlijke regering van de Messias op aarde zal gevestigd 
zijn.”

Polycarpus (1e eeuw) heeft gezegd: “Als wij Christus gehoorzamen en 
Hem behagen in deze bedeling, geloven we in de toekomende eeuw. 
Hij zal ons opwekken uit de doden. We zullen met Hem leven en 
regeren. De heiligen zullen de wereld oordelen”.

Irenaeus (2e eeuw), leerling van Polycarpus, beroept zich ter verdedi-
ging van het Chiliasme op profetische uitspraken als Jesaja 11:6 en 
Jesaja 65:25 waarin het gaat o.a. over de wolf en het lam, die tezamen 
zullen weiden. Hij beroept zich ook op de woorden van de Heere 
Jezus in Mattheüs 26:29 en van Paulus in 1 Corinthiërs 15:25-58. Hij 
verwachtte binnen korte tijd een volkomen Christusregering op aar-
de in Jeruzalem, waar de heiligen met Hem zouden heersen.

In een academisch proefschrift van Dr. W.S.C. Deyll (Voorganger Waalse 
kerk) over het duizendjarig Vrederijk zegt deze dat: “gedurende de eerste 
vier eeuwen, nagenoeg tot op de tijd van Augustinus, de leer van het dui-
zendjarig Vrederijk tot de lievelingsdogma’s van de gehele kerk behoorde; 
zó zelfs, dat Justinus de Martelaar verklaarde dat in de rooms katholieke 
kerk, voor zover hij die kende, het Chiliasme de heersende mening was. 
De verwerping kon niet anders beschouwd worden als een toenadering 
tot de “gnostische” denkbeelden. (Gnostiek en geloof waren in de eerste 
eeuwen elkaars tegenpolen. Gnostiek is een verzamelnaam van religieuze 
stromingen, w.o. mystieke kennis van de mens).
Justinus was 10 jaar oud toen Johannes stierf. Hij was een man van 
wijsgerige vorming. In zijn beroemde samenspraak met Trypho, een 
Joods man, zegt hij o.m.: “Ik en alle Christenen, die in alle opzichten 
rechtzinnig zijn, weten dat er een opstanding van het vlees is en een 
duizendjarig Vrederijk zijn zal, en dat Jeruzalem zal herbouwd wor-
den, vergroot en verfraaid.”
Verder zegt hij nog: “Zonder uitzondering nam de eerste Christelijke 
kerk het met zijn wensen zo goed overeenstemmende Chiliasme van 
de Apolcalypse over en bleef Openbaring 20 aansluitingspunt en be-
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wijsgrond voor allen, die vroeger of later de leer van het duizendjarig 
Vrederijk, in welke afwisselende vorm dan ook, omhelsden.”

Comenius zegt van Justinus de Martelaar, dat hij betuigde dat het 
geloof in een duizendjarig Vrederijk in zijn tijd door alle Christenen 
gedeeld werd. Deze Justinus heeft in het jaar 141 een apologie over de 
christelijke religie ter hand gesteld aan keizer Antonius Pius.

In de “Didache” , de leer van de twaalf apostelen, een apocrief ge-
schrift, wordt aan het eind gesproken over tweeërlei opstanding en 
tweeërlei wederkomst van de Messias.

Opmerkelijk is dat hoewel Origenes in het algemeen als een ketter 
wordt beoordeeld, men zijn bestrijding van het Chiliasme wel als ar-
gument tegen het Chiliasme gebruikt.

Ook Augustinus heeft de strijd aangebonden tegen het Chiliasme. 
De bekering tot het Christendom van Constantijn en zijn overwin-
ning op het heidendom, zag Augustinus als het komen van het dui-
zendjarig Vrederijk. Door de machtige invloed van Augustinus raakte 
de leer van het Chiliasme geheel op de achtergrond, hoewel deze 
in de eerste drie eeuwen door de gemeenten tamelijk algemeen 
was aanvaard. Augustinus stond op het standpunt dat het Rijk van 
Christus de kerk was. 

Het standpunt van Augustinus en ook van de r.k. kerk bleef tot aan 
de reformatie het heersende standpunt van de kerk. Maar ook na de 
reformatie kwam hier niet veel verandering in en dat is tot op heden 
nog zo in de r.k. kerk en reformatorische kerken. 
Wel zijn er na de reformatie altijd personen geweest die wel geloof-
den in een 1000 j. Rijk.

Van Prof. Dr. J.H. Gunning is het woord: “Het is de oorzaak geweest 
van het kwijnen der protestantse kerken, dat de Hervorming de blik 
op de toekomst verloren heeft. Haar belijdenisgeschriften zwijgen 
genoegzaam geheel van de toekomst des Heeren.”

Door de eeuwen heen zijn er altijd groepen geweest die aan de letter-
lijke uitleg van de Bijbel inzake het Chiliasme vasthielden. Dat waren 
de Waldenzen, de Katharen, de Apostelbroeders en aanhangers van 
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Wycliff en Joh. Hus. In latere tijd de broeders van de Vergadering der 
Gelovigen en de Vrij Evangelische Gemeenten.

Dr. H. Bavinck heeft eens gezegd: “Het mag opmerkelijk heten, 
dat, in weerwil van de grote plaats die de naam “Rijk Gods” in de 
Heilige Schrift inneemt, deze term toch uit de protestantse theolo-
gie bijna geheel is verdwenen..., in elk geval, de Eschatologie is één 
der minst doordachte en afgewerkte onderwerpen in de Christelijke 
Dogmatiek” 

Dr. Abraham Kuyper stelde dat: “Onze Gereformeerde theologen 
hebben dit onderwerp grotelijks verwaarloosd en aan ieder vrij spel 
gelaten om er een eigen mening op na te houden. In deze stand der 
kwestie zijn wij nog. In alle gereformeerde dogmatiek wordt er over 
heen gelopen.” We kunnen ook nu dr. Kuyper wel nazeggen “In deze 
stand van zaken zijn wij nog.”

In de zeventiende- en achttiende eeuw waren er verschillende theolo-
gen die vast geloofden in een komend herstel van Israël. Zij dachten 
echter daar niet allemaal gelijk over. En ook over de herbouw van de 
tempel werd heel verschillende gedacht. Het boek van Dr. M. van 
Campen, “Gans Israël”, geeft daar uitgebreide informatie over.

In de Middeleeuwen dachten de Katharen ,de Apostelbroeders, de 
Waldenzen, Wycliff, en Huss positief over een herstel van Israël.

De reformatoren Luther, Calvijn en Melanchton hielden vast aan de 
opvatting van Augustinus en daarmee aan de opvatting van rooms-
katholieke kerk en daarmee aan de heersende vervangingstheologie.

Na de Reformatie komen er een aantal theologen die, in afwijking 
van Calvijn, wel geloven in een etnisch herstel van Israël op basis 
van Romeinen 11:26-36 Zij dachten echter niet aan een letterlijke 
terugkeer naar Palestina. Hiertoe behoren Voetius, Hoornbeeck, 
Ridderus en Hellenbroek, Jacobus Alting, Henricus Groenewegen, 
David Flud van Giffen, Franciscus Burman sr., Coccejus, en Hero 
Sibersma. De laatste twee geloofden op grond van Romeinen 11:26 
aan een herstel van het etnische Israël, maar menen toch dat ‘ge-
heel Israël’ hier de Kerk is. De meeste van deze theologen zijn ech-
ter toch wel min of meer vervangingstheologen omdat zij op ba-
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sis van Romeinen 11 bij “geheel Israël” aan de kerk, het geestelijk 
Israël, denken. Deze groep vergeestelijkt de profetieën over Israël. 
Het is mogelijk dat deze theologen beïnvloed zijn door de refor-
matoren Martin Bucer, Theodorus Beza, Franciscus Junius, Petrus 
Vermigh, Andreas Osiander en David Paraeus.

Een tweede groep ziet ook Israël volgens Romeinen 11 als een etnisch 
Israël maar gelooft bovendien in een letterlijke terugkeer van Israël 
naar het beloofde land. In een nationaal herstel van de staat Israël. 
Zij geloven echter niet allemaal in de herbouw van de Tempel vol-
gens Ezechiël 40-48. Zij nemen niet alle profetieën over Israël letter-
lijk. Tot deze groep zouden behoren Wilhelmus á Brakel en Jacobus 
Koelman, Sibersma, Henricus Groenewegen, David Flud Van Giffen, 
Friedrich Adolph Lampe, Joannes Ernestus Jungius. Brakel denkt dat 
de Joden eerst zullen terugkeren en daarna bekeerd worden. 

Er is nog een derde groep die nog iets verder gaat en ook de her-
bouw van de Tempel mogelijk acht en de profetieën daarover min 
of meer letterlijk neemt. Dat zijn de theologen, Theodorus van der 
Groe, Jacobus Alting en Joachim Mobachius en de Tsjechische peda-
goog J.A. Commenius. Het herstel van de offerdienst ligt echter bij 
alle gereformeerde theologen bijzonder moeilijk.

Nederlandse theologen kunnen na de reformatie beïnvloed zijn door 
buitenlandse theologen. De navolgende buitenlandse theologen 
dachten positief over een mogelijk herstel van Israël als natie in een 
rijk van vrede.

Frankrijk: Jean de Labadie, Pierre Jurieu, Monod, Godet, Malan. 

Duitsland: Spener, Francke, Lavater, Jung Stilling, Delitzsch, Kurt, 
Auberlin, Johan Albrecht Bengel, Johann Piscator, J.H. Alsted.

Amerika-Engeland: Bonar, Simpson, Darby, Mc. Neil, Spurgeon, 
Meijer, Campbell, Morgan, Moody, Torrey, Dr.Seiss, Dr. Gordon, 
Dr. Gaebelein, Mc.Cheyne, Thomas Chalmers, Whitefield, Tomas 
Brightman, Thomas Goodwin, Thomas Boston, Thomas Sheppard, 
George Hutcheston, John Owen, William Greenhill, Samuël 
Rutherford en James Durham, William Perkins, Sir Henry Finch. 
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Van de latere theologen in Nederland kunnen nog de volgende ge-
noemd worden die de profetieën inzake Israël min of meer letterlijk 
namen, de één minder, de ander meer. 

Hieronder zijn ook een aantal Messias belijdende Joden.
Campegius Vitringa, Andres Essenius, Salomon Duitsch, Da Costa, 
Witsius, Bilderdijk, Alhard de Raedt, Van Oosterzee, Eversdijk, 
Curtenius, Looman, Driessen, E.Gerdes, Dr. Doedes, Dr. Sipkes, ds. 
J. van Andel, Abr. Capadose, Willem de Clercq, J.H. Koenen, Joh. De 
Liefde, Hasebroek, ten Kate, Dr. Chantepie de la Saussaye,Bromet, 
Ds. Budding, Ds. Faure, Ds. Huet, Prof. J.H. Gunning, ds. E.N. de 
Jonge, J.N. Voorhoeve, Jan van Andel (1838-1910), A.M. Berkhoff (1885-
1944), A.M.J. Rottenberg (1890-1942) Johannes de Heer, Jacob Klein 
Haneveld.

De komst van het Koninkrijk van de Messias Jezus 
op de aarde
Het Koninkrijk van de Messias is zowel tijdelijk als eeuwig.
Het Koninkrijk van de Messias zal tenslotte overgaan in het Koninkrijk 
van God, wanneer God Alles-in-allen zal zijn. Wanneer de Messias 
ook Zelf aan de Vader onderworpen zal zijn. In deze nieuwe vorm zal 
Zijn Koninkrijk in eeuwigheid zijn.

Wat houdt het Koninkrijk van de Messias Jezus in?
91.1 De laatste aliyah (terugkeer van de Joodse mensen naar Israël) bij 
de wederkomst van de Messias.
91.2. Heerschappij van de Messias over de aarde. 
91.3. De satan heeft tijdelijk geen macht op de aarde.
91.4.De heiligen (Gemeente) zullen met Christus als koningen heersen.
91.5. Jeruzalem zal de stad van de grote Koning zijn. De Messias zal 
Koning zijn in Sion. 
91.6. De Messias zal ook eeuwig Priester zijn, naar de ordening van 
Melchizedek. 
91.7. In dit Rijk zal weer een tempel en een troon staan. 
91.8. Israël zal tot bekering komen en hun zonden zullen worden 
vergeven.
91.9. De stammen van Israël zullen weer hun erfdeel ontvangen. 
91.10. De woestijnen zullen bloeien. De steden herbouwd worden. 
91.11. Israël heeft een aardse taak, de Gemeente een Hemelse taak.
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91.12. Israël zal heersen over de vreemdelingen die hen vervolgd heb-
ben.
91.13 Alle volken zullen Uw Heil kennen. 
91.14. De volken zullen opgaan naar Jeruzalem, de stad van de grote 
Koning.
91.15. De vloek over de aarde zal worden opgeheven. 
91.16. De Messias/Koning zal de oorlogen doen ophouden.
91.17. Inleiding tot een nog grotere heerlijkheid, de nieuwe hemel 
en aarde.
91.18. God zal worden gerechtvaardigd voor de ogen van alle machten. 
91.19. Zonde wordt veroorzaakt door de zondige natuur van de mens, 
niet door de duivel, want die is gebonden. 

Verschillen tussen de situatie in het duizendjarig Vrederijk en de 
nieuwe hemel en aarde.

Duizendjarig Vrederijk. Nieuwe hemel en aarde.

Wel een tempel Geen tempel

Wel vervloeking Geen vervloeking

Wel een zee Psalm 72:8 Geen zee (Openbaring 22:5)

Satan gebonden in de afgrond Satan in de poel van vuur

Tijdelijk tijdperk als voorbereiding Eeuwig tijdperk

Zonde met dood gestraft Geen zonde meer

Zonde ziekte en dood voor on-
gelovigen (Jesaja 60:12; 65:20)

Geen zonde, ziekte en dood 
meer. (Openbaring 21:4)

Een niet volmaakte wereld Wel een volmaakte hemel en aarde.

1000 jaar als Sabbat (7e dag) Geen tijdperk meer (8e dag)Loofhutten
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Joodse Eschatologie 
De belangrijkste leerstukken van de Joodse Eschatologie zijn de vol-
gende:
•	 God verlost, bevrijdt Israël door een nieuw Exodus.
•	 God doet het Joodse volk terugkeren naar het land Israël.
•	 God richt weer op het Huis van David en de Tempel in Jeruzalem.
•	 God doet een regeerder uit het huis van David opstaan, b. v. de 

Joodse Messias om het Joodse volk te leiden en de wereld in een 
tijdperk van vrede en recht.

•	 Alle volken erkennen dat de God van Israël de Enige ware God is.
•	 God doet de doden opstaan.
•	 God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Zij geloven ook dat de geschiedenis zich zal volmaken en dat de uit-
eindelijke bestemming zal worden bereikt doordat alle mensen te-
rugkeren naar “de tuin van Eden” 

Eschatologische opvattingen van de Joodse rabbijnen
Maimonides beschrijft in zijn Misneh Torah het Messiaanse Tijdperk 
als volgt:
“En in die tijd zal er geen honger of oorlog zijn, geen jaloezie of 
rivaliteit. Want het goede zal veel zijn en alle lekkernijen zijn verkrijg-
baar als stof. De gehele wereld zal eropuit zijn om God te kennen...
het volk van Israël zal groot zijn in wijsheid en verstand; zij zullen 
ontvangen bovennatuurlijke waarheden en verstaan de wijsheid van 
hun Schepper, als zou dit de bekwaamheid van een mens zijn. Zoals 
geschreven in Jesaja 11:9 “…want de aarde zal vol zijn van de kennis 
van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.”

Komst van het Messiaanse Tijdperk
Volgens de Talmud, de Midrash en het vroegere Kabbalistische werk 
“de Zohar” moet de Messias komen vóór het jaar 6000, gerekend 
vanaf de tijd van de schepping. Dit is volgens de Orthodox Joodse 
kalender. Dit correspondeert met het jaar 2230 na Christus.
De Midrash geeft als commentaar: “Zes tijdperken voor in- en uit-
gaan, voor oorlog en vrede. Het zevende tijdperk is geheel sabbat en 
duurt eeuwig.”
Daar is in de Kabbalistische traditie de opvatting dat ieder van de 
zeven dagen van de week correspondeert met de zeven dagen van de 
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schepping en met de zeven tijdperken van de schepping, waarbij de 
Shabbat, de zevende dag correspondeert met het Messiaans tijdperk. 
Het zevende millennium begint met het jaar 6000 en dat is de laatste 
tijd dat de Messias kan komen. Deze opvatting wordt gedragen door 
een aantal vroegere en latere Joodse leraren, zoals Rabbeinu Bachya, 
Abraham ibn Ezra, the Ramban (Maimonides), Isaac Abrabanel, the 
Ramchal, the Vilna Gaon, Aryeh Kaplan, en de Lubavitcher Rebbe.

Rabbijnse commentaren
Maimonides (Rabbi Noshe ben Maimon) schreef een commen-
taar op een stuk in het Sanhedrin op de Messias. Zijn commentaar 
werd veelal geaccepteerd in de mystieke takken van het Orthodox 
Judaïsme, ofschoon niet algemeen.

“Het Messiaanse tijdperk zal er zijn wanneer de Joden hun onafhan-
kelijkheid zullen herkrijgen en allen terugkeren naar het land Israël. 
De Messias zal een zeer groot Koning zijn. Hij zal grote roem beha-
len en Zijn reputatie onder de andere volken zal zelfs groter zijn dan 
koning Salomo. Zijn grote rechtvaardigheid en de wonderen die Hij 
zal doen zijn de reden dat alle mensen vrede met Hem willen maken 
en alle landen Hem dienen... Niets zal veranderen in het Messiaanse 
Tijdperk, behalve dat Joden hun onafhankelijkheid zullen herkrijgen. 
Rijk en arm, sterk en zwak, zal blijven bestaan. Het zal echter voor 
mensen erg gemakkelijk zijn om te leven en met weinig moeite zul-
len zij in staat zijn erg veel te bereiken... het zal een tijd zijn waarin 
het aantal wijze mannen zal toenemen... oorlog zal niet bestaan. Het 
Messiaanse Tijdperk zal gekenmerkt worden door een gemeenschap 
van rechtvaardigen en zal worden gedomineerd door goedheid en 
wijsheid. Het zal worden geregeerd door de Messias, een rechtvaar-
dig en eerlijk Koning, opvallend door wijsheid en dicht bij God le-
vend. Denk niet dat de wegen in de wereld of de natuurwetten zullen 
veranderen. De wereld zal doorgaan zoals het is. De profeet Jesaja 
predikt: “De wolf zal met het schaap leven, het luipaard zal neerlig-
gen met het kind” Dit echter, is louter allegorie, bedoelende aan te 
geven dat de Joden veilig zullen leven, zelfs met de vroegere vijan-
dige volken. Alle naties zullen terugkeren naar de ware godsdienst 
en zullen niet langer stelen en onderdrukken. Merk op dat alle pro-
fetieën inzake de Messias allegorisch zijn. Alleen in het Messiaanse 
Tijdperk zullen we de bedoeling weten van iedere allegorie en wat 
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het ons wil leren. Onze wijsgeren en profeten verlangden niet naar 
het Messiaanse Tijdperk met het doel de wereld te regeren..., het 
enige dat zij wensten was dat de Joden vrij zouden zijn en zich bezig 
zouden kunnen houden met de Torah en zijn wijsheid.”

Sommige gezaghebbers in het Orthodoxe Judaïsme geloven dat dit 
Tijdperk zal leiden tot bovennatuurlijke gebeurtenissen uitlopend op 
een lichamelijke opstanding van de doden. Dit laatste is niet de me-
ning van Maimonides. 

Er is nog een veelheid aan andere meningen onder de Joodse 
Orthodoxie. Het voert mij in dit kader te ver om die te vermelden of 
om daarop in te gaan. Het valt mij echter op dat bij die veelheid van 
meningen zo weinig meningen echt gebaseerd zijn op de Torah en 
de Geschriften. Dat was ook het verwijt van de Messias Jezus aan de 
Schriftgeleerden en Farizeeën, dat zij de Schriften niet onderzochten, 
want die waren het die van Hem getuigden.

Eschatologische opvattingen in de Koran
De Koran geeft aan dat “Isa ibn Maryam” (Jezus de Zoon van Maria) de 
Messias of “Profeet” was die naar de Joden was gezonden. Moslims 
geloven dat Hij in de hemel leeft en naar de aarde zal terugkeren 
om te verslaan Masih ad-Dajjal, vergelijkbaar met de christelijke anti-
christ en de Joodse Armilus. Een Hadith in Abu Dawud (37:4310) zegt: 
“Hij (Jezus) zal nederdalen op de aarde. Hij zal strijden voor de zaak 
van de Islam. Hij zal het kruis breken, het varken doden en een einde 
aan oorlog maken. God zal alle godsdiensten vernietigen, behalve 
de Islam. Hij, Jezus, zal de antichrist vernietigen, die veertig dagen 
op aarde zal leven, en dan zal hij sterven. De moslims zullen voor 
hem bidden.” Beide, Soenitische en Sjiietische moslims zijn het er 
over eens dat Imam Mahdi (de Islam Messias) eerst zal komen op de 
aarde en na hem Jezus. Jezus zal proclameren dat al-Mahdi de ware 
leider (messias) is. Na een oorlog zal de laatste dag komen. Daarna 
zal al-Dajjal openbaren dat de Islam de ware godsdienst aan Allah is.

91.1 De laatste aliyah bij de wederkomst van de  
    Messias

Er leven op dit moment nog evenveel Joodse mensen buiten Israël 
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dan in Israël. Er zijn Joodse mensen die naar Israël gaan en daarna 
weer vertrekken naar de USA. Of ze vertrekken uit Rusland en vestigen 
zich in Duitsland. In zekere zin onbegrijpelijk omdat in verschillende 
landen in Europa het antisemitisme toeneemt, ook in Hongarije en 
Duitsland. De profeet Ezechiël zegt echter dat er niemand in de an-
dere landen zal worden overgelaten. En de Messias Jezus bevestigt 
Ezechiël in Mattheüs 24:31 waar Hij zegt dat bij Zijn wederkomst Hij 
Zijn engelen zal uitzenden om degenen die nog overgebleven zijn na 
de grote Verdrukking, Zijn uitverkorenen, te vergaderen uit alle hoe-
ken van deze aarde. Ze moeten allemaal terug zijn in het beloofde land 
om allemaal aanwezig te zijn en deel te krijgen aan de uitstorting van 
de Heilige Geest. Deze tekst slaat niet op de opname van de gelovigen, 
zoals wel vaak wordt gedacht.

Deuteronomium 30: 3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in 
uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen 
uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. 4 Al bevon-
den uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, 
uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar 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.

Jesaja 11: 11 En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de 
tweede keer, met Zijn hand de rest van Zijn volk zal verwerven, die over-
gebleven zal zijn in Assyrië en 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 zij 
die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van 
de aarde. 

Jesaja 27: 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.

Mattheüs 24: 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuinge-
schal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, 
van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
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Zie voor meer over de terugkeer naar het beloofde land hoofdstuk 76.

91.2 Heerschappij van de Messias over de aarde

Als Vredekoning zal Hij de troon van Zijn vader David aanvaarden. 
De heerlijkheid van Zijn Koningschap zal groot zijn.
In Openbaring 5 zien wij de Zaligmaker in Zijn glorierijke verhoging 
op Zijn troon. Hij is het Lam Dat geslacht is, hetgeen betekent dat 
Hij zowel Offer als Priester is. Zijn troon bewijst Zijn Goddelijke soe-
vereiniteit, zoals beschreven staat in 

Openbaring 5: 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier 
dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 
zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitge-
zonden zijn over heel de aarde.

De zeven ogen duiden op Zijn oneindige kennis en wijsheid. Zij dui-
den op de Zeven Geesten van God, Die uitgezonden zijn (Jesaja 11:1,2).
Een hoorn is het symbool van macht en heerschappij. Met de zeven 
hoornen wordt aangetoond dat Zijn heerschappij volkomen is en gaat 
over alles. Zijn Koningschap zou zevenvoudig geduid kunnen worden. 
1e Hij is Koning der ere, Psalm 24:10.
2e Hij is Koning over Sion, Gods heilige berg, Psalm 2:6.
3e Hij is Koning van de heidenvolken, Jeremia 10:7.
4e Hij is Koning van alle (aardse) koningen, Heere der heren, 
Openbaring 19:16.
5e Hij is Koning over de duivelen, Hij heeft heerschappij over hen, 
Lukas 8:2.
6e Hij is Koning, Hij heeft heerschappij over de zonde, Romeinen 8:2.
7e Hij is Koning over de dood, Hij is de Opstanding en het Leven, 
Hosea 13:14, Romeinen 9:14. 
(William Huntington)

Daniël 7: 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle 
volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeu-
wige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap 
zal niet te gronde gaan.
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In veel Psalmen wordt gesproken over het toekomstige Koninkrijk 
van de Messias, de Zoon van David. In Psalm 72 geeft de HEERE bij 
monde van David bijna een compleet beeld van het Vrederijk dat zal 
komen. Voor het goede verstaan van deze Psalm, waarin het duidelijk 
gaat over de Messias, heb ik de persoonlijke voornaamwaarden be-
treffende de Messias, met een hoofdletter aangeduid. 

Psalm 72: 1 Voor Salomo. O God, geef de koning Uw recht en Uw gerechtig-
heid aan de Zoon van de koning. 2 Dan zal Hij over Uw volk rechtspreken 
met gerechtigheid en over Uw ellendigen met recht. 3 De bergen zullen voor 
het volk vrede dragen en de heuvels, met gerechtigheid. 4 Hij zal de ellen-
digen van het volk recht doen, Hij zal de kinderen van de arme verlossen 
en de onderdrukker verbrijzelen. 5 Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de 
maan er zijn, van generatie op generatie. 6 Hij zal neerdalen als regen op het 
gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen. 7 In Zijn dagen 
zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan 
er niet meer is. 8 Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat 
tot de einden der aarde. 9 De woestijnbewoners zullen voor hem neerbuk-
ken, Zijn vijanden zullen het stof oplikken. 10 De koningen van Tarsis en de 
kustlanden zullen schatting brengen; de koningen van Sjeba en Seba zullen 
schatten aanvoeren. 11 Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, 
alle heidenvolken zullen Hem dienen. 12 Want Hij zal de arme redden die om 
hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft. 13 Hij zal de geringe 
en arme sparen en de ziel van de armen verlossen. 14 Hij zal hun ziel van 
list en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 15 Hij zal leven! 
Men zal Hem van het goud van Sjeba geven, men zal voortdurend voor Hem 
bidden, de hele dag zal men Hem zegenen. 16 Is er een handvol koren op het 
land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; 
de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. 17 Zijn naam zal 
voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn naam van kind tot kind 
voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen 
Hem gelukkig prijzen. 18 Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël; Hij 
doet wonderen, Hij alleen. 19 Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; 
laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen. 

Psalm 132 is daar ook bij uitstek een goed voorbeeld van. Wie spreekt 
daar over? Dat is God Zelf, Die door de mond van David gaat voor-
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zeggen hoe de toekomst van de grote Zoon van David, de Zoon van 
God, er uit zal zien. Dat toekomstig Koninkrijk zal in eerste instantie 
een aards Koninkrijk zijn, waar de Messias Koning zal zijn over Zijn 
volk Israël. Psalm 132 gaat in hoofdzaak over het heil van de bewoners 
van dat Rijk.

Psalm 132: 10 Wijs het gebed van Uw gezalfde niet af, omwille van David, 
Uw dienaar. 11 De HEERE heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal 
daar niet van afwijken: Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon 
zetten. 12 Als uw zonen Mijn verbond in acht zullen nemen en Mijn getui-
genissen, die Ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw 
troon zitten. 13 Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd 
tot Zijn woongebied. 14 Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier 
zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd. 15 Haar voedsel zal Ik rijk 
zegenen, haar armen met brood verzadigen. 16 Haar priesters zal Ik kleden 
met heil, haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. 17 Daar zal Ik voor 
David een hoorn doen opkomen en voor Mijn Gezalfde een lamp gereed-
maken. 18 Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden, maar op Hem zal zijn 
diadeem schitteren.

Psalm 145 gaat met name over de heerlijkheid van dat Koninkrijk. 
En dat het Koninkrijk eeuwig zal zijn! En de profeet Habakuk mag 
getuigen dat de aarde vol zal worden met de kennis van de heerlijk-
heid van de HEERE, ja, die heerlijkheid zal de gehele aarde bedekken.

Psalm 145: jod 10 Al Uw werken zullen U loven, HEERE; Uw gunstelingen 
zullen U danken. 11 kaph Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in her-
innering roepen en van Uw macht spreken, 12 lamed om de mensenkinderen 
Zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn 
Koninkrijk. 13 mem Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw 
heerschappij omvat alle generaties.

Habakuk 2: 14 Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijk-
heid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

In Psalm 149 wordt het volk Israël opgeroepen om zich in de HEERE 
te verheugen, om Zijn naam te loven en te prijzen om het werk dat 
de HEERE aan hen gedaan heeft. Israël is dan bekeerd en God heeft 
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een welbehagen in Zijn volk. In die dagen zal Israël in staat zijn om 
de volken te straffen die hen steeds naar het leven gestaan hebben. 

Psalm 149: 1 Halleluja! Zing de HEERE een nieuw lied, Zijn lof zij in de 
Gemeente van Zijn gunstelingen. 2 Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, 
laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning. 3 Laten zij Zijn 
Naam loven in reidans, voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp. 
4 Want de HEERE is Zijn volk goedgezind, Hij zal de zachtmoedigen aan-
zien geven met heil. 5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van 
vreugde, laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. 6 Gods lofzangen 
klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand, 7 om wraak 
te oefenen over de heidenvolken, bestraffingen over de natiën, 8 om hun 
koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijken met ijzeren boeien, 9 
om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dát zal de glorie van al Zijn 
gunstelingen zijn. Halleluja!

Ook de profeten Jesaja en Micha spreken over de macht en heer-
schappij van de Koning van Israël, de Messias, over de volken van 
deze aarde. En Hij zal regeren te midden van Zijn volk Israël. Micha 
spreekt over het overblijfsel van Israël. Maar we moeten niet denken 
dat het overblijfsel maar een klein groepje mensen is. Nee, het zal 
er gonzen van mensen. De Engelse vertaling (KJV) spreekt over heel 
veel mensen. Een grote massa mensen. In Micha 2 wordt de Messias 
de “Doorbreker” genoemd en zij die Hem volgen kunnen met recht 
Doorbrekers genoemd worden. Maar dat zijn dan wel Joodse men-
sen en geen gelovigen uit de heidenen. Micha zegt in 4:7 dat Israël, 
dat overblijfsel, een machtig volk zal zijn. En waarom zijn ze zo mach-
tig? Omdat de Messias hun Koning is.
Het machtige overblijfsel, Israël, zal tot een dauw, tot een zegen zijn 
onder de volken. Dat is nu al vaak het geval, gezien b.v.de vele medi-
sche uitvindingen, maar dat zal straks niet alleen op materiële zaken 
betrekking hebben, maar vooral ook op geestelijke zaken. Ze zullen 
ook dienstknechten zijn van de Messias, zegt een andere profeet. 
En Israël zal zijn als een leeuw onder de volken. Geen enkel volk zal 
Israël kunnen overwinnen, integendeel.

Jesaja 24:23 De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon 
zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op 
de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.
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Jesaja 49: 23 En koningen zullen 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.

Micha 2: 12 Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het over-
blijfsel 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 Koning gaat vóór hen uit, 
de HEERE gaat aan de spits.

Micha 4: 5 Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god, maar 
wij zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE, onze God, voor eeuwig 
en altijd. 6 Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik verzamelen wie mank gaat, 
bijeenbrengen wie verdreven is en wie Ik kwaad aangedaan heb. 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... 13 Sta op en dors, dochter van Sion, want Ik zal uw hoorn 
van ijzer maken en uw hoeven van brons. U zult vele volken verpletteren en 
Ik zal hun winstbejag met de ban slaan: het is voor de HEERE, hun vermo-
gen is voor de Heere van heel de aarde.

Micha 5: 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. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal 
betreden, zullen wij tegen hem zeven herders doen opstaan en acht vorsten 
uit de mensen. 5 Zij zullen het land van Assur weiden met het zwaard, het 
land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal Hij ons redden van Assur, 
wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden. 
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.



641

Filippenzen 2: 9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft 
Hem een Naam geschonken boven alle naam, 10 opdat in de Naam van 
Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, 
en die onder de aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de 
Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Israël zal gesteld worden tot een naam en tot een lof onder alle vol-
ken van deze aarde. Alle andere volken zullen zien dat Israël het volk 
van God is. Het volk dat Hij liefheeft. De Heere zegt door de profeet 
Zacharia dat de Joodse mensen als edelstenen in een kroon in Zijn 
land (niet hun land) zullen schitteren.

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, 

Dan, in die dagen zal Israël volledig tot zijn doel komen. Zij zullen 
tot een zegen zijn voor de volken. De volken zullen Israël niet meer 
smaden, schelden en verachten, maar zullen Israël loven om het werk 
dat God voor hun ogen aan dat volk gedaan heeft.

Zefanja 3: 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 gevan-
genschap breng, zegt de HEERE.

In Openbaring 11:16,17 gaat in vervulling waar de profeet Jesaja in 
hoofdstuk 24, vers 23 over heeft gesproken.

Openbaring 11: 16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon 
zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 17 en zeiden: Wij 
danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw 
grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.

91.3 De Satan heeft tijdelijk geen macht op aarde  
    en wordt 1000 jaren gebonden

Hoewel over het gebonden zijn van de satan geen misverstand of 
verschil van mening mogelijk zou moeten zijn, want het staat er toch 
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duidelijk, blijkt het tegendeel waar te zijn. Het ongeloof over dit on-
derdeel van Gods Woord is heel vroeg in de kerkgeschiedenis begon-
nen. Augustinus was één van de eersten die van mening was dat dit 
Woord niet letterlijk genomen moest worden. Hij was van mening 
dat door de invoering van het christelijk geloof als staatsgodsdienst 
door Constantijn, de duivel van toen af gebonden was.
Veel reformatorische voorgangers denken dat de satan vanaf de op-
standing van de Heere Jezus gebonden is. Dat is dan nu inmiddels 
al tweeduizend jaren. Waaruit die gebondenheid dan bestaat wordt 
niet duidelijk gemaakt. De apostel Petrus is het dan ook zeker niet 
met die voorgangers eens. In 1Petrus 5:8 waarschuwt hij de gelovigen 
dat zij nuchter en waakzaam moeten zijn, want de duivel gaat rond 
als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. 
De duivel kan zich echter ook voordoen als een engel van het licht.
(2Corinthiërs 11:14) Over gebondenheid gesproken!

De profeet Jesaja spreekt namens de HEERE ook over een tijdelijke 
gebondenheid van satan en zijn legermachten, de demonen. Het 
aantal jaren wordt niet genoemd maar het feit als zodanig dus wel.

Jesaja 24:21 Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van 
de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem 
zal straffen. 22 Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij 
zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer 
naar hen omgezien worden.

In de tijd van het Vrederijk is de duivel letterlijk gebonden en heeft de 
Messias alle macht. Dat heeft Hij nu ook, maar aan de duivel is nu ook nog 
veel macht gegeven. Zelfs zoveel, dat Jezus, toen Hij op aarde was, zich af-
vroeg of Hij nog wel geloof zou vinden op aarde als Hij terug zou komen. 

Openbaring 20: 1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel 
van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. 2 En hij greep de draak, de 
oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, 3 
en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven 
hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot 
een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden 
losgelaten. 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel 
werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het 
getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn
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beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden 
op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen 
als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen 
van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde 
gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. 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. 7 En wanneer die duizend jaar tot 
een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.

91.4 De heiligen zullen met de Messias als  
    koningen heersen op de aarde
 
De Messias Jezus is, nadat Hij Zijn taak op aarde had volbracht, te-
ruggegaan naar Zijn Vader in de hemel. Voor hoelang? Tot aan de tijd 
dat alle dingen weer opgericht zullen worden. (Handelingen 3:21). 
Wat betekent dat? Men zou ook kunnen lezen “dat alle dingen weer 
opgerecht zullen worden” , alles weer recht gemaakt wordt. De pro-
feet Jesaja zegt in 1:26 dat in die tijd weer recht gesproken zal worden. 
De HEERE zal weer rechters en raadsheren geven die recht spreken 
en handelen en Jeruzalem zal een stad der gerechtigheid genoemd 
worden. Om deze aangename tijd, die wel genoemd wordt een tijd 
van verfrissing, van verademing, een tijd van verkoeling na een tijd 
van de hitte der verdrukking, te kunnen meemaken, moet men wel 
bekeerd zijn en de zonden vergeven zijn. 
Dat laatste is de voorwaarde om met de Messias Jezus als konin-
gen en priesters te mogen regeren. In het boek Daniël 7 wordt de 
heerschappij voorzegd van de Zoon des mensen, de Messias. En de 
heiligen zullen met Hem regeren, (Daniël 7:18)
De vervallen hut van David zal weer opgericht worden. De Messias 
zal als Koning heersen.
Zie: Jesaja 1:6; Maleachi 3:3,4; Maleachi 4:6; Mattheüs 17:11,12; Marcus 
9:11-13.

Jesaja 16: 5 dan zal er een troon gevestigd worden in goedertierenheid. 
Daarop zal blijvend Iemand zitten in de tent van David, Die oordeelt en 
recht zoekt, Die snel gerechtigheid brengt.
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Daniël 7: 13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken 
van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van da-
gen en men deed Hem voor Zijn aangezicht nader bijkomen. 14 Hem werd 
gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen 
moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die 
Hem niet ontnomen zal worden,... 18 De heiligen van de Allerhoogste zul-
len echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit 
nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid... 21 Ik had na-
melijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerde tegen de heiligen 
en dat hij hen overwon, 22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen 
van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de 
heiligen het koningschap in bezit namen... 27 Maar het koningschap en de 
heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zul-
len gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn 
koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal 
Hem eren en gehoorzamen.

Mattheüs 25: 31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijk-
heid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van 
Zijn heerlijkheid... 34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn 
rechter hand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat 
voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

Handelingen 3: 19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitge-
wist 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 verkon-
digd 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.

Openbaring 2: 25 ...Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom. 26 En wie 
overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht 
geven over de heidenvolken. 27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf-zij 
zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden-zoals ook Ik die 
macht van Mijn Vader heb ontvangen. 28 En Ik zal hem de morgenster geven.

Openbaring 5: 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en 
priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
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91.5 Jeruzalem zal de stad van de grote  
    Koning zijn

De stad Jeruzalem neemt in de Bijbel een bijzondere positie in. Reeds 
in Genesis 14:18 wordt Jeruzalem de stad van de vrede genoemd. 
Salem is Jeruzalem. 

Genesis 14: 18 En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; 
hij was een priester van God, de Allerhoogste. 19 En hij zegende hem en zei: 
Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!:

In de tijd van Abraham diende de koning van Jeruzalem, Melchizedek, 
als priester de allerhoogste God. Waarschijnlijk de enige plaats op de 
toenmalige wereld waar de God van hemel en aarde gediend werd 
op deze wijze.
Abraham kreeg opdracht van de HEERE om zijn zoon Izak te offeren 
op de berg Moria. Op deze berg zou later de Tempel gebouwd wor-
den, waarin God zou wonen in het midden van Zijn volk Israël. Dat 
offer was uiteindelijk niet nodig omdat God Zelf voor een offer zorg-
de. Eerst een ram in de plaats van Izak en later Zijn eigen Zoon voor 
de zonden van de gehele wereld (Johannes 3:16 en 1Johannes 2:2). 
Ook dit vond plaats nabij Jeruzalem, op Golgotha. Psalm 76 spreekt 
ook over het wonen van God te Jeruzalem. 

Psalm 76:3 In Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion.

De Brief aan de Hebreeën laat ons weten dat deze Melchizedek zon-
der geslachtsregister was, zonder vader en moeder, dus een bijzon-
dere schepping van God. Gelijk aan de Zoon van God. Een profeti-
sche openbaring van de Messias Jezus.

Bij de intocht van Israël in het land Kanaän kreeg Israël de opdracht van 
God om het volk van Jeruzalem te verbannen. Israël is echter ongehoor-
zaam geweest en heeft het volk van de Jebusieten niet verbannen. Dit had 
tot gevolg dat er op de duur een vermenging optrad van beide volken. 

Jozua 15: 63 Maar de nakomelingen van Juda konden de Jebusieten, de in-
woners van Jeruzalem, niet verdrijven. Daarom wonen de Jebusieten bij de 
nakomelingen van Juda in Jeruzalem, tot op deze dag.
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Ten tijde van Davids koningschap (40 jaar) werden de inwoners van 
Jeruzalem onder de heerschappij van Israël gebracht en David ging 
zelf in de stad wonen.
Koning Salomo, de zoon van David, mocht een Tempel voor de 
HEERE bouwen te Jeruzalem. Hij bouwde echter later ook hoogten, 
altaren, voor de afgoden van zijn vele vreemde vrouwen. En deze 
afgoden zijn uiteindelijk ook het volk Israël tot een strik en val ge-
worden. Vanwege deze zonden worden 10 stammen van hem afge-
nomen. Hij houdt alleen de stam van Juda en Benjamin over. De 
HEERE bevestigt echter dat Hij Jeruzalem verkoren heeft . Dit kun-
nen we lezen in 

1Koningen 11: 12 In uw dagen zal ik dat echter niet doen, omwille van uw 
vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. 13 Alleen, Ik 
zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren: één stam zal Ik aan uw zoon 
geven, omwille van Mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, dat Ik 
verkozen heb... 31 Hij zei tegen Jerobeam: Neem er tien stukken van voor 
uzelf. Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Zie, Ik ga het koninkrijk uit 
de hand van Salomo losscheuren en Ik zal u tien stammen geven. 32 Maar 
één stam zal voor hem zijn, omwille van Mijn dienaar David en omwille van 
Jeruzalem, de stad die Ik uit alle stammen van Israël heb verkozen, 

Gedurende de tijd van de koningen wisselden de goede en de slechte 
koningen elkaar af. De slechte koningen deden het volk Israël zondi-
gen, soms op een gruwelijke wijze. De goede koningen brachten het 
volk weer terug naar de HEERE en deden de afgoden weg. Eén van 
die goede koningen was Josia. Hij maakt een verbond met de HEERE 
om te doen naar het verbond dat de HEERE met de vaderen gesloten 
had, hetgeen opgetekend stond in de boeken van Mozes.

2 Kronieken 34: 30 De koning ging naar het huis van de HEERE, en iedere 
man uit Juda en de inwoners van Jeruzalem, de priesters, de Levieten, heel 
het volk, van de grootste tot de kleinste. En hij las ten aanhoren van hen al 
de woorden van het boek van het verbond dat in het huis van de HEERE 
gevonden was. 31 De koning ging op zijn plaats staan en sloot een verbond 
voor het aangezicht van de HEERE, om de HEERE te volgen, en Zijn gebo-
den, Zijn getuigenissen en Zijn verordeningen met heel zijn hart en met heel 
zijn ziel in acht te nemen, door de woorden van dit verbond
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 die in deze boek rol beschreven zijn, te volbrengen. 32 En hij liet allen die in 
Jeruzalem en in Benjamin gevonden werden, stelling nemen; en de inwoners 
van Jeruzalem deden overeenkomstig het verbond van God, de God van hun 
vaderen. 

Zie ook 2Koningen 23:1-3

Vanwege de zonden wordt het volk van Juda weggevoerd naar Babel 
en wordt Jeruzalem verwoest. Israël, het Tienstammenrijk, was al eer-
der in ballingschap weggevoerd.
De profeet Ezechiël geeft in de hoofdstukken 16, 22 en 23 in beeld-
spraak treffend weer, waarin het volk gezondigd heeft. Israël, de 
vrouw van God, de huisvrouw der jeugd, heeft op een gruwelijke ma-
nier overspel gedaan. God noemt Israël een hoer. Met name de stad 
Jeruzalem, door God uitverkoren tot Zijn woonplaats, is een stad van 
geestelijke prostitutie geworden. Daarom wordt de stad verwoest.
In de verzen 47 en 48 van Ezechiël 16 zegt de HEERE door Zijn pro-
feet dat de zonden van Jeruzalem de zonden van Sodom en Samaria 
ver overtroffen. In vers 51 worden Sodom en Samaria zelfs rechtvaar-
dig genoemd in vergelijking met Jeruzalem.
In de verzen 49 en 50 zegt de HEERE nog eens waarom Hij Sodom 
(en Gomorra) heeft weggevaagd: 

Ezechiël 16:49 Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, 
overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand 
van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet. 50 Zij verhieven 
zich en deden een gruweldaad voor Mijn aangezicht. Daarom deed Ik hen 
weg, zodra Ik het gezien had.

In Ezechiël 16 kunnen we lezen hoe het zover met Jeruzalem geko-
men is. Als heidense stad, oorspronkelijk bestaande uit Jebusieten, 
is deze stad door God uitverkoren om een stad te zijn voor Zijn uit-
verkoren volk Israël, een stad waarin God Zelf wil wonen te midden 
van Zijn volk.
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De profeet Micha mag namens de HEERE aan Israël beloven dat het 
Koninkrijk (het eerste) van koning David weer terug zal komen. Dat 
had de HEERE ook aan David beloofd, want zijn koninkrijk zou een 
eeuwig Koninkrijk zijn.

Micha 4: 7 Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel en wie verdre-
ven was tot een machtig volk, en de HEERE zal over hen Koning zijn op de 
berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. 8 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.

Met Ofel wordt bedoeld een deel van de berg Sion, waarop David 
zijn burcht had gebouwd. Met de benamingen “dochter van Sion” en 
“dochter van Jeruzalem” wordt het volk Israël bedoeld.

In 586 voor Chr. wordt de stad Jeruzalem verwoest door de Chaldeeën. 
In de vijfde eeuw voor Chr. , ongeveer 70 jaren later, wordt de stad 
Jeruzalem, alsmede de Tempel weer herbouwd onder leiding van Ezra.
De HEERE had dit aan Zijn profeet Zacharia te kennen gegeven:

Zacharia 1: 16 Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem terugge-
keerd met barmhartigheid; Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de 
HEERE van de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespan-
nen 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.

De HEERE heeft Jeruzalem verkoren en ondanks alle ontrouw en afke-
righeid, houdt de HEERE vast aan Zijn verkiezing en aan Zijn verbond.
Deze Tempel blijft in stand tot aan het jaar 70 na Chr. De Romeinen 
verwoesten dan de stad Jeruzalem en de Tempel. Deze verwoesting 
was voorzegd door de Messias Jezus:

Lukas 21: 20 Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, 
weet dan dat zijn verwoesting nabij is... 24 En zij zullen vallen door de 
scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder 
alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de 
tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.
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Deze laatste profetie wijst naar de vervulling van de tijden der hei-
denen. Wat bedoelt de Heere hiermee? Hij duidt op de verspreiding 
van Gods Woord onder de heidenen. Zodra dit ten einde loopt zal 
Jeruzalem weer bewoond worden door Israël. Jeruzalem wordt op dit 
moment weer bewoond door Joodse mensen. Hieruit kunnen we ech-
ter nog niet afleiden dat ook vrij spoedig een einde zal komen aan de 
verspreiding van Gods Woord onder de heidenen. De verspreiding van 
Gods Woord gaat door tot aan het einde van het duizendjarig Vrederijk.

De Heere Jezus zegt ook waarom de stad zal worden verwoest. 

Mattheüs 23: 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt 
wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen 
brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar 
vleugels; maar u hebt niet gewild! 38 Zie, uw huis wordt als een woestenij 
voor u achtergelaten.

Jeruzalem heeft niet alleen profeten gedood. Ook de eigenaar, Koning 
Messias Jezus, hebben zij verworpen en gekruisigd. 

Marcus 10: 33 Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal 
aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen 
Hem ter dood veroordelen en Hem aan de heidenen overleveren. 34 En zij 
zullen Hem bespotten en Hem geselen en Hem bespuwen en Hem doden; en 
op de derde dag zal Hij weer opstaan.

Ondanks alles blijft Jeruzalem de stad van Gods verkiezing. Vanuit 
Jeruzalem wordt het Evangelie verkondigd aan alle volken. De apos-
telen ontvangen hiervoor de opdracht van de Heere Jezus. Echter, zij 
moeten beginnen in Jeruzalem. 
Nadat de Messias Jezus is opgestaan uit de dood en is opgevaren 
naar Zijn Vader in de hemel, vindt er nog een zeer belangrijke ge-
beurtenis plaats in Jeruzalem. De Heilige Geest wordt uitgestort op 
alle vlees, zoals voorzegd was door de profeet Joël in Joël 2:28,29.
De gedeeltelijke vervulling van deze profetie wordt beschreven in 

Handelingen 2: 1 En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren 
zij allen eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid 
als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis
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waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeel-
den, en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest 
en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Er kwamen door de verkondiging van de apostelen in Jeruzalem veel 
mensen tot geloof in de Messias. Maar zij werden al vrij spoedig ver-
volgd en verdreven. Dit laatste had wel tot gevolg dat het Evangelie 
nog sneller werd verspreid in de verre omgeving van Jeruzalem. 
Na de verwoesting van stad en Tempel in 70 na Chr. lijkt de rol van 
Jeruzalem te zijn uitgespeeld. Niets is minder waar. De profetieën 
voorzeggen voor Jeruzalem nog een heerlijke toekomst. 

De profeet Zacharia profeteert hierover in hoofdstuk 8. Jeruzalem en de 
Tempel zullen weer herbouwd worden. De HEERE zal Zelf in hun midden 
komen wonen. Jeruzalem zal met verschillende andere namen genoemd 
worden: “de stad van de waarheid”, “de berg van de HEERE van de leger-
machten” , “berg van heiligheid”. Dit wordt in het duizendjarig Vrederijk 
vervuld, wanneer de Messias zal regeren vanuit Jeruzalem over de aarde. 

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. 5 De pleinen van de stad zullen vol worden met 
jongens en meisjes die spelen op haar pleinen.

De Heere Jezus zegt in Zijn Openbaring aan zijn dienstknecht 
Johannes dat er in de toekomst een nieuwe stad Jeruzalem zal ko-
men. Deze stad zal neerdalen vanuit de hemel. 

91.6 De Messias zal eeuwig Priester zijn, naar de  
    ordening van Melchizedek 

In Genesis 14:18 lezen we dat Melchizedek een priester was van de al-
lerhoogste God, een priester in eeuwigheid. Van de Messias heeft de 
Vader ook gezegd in Psalm 110:4 dat Hij een Priester zal zijn naar de 
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orde van Melchizedek. Een Priester zonder stamboom. Door Zijn offer 
op Golgotha heeft Hij met één offer de toorn van God gestild over de 
zonde. Alle mensen die door de Vader aan Zijn Zoon zijn/worden gege-
ven, mogen rekenen op de vergeving van hun zonden. De Messias Jezus, 
zal als (Hoge)Priester en Koning regeren in Jeruzalem in de tijd van het 
duizendjarig Vrederijk en zal zijn in Zijn tempel.

Psalm 110: 4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van heb-
ben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.

Hebreeën 5: 7 In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep 
en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de 
dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. 8 Hoewel Hij de Zoon 
was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. 9 
En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoor-
zamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. 10 Door God is Hij 
Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek.

91.7 In het Koninkrijk van de Messias zal weer  
    een tempel en een troon staan

De bouw van de vierde Tempel
Deze Tempel zal een bedehuis zijn voor alle volken. Dat is wel heel iets an-
ders dan in de derde tempel heeft plaatsgevonden. In de derde tempel heeft 
de satan zich als een god laten eren en aanbidden. In 2Thessalonicenzen 
2:4 wordt hij de tegenstander genoemd. Gedurende 3 ½ jaar hebben de 
heidenen (goddelozen) het voor het zeggen in de tempel. (Openbaring 
11:2). In een tempel die zo verontreinigd is, kan de HEERE niet wonen.

Jesaja 56: 6 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE 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 bijeen-
brengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.



652

In deze Tempel zal naar Goddelijk voorschrift geen Ark van het Verbond 
meer staan. Volgens de profetie van Jeremia zal zelfs aan de ark niet 
meer gedacht worden!

Jeremia 3: 16 En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert 
en vruchtbaar 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.

De stad Jeruzalem zal compleet herbouwd worden. Ook het paleis van
de Koning en de HEERE zal het Heiligdom midden in de stad zetten.
Jeruzalem zal volgens de maten van Ezechiël bijna tot aan de zee vol 
gebouwd worden. Tot in eeuwigheid zal deze Tempel, dit heiligdom daar 
blijven staan. De HEERE noemt de Tempel ook wel Mijn Tabernakel.

Jeremia 30: 18 Zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga een omkeer brengen in de gevan-
genschap van de tenten van Jakob en zal Mij ontfermen over zijn woningen. 
De stad zal herbouwd worden op haar ruïne en het paleis zal op zijn rechtma-
tige plaats gelegen 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 heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. 27 Mijn tabernakel zal bij 
hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zij zullen een volk voor Mij zijn.

Zacharia 1:16 Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd 
met barmhartigheid; Mijn huis zal erin herbouwd worden,spreekt de HEERE van 
de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden.

Zacharia 6: 12 Zie, een Man- Zijn Naam is SPRUIT- zal uit Zijn plaats op-
komen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. 13 Ja, Hij zal de tempel 
van de HEERE bouwen, Hij zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en 
heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal 
vredesberaad plaatsvinden.

Voorschriften over de bouw en inrichting van de Tempel. Zie Ezechiël
40-46.
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De Tempeldienst – De Offerdienst
Over de Offerdienst in de vierde Tempel is al heel wat geschreven.
Het verschil in uitleg spitst zich toe op de vraag hoe het mogelijk is
dat deze offerdienst weer wordt ingevoerd. De Messias Jezus heeft 
toch een volkomen, volmaakt offer gebracht op Golgotha? Hij heeft
toch Zelf gezegd “Het is volbracht”?
Waarom zouden er dan toch weer offers gebracht moeten worden? 

Ezechiël 20: 40 want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, 
spreekt de Heere 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 al uw geheiligde gaven.

Ezechiël 46: 2 Dan zal de vorst van buiten binnenkomen via de voorhal van 
de poort, en bij de deurpost van de poort blijven staan. De priesters moeten 
zijn brandoffers en zijn dankoffers bereiden en hij zal zich neerbuigen op de 
drempel van de poort en dan naar buiten gaan. Maar de poort mag tot de 
avond niet gesloten worden.

Ton Stier (directeur van “Stichting Israël en de Bijbel”) heeft getracht 
een verklaring te vinden van de offerdienst in de vierde tempel. Deze 
uitleg komt mij zeer aannemelijk voor en is gebaseerd op de Schrift. 
Iedereen zal het met deze uitleg waarschijnlijk niet eens zijn. Maar die 
het beter weet, mag het zeggen.

Toelichting van Ton Stier over de Offerdienst
‘Zowel de Levitische offers onder het oude verbond, als de toekomstige
offers in het Messiaanse Vrederijk, zijn slechts schaduwbeelden. De
eerste waren ‘een schaduw van toekomstige heilsgoederen’ (Hebreeën
10:1), de tweede zijn een schaduw van voltooide heilsgoederen. 
Vergelijk de ochtend- en de avondzon die achtereenvolgens aan de 
voor- en aan de achterzijde van een object haar schaduw werpt. Het feit 
dat in de nieuwe tempel Christus’ troon zal staan en Hij daar in Zijn 
volle heerlijkheid onder Zijn volk zal wonen (Ezechiël 43:4-7; 44:4), ver-
eist een grondig onderricht over Zijn heiligheid. Ook zullen Israël en 
de volken (dan nog nauwelijks bekend met het evangelie) zich gaande-
weg een begrip kunnen vormen van de prijs die Christus betaalde om 
hen het zegenrijke Vrederijk te kunnen doen binnengaan. Verder zal 
ook het verband duidelijk worden tussen de Levitische offerdienst en 
de vervulling in het volbrachte werk van Israëls Messias op Golgotha. 
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Een verband dat tenminste 2000 jaar lang door Israël is ontkend en 
daarom alsnog door de HEERE verklaard zal worden. De offers zullen 
daarbij als een soort ‘objectles’ fungeren.
Er zal verband zijn tussen wat men ziet (evenals de hele Tabernakel van 
Christus getuigt) en de inzettingen die onderhouden moeten worden. 
“Als zij zich dan schamen vanwege alles wat zij gedaan hebben, maak hen 
dan bekend de vorm van het huis, de inrichting ervan, de uitgangen ervan 
en de ingangen ervan, ja, alle vormen ervan, met alle bijbehorende verorde-
ningen, alle bijbehorende vormen en alle bijbehorende wetten, en schrijf dat 
voor hun ogen op, zodat zij heel de vorm ervan met alle bijbehorende ver-
ordeningen in acht nemen en die houden. Dit is de wet voor het huis; op de 
top van de berg is heel het gebied ervan helemaal rondom allerheiligst. Zie, 
dit is de wet van het huis” (Ezechiël 43:11, 12). Waaruit die verordeningen 
o.a. bestaan, lezen we in het vervolg van het hoofdstuk, namelijk het 
altaar met zijn offerdienst.
Hoe het volk voor de uitoefening van zijn roeping geheiligd wordt 
(45:17), herkennen we in de wonderlijke roeping van Jesaja. Evenals 
Ezechiël (44:4) mag hij de Koning, de HEERE der Heerscharen, in Zijn 
toekomstige tempel aanschouwen en wordt hij in de geest naar de 
tijd verplaatst dat ‘de aarde vol is van Zijn heerlijkheid’ (Jesaja 6:1-7). 
Daartoe moesten echter eerst zijn lippen met een kool van het altaar 
worden gereinigd (Jesaja 6:6). Bedenk namelijk dat het hier sterfelijke 
mensen betreft die nog geen verheerlijkt lichaam hebben, in tegen-
stelling tot de Gemeente, die straks, in een verheerlijkt lichaam, tot 
Christus vergaderd zal worden (Filippenzen 3:20,21).
Onderscheid tussen rein en onrein zal daarom een belangrijk thema 
van onderricht moeten zijn. “Zij (de priesters) moeten Mijn volk het on-
derscheid leren tussen heilig en onheilig, en hun het onderscheid laten weten 
tussen onrein en rein” (44:23, zie ook 42:20). En inderdaad, daarbij vloeit 
dierlijk bloed (Ezechiël 43:18-27), waarvan de feitelijke waarde natuurlijk 
alleen door Christus’ bloed verzilverd wordt. Overigens, kijken ook wij 
bij de tekenen van brood en wijn niet terug op Christus’ volbrachte 
werk? Hoeveel te meer in de stad van de grote Koning, die dan wordt 
genoemd: JHWH Sjammah, DE HEERE IS ALDAAR (Ezechiël 48:35).’

Voorschriften inzake de offerdienst en verdeling van het land Israël.
Zie Ezechiël 45 – 48.
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De heerlijkheid van God in de Tempel
God heeft gedurende een bepaalde tijd in het midden van Zijn uitver-
koren volk gewoond. De HEERE was aanwezig in de wolkkolom om 
het volk te begeleiden en te beschermen op hun tocht van Egypte naar 
Kanaän. Na de bouw van de tabernakel vervulde de heerlijkheid van de 
HEERE de tabernakel.

Exodus 40:34 Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst; en de heerlijk-
heid des HEEREN vervulde den tabernakel. 35 Zodat Mozes niet kon ingaan 
in de tent der samenkomst, dewijl de wolk daarop bleef, en de heerlijkheid 
des HEEREN den tabernakel vervulde.

De heerlijkheid van God kwam in de Tempel bij de inhuldiging van de 
Tempel, gebouwd door koning Salomo. Nadat de ark van het verbond 
in het binnenste heiligdom gebracht was en de priesters het heilig-
dom weer verlaten hadden, vervulde de heerlijkheid van de HEERE het 
heiligdom.

1Koningen 8: 5 Koning Salomo nu en de hele gemeenschap van Israël, die 
zich bij hem had verzameld, stonden gezamenlijk vóór de ark... 6 Zo brach-
ten de priesters de ark van het verbond van de HEERE op zijn plaats, tot in 
het binnenste heiligdom van het huis, tot in het heilige der heiligen, tot onder 
de vleugels van de cherubs... 10 En het gebeurde, toen de priesters uit het 
heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de HEERE vervulde.11 Vanwege 
de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de 
heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld.

Maar door de zonden van het volk is een einde gekomen aan de aan-
wezigheid van God in hun midden. De heerlijkheid van de HEERE 
verdween uit hun midden. Hij vertrok door de Oostpoort in oostelijke 
richting. De ark werd door de legers van de Chaldeeën weggevoerd 
naar Babel en is nooit weer teruggekeerd.

Ezechiël 10: 18 Toen ging de heerlijkheid van de HEERE weg, van boven 
de drempel van het huis, en bleef boven de cherubs staan. 19 En de cherubs 
hieven hun vleugels op, en verhieven zich voor mijn ogen bij hun vertrek van 
de aarde, en de wielen tegelijk met hen. Ieder stond stil bij de ingang van de 
Oostpoort van het huis van de HEERE, met de heerlijkheid van de God van 
Israël van bovenaf boven hen.
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Ezechiël 11: 22 Daarna hieven de cherubs hun vleugels op, en de wielen ver-
hieven zich tegelijk met hen. En de heerlijkheid van de God van Israël was 
vanboven over hen. 23 Toen steeg de heerlijkheid van de HEERE op uit het 
midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag.

De heerlijkheid van God zal in de Tempel terugkeren voorzegt de pro-
feet Ezechiël. Hij komt terug uit dezelfde richting waarheen Hij ver-
dwenen was, uit oostelijke richting. Inmiddels zijn we bij Ezechiël 43 
en is de vierde Tempel gebouwd en zijn we beland in het duizendja-
rig Vrederijk. De HEERE belooft dat de heerlijkheid van deze Tempel 
groter zal zijn dan die van de eerste Tempel, de Tempel van Salomo.
(Haggaï 2:8-10).

Ezechiël 43: 2 En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de rich-
ting van het oosten, en Zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, 
en de aarde werd verlicht vanwege Zijn heerlijkheid... 5 Toen hief de Geest mij 
op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de HEERE 
had het huis vervuld. 6 Daarop hoorde ik Iemand uit het huis met mij spreken, 
terwijl de Man naast mij bleef staan, 7 en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is 
de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig 
wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen Mijn 
heilige Naam niet meer verontreinigen, zij en hun koningen, met hun hoererij 
en met de dode lichamen van hun koningen op hun offer hoogten.

Ezechiel 44: 2 En de HEERE zei tegen mij: Deze poort moet gesloten blij-
ven. Hij mag niet geopend worden en niemand mag erdoor binnenkomen, 
want de HEERE, de God van Israël, is erdoor binnengekomen. Daarom moet 
hij gesloten blijven.

Zie ook Ezechiël 44:3- 5.

Haggaï 2:8 ...en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van de 
legermachten... 10 De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan 
die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik 
vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.

Openbaring 15: 8 En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijk-
heid van God, en vanwege Zijn kracht. 
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De aanwezigheid van de HEERE in de nieuwe Tempel zal blijken uit de 
wolkkolom die boven de gebouwen zal hangen. Ook ’s nachts zal er 
weer licht zijn, een schijnsel van vlammend vuur.

Jesaja 4: 5 dan zal de HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de sa-
menkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook, en ‘s nachts een schijn-
sel van vlammend vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. 6 
Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en 
schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen.

God zal wonen in het midden van de kinderen van Israël in eeuwig-
heid. (Ezechiël 43:7) De Naam van God zal niet meer verontreinigd 
worden. De HEERE geeft op velerlei wijzen te kennen dat Hij opnieuw 
in het midden van Zijn volk komt wonen. Dat zal zijn in het Vrederijk 
en daarna voor eeuwig. Veel teksten spreken over het wonen van God 
te midden van Zijn volk. De Psalmen en ook de Profeten spreken daar-
van. Het spreekt vanzelf dat Hij dan ook een plaats moet hebben om te 
wonen, evenals dat vroeger het geval was.

Psalm 48:2 De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, 
op Zijn heilige berg. 3 Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de 
berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote Koning! 4 God is in haar 
paleizen; Hij is er bekend als een veilige vesting.

Zie ook Psalm 48: 10-15:Psalm 102:15-21.

Psalm 132: 13 Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot 
Zijn woongebied. 14 Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik 
wonen, want naar haar heb Ik verlangd.

Zefanja 3: 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.

Zie ook Jesaja 2:2,3 : Jesaja 4:2-6;Jesaja 12:6 Jesaja 24:23; Jesaja 26:1-4; Jesaja 
30:19; Jesaja 33:20-22; Jesaja 52:7-9; Jeremia 3:17; Ezechiël 37:26.

Stromen van zegen vanuit de nieuwe Tempel
Uit de nieuwe Tempel zal veel water stromen. Het wordt een stroom, 



658

zo diep, dat men er alleen maar zwemmend doorheen kan gaan. Het 
geeft een beeld van de volheid van zegen die er uit de nieuwe Tempel zal 
komen. Wie denkt bij dit beeld dan niet aan de Messias Jezus, Die Zijn 
lichaam een Tempel genoemd heeft. Een Tempel Die na afbraak in drie 
dagen weer opgebouwd werd. Vanuit deze Tempel, dit Lichaam stroom-
de bloed. Dit bloed reinigt van alle zonden en is tot een stroom van 
zegen geweest en zal dit in de toekomst nog zijn voor Jood en heiden. 
Het is het water des levens wat voortkomt uit Zijn Tempel, Zijn Lichaam. 
Voortgekomen uit de troon van God en van het Lam. (Openbaring 22:1)  

Ezechiël 47: 1 Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, 
er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want 
de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden 
van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. 2 Vervolgens 
bracht Hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar 
de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rech-
terzijde borrelde water. 3 Toen de Man naar het oosten naar buiten ging, was er 
een meetlint in zijn hand. Hij mat duizend el en liet mij door het water gaan: het 
water kwam tot de enkels. 4 Hij mat weer duizend el en liet mij door het water 
gaan: het water kwam tot de knieën. Toen mat Hij er weer duizend en liet mij 
erdoor gaan: het water kwam tot de heupen. 5 Nog eens mat Hij duizend el: het 
was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog-water 
waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men anders niet door kon 
gaan. 6 Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde Hij mij en 
bracht mij terug naar de oever van de beek. 7 Toen ik teruggekeerd was, zie, bij 
de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere 
kant. 8 Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en 
stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt 
het water gezond. 9 Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, 
overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel 
vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal 
gezond worden en leven. 10 Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen 
staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten 
zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee.11 
Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden: ze 
zijn aan het zout prijsgegeven. 12 En langs de beek, langs de oever ervan, zullen 
aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan 
het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand 
zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het 
heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing.
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Maleachi 3: 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 graanoffer van Juda 
en Jeruzalem voor de HEERE aangenaam zijn, zoals in de dagen van oude 
tijden af, zoals in vroegere jaren.

Openbaring 21:24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wan-
delen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

Openbaring 22: 1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des 
levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 
2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de 
rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt- van 
maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot 
genezing van de heidenvolken.

91 .8 Israël zal tot bekering komen en hun  
     zonden zullen worden vergeven

Zie voor verdere toelichting hoofdstuk 88.

Psalm 85: 2 U bent Uw land goedgezind geweest, HEERE, U bracht een 
omkeer in de gevangenschap van Jakob. 3 De ongerechtigheid van Uw volk 
hebt U weggenomen, U hebt al hun zonden bedekt. Sela 4 U hebt al Uw ver-
bolgenheid weggenomen, U hebt Zich van Uw brandende toorn afgewend.

Psalm 130: 7 Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goe-
dertierenheid en bij Hem is veel verlossing. 8 Ja, Hij zal Israël verlossen van 
al zijn ongerechtigheden.

Jesaja 4: 3 Dan zal het gebeuren 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 
Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van 
oordeel en door de Geest van uitbranding,
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91.9 De stammen zullen het verwoeste land weer  
    in bezit nemen en hun erfdeel ontvangen 

Zie voor uitgebreide toelichting hoofdstuk 76.

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

Ezechiël 47: 13 Zo zegt de Heere HEERE: Dit is de grens waar binnen u het 
land onder de twaalf stammen van Israël in erfelijk bezit zult nemen, met 
voor Jozef twee gebieden. 14 U zult die in erfelijk bezit krijgen, zowel het ene 
als het andere waarover Ik Mijn hand opgeheven heb en gezworen dat Ik het 
aan uw vaderen zou geven. Dit land zal u als erfelijk bezit toevallen. 15 En dit 
is de grens van het land: aan de noordzijde: van de Grote Zee, in de richting 
van Hethlon tot waar men in Zedad komt: 16 Hamath, Berotha, Sibraïm, 
dat tussen de grens van Damascus en de grens van Hamath ligt; Hazar-
Hattichon, dat bij de grens van Havran ligt. 17 De grens loopt dus van de zee 
tot Hazar-Enon, aan de grens van Damascus en noordelijk, naar het noor-
den en de grens van Hamath. Dat is dan de noordzijde. 18 En de oostzijde 
moet u afmeten van tussen Havran en Damascus en van tussen Gilead en 
het land Israël langs de Jordaan, vanaf de grens naar de Oostelijke Zee. Dat 
is dan de oostzijde. 19 En de zuidzijde naar het zuiden: vanaf Tamar tot het 
water van Meribath-Kades, langs het beekdal naar de Grote Zee. Dat is dan 
de zuidzijde naar het zuiden. 20 En de westzijde: de Grote Zee van de grens 
tot recht tegenover Lebo-Hamath. Dat is de westzijde. 21 Dit land nu moet 
u voor uzelf verdelen over de stammen van Israël.

91.10 De woestijnen zullen bloeien. De steden  
     zullen herbouwd worden 

Het land zal weer zijn vruchten geven
Zie voor uitgebreide toelichting hoofdstuk 76.

Jesaja 35: 1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wilder-
nis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. 2 Zij zal welig in bloei 
staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van 
de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen 
zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God.
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Jeremia 31: 4 Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd 
Israël. Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen, opnieuw zult u uit-
trekken in een reidans van vrolijke mensen. 5 Opnieuw zult u wijngaarden 
planten op de bergen van Samaria: de planters zullen planten en de vruchten 
genieten.

91.11 Israël heeft een aardse taak, de Gemeente  
     een hemelse taak

Door de verwerping en de kruisiging van de Messias Jezus werd de 
bekering van Israël uitgesteld, om straks aan het einde der tijden 
weer te worden opgevat. We moeten echter niet vergeten dat een 
deel van Israël wel werd bekeerd. Anders was het Evangelie niet ver-
spreid geworden over de gehele wereld. Heel Israël zal echter zalig 
worden. Dat betreft het overblijfsel na de grote Verdrukking. Door 
hun afkerigheid kwam echter het heil tot de heidenen. Met welk doel? 
Om de Joden tot jaloersheid te verwekken! De apostel spreekt in dit 
verband over een verborgenheid. Dat het zo zou gaan was in het 
OT nog verborgen. Dat de gelovige heidenen mede erfgenaam zou-
den worden was een verborgenheid. De opname van de gelovigen 
was een verborgenheid. De wording en voleinding van de Gemeente 
heeft in bepaald opzicht een onzichtbaar karakter. Daarom is er in 
de Gemeente ook geen tempel enz. Ieder gelovige is zelf een Tempel 
van God door de inwoning van de Heilige Geest, 

Efeziërs 2: 21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot 
een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een 
woning van God, in de Geest.

Haar offer is de Messias Zelf. Zij hebben geen zichtbare wet op stenen 
tafels. Gods wet is door de Heilige Geest in hun harten geschreven 

2Corinthiërs 3: 3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van 
Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, 
maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op 
tafelen van vlees, van de harten.
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De Gemeente wordt in het NT aangeduid met verschillende beelden. 
Zoals een Tempel, met de Messias als uiterste Hoeksteen (Efeziërs 2:20-
21). Als een Lichaam, waarvan Christus het Hoofd is (Efeziërs 1:23) en ook 
als een Bruid (Efeziërs 5:24-32), die Christus als Bruidegom verwacht. 

Openbaring 22: 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het 
hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het 
water des levens nemen, voor niets.

Na de opname zullen de gelovigen met de Messias regeren in het 
Vrederijk. Dan zal de verborgenheid van de Gemeente ten einde zijn 
en is de Bruid met haar Bruidegom, het Lichaam met zijn Hoofd 
verenigd. Israël blijft op deze aarde en heeft in het Vrederijk een ge-
weldige opdracht en taak van de Messias, hun Koning ontvangen.

Zacharia 14:5 ...Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

Deuteronomium 33: 2 Hij zei: De HEERE is van Sinaï gekomen, als de 
zon kwam Hij uit Seïr op. Hij verscheen blinkend vanaf de Paranbergen, Hij 
kwam met tienduizenden heiligen,

1Thessalonicenzen 3: 13 opdat Hij uw harten zou versterken om onberis-
pelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de 
komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.

2Thessalonicenzen 1:10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag ver-
heerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die 
geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).

Gedurende de tijd van het duizendjarig Vrederijk zal het volk Israël tot 
zijn uiteindelijke bestemming komen. Het zal een priesterlijk Koninkrijk 
zijn, een heilig volk zijn. Jeruzalem zal een centrum van zegen zijn voor 
de volken op de aarde. Uit Jeruzalem zal de wet uitgaan en het Woord 
van de HEERE. Anders gezegd, Wet en Evangelie zal door het Joodse 
volk verkondigd worden onder de volken vanuit Jeruzalem.

Micha 4: 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij op-
gaan 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 bewande-
len. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
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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.

91.12 Israël zal heersen over de vreemdelingen  
     die hun vervolgd hebben

De Heere zal de volken straffen die Israël onrechtvaardig behandeld 
hebben. Zie voor uitgebreide toelichting daarover hoofdstuk 68.

Deuteronomium 30: 7 De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op 
uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.

Deuteronomium 32: 43 Juich, heidenen, met Zijn volk! Want Hij zal het 
bloed van Zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op Zijn 
tegenstanders, en Zijn land en Zijn volk verzoenen!

Jesaja 51: 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 drin-
ken. 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.

Joël 3: 1 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in 
de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, 2 zal Ik alle heidenvolken bijeen-
brengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen 
een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij 
onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. 3 Zij 
hebben het lot geworpen over Mijn volk. Zij gaven een jongen voor een hoer; 
zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken.

Zacharia 1:15 Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ík 
was een weinig toornig, maar zíj hebben geholpen het erger te maken.

Er worden in Joël 3 zes redenen genoemd die aantonen dat het oor-
deel onvermijdelijk is! De HEERE wilde Israël Zijn volk wel een wei-
nig kastijden, zoals een liefhebbende vader zijn zoon kastijdt, maar 
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de volken hebben het veel erger gemaakt dan de HEERE bedoeld 
heeft. En iedere staat, volk of kerk heeft daar zijn eigen afschuwelijke 
reden voor gehad.

1. het verstrooien van Joden onder de volken…
2. het verdelen van het land…
3. het verkopen van Joden voor handel en slavernij…
4. het bedrijven van losbandigheid, w.o. hoererij en dronkenschap... 
5. het weghalen van goud en zilver, als Mijn kostbare schatten…
6. het vermoorden van Joden op grote schaal…

In de tekst wordt er gesproken over alle heidenvolken in de laatste 
dagen. We denken hier aan landen buiten de regio van het Midden-
Oosten. En waar Israëls aartsvijanden heden ten dagen een onge-
kende crisis doormaken. Het laat zich nog niet voorspellen wat de 
afloop daarvan is. In het verlengde hiervan is een waarschuwing op 
zijn plaats aan het kwartet VN. – EU. – VS. – Rusland, met de terro-
ristische splintergroeperingen zoals Hamas, Fatah en Hezbollah. De 
meerderheid van de volkeren zouden graag zien dat de Palestijnen 
een eigen staat krijgen. Hierdoor wordt het aan Israël beloofde land 
verdeeld. Ook Jeruzalem zou dan weer verdeeld moeten worden.
Als dit doorgezet zou worden is strijd niet uitgesloten. Het zou zelfs 
kunnen eindigen in het oprukken van de volkeren tegen Israël en 
kunnen eindigen in het dal van Josafat. Maar dan komt de Messias 
terug om voor Israël te strijden. Daarna zullen alle heidenvolken ge-
richt worden.

Openbaring 11: 17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die 
is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen 
en Koning geworden bent.

In andere vertalingen staat “als Koning zult gaan heersen”. Als deze 
vertaling juist is, en ik denk dat ze juist is, dan betekent dit dat deze 
gebeurtenissen plaats zullen vinden aan het begin van het duizend-
jarig Vrederijk. 
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91.13 Alle volken zullen Uw Heil kennen 

De aarde zal vervuld worden met de kennis des HEEREN. Heil bete-
kent hier het heil dat er is in de Messias Jezus. Alle knie (mensen) zal 
zich voor Hem buigen.
Alle vorsten en heersers op de aarde zullen aan de Messias onder-
worpen worden.
Ook in de tijd van het duizendjarig Vrederijk zullen er heel veel mensen 
tot bekering komen, maar niet allen. (Zacharia 2:11). Er zullen er ook zijn 
die zich geveinsd onderwerpen aan de Messias. Want Israël zal worden 
gesteld tot een lof op deze aarde.(Zefanja 3:19,29). En de volken zullen op-
trekken naar Jeruzalem om de Koning van Israël te aanbidden. In Psalm 
22 staat ook dat alle einden van de aarde zich tot de HEERE bekeren. Wat 
een heerlijke taak voor het volk van Israël. Want zij zijn door de HEERE 
bekeerd, de Messias Jezus is hun Koning en regeert vanuit Jeruzalem. Zij 
hebben allen de Heilige Geest ontvangen en zijn geschikt gemaakt om het 
Evangelie wereldwijd te verkondigen. Zij zullen allemaal rechtvaardigen 
zijn. Zacharia zegt, vroeger zijn ze tot een vloek geweest, nu zullen ze tot 
een zegen zijn. Ook de apostel Paulus spreekt hierover in Romeinen 11:12. 

Genesis 49: 10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf 
van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. 
(Met Silo wordt bedoeld de Messias)

Psalm 2: 6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. 7 Ik zal 
het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, 
Ík heb U heden verwekt. 8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigen-
dom geven, de einden der aarde als Uw bezit. 9 U zult hen verpletteren met een 
ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk. 10 Nu dan, koningen, 
handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. 11 Dien de HEERE 
met vreze, verheug u met huiver. 12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en 
u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.Welzalig allen 
die tot Hem de toevlucht nemen!

Psalm 22:28 Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE 
bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht 
neerbuigen. 29 Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de 
heidenvolken. 30 Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen 
die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zul-
len voor Zijn aangezicht neerbukken.
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Israël zal het goede voorbeeld geven aan de volken om de HEERE te 
loven en te prijzen. De volken worden daartoe uitgenodigd en niet 
zonder zegen. Vanaf het uiterste van de aarde worden Psalmen ge-
hoord tot verheerlijking van de Rechtvaardige.

Jesaja 24: 14 Zíj zullen hun stem verheffen, zij zullen vrolijk zingen; om de 
heerlijkheid van de HEERE zullen zij juichen, van de zee af. 15 Eer daarom 
de HEERE in de landen van het licht, op de eilanden in de zee de Naam van 
de HEERE, de God van Israël. 16 Vanaf het uiterste einde der aarde horen wij 
psalmen tot verheerlijking van de Rechtvaardige.

Zefanja 3:19 ...Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land 
waar zij beschaamd waren... 20...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.

Zacharia 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 HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.

Romeinen 11: 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!

Zie ook Psalm 67:2-8; Psalm 68:2-5,31,32; Psalm 72:1-20; Psalm 86:9,10; 
Psalm 89:25-30, 36-38;Psalm 93:1;Psalm 96:1-13; Psalm 97:1-6; Psalm 98:1-
9; Psalm 99:1-5; Psalm 102:15.16; 21,22; Psalm 138:4,5; Jesaja 9:5,6;9-10.

Een heerlijke, reine, zuivere maaltijd voor alle volken.

Jesaja 25: 6 De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken 
een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte 
wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. 7 
En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle vol-
ken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.

Zie ook: Jesaja 42:4; Jesaja 45:22-24;Jesaja 52:10; Jesaja 56:4-7; Jesaja 
59:18,19; Jesaja 60:3,21,22; Jesaja 66:18-23; Haggaï 2:6,7.
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Namens de HEERE, zegt de profeet Jesaja dat de volkeren Zijn volk 
Israël zullen dienen. Op dit moment lijkt dit bijna ondenkbaar. De 
naties zullen ook hun vermogen inbrengen. De USA schenkt nu al 
miljarden dollars aan Israël. Er is dus al een klein begin. Degenen die 
dat niet doen zullen geen toekomst hebben, of zoals in een andere 
passage in de Schrift  wordt gezegd, dat land zal drie jaar zonder 
regen zijn. 

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 vol-
ken zullen totaal verwoest worden. 13 De luister van de Libanon zal naar u 
toe komen, cipres, plataan en dennenboom tezamen, om de plaats van Mijn 
heiligdom aanzien te geven, en Ik zal de plaats van Mijn voeten verheerlij-
ken.

Zacharia 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 HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.

Zacharia 8: 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.

Maleachi 1: 11 Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal 
Mijn Naam groot zijn onder de heidenvolken; in elke plaats zal aan Mijn 
Naam een reukoffer gebracht worden, en een rein graanoffer. Voorzeker, 
Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de HEERE van de 
legermachten.

In het duizendjarig Vrederijk zal er nog wel zonde zijn. Dit in te-
genstelling tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De bekeerde 
mensen houden nog wel hun zondig hart. Maar de Koning zal geen 
ergerlijke zonden dulden in Zijn Koninkrijk. In Psalm 101 geeft ko-
ning David een profetische blik inzake dat Koninkrijk.
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Psalm 101: 1 Ik zal zingen van goedertierenheid en recht, voor U zal ik psal-
men zingen, HEERE. 2 Ik zal verstandig handelen, op de volmaakte weg. 
Wanneer zult U tot mij komen? Ik zal binnen mijn huis wandelen met een 
oprecht hart. 3 Ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen stellen. Ik haat 
wat de afvalligen doen, hun daden zullen zich niet aan mij hechten. 4 Het 
slinkse hart zal ver van mij weggaan, de kwaaddoener zal ik niet kennen. 5 
Wie zijn naaste in het geheim lastert, hem zal ik ombrengen. Wie hoogmoe-
dige ogen heeft en een trots hart, hem zal ik niet verdragen. 6 Mijn ogen zijn 
gericht op de trouwe mensen in het land, opdat zij bij mij zullen zitten. Wie 
op de volmaakte weg gaat, die zal mij dienen. 7 Wie bedrog pleegt, zal bin-
nen mijn huis niet verblijven. Wie leugens spreekt, zal voor mijn ogen geen 
stand houden. 8 Elke morgen zal ik alle goddelozen in het land ombrengen, 
door allen die onrecht bedrijven, uit de stad van de HEERE uit te roeien.

91.14 De volken zullen opgaan naar Jeruzalem

De volken worden begerig gemaakt om naar Jeruzalem te gaan, naar 
de Tempel van de levende God . Zij verlangen ernaar om van Hem te 
leren hoe zij moeten leven. Want uit Jeruzalem zal opnieuw de Wet 
uitgaan. Ook dan zal blijkbaar vanuit Jeruzalem gepredikt worden 
bekering en geloof in de Messias van Israël. Het valt op dat Jesaja 
en Micha dezelfde beloften prediken. Het was echter ook een op-
dracht aan de volken om met het Loofhuttenfeest op te trekken naar 
Jeruzalem. Ongehoorzaamheid aan dit gebod betekende straf van 
God.

Jesaja 2: 1 Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en 
Jeruzalem.2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis 
van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal 
worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 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. 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken 
en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen 
en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard 
opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. 5 Huis van Jakob, kom, laten wij 
wandelen in het licht van de HEERE.
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Jeremia 16:19b...tot U zullen de heidenvolken komen van de einden der 
aarde, en zeggen: Onze vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekre-
gen, en nietige dingen, niets ervan is van nut. 20 Zou een mens zich goden 
maken? Dat zijn toch geen goden! 21 Daarom, zie, Ik doe hen erkennen, deze 
keer doe Ik hen Mijn hand en Mijn macht erkennen. Dan zullen zij weten dat 
Mijn Naam HEERE is.

Micha 4: 1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het 
huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verhe-
ven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele 
heidenvolken zullen op weg 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.

Zacharia 8: 20 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer 
volken komen en inwoners van veel steden. 21 De inwoners van de ene stad 
zullen gaan naar die van de andere en zeggen: Laten we meteen gaan om 
het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, om de HEERE van de 
legermachten te zoeken; ík zal ook gaan. 22 Dan zullen veel volken komen 
en machtige heidenvolken, om de HEERE van de legermachten in Jeruzalem 
te zoeken en om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen. 23 Zo 
zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien 
mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de 
mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met 
u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.

Zacharia 14: 16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle 
heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen 
opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de leger-
machten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. 17 Het zal geschieden dat 
er 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 leger-
machten, neer te buigen. 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  
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opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren. 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.

91.15 De vloek over de aarde zal worden opgeheven 
Zie ook hoofdstuk 76.1 herstel van het land.
De vloek over de aarde is ontstaan door de ongehoorzaamheid van 
Adam en Eva. Dit lezen we in: 

Genesis 3: 17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem 
van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag 
daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen 
zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;

Indien Israël naar Gods geboden zou leven, zou het leven ondanks de 
vloek, toch nog heel leefbaar zijn. Het dieren – en plantenrijk zal de zegen 
daarvan ondervinden. Dit blijkt uit het gebod van God in:

Leviticus 26: 3 Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn geboden in acht neemt 
en ze houdt, 4 dan zal Ik u op zijn tijd regen geven, zodat het land zijn opbrengst zal 
geven en de bomen van het veld hun vruchten zullen geven. 5 Dan zal de dorstijd bij u 
tot de wijnoogst duren, en de wijnoogst zal tot de zaaitijd duren. U zult uw brood tot 
verzadiging toe eten en onbezorgd in uw land wonen. 6 Ik zal vrede in het land geven, 
zodat u kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt. Ik zal de wilde dieren uit 
het land wegdoen en geen zwaard zal meer door uw land gaan.

Door de uitstorting van de Heilige Geest in het laatste der dagen zal niet 
alleen Israël bekeerd worden, maar ook de aarde zal vernieuwd worden. De 
woestijn zal gaan bloeien, er zullen wijngaarden en bossen zijn. De bergen 
zullen van wijn druipen. De rivieren zullen niet droog komen te staan, 
want de HEERE zal op de juiste tijd regen geven. De wilde dieren zullen 
niet meer wild zijn, niet meer achter de schapen aanrennen om ze te do-
den en als voedsel nuttigen. Er zullen veel vruchten zijn en de weiden vol 
met kudden vee. Het wordt bijna een paradijselijke situatie, ware het niet 
dat de mens nog wel zijn oude natuur behoudt. De satan is gebonden, 
maar daarmee is de zonde nog niet uit de wereld. 
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Jesaja 11: 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerlig-
gen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal 
ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerlig-
gen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het 
hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken.

Zie ook: Jesaja 30:23-25; Jesaja 35:1-4,7-9; Jesaja 55:12-13; Jesaja 65:21-25; 
Ezechiël 34:25-27; Ezechiël 47:6-12; Hosea 2:20,21; Joël 2:21-26; 

Jesaja 35: 5 Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren 
van de doven zullen worden geopend. 6 Dan zal de kreupele springen als een 
hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren 
zich een weg banen en beken in de wildernis.

Jesaja 41: 18 Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien 
bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbron-
nen. 19 Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de olie houdende 
boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en dennen-
boom, 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.

Joel 3: 18 Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen 
druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle water stromen van 
Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE 
ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen.

Amos 9: 13 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de 
maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen 
druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden.

91.16 De Messias/Koning zal de oorlogen doen ophouden
 
Zowel in de Psalmen en door de Profeten wordt op velerlei wijze ge-
sproken over het toekomstige Vrederijk. Het is helder dat in een rijk van 
vrede geen oorlog voorkomt. De profetieën geven ook aan dat er wel een 
periode van strijd aan voorafgaat. De volken moeten wel gedwongen 
worden en zullen gedwongen worden om al het oorlogsmateriaal 
te vernietigen. Voordat de vrede tot stand komt zullen de volken nog 
proberen Israël te vernietigen. Dan krijgen we volgens de profetieën 
nog de oorlogen van Gog en Magog en zullen de volken optrekken naar 
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Jeruzalem. Deze strijd zal Israël winnen omdat de Messias terugkeert om 
Zijn volk de overwinning te geven. Zie daarvoor de hoofdstukken 83, 86  
en 90. Er zal daarbij zoveel oorlogsmateriaal buit gemaakt worden, dat 
Israël zijn energiecentrales er zeven jaren van kan laten branden. 

Psalm 46: 7 De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet 
Zijn stem klinken: de aarde smolt weg. 8 De HEERE van de legermachten is 
met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela 9 Kom, zie 
de daden van de HEERE, Die verwoestingen op de aarde aanricht; 10 Die de 
oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de 
speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt.

Jesaja 2: 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnis-
sen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren 
tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. 
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Jesaja 11: 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn 
heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals 
het water de bodem van de zee bedekt.

Jesaja 60: 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.

Ezechiël 39: 9 De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit gaan, een 
vuur aansteken en de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen en de pijlen, de 
handstokken en de speren verbranden. Zij zullen daarvan zeven jaar lang vuur sto-
ken, 10 zodat zij geen hout uit het veld hoeven te halen en niets uit de bossen hoeven 
te hakken, maar vuur kunnen stoken van de wapens. Zo zullen zij hun plunderaars 
plunderen en beroven wie hen beroofd hadden, spreekt de Heere HEERE. 

Micha 4: 3 Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken 
vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscha-
ren en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het 
zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Zacharia 9: 10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden 
uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkon-
digen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de 
rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.
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91.17 Inleiding tot nog grotere heerlijkheid

David Baron zegt in zijn commentaar op Zacharia 14 en Jesaja 26:1: ‘Deze 
geschilderde omtrek van de gezegende situatie van een gerestaureerd en 
gereinigd Jeruzalem, zoals dit in het millennium zal zijn, is zo te zeggen 
een aards voorportaal en een weerspiegeling van de glorie van het nieuwe 
of hemelse Jeruzalem, dat zal neerdalen van God uit de hemel, zoals dat 
weergegeven is in de laatste hoofdstukken van de profeet Jesaja.’

Jesaja 30: 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 genezen.

Zacharia 14: 6 Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet 
zal zijn, evenmin 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.

Openbaring 21: 22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almach-
tige God, is haar tempel, en het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan 
niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, 
en het Lam is haar lamp. 24 En de naties die zalig worden, zullen in haar 
licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer 
erin. 25 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar 
zal geen nacht zijn. 26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties 
daarin brengen. 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die 
zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn 
in het boek des levens van het Lam.

Openbaring 22: 1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, 
helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2 In het mid-
den van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de 
Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt-van maand tot maand geeft 
Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvol-
ken. 3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van 
het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, 4 en zullen Zijn 
aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 5 En daar zal geen 
nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere 
God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.
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91.18 God zal worden gerechtvaardigd voor de  
     ogen van alle machten

Er zal gerechtigheid vrede en blijdschap zijn op aarde. God zal tonen 
wat de Messiasregering vermag na 6000 jaar wanregering.

Jesaja 9: 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen 
einde komen op de troon van David en over Zijn Koninkrijk, om het te grond-
vesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in 
eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

Zie ook Psalm 98:1-9; Psalm 99:1-5; Psalm 102:13-16; Psalm 110:1-6; 
Jesaja 2:2-4; Jesaja 29:19,20; Jesaja 35:10; Jesaja 42:4; Jeremia 23:5,6.

91.19 Zonde in het 1000 jarig Vrederijk

In het duizendjarig Vrederijk is de zonde niet geheel verdwenen. Hoe 
wij dat weten? De duivel is gebonden maar de mensen sterven nog wel. 
En de dood is het loon op de zonde. (Romeinen 6:23) In Jesaja 65 vers 20 
wordt ook gesproken over een zondaar die vervloekt zal worden. Zonde 
wordt veroorzaakt door de zondige natuur van de mens. Er is nog geen 
nieuwe hemel en aarde. De profeet Jesaja zegt dat het er op lijkt. Maar het 
is nog niet volmaakt. De hemel en de aarde zijn vernieuwd. 

Jesaja 65: 20 Daar zal niet meer zijn nog niet 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 ver-
vloekt worden.

Jesaja 66: 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga ma-
ken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen 
ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.

Zacharia 8: 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.

Zie voor het ontstaan en de geschiedenis van satan hoofdstuk 2 van 
dit boek en Jesaja 14:5-23; Ezechiël 28:13-19.
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Het einde van satan

De satan en zijn engelen zullen, nadat zij duizend jaren gebonden 
zijn geweest, voor een korte tijd weer worden losgelaten. Zij gaan 
dan opnieuw er op uit om de volkeren op de aarde te misleiden en 
om de grote en heilige stad Jeruzalem te veroveren. Maar de HEERE 
zal een vuur van de hemel doen neerkomen om hen te verslinden. 
De duivel en zijn engelen, de demonen, zullen dan voor eeuwig ge-
worpen worden in een plaats van wroeging en pijniging. Door de 
mond van de profeet Jesaja heeft de HEERE dit al voorzegd. 

Jesaja 24: 22 Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij 
zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer 
naar hen omgezien worden.

Jesaja 27: 1 Op die dag zal de HEERE vergelding doen met Zijn hard, groot 
en sterk zwaard aan de Leviathan, de snelle slang, ja, de Leviathan, de kron-
kelende slang; Hij zal het monster dat in de zee is, doden.

Openbaring 20: 7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal 
de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de volken 
te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om 
hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. 9 En 
zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de 
heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat 
verslond hen. 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel 
geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en 
nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

92 Kort tijdperk van de
macht van satan
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Aan het einde der tijden worden de gelovigen door de HEERE op-
genomen in de hemel. Zij die reeds gestorven zijn, staan op uit de 
dood. Dat is de eerste opstanding. De gelovigen worden wel beoor-
deeld maar niet veroordeeld.

De ongelovigen staan pas op na het duizendjarig Vrederijk en nadat 
de satan voor een korte tijd wordt ontbonden. Nadat de satan defi-
nitief is verslagen en geworpen is in de poel van vuur en sulfer, dan 
vindt de tweede opstanding plaats van alle ongelovigen en worden zij 
daarna geoordeeld voor de troon van God.

In het OT vinden we de navolgende teksten die spreken over de toorn 
en het oordeel van God over degenen die Hem niet vertrouwen en 
die Zijn geboden overtreden, zonder daarvoor vergeving te vragen 
en berouw te hebben. 
 

Psalm 76: 8 U, ontzagwekkend bent U! Wie zal voor Uw aangezicht bestaan, 
zodra Uw toorn ontvlamt? 9 U liet een oordeel uit de hemel horen; de aarde 
vreesde en werd stil, 10 toen U, o God, opstond ten oordeel, om alle zacht-
moedigen van de aarde te verlossen. 

Psalm 96: 12 Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan 
zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen 13 voor het aangezicht van 
de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal 
de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.

Zie ook Spreuken 11:21; Spreuken 12:7.

93 Het laatste oordeel
over alle overige 
mensen
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93 Het laatste oordeel
over alle overige 
mensen

In het NT spreekt de apostel Paulus ook over de straf die de ongelo-
vigen zullen ontvangen omdat zij het Evangelie van de Heere Jezus 
niet geloofd hebben. 

2Thessalonicenzen 1: 8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent 
over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere 
Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf 
ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van 
Zijn macht,

De apostel Judas schrijft hierover:

Judas 1:15 om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen 
terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze 
bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, 
tegen Hem gesproken hebben.

De Heere Jezus Messias openbaart hierover het volgende aan Zijn 
dienstknecht en apostel Johannes en daarmee ook aan ons:

Openbaring 6: 10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en 
waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de 
aarde wonen?

Openbaring 11: 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is ge-
komen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, 
en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de 
heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen 
te vernietigen die de aarde vernietigden.

Openbaring 16: 6 Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten 
vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdie-
nen het. 7 En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, 
almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.

Tegengesteld aan het oordeel over de mensen zonder God, is de 
heerlijke toestand van alle rechtvaardigen. Van allen die gerechtvaar-
digd zijn door het geloof in de Zoon van God, de Messias Jezus. In 
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het OT wordt hier al over gesproken door de profeet Maleachi.

Jesaja 26:21 Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van 
de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop 
vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.

Daniël 7: 9 Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van 
dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van 
Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen 
ervan waren laaiend vuur. 10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn 
aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal 
tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting 
en de boeken werden geopend.

Maleachi 3: 16 Dan spreken 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 rechtvaar-
dige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient.

In het NT zegt de Heere Jezus Zelf hoe de situatie van de rechtvaar-
digen zal zijn.

Mattheüs 13: 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het 
Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

In het NT worden wij nader geïnformeerd over het komende oordeel van 
God aan het einde der tijden. Er kunnen ook vóór die tijd wel oordelen van 
God over de wereld gaan. Vooral in het einde der tijden zullen de oordelen 
toenemen, zoals de HEERE voorzegd heeft. Zowel de Messias Jezus Zelf, 
als Zijn dienaren de Apostelen, hebben ons niet onkundig gelaten.           
De Messias Jezus haalt een tekst aan uit het OT (Jesaja 42:1-4) waarin 
wordt geprofeteerd Wie de heidenen/ongelovigen zal oordelen: 

Mattheüs 12:18 Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in 
Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij 
zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. 
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Hier wordt gesproken over de Messias, die de ongelovigen zal oor-
delen. In de navolgende teksten wordt dit door de Messias Zelf toe-
gelicht en uitgewerkt:

Mattheüs 7: 21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan 
in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de 
hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben 
wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en 
in Uw Naam veel krachten gedaan? 23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb 
u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Mattheüs 19: 28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij 
gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de 
troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf 
stammen van Israël zult oordelen.

Mattheüs 23: 14 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u 
eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult 
u een des te zwaarder oordeel ontvangen... 31 Aldus getuigt u tegen uzelf, dat 
u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. 32 Maakt ook u dan 
de maat van uw vaderen vol! 33 Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de 
veroordeling tot de hel ontkomen?

Johannes 5: 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het 
oordeel aan de Zoon gegeven, 23 opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader 
eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 24 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij 
gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar 
is uit de dood overgegaan in het leven... 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het 
goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade 
gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. 30 Ik kan van Mijzelf niets 
doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek 
niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Johannes 12: 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de 
vorst van deze wereld buitengeworpen worden.

Johannes 16: 8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, 
van gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10 
van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; 
11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.
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Ook enkele apostelen, verlicht zijnde door de Heilige Geest, hebben 
gesproken over het komende oordeel. De apostel Paulus zegt in: 

Romeinen 1: 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel 
over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid 
in ongerechtigheid onderdrukken, 19 omdat wat van God gekend kan wor-
den, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. 20 Want 
de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de 
wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én 
Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. 21 Want zij hebben, 
hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn 
verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.
 
Romeinen 2: 1 Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent 
die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U im-
mers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. 2 En wij weten dat het oordeel 
van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen.
Romeinen 2:3-15; Hebreeën 9:27;

1Corinthiërs 6: 2 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En 
als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de 
meest onbeduidende rechtszaken? 3 Weet u niet dat wij engelen zullen oor-
delen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

Hebreeën 10: 26 Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de 
kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor 
de zonden meer over, 27 maar slechts een verschrikkelijke verwachting van 
oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden.

De apostel Petrus informeert ons over het begin van het oordeel van 
God. Het begint bij het huis van God. Wat dit betekent en inhoudt kun-
nen we lezen in de brieven aan de zeven Gemeenten, die de opgestane 
en opgevaren Messias Jezus heeft bekend gemaakt aan Zijn dienstknecht 
Johannes. Zie hiervoor Openbaring, hoofdstukken 1 t/m 3.

1 Petrus 4: 17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van 
God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het 
Evangelie van God ongehoorzaam zijn? 18 En als de rechtvaardige nauwe-
lijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen?
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2 Petrus 2: 4 Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, 
maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duis-
ternis om tot het oordeel bewaard te worden; 5 en als God de oude wereld niet 
gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, 
bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; 
6 en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging 
veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden 
leven; 7 en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel 
van normloze mensen, verlost heeft 8 (want deze rechtvaardige, die in hun midden 
woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen 
van hun wetteloze daden); 9 dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de 
verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het 
oordeel, om gestraft te worden. 

2 Petrus 3: 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde 
Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van 
het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. 8 Maar laat vooral dit 
u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend 
jaar als één dag. 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als 
traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen 
verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag des Heeren 
zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voor-
bijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop 
zullen verbranden. 11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort 
u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de 
dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door 
vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 
13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een 
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

De apostel Judas geeft ons ook nog enige bijzonderheden over het 
komende oordeel.
Hij spreekt over de verkiezing van God. En over het oordeel over de 
engelen en over de oorzaken van hun val en veroordeling.

Judas 1: 4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel 
al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God 
veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere 
Jezus Christus, verloochenen. 5 Maar ik wil u eraan 
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herinneren- u weet dit eens en voorgoed- dat de Heere, nadat Hij het volk 
uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde 
heeft gericht. 6 En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben 
bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het 
oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde 
bewaring gesteld. 7 Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden 
eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander 
vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, 
doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan.

De Messias Jezus geeft Zelf in Zijn Openbaring aan Zijn dienst-
knecht Johannes inzicht in hetgeen staat te gebeuren aan het einde 
der tijden. Wie wijs is, geeft daar acht op.
 

Openbaring 6: 12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, 
er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de 
maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals 
een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt 
geschud. 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En 
alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 15 En de koningen 
van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en 
alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in 
de bergen. 16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg 
ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van 
het Lam. 17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan 
staande blijven?

Voordat het oordeel gaat plaats vinden krijgen alle volken, stammen, 
in welke taal dan ook, nog een laatste oproep om zich te bekeren tot 
de levende God, de God Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
Om de Messias te aanvaarden als persoonlijke Verlosser. Dit zegt ons 
de Heere Jezus in

Openbaring 14: 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En 
hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde 
wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide stem: Vrees 
God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem 
Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
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Daarna gaat het oordeel plaats vinden, wat beschreven wordt in: 

Openbaring 20: 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop 
zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er 
geen plaats meer voor hen te vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en 
groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek 
werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld 
overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 
En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van 
de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder 
overeenkomstig zijn werken. 14 En de dood en het rijk van de dood werden 
in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet 
bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur 
geworpen.

Openbaring 21:5 En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn 
waarachtig en betrouwbaar. 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de 
Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets 
te drinken geven uit de bron van het water des levens. 7 Wie overwint, zal al-
les beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. 
8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, 
ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is 
in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

In Openbaring 22: 19 staat: ‘En als iemand afdoet van de woorden 
van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het 
boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit 
boek geschreven zijn.’
Men kan zich afvragen hoe dat mogelijk is. Wie in het Boek des 
Levens staat ligt toch vast, ja zelfs van vóór de grondlegging der we-
reld. Ja, wie in het Boek des Levens staat blijft daar eeuwig in. De 
Schrift is er helder over dat de ware gelovige wordt bewaard door de 
kracht van de Heilige Geest. 

Efeziërs 4:30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verze-
geld bent tot de dag van de verlossing.

Degene die door de Vader aan de Heere Jezus zijn gegeven zullen 
niet verloren gaan. 
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Johannes 6: 39 En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik 
van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe 
opstaan op de laatste dag. 

Johannes 10: 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet ver-
loren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 29 Mijn 
Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen 
uit de hand van Mijn Vader rukken.

Wat is dan de betekenis van vers 19 in Openbaring 22? Het kan niet 
anders zijn dan dat het hier gaat over ongelovigen of schijngelovi-
gen. Want een ware gelovige gelooft al hetgeen geschreven staat in 
Gods Woord. De gelovigen hebben de Heilige Geest ontvangen en 
Die leidt hen in alle Waarheid. Deze bewaart hen voor ongeloof. De 
Bijbel geeft ons verschillende voorbeelden van mensen die dachten 
dat zij ware gelovigen waren, maar hun belijdenis bewees het tegen-
deel. In Johannes 15 duidt de Heere Jezus hen aan als takken die niet 
in Hem, de ware Wijnstok blijven en daarom geen vrucht dragen. 
Ware gelovigen zullen de vrucht van de Heilige Geest tonen, (Galaten 
5:22) Het is dus wel heel belangrijk of we het gehele Woord van God 
geloven, wat we ermee doen en hoe we dit Woord uitleggen.

De werken die een mens gedaan heeft staan in andere boeken. Deze 
werken zullen door het vuur beproefd worden. (1Corinthiërs 3:12-15) 
En een ieder zal worden beloond naar zijn of haar werken indien deze 
werken de vuurproef zullen doorstaan. Of deze werken in de Heere 
verricht zijn door de Heilige Geest of niet. Indien de werken de vuur-
proef niet doorstaan, zullen deze verbrand worden en zo iemand zal 
schade lijden. Maar hij zelf zal behouden worden, als door vuur heen. 
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Enige relevante teksten zijn: 

Prediker 12: 14 God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles 
wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.

Jeremia 17: 10 Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ie-
der te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

1 Corinthiërs 3: 13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk 
duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur 
beproeven. 14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, stand-
houdt, zal hij loon ontvangen. 15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade 
lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

Zie ook Spreuken 24:29; Jeremia 32:19; Mattheüs 16:27; Lukas 10:20; 
1Corinthiërs 3:8-15; 2Corinthiërs 5:10; Openbaring 2:23; Openbaring 
3:5; Openbaring 17:8; Openbaring 20:12,13; Openbaring 21:27; 
Openbaring 22:12.

Joodse meningen over “het laatste oordeel”
In het Judaïsme vindt de dag van het oordeel ieder jaar plaats op Rosh 
HaShana (Nieuwjaar). Daarom wordt er gediscussieerd over een “dag 
van het laatste oordeel” voor ieder mens. Sommige Rabbijnen den-
ken dat er zo’n dag zal zijn, na de opstanding uit de doden. Anderen 
denken dat zo’n dag niet nodig zal zijn vanwege Rosh HaShana. Weer 
anderen denken dat de afrekening en het oordeel er zal zijn wanneer 
iemand sterft. En dan zijn er nog die denken dat het laatste oordeel 
alleen de heidense volkeren zal treffen en niet het Joodse volk.
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In Gods Woord staan veel teksten over het einde der tijden en over 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die de HEERE zal geven. In 
dit kader is het belangrijk te weten voor wie de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde zal zijn. Wie zullen straks de bewoners zijn? En hoe zal 
dat straks zijn? Wat heeft de HEERE ons hierover bekend gemaakt?

Wie zullen de bewoners zijn? In ieder geval zij die overwinnen. Wie 
zijn die overwinnaars?
Wat zegt Gods Woord hierover? 

Openbaring 3:12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van 
Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam 
van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het 
nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn 
nieuwe Naam.

Is overwinning mogelijk? Als we afgaan op wat sommige gelovige 
mensen hierover zeggen dan lijkt het wel of er hier op deze aarde 
geen overwinning over de zonde mogelijk is. En de ervaring van veel 
christenen bevestigt dit. Geen overwinning over de zonde in ons, die 
een christen danig kan plagen en bedroeven? Geen overwinning op 
satan mogelijk? Zonder strijd geen overwinning! De Heere geeft de 
gelovigen de geestelijke wapenrusting. (Efeziërs 6:10-20). Is door de 
oude zondige natuur in ons geen overwinning mogelijk? ‘Ik ellendig 
mens’ zegt de apostel Paulus. Maar daarna zegt de Apostel: “Wie zal 
mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus 
Christus, onze Heere” (Romeinen 7:24,25) Gaat het over de dagelijkse 
overwinning over de zonde of gaat het over de eindoverwinning? Of 
gaat het over allebei? Die volharden zal tot het einde zal zalig worden! 

94 Profetie over de 
nieuwe hemel en de
nieuwe aarde
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94 Profetie over de 
nieuwe hemel en de
nieuwe aarde

Kunnen wij volharden? 
Als er geen overwinning mogelijk is, zou de Heere Jezus dat ons niet 
hebben laten weten?
In de brieven aan de zeven Gemeenten in Openbaring geeft de Heere 
duidelijk te kennen dat er wel overwinning mogelijk is.
De sleutel is dat wij uit onszelf niet in staat zijn om te overwinnen en 
te volharden.
Maar wij hebben de Heilige Geest ontvangen als wij tot geloof zijn 
gekomen. 

Romeinen 6: 22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar 
gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.

En de Geest kan en wil de zonde in ons doden. Wat zegt Gods Woord 
hierover? Zonder overwinning geen zaligheid?

Romeinen 8: 13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter 
door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. 14 Immers, zo-
velen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

Hierna volgen nog enige teksten die betrekking hebben op de eind-
overwinning:

1Johannes 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is 
de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5 Wie anders is 
het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Openbaring 2: 7 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de 
Gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des 
levens, die midden in het paradijs van God staat.

Openbaring 2: 11 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de 
Gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden 
door de tweede dood.
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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 geven met op die steen een nieuwe naam 
geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.

Openbaring 2:26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe 
in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. 27 En hij zal 
hen hoeden met een ijzeren staf-zij zullen als kruiken van een pottenbakker 
verbrijzeld worden-zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. 28 
En Ik zal hem de morgenster geven.

Openbaring 3: 5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik 
zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn 
naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Openbaring 3:12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God 
maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op 
hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat 
neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Openbaring 3:21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, 
zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Openbaring 21:7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een 
God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

Tot zover de teksten die betrekking hebben op het onderwerp overwin-
ning. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de overwinning behoort 
bij de wedergeboren gelovige. Ons geloof overwint de wereld zegt de 
apostel Johannes. En van wie is ons geloof? Een gave van God, door 
de Heilige Geest gewerkt. De Heere Jezus heeft overwonnen over de 
zonde, de wereld, de dood, de satan, de overheden en de machten en 
de hel. Door Zijn kracht, door Zijn Geest, kunnen de uitverkorenen 
ook overwinnen. Alleen de Heilige Geest in ons kan ons de overwin-
ning schenken. In eigen kracht is geen overwinning mogelijk!
De heiligen, gelovigen, volharden in het geloof omdat de Heere 
Jezus volhardt in het gebed.
“Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden” (Lukas 22:32). 
Dat is de grote troost.
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En daaraan is alle overwinning te danken. Alleen God de eer! 

Hierna volgen nog een aantal teksten die betrekking hebben op de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Over de zaligheid van de gelovi-
gen en de bestemming van de ongelovigen.

Psalm 37: 29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig 
daarop wonen.

Spreuken 2: 21 De vromen zullen immers de aarde bewonen, en de oprechten 
zullen erop overblijven. 22 De goddelozen echter zullen van de aarde uitge-
roeid worden, trouwelozen zullen ervan weggerukt worden.

Jesaja 24: 23 De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal 
beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg 
Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.

Jesaja 25:8 Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de 
tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van 
heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.

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. 21 Uw volk, zij 
allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde 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.

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. 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. In haar zal geen stem 
van geween meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw.

2Petrus 3:13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe he-
melen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
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Openbaring 21: 1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want 
de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was 
er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar 
man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: 
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen 
Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle 
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen 
rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen 
nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en 
betrouwbaar. 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 
Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken 
geven uit de bron van het water des levens. 7 Wie overwint, zal alles beërven, 
en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. 8 Maar wat 
betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtple-
gers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel 
die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. 9 En een van de zeven 
engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam 
naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw 
van het Lam, laten zien. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en 
hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde 
uit de hemel, bij God vandaan. 11 Zij had de heerlijkheid van God, en haar 
uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen 
jaspis. 12 Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die 
poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van 
de twaalf stammen van de Israëlieten. 13 Drie poorten op het oosten, drie 
poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het 
westen. 14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de 
twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. 15 En hij die met mij 
sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en 
haar muur. 16 En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even 
groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend 
stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. 17 En hij mat haar 
muur op: honderdvierenveertig el, een mensenmaat, die ook de maat van een 
engel is. 18 En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was 
zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. 19 En de fundamenten van de muur van 
de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was 
jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, 20 het 
vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het
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negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde ame-
thist. 21 En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond 
uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. 
22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar 
tempel, en het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om 
haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is 
haar lamp. 24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, 
en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. 25 En haar 
poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht 
zijn. 26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. 
27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt 
met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des 
levens van het Lam.

De stad was van zuiver goud
Het edele metaal goud is een symbool van Gods heerlijkheid. Het 
nieuwe Jeruzalem is een stad van louter goud. Goud als zuiver 
glas. Doorzichtig, zodat het licht van God door alles heen straalt. In 
Openbaring 3 vers 18 wordt de Laodicenzen aangeraden zuiver goud te 
kopen om rijk te worden in geestelijke zaken. Goud is het zinnebeeld 
van de hemelse heerlijkheid van God. Deze heerlijkheid is ook voor de 
mensen bestemd die bij Jezus horen. Want de heerlijkheid van Jezus 
de Messias was de heerlijkheid van Zijn Vader en diezelfde heerlijkheid 
geeft Hij aan de Zijnen, Gods kinderen, opdat zij één mogen zijn.

Johannes 17: 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven 
hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat 
zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en 
hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Efeziërs 1:7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de 
vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 
8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaam-
heid, 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf 
voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de 
bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te bren-
gen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. 

Amen.
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In de Bijbel voorkomende Namen van 
Jezus de Messias

Advocaat
Afdruk van Gods wezen
Afstraling van Gods heerlijkheid
Alfa en Omega
Alleen machtige Heere
Almachtige
Amen
Apostel onzer belijdenis
Arm des Heeren
Banier
Beeld Gods
Begin der schepping Gods
Behouder van het lichaam
Betrouwbare getuige
Bevrijder
Blinkende Morgenster
Broeder
Oorzaak (Bron) van eeuwige zaligheid
Brood des levens
Brood van God
Bruidegom
Christus des Heeren
Christus Gods
De HEERE onze gerechtigheid
De opstanding en het Leven
De Rechtvaardige
De Steen door de 
bouwlieden veracht
Deur der schapen
Die leeft
Die was, die is, die komt
Die doopt met de Heilige 
Geest en met vuur
Eerste en Laatste
Eerstgeborene uit de doden
Eeuwige Leven
Eeuwige Vader
Enige Erfgenaam
Enige Zoon
Eniggeboren Zoon van God
Geest
Gekruisigde Christus
Geliefde

Geliefde Zoon
Gerechtigheid Gods
Getrouwe
Getrouw en Waarachtig
Getrouwe getuige
Gezalfde
God aller vertroosting
Goddelijke Held
Gods Kracht
Gods Wijsheid
Goede Herder
Grondlegger van ons geloof
Grote Herder
Grote hogepriester
Heelmeester
Heere
Heere Jezus Christus
Heere van allen
Heere der heerlijkheid
Heerlijkheid des Heren
Heerser over Israël
Heerser over vorsten der aarde
Heiland
Heilige
Heilige Gods
Heilige Israëls
Herder en hoeder van mijn ziel
Heere der heerlijkheid
Heere onzer gerechtigheid
Hoeksteen
Hoeksteen van ons geloof
Hoge en verhevene
Hogepriester
Hoofd der Gemeente
Hoogste Heere en Koning
Hoop
Hoop der heerlijkheid
Hoorn des heils
Ik ben
Immanuël
Israëls vertroosting
Jezus Christus
Jezus van Nazareth
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Koning
Koning der eeuwen
Koning der ere
Koning der heiligen
Koning van Israël
Koning der Joden
Koning der koningen
Koning der volkeren
Kracht Gods
Laatste Adam
Lam
Lam Gods
Leeuw van Juda
Leidsman
Leidsman en voleinder van het geloof
Leidsman onzer behoudenis
Leidsman ten leven
Leraar der gerechtigheid
Leven
Levend brood
Levende Steen
Levend water
Licht der mensen
Licht der wereld
Liefde
Losser
Machtige Jacobs
Man en maker van mij
Man van smarten
Meester
Mensenzoon
Messias
Middelaar van het Nieuwe Verbond
Nazarener
Onze voorspraak
Onze Heiligmaking
Onze Verlossing
Onze Wijsheid
Onzienlijke
Oorsprong der schepping Gods
Opgang
Opgang uit de hoge
Opperherder
Opstanding
Overste der Koningen
Overste Herder
Overwinnaar
Paaslam

Pleitbezorger
Profeet
Raad (Raadsman)
Rabbi
Rechter
Rechtvaardige
Rechtvaardige spruit
Redder
Rots
Rots des heils
Scheidsman
Schepper
Steen des aanstoots
Sterke God
Sterke toren
Uitverkorene van God
Vader der barmhartigheid
Vader der Geesten
Verlosser
Vorst en gebieder der natiën
Vrede
Vredevorst
Vriend van zondaars
Waarachtige getuige
Waarachtig licht
Waarheid
Ware Brood uit de hemel
Ware Wijnstok
Weg
Wetgever
Wijsheid Gods
Wonderlijk
Woord
Woord Gods
Woord des levens
Wortel Davids
Zaligmaker der wereld
Zalige en enige heerser
Zon der gerechtigheid
Zoon des Allerhoogste
Zoon des mensen
Zoon van Abraham
Zoon van David
Zoon van God
Zoon van de Gezegende


