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DE BALLINGSCHAP EN HET HERSTEL VAN ISRAËL (2)
hjms
Geliefde broeders en zusters, in dit laatste deel van onze studie over Israëls verbazingwekkende huidige en nog toekomstige herstel, komen nog twee paragrafen aan de orde.
Namelijk een paragraaf met een aantal uiterst interessante en duidelijke profetieën over de
terugkeer en het herstel van Israël. Daarna zal nog de vraag aan de orde komen, waarom
God eigenlijk bezig is met het herstel van Israël.
Verdere profetieën met betrekking tot terugkeer en herstel
Broeders en zusters, de bijbel geeft ons, zoals reeds is gebleken, vele duidelijke profetieën
met betrekking tot Israëls terugkeer en herstel. In deel 1 van deze studie zijn er enkele van
behandeld. Het is goed om er nog eens een aantal onder de loep te nemen.
Leest u met mij Lev. 26:3-8 – “Indien gij in Mijn inzettingen wandelen, en Mijn geboden
houden, en die doen zult; Zo zal Ik uw regens geven op hun tijd; en het land zal zijn inkomst
geven, en het geboomte des velds zal zijn vrucht geven; En de dorstijd zal u reiken tot den
wijnoogst, en de wijnoogst zal reiken tot den zaaitijd; en gij zult uw brood eten tot verzadiging
toe, en gij zult zeker in uw land wonen. Ook zal Ik vrede geven in het land, dat gij zult te
slapen liggen, en niemand zij, die verschrikke; en Ik zal het boos gedierte uit het land doen
ophouden, en het zwaard zal door uw land niet doorgaan. En gij zult uw vijanden vervolgen;
en zij zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen. Vijf uit u zullen honderd vervolgen,
en honderd uit u zullen tienduizend vervolgen; en uw vijanden zullen voor uw aangezicht
door het zwaard vallen.”
Dit schriftgedeelte verwijst in eerste instantie naar het binnengaan in het Beloofde Land door
Israël na de uittocht uit Egypte. Indien zij God zouden gehoorzamen, zou Hij hun volkomen
overwinning over hun vijanden geven. Maar dit schriftgedeelte is ook profetisch voor ónze
tijd. Nu het volk Israël weer terugkeert naar hun Beloofde Land is het zeer opvallend, dat
sedert de onafhankelijkheid in 1948 Israël vele zware oorlogen tegen een gigantische
Arabische overmacht heeft gewonnen. Want het is God Zelf, Die voor hen strijdt.
Deut. 30:1-10 – “Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen
zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte
nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft; En gij zult u
bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden
gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de HEERE, uw
God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit
al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. Al waren uw verdrevenen aan
het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u
nemen. En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten
hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen
boven uw vaderen. En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad,
om den HEERE, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij
levet. En de HEERE, uw God, zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters, die
u vervolgd hebben. Gij dan zult u bekeren, en der stemme des HEEREN gehoorzaam zijn,
en gij zult doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede. En de HEERE, uw God, zal u doen
overvloeien in al het werk uwer hand, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten,
en in de vrucht uws lands, ten goede; want de HEERE zal wederkeren, om Zich over u te
verblijden ten goede, gelijk als Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft; Wanneer gij der
stemme des HEEREN, uws Gods, zult gehoorzaam zijn, houdende Zijn geboden en Zijn
inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn; wanneer gij u zult bekeren tot den HEERE,
uw God, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.”
God herinnerde Israël eraan om Zijn zegen en vloek ter harte te nemen en zich te bekeren
als zij verdreven zouden zijn onder alle volken. Dan zou Hij Zich over hen ontfermen.
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Inderdaad kwam door hun zonden de vloek over Israël. Maar ook Gods voorzegde zegen
komt nu in vervulling, want nu in deze eindtijd keren de Joden uit ballingschap terug naar
hun eigen land. God zal hen materieel zegenen en herstellen. Zélfs in ballingschap bleef
Israël Gods volk (Lev. 26:44-45; Rom. 11:1-2). Ondanks Gods vloek in verband met hun
afdwaling, verwerpt Hij Israël niet, noch versmaadt Hij hen, terwijl de heidenvolken Israël wél
hebben verworpen en vervolgd. Maar dat was niet in Gods opdracht. God blijft hun Heere en
God en houdt vast aan Zijn verbond met Israël en dus ook aan Zijn Beloften aangaande het
Beloofde Land.
God zegt, dat Hij Israël ook een besnijdenis van het hart (een bekering met hart en ziel), dus
een geestelijk herstel zal geven, waarna de weg vrij is voor Gods overvloeiende zegen in
hun leven. Dit geestelijk herstel zien we nu nog niet voluit, maar God zal dit eveneens doen.
Én zegt dit schriftgedeelte, dat God Zijn vloeken op Israëls vijanden zal leggen. Ja, broeders
en zusters, de oordelen van God over een goddeloze wereld staan vlak voor de deur.
Zoals we in dit schriftgedeelte zien, is Gods structuur dus terugkeer van Zijn volk, herstel van
het land, gevolgd door het geestelijk herstel. In gelijke zin kunt u in Ps. 85:1-5 lezen over het
herstel van het land (vers 2a), de terugkeer uit ballingschap (vers 2b en 5) en het geestelijk
herstel (vers 3).
Jes. 11:11-12 – “Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn
hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrië, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en
van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee. En Hij zal een banier oprichten
onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit
Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks.”
Dit schriftgedeelte zegt ons dat God nogmaals Zijn volk zal loskopen. “Ten anderen male” wil
volgens de Hebreeuwse grondtekst letterlijk zeggen “de tweede keer”. De eerste keer werd
het volk van Israël uit de Babylonische ballingschap teruggebracht, en nu de tweede keer uit
de ballingschap en verstrooiing over de gehele aarde.
“Verwerven” komt van het in de Hebreeuwse grondtekst gebruikte infinitief “liknot” (twnql )
en wil zeggen “kopen”. Dit kopen is zelfs letterlijk gebeurd m.b.t. de Joden uit Morenland,
d.w.z. uit Ethiopië. In 1984 werden vele Ethiopische Joden vrijgekocht tijdens de Operatie
Mozes. En in 1991 werden 15.000 Ethiopische Joden tijdens de Operatie Salomo voor $ 35
miljoen vrijgekocht. De Israëlische regering betaalde dus miljoenen voor hun emigratie naar
Israël. Ook Syrische en Russische Joden moesten zich vaak letterlijk loskopen.
In Zef. 3:10,14,20 staat overigens een prachtige profetie juist over de Joden in Ethiopië: “Van
de zijden der rivieren der Moren zullen Mijn ernstige aanbidders, met de dochter Mijner
verstrooiden, Mijn offeranden brengen……………….. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich,
Israël; wees blijde, en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems!
……………. Te dier tijd zal Ik ulieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk, als Ik u
verzamelen zal; zekerlijk Ik zal ulieden zetten tot een naam en tot een lof, onder alle volken
der aarde, als Ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de HEERE.”
Zoals gezegd kwamen ook uit Ethiopië Joden terug. Het betrof hier Joden, die al vóór de
verstrooiing door de Romeinen in het jaar 70 na Christus in Ethiopië woonden. Wellicht
waren zij meegetrokken met de koningin van Sheba, nadat zij Salomo had bezocht, of waren
zij bekeerlingen van de Moorse kamerling uit Hand. 8:26-40. Pas enkele tientallen jaren
geleden zijn zij ontdekt, toen tijdens de hongersnoden van de begin-tachtiger-jaren van de
20e eeuw er ongeveer 8000 vluchtelingen uit Ethiopië opdoken in een kamp in Soedan. Na
onderzoek bleek dat gedurende bijna 3000 jaren deze “zwarte” Joden in de binnenlanden
van Ethiopië hun Joodse identiteit hadden vastgehouden. Zij waren doorgegaan met het
dienen van God en het brengen van dierenofferanden.
Jes. 41:18-20 – “Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen, en fonteinen in het midden der
valleien; Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten, en het dorre land tot watertochten. Ik zal
in de woestijn den cederboom, den sittimboom, en den mirteboom, en den olieachtigen
boom zetten; Ik zal in de wildernis stellen den denneboom, den beuk, en den busboom te
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gelijk; Opdat zij zien, en bekennen, en overleggen, en te gelijk verstaan, dat de hand des
HEEREN zulks gedaan, en dat de Heilige Israëls zulks geschapen heeft.”
Ook in Jes. 27:6; 43:18-19; 44:25-26; 55:13; 58:11; Jer. 31:5 staan vergelijkbare profetieën.
Hun tekst wordt in de predikingen meestal meteen vergeestelijkt. Daar is op zich niets mis
mee! Maar bedenkt u wel dat deze profetieën nu ook al letterlijk zijn vervuld. De Heer zei: “Ik
zal”, dus Hij doet het! Het land was tijdens de ballingschap een wildernis en een woestijn,
maar nu komt het tot leven. De steden worden herbouwd, óók het verwoeste Jeruzalem. De
dorens en de distels waarmee het land bedekt was tijdens de diaspora zijn gerooid en
vervangen door bossen. Sedert 1948 zijn in Israël miljoenen en miljoenen bomen geplant.
Ook op de bergen van Samaria (de door de VN aan de Palestijnen toegewezen Westbank)
wonen weer Joden. Zij verbouwen er boom- en wijngaarden en vervullen zo de profetieën. In
de Negev-woestijn worden visvijvers en ook boomgaarden aangelegd. Israël exporteert over
de gehele wereld fruit en groenten. Maar ook hoog gekwalificeerde (electronische) artikelen.
Straks zal Israël ook haar geestelijke vruchten over de gehele wereld verspreiden. Want men
zal het Woord gaan liefhebben als men zich met hart en ziel zal hebben bekeerd en tot
erkentenis van God is gekomen. De grote (geestelijke) droogte zal worden weggenomen en
men zal “als een springader der wateren” worden, d.w.z. overvloeiend worden van de Heilige
Geest. Deze tekst geeft ook ons, kinderen Gods, een belangrijke les. Als wij terugkeren tot
Hem en onze zonden belijden, dan zal Hij in ons binnenste een fontein van levend water
doen ontspringen en ons overvloeiend maken van Zijn Heilige Geest (Joh. 7:38).
Jes. 43:5-6 – “Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen, en Ik
zal u verzamelen van den ondergang. Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden:
Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde;”
Ook deze profetie wordt nu volop vervuld. Het land van het noorden wilde de Joden eerst
niet laten gaan. Het land van het noorden verwijst naar de Sovjet-Unie. Net zoals farao eens
de Joden niet uit Egypte wilde laten gaan en God hem uiteindelijk moest dwingen. Daarom
bewerkstelligde de Heer dat in 1990 het communische Sovjet-Unie uit elkaar viel en vele
Russische Joden naar Israël konden terugkeren. God zei “geef” , waarna het gebeurde! Ook
landen uit het zuiden, verwijzend naar Afrika, moesten worden gedwongen de Joden te laten
gaan. Zoals reeds is opgemerkt, moesten er miljoenen dollars aan onder andere Ethiopië
worden betaald om “hun” Joden te laten gaan.
Ezech. 36:24-35,37-38 – “Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen
vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen. Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult
rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u
een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het
stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. En Ik zal Mijn Geest
geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en
Mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven
heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn. En Ik zal u verlossen van al
uw onreinigheden; en Ik zal roepen tot het koren, en zal dat vermenigvuldigen, en Ik zal geen
honger op u leggen. En Ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen; opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen.
Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren; en gij
zult een walging van u zelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe
het niet om uwentwil, spreekt de Heere HEERE, het zij u bekend ! Schaamt u en wordt
schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls! Alzo zegt de Heere HEERE: Ten dage, als Ik u
reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal Ik de steden doen bewone, en de eenzame
plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat
het een verwoesting was, voor de ogen van een ieder, die er doorging. En zij zullen zeggen:
Dit land, dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden; en de eenzame, en de
verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond……………………… (37-38) Alzo zegt
de Heere HEERE: Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat Ik
het hun doe; Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen, als schapen. Gelijk de geheiligde
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schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op hun gezette hoogtijden, alzo zullen de
eenzame steden vol zijn van mensenkudden; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.”
God verzamelt de Joden uit alle landen over de gehele wereld, waarin zij verstrooid waren
en Hij gaf hen het land Israëls. Leest u ook Ezech. 11:16-17 en 37:21-22. Er komen nu zó
veel Joden terug, dat de steden overbevolkt worden (vers 37-38). En dit gebeurt nu letterlijk
in Israël. Doordat tienduizenden jaarlijks naar Israël terugkeren, is de woningnood zeer groot.
Ezechiël profeteerde hier echter met name over het geestelijke herstel van het volk Israël na
de terugkeer naar het eigen land. Hij profeteerde over volle, heerlijke geestelijke zegeningen,
die Israël echter pas zal ontvangen ná de bekering tot God. God beloofde onder andere de
grote zegen van de Heilige Geest aan Israël te geven. En het stenen hart zou Hij wegnemen.
De laatste paar verzen van dit schriftgedeelte betreffen het herstel van het land. De puinhopen worden herbouwd en de distels worden weggehaald. Het land wordt weer vruchtbaar.
Broeders en zusters, zo is het óók in het leven van Gods kinderen. De Heer geeft pas de
vólle zegen in ons leven ná een volledige schuldbelijdenis en de reiniging van onze zonden
door het Bloed van Jezus.
De geestelijke bekering van Israël zal overigens het einde betekenen van de genadetijd voor
de heidenen (Rom. 11:25).
Amos 9:11-15 – “Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal
haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als
in de dagen van ouds; Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet. Ziet, de dagen
komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier
genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten.
En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden
herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen
hoven maken, en derzelver vrucht eten. En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet
meer worden uitgerukt uit hun land dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.”
Broeders en zusters, zoals reeds opgemerkt is de profetie over de terugkeer van het Joodse
volk en het materiële herstel van het land Israël en zijn inkomsten reeds vervuld. Maar de
laatste regel van dit schriftgedeelte is nu echter heel actueel en daarom wil ik uw aandacht
hier op vestigen. God zegt dat Israël zal niet meer uitgerukt worden uit het land, dat Hij hen
heeft gegeven. Ondanks alle terroristische aanslagen, ondanks het geschreeuw van
Palestijnen en Arabieren, ondanks dwang van de VN, EU, USA en de ganse wereld, en
ondanks de inspanningen van allerlei zogenaamde vredesactivisten. De profetie van Amos
wordt overigens ook in Hand. 15:13-17 aangehaald en komt nog kort aan de orde.
Geliefde broeders en zusters, de talloze profetieën over de terugkeer van Israël uit de
wereldwijde verstrooiing en hun geestelijke herstel zijn véél te veel om allemaal te
behandelen. Leest u zelf nog Jer. 23:7-8; 30:3; 31:4-11; 32:37-42 en Zach. 8:7-8 .
Waarom is God bezig met het herstel van Israël?
Broeders en zusters, waarom is God bezig met het herstel van Israël? Leest u hiervoor Deut.
7:6-8 – “Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft de HEERE, uw God,
verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den
aardbodem zijn. De HEERE heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw veelheid
boven alle andere volken; want gij waart het weinigste van alle volken. Maar omdat de
HEERE ulieden liefhad, en opdat Hij hield den eed, dien Hij uw vaderen gezworen had, heeft
u de HEERE met een sterke hand uitgevoerd, en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de
hand van Farao, koning van Egypte.”
Uit deze tekst, maar ook uit bijvoorbeeld Jes. 41:8-9 en 44:21 begrijpen wij, dat God bezig is
met het herstel van Israël, omdat Hij hen uit alle volkeren ten eigendom heeft uitverkoren.
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Omdat God hen liefhad en omdat Hij een eed aan hun voorvaderen had gezworen, verloste
Hij Israël ook uit Egypte.
Geheel in tegenstelling tot de gang van zaken bij het ontstaan van andere naties en hun
wetten, was het God Zélf, Die de twaalf stammen van Israël als één volk en natie op de berg
Sinaï vestigde. God gaf hen Zijn Wet als te hanteren wetten, normen en waarden. Géén
enkele mens, en dus ook Mozes niet, had bepaald welke wetten er in Israël zouden gelden.
Ook geen regering! Immers had God óók de bestuursvorm van Israël bepaald en God Zélf
zou hun Koning zijn. Geen mens! God leerde hen hoe zich te voeden, hoe zich te kleden en
hoe en wanneer te feesten.
God heeft het volk van Israël teruggebracht naar het eens aan hen beloofde grondgebied.
Omdat volgens Rom. 11:29 Gods genadegaven en Gods roeping onberouwelijk zijn. Dit kan
slechts betekenen dat al Gods vroegere beloften aan Israël nog steeds gelding hebben en
volledig van toepassing zijn. En God zal zeker Zijn vroegere eden aan Abraham, Izaäk en
Jakob niet verbreken (Hebr. 6:13). God is getrouw en Hij kan niet liegen! Het getuigt daarom
ook van weinig gezond verstand en heel veel ongeloof, dat de wereldnaties hun wil aan
Israël willen opleggen. Want wie God als zijn tegenstander heeft, kan zich uiteindelijk maar
beter bergen.
Ook uit Ex. 32 (in het verhaal over de dans om het gouden kalf) en uit Num. 14 (in het
verhaal over de weigering van Israël om het Beloofde Land in te gaan) blijkt duidelijk, dat het
Gods eer te na is om Israël te vernietigen. Mozes kon God hiervan overtuigen. Hij had Israël
immers met een eed uitverkoren.
Waartoe, waarom werd Israël door God uitverkoren?
Israël werd uitverkoren om Hem te dienen als Zijn knecht (Jes. 44:21), om de Messias voort
te brengen (Rom. 11:26) en om eens met de Messias vanuit Israël (Jeruzalem) de wereld te
regeren in het 1000-jarig Vrederijk.
Jes. 44:21 – “Gedenk aan deze dingen, o Jakob, en Israël! Want gij zijt Mijn knecht, Ik heb u
geformeerd; gij zijt Mijn knecht, Israël, gij zult van Mij niet vergeten worden.”
Deze verkiezing betekent niet, dat God méér van Israël houdt dan van andere volkeren. Zijn
liefde is universeel. Maar zoals elk individu zijn eigen specifieke taak in het leven heeft, zo
heeft óók elk volk zijn taak.
Gof gaf aan Israël de opdracht om een voorbeeld te zijn voor andere volkeren, zodat deze
Gods grootheid zouden leren kennen (Deut. 4:1-8; Matt. 5:13-16).
Deut. 4:5-6 – “Ziet, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de HEERE, mijn
God, mij geboden heeft; opdat gij alzo doet in het midden des lands, waar gij naar toe gaat,
om het te erven. Behoudt ze dan, en doet ze; want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn
voor de ogen der volken, die al deze inzettingen horen zullen, en zeggen: Dit grote volk
alleen is een wijs en verstandig volk!
Israël moet als Gods knecht het aan hen gegeven Woord uitdragen (Rom. 3:1-2), Gods
getuige zijn en vertellen dat er buiten God geen andere God is (Jes. 43:10-13; 44:8). Aan
Israël gaf God de woorden en openbaringen Gods, de heerlijkheid, de beloften en de
verbonden, en óók de Messias (Rom. 9:4-5). Opdat alle volkeren op aarde via Israël Gods
Heil zouden leren kennen (Ps. 67:2-3; Jes. 2:3 en Zach. 8:20-23). Uiteraard dient niet alleen
Israël, ook elke christen een voorbeeld en een licht te zijn.
Jes. 2:3 – “En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg
des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij
wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit
Jeruzalem.”
Broeders en zusters, déze tekst verwijst in een geestelijke uitlegging natuurlijk ook naar de
Gemeente, de Bruid van het Lam. Zij zal tot grote zegen zijn en vele heidenen tot Jezus
trekken. Maar genoemde teksten moeten allereerst letterlijk worden opgevat. De volkeren
zullen eens om Gods Woord naar Israël trekken en om Gods Heil, Jezus Christus, de
Messias, te kennen. Het Evangelie begon eens in Jeruzalem en het Evangelie zal eindigen

6
in Jeruzalem. Indien wij in Hand. 15:14-17 de uitspraken van Jakobus zorgvuldig lezen,
wordt Gods raadsplan in deze ons wat duidelijker.
Hand. 15: 14-17 – “Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit
hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam. En hiermede stemmen overeen de woorden der
profeten, gelijk geschreven is: Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik
zal denzelven weder oprichten. Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de
heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.”
Jakobus zegt in vers 14 dat God Zich éérst een volk voor Zijn Naam uit de heidenen zal
verzamelen. Dat is de Gemeente van Christus. Het is haar en dus ook onze taak om over de
hele wereld te evangeliseren, waarna het einde zal komen (Matt. 24:14). Maar daarná, zegt
Jakobus in vers 15, zal God de vervallen hut van David, dus Israël, herstellen. De Gemeente
heeft hierin een belangrijke taak, namelijk om te getuigen tot Israël en door haar goede
voorbeeld hen tot jaloersheid te verwekken (Rom. 11:11). Waarom zal God Israël herstellen?
Jakobus zegt in vers 17, opdat het overige deel der mensen God zullen zoeken (Jes. 45:1415,23). Israël zal zodanig worden gebruikt, dat uiteindelijk zelfs het overblijfsel der mensen
en der volkeren tot God zal komen.
Het gaat God met de uitverkiezing van Israël dus niet in de éérste plaats om Israël zelf. En
het gaat Hem ook niet in de éérste plaats om alleen de Gemeente te behouden. Het gaat
God om de gehele wereld. Hij wil iedereen behouden (Joh. 3:16). En uiteindelijk zal in de
komende periode, de tijdsbedeling van het 1000-jarig Koninkrijk, iedereen zich voor Jezus
buigen (Fil. 2:10-11) en Zijn Woord willen leren kennen.
Israël speelt een centrale rol in Gods raadsplan. Aan Israël werd Gods Wet geopenbaard. Uit
Israël werd Jezus, onze Heiland, geboren. Door het zendingswerk van Israël zal uiteindelijk
het overblijfsel der volkeren worden behouden. Dit is de ultieme reden dat Israël nu uit de
wereldwijde ballingschap terugkeert en langzaam maar zeker door God wordt hersteld.
De Gemeente zal zeker niet werkloos langs de kant mogen blijven staan. Zij moet nu ijverig
getuigen van Jezus en een voorbeeld zijn in woord en gedrag, opdat uiteindelijk Israël op
haar jaloers zal worden en tot bekering zal komen en Jezus zal aannemen. En tijdens het
1000-jarige Vrederijk zal de Gemeente als Zijn Bruid met Jezus, de grote Koning, mogen
meeregeren en op die wijze de zendingstaak van Israël helpen verlichten.
Broeders en zusters, let u nauwkeurig op de ontwikkelingen rond Israël. Opdat u de tijd mag
herkennen waarin Jezus terugkomt. Amen!

