DE VAL EN OPSTANDING VAN ISRAEL;
יׂשראל
“ZIE, DEZE [ D E M E S S I A S J E S J O E A ] WORDT
GEZET TOT EEN VAL EN OPSTANDING
VAN VELEN IN ISRAEL” (LUKAS 2:34).
Israel is terug in Israel... Het Einde van de “Tijden der
Heidenen”.
Een overblijfsel van het volk Israel is teruggekeerd naar het land Israel. Het jaar 1948 zag een
belangrijk profetisch keerpunt, niet alleen voor Israel en de gemeente van Christus, maar voor de
gehele wereld! De geboorte van de staat Israel in 1948 roept tot ons als een Stem uit de Hemel: “Zie,
Mijn Woord vervuld! Zie, Mijn Getrouwheid en Gerechtigheid! Zie, de Tijden der Heidenen worden
beëindigd! Zie, wat Ik nog zal doen in en met Israel, en Ik zal in haar verheerlijkt worden! Zie, Ik
kom spoedig; gezegend zijn zij die op Mij wachten.....”
“Zeven Tijden” zouden over Israel gaan. Deze tijdsprofetie beslaat een periode van 2520 (7 x 360)
jaren. In dit lange tijdsbestek zou niet Israel maar andere heerschappijen over haar land en volk
heersen....

Zeven Tijden = 7 x 360 = 2 x 1260 = 2520
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In Daniel hoofdstuk 4 lezen we hoe koning Nebuchadnezzar van Babylon als het “gouden hoofd” (zie
Dan.2) aan het begin stond van deze geopenbaarde tijdsprofetie van 2520 jaren. Zeven Tijden zouden
aan Nebuchadnezzar voorbijgaan, waarin hij, als vertegenwoordiger van een lange reeks heidense
koningen, als een “beest” op de aarde, over God’s volk zou regeren, “totdat gij [heidenen/naties]
bekent, dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze, wien Hij
wil” (zie Daniel hoofdstuk 4).

In Openbaringen 12 leren we dat “een tijd” gelijk is aan 360 dagen.
En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar
aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen (12:6).
En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in
haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der
slang (12:14).
De “vrouw” (gemeente van Christus) vluchtte of vloog in de woestijn voor een periode van 1260
dagen (vers 6) of een “tijd, en tijden en een halven tijd”. De periode van 1260 dagen is gelijk aan
de symbolische uitdrukking van “een tijd, en tijden en een halven tijd”. Hiermee wordt “een tijd”
gelijk aan 360 dagen. Een tijd (360) en tijden (2 x 360) en een halven tijd (180) = 1260. Deze profetie
van Openbaringen 12 werd vervuld nadat de kerk aan de wereld werd gekoppeld ten tijde van de
zogenaamde bekering van Konstatijn de Grote (312 n. Chr.). Als gevolg ging de ware kerk
“ondergronds” verder om de grote corruptie van de openbare, zichtbare kerk te vermijden. De
scheiding en strijd tussen de ware kerk en de opkomende antichristelijke kerk wordt vanaf dit moment
scherper. “De vrouw vluchtte naar de woestijn” voor een periode van 1260 jaren (niet dagen), totdat
de 16e eeuwse Reformatie haar weer op de voorgrond plaatste.
Nu we weten dat de profetische uitdrukking “tijd” gelijk is aan 360, kunnen we concluderen dat “7
tijden” gelijk is aan 2520 (7 x 260 = 2520). Een periode van 2520 bestaat uit twee periodes van 1260;
2 x 1260 = 2520. Ook is het zo dat een Joodse civiele kalender bestaat uit 360 dagen.
De tijdsprofetie van 2520 jaren “tijden der heidenen, of naties” kent begin- en einddata. De begindata
liggen in de 6e/5e eeuw voor Christus en de einddate liggen in de 20e/21e eeuw. De 2520 kan op drie
verschillende kalenders worden toegepast; de maankalender van 354 dagen per jaar; de Joodse civiele
kalender van 360 dagen per jaar en de zonnekalender van 365 dagen per jaar. We hebben hier te
maken met een prachtig, maar ietwat gecompliceerd onderwerp waarover we een andere keer nog
meer hopen te schrijven voor een ieder die interesse heeft.
De “tijden der heidenen” zou een periode van 2520 jaren beslaan. Niet voor 2520 dagen, maar
gedurende een lange tijd van 2520 jaren zou Israel haar soevereiniteit verliezen. De vervulde
geschiedenis heeft ons laten zien dat dit waarheid is geworden aangaande Israel. Vijf en twintig
eeuwen lang hebben andere, niet Israelische handen, de scepter over het beloofde land gezwaaid.
We zien Babylon, Medo-Perzie, Griekenland, Rome en Islam in het land van Israel, totdat de “tijden
der heidenen” aan hun einde begonnen te komen in de 20e eeuw na Christus!
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LUKAS 21:24

DANIEL 4

TIJDEN DER HEIDENEN: ZEVEN TIJDEN 2520 JAREN

Heerschappij Heidenen
Ballingschap Israel (Judah)
Herstel overblijfsel

Einde Heidense overheersing
Einde verstrooiing
Herstel periode
2520

?
605/4 538
v. Chr.

?
0

516/5

1840
n. Chr.

BEGIN DATA

EIND DATA

TIJDEN DER HEIDENEN

Babylon

605
B.C.

Medo
Perzie

538

1948

TIJDEN DER HEIDENEN

Griek.l.
Rome
(Pt. + Sel.)

334

63

Islam

637
n. Chr.

Gebeurtenissen Begin:

Einde Rijk Islam
over Israel

?

1840
1948
1917 1967

Gebeurtenissen Einde:

Joden in Babylonische Ballingschap
Jeruzalem en Tempel vernietigd

Terugkeer van Israel naar het land
Onafhankelijke natie Israel 1948

Begin van heerschappij heidenen over
Land, Hoofdstad en Volk van Judah

Verovering Jeruzalem 1967
Herovering Tempel Berg in ??

605/4 v. Chr. = Nebuchadnezzar koning Babylon en begin ballingschap Judah.
538 v. Chr = Babylon veroverd door Meden en Perzen; toestemming Israel om terug te keren naar het
land en om de tempel van Jeruzalem te herbouwen.
516/5 v. Chr = Inwijding Tweede Tempel.
1840 n Chr. = Begin terugkeer van Israelieten naar het beloofde land.
1948 = Vestiging van Israel als een Soevereine Staat!
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De volgende rijken zijn de heerschappijen die gedurende deze periode van “zeven tijden” of 2520
jaren een grote invloed hebben uitgeoefend over Israel en later ook de kerk van Christus.
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Terugkeer
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Ja, we leven waarlijk in de “einde der tijden”! ISRAEL IS TERUG IN ISRAEL ALS EEN
SOEVEREINE STAAT! Reeds voor 62 jaren heeft zij weer in haar eigen land mogen wonen en
regeren. Na 70 jaren in Babylonische Ballingschap keerde een overblijfsel terug naar het land (538 v.
Chr.). Niettemin bleef dit overblijfsel onder een niet-Israelische heerschappij. Nu, na een periode van
36 x 70 (2520) van de “tijden der heidenen” en een verder gaande ballingschap onder de naties, is een
overblijfsel van Israel teruggekeerd naar haar land! Dit maal echter is zij hier voor onze ogen
gevestigd als een Soevereine Natie! We kunnen maar niet genoeg benadrukken hoe bijzonder dit is!
We hebben het voorrecht om te leven in de laatste momenten van “de tijden der heidenen”, waarna de
ware Koning en Messias zal terugkeren om Zijn Heerschappij op aarde te vestigen! Israel is terug in
het land, en dit is ZONDER TWIJFEL, God’s Hand! Door Zijn werking, in vervulling van Zijn
Woord, is de natie van Israel geboren... We zien God’s Stempel gedrukt op deze wonderlijke
gebeurtenis; “dit komt van Mij”.
De exactheid van God’s Kalender is werkelijk wonderbaarlijk! We mogen daar met verbazing naar
kijken. Kijken we naar onderstaand grafiekje, dan zien we bijvoorbeeld hoe er precies “zeven tijden”
liggen (op een Joodse kalender) tussen de terugkeer van Israel uit de eerste ballingschap (538 v. Chr.)
en de geboorte van de staat Israel in onze tijd (1948)! 2520 jaren na het einde van de eerste
ballingschap (538 v. Chr.) komt ook de langere ballingschap van Israel ten einde (1948)! Dit spreekt
meer dan woorden kunnen uitdrukken!1 Het spreekt van God’s Almacht; Zijn Soevereiniteit; Zijn
Alwetendheid.. Dit spreekt van de waarheid van Zijn Woord, zoals we deze van God hebben
ontvangen in de Geschriften, de Bijbel. Dit spreekt van Zijn getrouwheid, Zijn liefde en
lankmoedigheid, maar ook van Zijn rechtvaardig gericht en toorn tegen zondaars en allen die Zijn
genade versmaden... We zien God zowel Zijn beloftes als dreigementen vervullen. We leren God
kennen door Zijn handelingen met Israel....! We leren ons eigen denken en gevoelen af te leggen
wanneer wij ons onderwerpen aan Zijn doen met Israel.. Israel is een gevoelig onderwerp voor velen,
maar dit is eigenlijk alleen zo omdat velen hun eigen (natuurlijke of vleselijke) wijze van denken
boven God’s Woord stellen!!
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Voeg 1 jaar toe in de telling, vanweg het jaar “nul”.

We willen in dit schrijven God’s Hand proberen te volgen aangaande Zijn volk Israel, zodat we hierin
niet struikelen. Ook kunnen we uit God’s Woord leren wat we mogen verwachten aangaande Israel,
en wat er van ons als gelovigen in de Messias van Israel van Hem gevraagd wordt. We vragen
onszelf hier af: waar leven we in God’s kalender? Is de “tijden der heidenen” geheel tot haar einde
gekomen? Zo niet, wat verwachten we nog? Waarom is Israel terug in het land? Wat zien de
wachters op de muren van Jeruzalem; wat staat er nog te gebeuren? Wat zegt de Here Jezus tot ons in
deze tijd aangaande Zijn volk Israel?

Belangrijke Begin- en Einddata Tijden der Heidenen
Judah onderworpen aan Babylon
Ballingschap deel van Judah naar Babylon
604
v. Chr.

Israel keert naar Zion
Eerste Nederzetting

2520 Joodse civ. kal. = 2485.48 Jaren

Jeruzalem Belegerd
589
v. Chr.

1882

Eerste Zionistische Congres
2520 Joodse civ. kal. = 2485.48 Jaren

1897

Jeruzalem onderworpen aan Babylon
604
v. Chr.

Jeruzalem Bevrijd

2520 Jaren

1917

Overblijfsel Israel keert terug naar Israel
538
v.Chr.

Staat Israel gevestigd

2520 Joodse civ. kal. = 2485.48 Jaren

1948
????

Herbouwde Temple ingewijd
516/515
v. Chr.

2520 Jaren

2005/2006 ?

Begin Data

Eind Data

Tijden der Heidenen

Tijden der Heidenen
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De hoge roeping op de schouders van Israel
En wie is, gelijk Uw volk, gelijk Israel, een enig volk op aarde, hetwelk God is heengegaan Zich tot
een volk te verlossen, en om Zich een Naam te zetten, en om voor ulieden deze grote en
verschrikkelijke dingen te doen aan Uw land, voor het aangezicht Uws volks, dat Gij U uit Egypte
verlost hebt, de heidenen en hun goden verdrijvende. En Gij hebt Uw volk Israel U bevestigd, U tot
een volk, tot in eeuwigheid; en Gij, HEERE, zijt hun tot een God geworden. (2 Samuel 7:23-24)
God heeft Israel geroepen om Zichzelf door haar te openbaren. Door Israel kennen wij God’s Naam.
Israel is de gekozen natie waarin Zijn wil en raad bekend werd gemaakt. Israel is het volk waarin
God’s plan van Verlossing verder werd uitgewerkt en ook vervuld in de Messias Die uit haar werd
geboren. De gehele wereld ligt in den boze, maar Israel alleen werd uit de wereld getrokken om als
natie te schijnen voor God’s koninkrijk temidden van perverse generaties... Zij was God’s stem op
aarde; door haar werd God’s Torah (instructie) gegeven. Zij was de ontvanger en wachter van God’s
Woord. Israel, gebruikt als God’s instrument in Zijn gerichten tegen zondige naties. In haar wordt
God’s liefde en toorn zichtbaar aangaande zondaars. Ze zat alleen en afgezonderd temidden van de
naties rondom en veel werd gevraagd van haar aan wie zo veel was gegeven... Haar voorrechten, maar
ook haar verantwoordelijkheden en lasten zijn groot.
JHWH is Israel nabij en de naties leerden de God van Israel kennen door Zijn werken met Israel.
Want waarbij zou nu bekend worden, dat ik genade gevonden heb in Uw ogen, ik en Uw volk? Is het
niet daarbij, dat Gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en Uw volk, van alle volk,
dat op den aardbodem is (Exo 33:16).
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! Want wat
groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn als de HEERE, onze God, zo dikwijls als wij Hem
aanroepen? En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft, als deze ganse
wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef? (Deut. 4:5-8).
Welke Israelieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de
wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen (Rom. 9:4).
Israel, een geroepen natie; een volk door JHWH uit Egypte verlost om tot Zijn Eigendom te zijn. Een
volk waarmee Hij specifieke doeleinden had en waardoor uiteindelijk de gehele wereld een zegening
zou ontvangen. Een volk met speciale beloftes; een volk met speciale dreigementen en gerichten; een
volk waarop God’s oog specifiek gericht is en die aan Zijn Hand nooit zullen ontsnappen, want de
genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk (Rom. 11:29).
De mens roept: waar is God in het (vreemde, zware) lot van Israel? Nee, juist omdat zij God ten
eigendom is en in een verbond met Hem is getreden, heeft zij dingen ervaren als geen andere natie...
God’s nabijheid is bij haar in zowel de zegeningen als de gerichten..
Zij is een volk met bijzondere voorrechten, maar vanwege deze bevoorrechte positie, is de bestraffing
des te zwaarder wanneer de voorrechten worden misbruikt of veronachtzaamd.
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En een iegelijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geeist worden; en wien men veel vertrouwd
heeft, van dien zal men overvloediger eisen (Luk. 12:48).
Hoort dit woord, dat de HEERE tegen ulieden spreekt, gij kinderen van Israel! namelijk tegen het
ganse geslacht, dat Ik uit Egypteland heb opgevoerd, zeggende: Uit alle geslachten des aardbodems
heb Ik ulieden alleen gekend; daarom zal Ik al uw ongerechtigheden over ulieden bezoeken. Zullen
twee te zamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn? (Amos 3:1-3).
[Zie ook: Gen. 19:19; Exo. 19:5; Exo. 19:6; Num. 14:14; Deu. 7:6; Deu. 10:15; Deu. 26:18; Deu.
32:9; Psa. 147:19; Jes. 63:19 Num. 14:14; Mat. 1:23 Exo. 8:22, Exo. 19:5, Exo. 19:6, Exo. 34:10;
Num. 23:9; Deu. 4:7, Deu. 4:34; 2 Sa. 7:23; 1Kon. 8:53; Psa. 147:20; 2Kor. 6:17]

Diaspora of Verstrooiing
Voordat Israel in het beloofde land trok, openbaarde JHWH reeds aan Mozes dat Israel van Hem zou
afwijken en Hij alle dreigementen ten uitvoer zal brengen in de dag van Zijn bezoeking aan het
afvallige volk: Want ik weet, dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven, en afwijken van den
weg, dien ik u geboden heb; dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten, wanneer gij zult
gedaan hebben, dat kwaad is in de ogen des HEEREN, om Hem door het werk uwer handen tot toorn
te verwekken [Deut. 31:29; zie ook het lied van Mozes in Deut. 32]
Nadat de beker van ongerechtigheden was gevuld, en de Here Israel vele malen op velerlei wijzen had
gewaarschuwd en gekastijd, werd zij uit het land geworpen. De noordelijke stammen van Israel
werden in de 8e/7e eeuw weggevoerd. De stam van Judah met degenen die haar aankleefden gingen
aan het eind van de 7e en het begin van de 6e eeuw in ballingschap. Jeruzalem en de Tempel werden
verbrand met vuur.
Verontreinigt u niet met enige van deze; want de heidenen, die Ik van uw aangezicht uitwerpe, zijn met
alle deze verontreinigd; Zodat het land onrein is, en Ik over hetzelve zijn ongerechtigheid bezoeke, en
het land zijn inwoners uitspuwt. Maar gij zult Mijn inzettingen en Mijn rechten onderhouden, en van
al die gruwelen niets doen, inboorling noch vreemdeling, die in het midden van u als vreemdeling
verkeert. Want de lieden dezes lands, die voor u geweest zijn, hebben al deze gruwelen gedaan; en het
land is onrein geworden. Dat u dat land niet uitspuwe, als gij hetzelve zult verontreinigd hebben;
gelijk als het het volk, dat voor u was, uitgespuwd heeft. Want al wie enige van deze gruwelen doen
zal, die zielen, die ze doen, zullen uit het midden van haar volk uitgeroeid worden. Daarom zult gij
Mijn bevel onderhouden, dat gij niet doet van die gruwelijke inzettingen, die voor u zijn gedaan
geweest, en u daarmede niet verontreinigt; Ik ben de HEERE, uw God! [Lev. 18: 24-30]
De HEERE zal u, mitsgaders uw koning, dien gij over u zult gesteld hebben, doen gaan tot een volk,
dat gij niet gekend hebt, noch uw vaderen; en aldaar zult gij dienen andere goden, hout en steen. En
gij zult zijn tot een schrik, tot een spreekwoord en tot een spotrede, onder al de volken, waarheen u de
HEERE leiden zal. [Deut. 28:36-37]
[Andere Geschriften aangaande de verstrooiingen van Israel; de kortere en de langere: Deut. 28;
28:36-37; Deut. 29:24-28; 2 Kron. 7:19-20; Dan. 9:27; Eze 39:23; Jer. 25 (70 jaren); Zach. 7:14; Luk.
21, Matt 24 and Mark 13.]
Een overblijfsel van Judah en Israel keerden uit Babylon terug naar het land (6e eeuw v. Chr.) terwijl
de overigen verder werden verstrooid onder de naties... Zij kwam terug en maakte zich niet langer
schuldig aan openlijke afgoderij. Niettemin was het hart van de meerderheid niet met de God van
Israel en velen vestigden hun eigen religie die niet naar het hart en woord van God was. In de tijd van
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de komst van de Messias zien we de vruchten van deze menselijke religie terug in de farizeeën,
saduceeën en schriftgeleerden. Enkel een overblijfsel, een minderheid uit hen zag en geloofde de
Messias terwijl de rest verhard werden (Rom. 9-11). De gelovigen onder de Israelieten echter
brachten God’s verlossende Woord naar de rest van de wereld! Door de Messias van Israel kwam
Verlossing en Leven naar de naties die in de duisternis verkeerden, maar over het ongelovige deel van
Israel kwam God’s gericht, in overeenstemming met Zijn Woord...
En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent
over uzelven, en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de
onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben. Alsdan
zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien
zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? (Luk. 23:18-31)
Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar
verwoesting nabij gekomen is. Alsdan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen; en die in het
midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen.
Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is. Doch wee den
bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land, en toorn
over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden
onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen
vervuld zullen zijn [Luk. 21:20-24].
Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal
heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder
de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild. Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. Want Ik zeg u: Gij zult
Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!
[Mat. 23:37-39]
Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken;
naar Hem zult gij horen; Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en
Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. En
het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken,
van dien zal Ik het zoeken [Deut. 18:15, 18-19].
Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken, uit uw
broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal. En het zal geschieden,
dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volke [Hand.
3:22-23]
Dan zal Hij ulieden tot een Heiligdom zijn; maar tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der
struikeling den twee huizen van Israel, tot een strik en tot een net den inwoners te Jeruzalem. En velen
onder hen zullen struikelen, en vallen, en verbroken worden, en zullen verstrikt en gevangen worden
[Jes. 8:14-15].
[zie ook: Psalm 69; Rom. 11; Jes. 53; Dan. 9:26-27]
“Hij is gekomen tot het Zijne [ Israel], en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem
aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn
Naam geloven” (Joh. 1:11-12).
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Bloedschuld
Israel had zich schuldig gemaakt aan bloedvergieten en de maat werd vol toen zij instemde met het
slachten van het Lam Gods.
Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, Ik zal uw bloed, het
bloed uwer zielen eisen; van de hand van alle gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des mensen,
van de hand eens iegelijken zijns broeders zal Ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed
vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld
gemaakt [Gen. 9:4-6].
Zo zult gij niet ontheiligen het land, waarin gij zijt; want het bloed ontheiligt het land; en voor het
land zal geen verzoening gedaan worden over het bloed, dat daarin vergoten is, dan door het bloed
desgenen, die dat vergoten heeft. Verontreinigt dan het land niet, waarin gij gaat wonen, in welks
midden Ik wonen zal; want Ik ben de HEERE, wonende in het midden der kinderen Israels [Num
35:33-34].
Wee u, want gij bouwt de graven der profeten, en uw vaders hebben dezelve gedood. Zo getuigt gij
dan, dat gij mede behagen hebt aan de werken uwer vaderen; want zij hebben ze gedood, en gij bouwt
hun graven. Waarom ook de wijsheid Gods zegt: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van
die zullen zij sommigen doden, en sommigen zullen zij uitjagen; Opdat van dit geslacht afgeeist worde
het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Van het bloed van
Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal
afgeeist worden van dit geslacht! [Luk. 11:47-51]
Als nu Pilatus zag, dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de
handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed dezes Rechtvaardigen; gijlieden
moogt toezien. En al het volk, antwoordende, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen
[Mat. 27:24-25].
De zogenaamde Christelijke wereld (de Anti-christelijke wereld in werkelijkheid) heeft dit Goddelijk
gericht over Israel misbruikt voor haar eigen, vleselijke en Satanische doeleinden. De Messias moest
sterven en naar Zijn eigen raad en wil heeft Hij Zijn leven afgelegd, en ook weer opgenomen. In deze
zin zijn wij allen schuldig aan de dood van de Zoon van God. Als er geen zonde was geweest, zou er
geen Verzoeningsoffer nodig zijn, maar nu hebben wij gezondigd, en onze relatie met God gebroken
en om dit te herstellen, kwam God in het vlees om onze straf op Hem te nemen, zodat wij vergeven en
hersteld mogen worden. Een ieder die om deze of andere redenen de Israeliet kwaad toewenst of doet,
heeft God’s plan van verlossing niet begrepen en gezien!
Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door
de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; Welken God opgewekt heeft, de
smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou
gehouden worden. [Hand. 2:23-24]
Want in der waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind [dienaar] Jezus, Welken Gij gezalfd hebt,
beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israels; Om te doen al wat Uw hand
en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou. [Hand. 4:27-28]
Hier worden genoemd degenen die tegen de Messias opgestaan hadden: Herodus, Pontius Pilatus
(Romeins), de heidenen (de naties) en de volken Israels. De gehele wereld is voor God schuldig want
wij allen worden in deze wereld geboren als rebellerende zondaars tegen God.
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Niettemin wordt in God’s gericht over Israel Zijn gerechtigheid geopenbaard. En de Zoon des
mensen gaat wel heen, gelijk besloten is; doch wee dien mens, door welken Hij verraden wordt! (Luk.
22:22)
We zien in het oordeel van Israel, de vernietiging van de Tempel en Jeruzalem, de verstrooiing en het
lijden, God’s woorden in vervulling gaan. We zien wat de vruchten van rebellie zijn en wat we
kunnen verwachten als we zo’n grote verlossing versmaden en vertrappen! Wat zegt het Woord van
God tot ons: wees niet hoogmoedig, maar vrees! Want als God zo de natuurlijke takken van Zijn
olijfboom Israel heeft afgekapt, hoe zullen wij (de naties) dan aan Zijn toorn ontsnappen als wij zo’n
grote genadegift weigeren? Omdat wij als gelovigen God’s liefde en genade hebben ontvangen,
vraagt God van ons om genadig en liefdevol te zijn naar zondaars toe. Wij zitten niet in de
rechterstoel van God (Hem komt de wraak toe) maar worden als ambassadeurs van Christus in deze
wereld gezonden om mensen tot God te brengen door Zijn Woord van verzoening en de kracht van de
Heilige Geest. God’s Woord is tot leven of ten dode, afhankelijk van hoe de hoorder deze ontvangt,
maar wij zelf worden NOOIT geroepen om te moorden, te vervolgen of te haten degenen die Jesjoea
niet kennen... Deze dingen van geweld behoren tot het antichristelijke rijk van de Roomse kerk en
haar dochters die zij in gehoorzaamheid tot hun meester (Satan) ook ten uitvoer hebben gebracht tegen
zowel de ware Christenen als het verstrooiide volk van Israel! Ja, God oordeelt de zondaar die Zijn
Grote Verlossing verwerpt, maar wij als gelovigen zijn niet in deze wereld gezonden om God’s
gerichten ten uitvoer te brengen maar om over Zijn gerichten te waarschuwen zodat mensen zich
bekeren, of zij nu tot Israel of de naties behoren.

Valse getuigenis
De Wet zegt; als er een valse getuigenis wordt gegeven, dan zal de valse getuige ondergaan wat hij
dacht de vals beschuldigde aan te doen. De meerderheid van Israel gaf een valse getuigenis van haar
Messias Jesjoea. De wijze waarop zij haar hemelse Koning heeft behandeld, is op haar eigen hoofd
terug gekeerd.....
Wanneer een wrevelige getuige tegen iemand zal opstaan, om een afwijking tegen hem te betuigen;
Zo zullen die twee mannen, welke den twist hebben, staan voor het aangezicht des HEEREN, voor het
aangezicht der priesters, en der rechters, die in diezelve dagen zullen zijn. En de rechters zullen wel
onderzoeken; en ziet, de getuige is een vals getuige, hij heeft valsheid betuigd tegen zijn broeder; Zo
zult gijlieden hem doen, gelijk als hij zijn broeder dacht te doen; alzo zult gij het boze uit het midden
van u wegdoen [Deut. 19:16-17]
God’s bezoeking of gericht kwam tot Israel met de komst van de Romeinse legioenen in de jaren 6670 n. Chr. Zij had de Messias gekruisigd, en kruisiging kwam tot haar. Duizenden Israelieten werden
door de Romeinen aan palen gehangen. Als een slaaf was Hij verkocht aan de overheden, en als
slaven werden zij verkocht aan de naties. Gewelddadige slagen en wreedheden werden door Hem
verdragen, en Israel heeft vele gruwelijke verdrukkingen en agressie moeten lijden in en buiten haar
landsgrenzen. Zij heeft de genadige en barmhartige Verlosser verworpen, en zo is Israel op een
genadeloze en harde wijze buiten haar erfdeel geworpen. Bespuugd en gesmaad was Hij, en op velen
van Israel is de spot der naties gevallen. Van bezittingen en klederen beroofd, naakt ter schande
gemaakt; zie ook het lot van vele generaties Israelieten in de landen van hun verdrukking. Ter dood
veroordeeld, in de duisternis gelegd; pijnen en smarten geleden; eenzaamheid en verlatenheid; donkere
wolken en aardbevingen..... Wat Israel heeft gedaan, is op haar hoofd teruggekeerd.
Nu zullen wellicht velen hiertegen een verontwaardigende stem verheffen, omdat hun natuurlijke
gevoelens worden geraakt... En toch, als wij God’s Hand ontkennen in het lot van Israel, dan
ontkennen wij de God van Israel! Dan is de God van Israel niet God en is Zijn Woord niet de
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Waarheid... Wij kunnen en mogen Hem echter in al deze dingen NIET verloochenen! God heeft
Zichzelf geopenbaard in Israel; in zowel Zijn zegeningen en beloftes, als in Zijn dreigementen en
gerichten... God is getrouw; Hij zal alles vervullen in overeenstemming met Zijn raad.. Zullen wij
ons niet in deze dingen aan Hem onderwerpen?
Zijn dan hiermee de geweldenaars, en de bespotters en vervolgers uit de naties vrijgesproken? Zeker
niet; God heeft hun wreedheden gezien en zij zullen geoordeeld worden naar hun werken. Ja, velen
van hen zijn al door God bezocht en kwamen spoedig ten val. Wie Zijn oogappel Israel raakt, raakt
Hem aan en zullen daarvan de consequenties moeten dragen.
In Israel hebben we God’s grote Liefde kunnen zien in Zijn dood voor zondaars aan het kruis, maar in
Israel hebben we ook van God’s grote Toorn kunnen leren tegen zondaars die Zijn grote Verlossing
versmaden... Laten we nooit vergeten dat Israel niet is geroepen om Israel (naar de mens, naar het
vlees), maar om de God van Israel ter verheerlijken! Sommigen onder ons hebben de neiging om
Israel naar het vlees te prijzen, maar zo’n houding komt niet overeen met God’s openbaringen in Zijn
handelingen met Zijn Volk. Als we dit kunnen zien, dan zijn we ook mentaal, geestelijk en
emotioneel beter voorbereid voor wat God nog met en in Israel gaat doen, maar hierover later meer.

Shabbat
De Messias Jesjoea is de ware “shabbat”; de ware rust waarin wij mogen treden door Zijn bloed van
vergeving en verzoening. De meerderheid van Israel heeft deze Shabbat; deze rust, verworpen en ook
het land is niet in Zijn rust gegaan. Het jubeljaar van verlossing en bevrijding; van herstel en vreugde
in de beloofde Messias werd niet gevierd..
Ja, Ik zal dat land verwoesten; dat uw vijanden, die daarin zullen wonen, zich daarover ontzetten
zullen. Daartoe zal Ik u onder de heidenen verstrooien; en een zwaard achter u uittrekken; en uw
land zal woest, en uw steden zullen een woestijn zijn. Dan zal het land aan zijn sabbatten een
welgevallen hebben, al de dagen der verwoesting, en gij zult in het land uwer vijanden zijn; dan zal
het land rusten, en aan zijn sabbatten een welgevallen hebben. Al de dagen der verwoesting zal het
rusten, overmits het niet rustte in uw sabbatten, als gij daarin woondet. En aangaande de
overgeblevenen onder u, Ik zal in hun hart een wekigheid in de landen hunner vijanden laten komen;
zodat het geruis van een gedreven blad hen jagen zal, en zij zullen vlieden, gelijk men vliedt voor een
zwaard, en zullen vallen, waar niemand is, die jaagt. En zij zullen de een op den ander als voor het
zwaard vallen, waar niemand is, die jaagt; en gij zult voor het aangezicht uwer vijanden niet kunnen
bestaan. Maar gij zult omkomen onder de heidenen, en het land uwer vijanden zal u verteren. En de
overgeblevenen onder u zullen om hun ongerechtigheid in de landen uwer vijanden uitteren; ja, ook
om de ongerechtigheden hunner vaderen zullen zij met hen uitteren. Dan zullen zij hun
ongerechtigheid belijden, en de ongerechtigheid hunner vaderen met hun overtredingen, waarmede zij
tegen Mij overtreden hebben, en ook dat zij met Mij in tegenheid gewandeld hebben. Dat Ik ook met
hen in tegenheid gewandeld, en hen in het land hunner vijanden gebracht zal hebben. Zo dan hun
onbesneden hart gebogen wordt, en zij dan aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen
hebben; Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, en ook aan Mijn verbond met Izak, en ook
aan Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en aan het land zal Ik gedenken; Als het land om
hunnentwil zal verlaten zijn geweest, en aan zijn sabbatten een welgevallen gehad hebben, wanneer
het om hunnentwil verwoest was, en zij aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen zullen
gehad hebben; daarom, en omdat zij Mijn rechten hadden verworpen, en hun ziel van Mijn inzettingen
gewalgd had. En hierenboven is dit ook; als zij in het land hunner vijanden zullen zijn, zal Ik hen niet
verwerpen, noch van hen walgen, om een einde van hen te maken, vernietigende Mijn verbond met
hen; want Ik ben de HEERE, hun God! Maar Ik zal hun ten beste gedenken aan het verbond der
voorouderen, die Ik uit Egypteland voor de ogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat Ik hun tot een
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God ware; Ik ben de HEERE! Dit zijn die inzettingen, en die rechten, en die wetten, welke de HEERE
gegeven heeft, tussen Zich en tussen de kinderen Israels, op den berg Sinai, door de hand van Mozes.
[Lev. 26:32-46]

Jezus Zelf waarschuwt Israel aangaande haar verwerping van de Messias.
Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal
heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen
vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik
zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij,
Die komt in den Naam des Heeren! [Luk. 13:34-35]
En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent
over uzelven, en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de
onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben.
Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want
indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? [Luk. 23:28-31]
Israel is uit het land geworpen en drinkt de beker van God’s Toorn. Is hiermee dan God’s verbond
verbroken? Is zij niet langer in Zijn gedachten? Is zij dan geheel en al verworpen? De geschriften
vertellen ons dat dit niet zo is, en dat Israel wel degelijk deel uitmaakt van Zijn groots plan. Hij heeft
haar niet vergeten; Hij breekt niet Zijn beloftes; Hij is getrouw aan Zijn verbond; Hij gedenkt het
verbond dat Hij gemaakt heeft met de vaderen; met Abraham, Isaak en Jacob...
Zij is verstrooid, maar niet verdwenen; zij is verdrukt maar niet vernietigd. Zij leeft, terwijl vele
machtige rijken haar dood wilde hebben. Zij bloeit en heeft groot (werelds) succes wanneer zij de
mogelijkheid gegeven wordt. Velen van hen hopen in de komst van de Messias. Sommigen onder
hen geloven dat de Messias reeds is gekomen en zijn tot velen een zegening geweest. Israel is uniek
onder de naties. Er is geen volk als Israel die zo gekastijd en vervolgd is geworden, en zie, zij leeft en
is niet ten onder gegaan. We hebben hier te maken met een gecompliceerde en moeilijk te bevatten
geheimenis van God’s Toorn tegen haar, en Zijn genade temidden van Zijn Toorn. God bewaart Israel
voor Zijn Grote Naam. De geschriften vertellen ons van deze gecompliceerde en diepzinnige situatie
die maar moeilijk in een paar woorden te uiten zijn. Laten we nog enkele geschriften tot ons laten
spreken:
En hierenboven is dit ook; als zij in het land hunner vijanden zullen zijn, zal Ik hen niet verwerpen,
noch van hen walgen, om een einde van hen te maken, vernietigende Mijn verbond met hen; want Ik
ben de HEERE, hun God! [ Lev. 26:44]
En aldaar zult gij goden dienen, die des mensen handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, noch
horen, noch eten, noch rieken. Dan zult gij van daar den HEERE, uw God, zoeken, en vinden; als gij
Hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze
dingen zullen treffen; in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot den HEERE, uw God, en
Zijn stem gehoorzaam zijn. Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet verlaten,
noch u verderven; en Hij zal het verbond uwer vaderen, dat Hij hun gezworen heeft, niet vergeten.
Want, vraag toch naar de vorige dagen, die voor u geweest zijn, van dien dag af, dat God den mens op
de aarde geschapen heeft, van het ene einde des hemels tot aan het andere einde des hemels, of zulk
een groot ding geschied of gehoord zij, als dit: Of een volk gehoord hebbe de stem van God,
sprekende uit het midden des vuurs, gelijk als gij gehoord hebt, en levend zij gebleven? Of: of God
verzocht heeft te gaan, om Zich een volk uit het midden eens volks aan te nemen, door verzoekingen,
door tekenen, en door wonderen, en door strijd, en door een sterke hand, en door een uitgestrekten
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arm, en met grote verschrikkingen; naar al hetgeen de HEERE, uw God, ulieden voor uw ogen in
Egypte gedaan heeft? U is het getoond, opdat gij wetet, dat de HEERE die God is; er is niemand meer
dan Hij alleen! Van den hemel heeft Hij u Zijn stem laten horen, om u te onderwijzen; en op de aarde
heeft Hij u Zijn groot vuur doen zien; en gij hebt Zijn woorden uit het midden des vuurs gehoord. En
omdat Hij uw vaderen liefhad, en hun zaad na hen verkoren had, zo heeft Hij u voor Zijn aangezicht
door Zijn grote kracht uit Egypte uitgevoerd; Om volken, die groter en machtiger waren dan gij, voor
uw aangezicht uit de bezitting te verdrijven; om u in te brengen, dat Hij u hunlieder land ter erfenis
gave, als het te dezen dage is. Zo zult gij heden weten, en in uw hart hervatten, dat de HEERE die
God is, boven in den hemel, en onder op de aarde, niemand meer! En gij zult houden Zijn inzettingen
en Zijn geboden, die ik u heden gebiede, opdat het u en uw kinderen na u welga, en opdat gij de dagen
verlengt in het land, dat de HEERE, uw God, u geeft, voor altoos. [Deut. 4:28-40]
Hoe zou Ik u overgeven, o Efraim? u overleveren, o Israel? Hoe zou Ik u maken als Adama, u stellen
als Zeboim? Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is te zamen ontstoken. Ik zal de hittigheid
Mijns toorns niet uitvoeren; Ik zal niet wederkeren om Efraim te verderven; want Ik ben God en geen
mens, de Heilige in het midden van u, en Ik zal in de stad niet komen. Zij zullen den HEERE achterna
wandelen, Hij zal brullen als een leeuw, wanneer Hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af
al bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte, en als een duif uit het
land van Assur; en Ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de HEERE. [Hos. 11:8-11]
Zo zegt de HEERE, Die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten
lichte des nachts, Die de zee klieft, dat haar golven bruisen, HEERE der heirscharen is Zijn Naam:
Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de HEERE, zo zal ook het
zaad Israels ophouden, dat het geen volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen. Zo zegt de HEERE:
Indien de hemelen daarboven gemeten, en de fondamenten der aarde beneden doorgrond kunnen
worden, zo zal Ik ook het ganse zaad Israels verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben, spreekt de
HEERE. [Jer. 31:35-37]
[zie ook Jer. 33:20-26 en Is. 54:9; geheel Rom. 9-11]
Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre (Rom 11:1) Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen
tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade. (11:5)
Wat dan? Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het
verkregen, en de anderen zijn verhard geworden (Rom 11:7). Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld,
opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om
hen tot jaloersheid te verwekken (Rom 11:11)
En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te
meer hun volheid! ([Rom. 11:12).
Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het
leven uit de doden? (Rom. 11:15).
En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook
de takken heilig.
En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt
ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden,
Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de
wortel u.
Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeent worden.
Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende,
maar vrees.
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Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet
spare.
Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen
zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij
afgehouwen worden.
Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent worden; want God is machtig om
dezelve weder in te enten.
Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den
goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen
olijfboom geent worden?
Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven),
dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan
zijn.
En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de
goddeloosheden afwenden van Jakob.
En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.
Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij
beminden, om der vaderen wil;
Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid
verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid;
Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden
barmhartigheid verkrijgen.
Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig
zijn.
O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen,
en onnaspeurlijk Zijn wegen!
Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?
Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?
Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen. (Rom. 11:16-36).
Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen
door 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. (Hand. 15:14-16)
Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en wederspraken, hetgeen van
Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid
gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch
nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren
ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht
der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit
hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er
geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het Woord des Heeren werd door het gehele land
uitgebreid. (Hand. 13:45-49).
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 Assyrie, 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
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Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks. (Jes.
11:11-12).
Daarom profeteer van het land Israels, en zeg tot de bergen en tot de heuvelen, tot de stromen en tot
de dalen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik heb in Mijn ijver en in Mijn grimmigheid gesproken,
omdat gij den smaad der heidenen gedragen hebt;
Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ik heb Mijn hand opgeheven; zo niet de heidenen, die rondom u
zijn, zelf hun schande zullen dragen!
Maar gij, o bergen Israels! gij zult weder uw takken geven, en uw vrucht voor Mijn volk Israel dragen,
want zij naderen te komen.
Want ziet, Ik ben bij u, en Ik zal u aanzien, en gij zult gebouwd en bezaaid worden.
En Ik zal mensen op u vermenigvuldigen, het ganse huis Israels, ja, dat geheel; en de steden zullen
bewoond, en de eenzame plaatsen bebouwd worden.
Ja, Ik zal mensen en beesten op u vermenigvuldigen, en zij zullen vermenigvuldigd worden en
vruchtbaar zijn; en Ik zal u doen bewonen, als in uw vorige tijden, ja, Ik zal het beter maken dan in uw
beginselen; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben.
En Ik zal mensen op u doen wandelen, namelijk Mijn volk Israel, die zullen u erfelijk bezitten, en gij
zult hun ter erfenis zijn, en gij zult ze voortaan niet meer beroven.
Zo zegt de Heere HEERE: Omdat zij tot u zeggen: Gij zijt een land, dat mensen opeet, en gij zijt een
land, dat uw volken berooft;
Daarom zult gij niet meer mensen opeten, en uw volken niet meer doen struikelen, spreekt de Heere
HEERE.
En Ik zal maken, dat men den schimp der heidenen niet meer over u hore, en gij zult den smaad der
natien niet meer dragen; en gij zult uw volken niet meer doen struikelen, spreekt de Heere HEERE.
Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
Mensenkind! het huis Israels, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelve met hun
weg en met hun handelingen; hun weg was voor Mijn aangezicht als de onreinigheid ener
afgezonderde vrouw.
Daarom goot Ik Mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil, dat zij in het land vergoten
hadden, en om hun drekgoden, waarmede zij dat verontreinigd hadden.
En Ik verstrooide hen onder de heidenen, en zij werden verspreid in de landen; Ik oordeelde ze naar
hun weg en naar hun handelingen.
Als zij nu tot de heidenen kwamen, waarhenen zij getogen waren, ontheiligden zij Mijn heiligen Naam,
omdat men van hen zeide: Dezen zijn het volk des HEEREN, en zijn uit Zijn land uitgegaan.
Maar Ik verschoonde hen om Mijn heiligen Naam, dien het huis Israels ontheiligde onder de heidenen,
waarhenen zij gekomen waren.
Daarom zeg tot het huis Israels: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om uwentwil, gij huis
Israels! maar om Mijn heiligen Naam, dien gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarhenen
gij gekomen zijt.
Want Ik zal Mijn groten Naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van
hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als
Ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn.
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.
15

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 Israels!
Alzo zegt de Heere HEERE: Ten dage, als Ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal Ik de
steden doen bewonen, 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.
Dan zullen de heidenen, die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten, dat Ik, de HEERE,
de verstoorde plaatsen bebouw, en het verwoeste beplant. Ik, de HEERE, heb het gesproken en zal het
doen.
Alzo zegt de Heere HEERE: Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israels verzocht worden, dat Ik
het hun doe; Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen, als schapen.
Gelijk de geheiligde 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. (Eze 36:638).
Alzo zegt de Heere, de HEERE en uw God, Die Zijns volks zaak twisten zal: Zie, Ik neem den beker
der zwijmeling van uw hand, den droesem van den beker Mijner grimmigheid; gij zult dien voortaan
niet meer drinken. Maar Ik zal hem dien, die u bedroefd hebben, in de hand zetten, die tot uw ziel
zeiden: Buig u neder, dat wij over u gaan; en gij legdet uw rug neder als aarde, en als een straat
dergenen, die daarover gaan. (Jes. 51:22-23)
[Zie ook Jer. 25; Zach. 12!]
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;
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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.
Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre.
Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en
ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee,
dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.
Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade.
Want ik gebiede u heden, den HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen, en te
houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en de
HEERE, uw God, u zegene in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.
Maar indien uw hart zich zal afwenden, en gij niet horen zult, en gij gedreven zult worden, dat gij u
voor andere goden buigt, en dezelve dient;
Zo verkondig ik ulieden heden, dat gij voorzeker zult omkomen; gij zult de dagen niet verlengen op het
land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit.
Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u
voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;
Liefhebbende den HEERE, uw God, Zijner stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want Hij is
uw leven en de lengte uwer dagen; opdat gij blijft in het land, dat de HEERE uw vaderen, Abraham,
Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven. [Deut. 30]

De nog komende val en opstanding van Israel
Israel zegt: Wij zullen zijn als de naties...
Een overblijfsel van Israel is terug in het land. Ongeveer 6 miljoen Israeli’s zijn vanuit verschillende
landen, omstandigheden en achtergronden naar Israel getrokken. Israel als natie is herboren! Na 25
eeuwen heeft JHWH, de God van Israel, de ballingschap tot een einde gebracht, zoals Hij had beloofd
aan Zijn profeten. Het is God’s Hand; het is een wonder waarbij we mogen en moeten stil staan, als
we God willen kennen en Zijn plan en hart verlangen te volgen.
Niettemin, Israel is in het land en zegt: “Wij zullen als de heidenen en als de geslachten der landen
zijn” (zie Eze 20:32)... Verreweg de meesten van hen hebben geen besef van hun hoge roeping en
verantwoordelijkheid naar God toe.. Zij weten niet dat de naam Israel onlosmakelijk is verbonden met
de naam en eer van de God van Israel. Ze zijn zich er niet van bewust dat zij voor hun zonde en
rebellie uit het land waren geworpen. Ook nu nog erkennen zij niet dat enkel en alleen door God’s
genade de landsgrenzen van Israel zijn bevestigd... Israel ziet en erkent haar zonde niet, nog niet... Zij
is nog niet begiftigd met een nederig en verootmoedigend hart. De “grote dag van verzoening” waarin
zij met vele tranen en berouw de Messias zal vinden, is nog niet gekomen... Ja, enkelen onder hen
hebben het Licht gezien, en zij worden vervolgd door anderen die Jesjoea haten.. Als natie is zij nog
geblinddoekt. Israel vertrouwt nog in haar eigen kracht; zij is trots en hoogmoedig, denkende dat zij
kan staan zonder de beschermende Hand van hun Hemelse Verlosser en Beschermer. Hun dagelijkse
bezigheden zijn als de naties en het verschil tussen “heilig en onrein” in deze activiteiten kennen ze
niet, nog niet...
Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem; ziet, dat volk
zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden (Num 23:9) .
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Israel werd door God afgezonderd, ter ere van Zijn Naam. In haar zou God’s wil en raad zichtbaar
moeten zijn. Zij werd geroepen om als een sprankelend licht op de naties te schijnen. Door haar werd
de Messias aan de wereld gegeven. Een overblijfsel heeft deze roeping vervuld, terwijl de rest door
God verhard en verblind zijn, totdat de volheid der heidenen is gekomen... We verwachten de opening
van ogen, en de opening van de oren voor het volk Israel. Zij zal gaan zien en zij zal gaan ontdekken
wat de Here wil dat zij gaat zien; hun Verlosser!
Daarom, dat in uw geest opgeklommen is, zal geenszins geschieden, dat gij zegt: Wij zullen als de
heidenen en als de geslachten der landen zijn, dienende hout en steen (Eze. 20:32).
Israel is momenteel nog als “Jacob”, worstelende met God, maar JHWH zal zijn heup raken, en hem
zwak maken en vernederen, zodat hij waarlijk Israel mag worden (zie Gen. 32).
Er komt oorlog in Israel..... Een ongekende oorlog die wij nog niet eerder gezien hebben... Zo groot,
zo intens, zo plotseling en zo onverwachts zal het komen.. De vijanden van Israel zullen op haar
losgelaten worden; zij gaan door haar poorten binnen. De confrontatie is onbeschrijflijk; de
slachtoffers ontelbaar; het bloed, de gewonden, de vernietiging, de pijn....
We hebben gehoord van de Here, en ook uit Zijn Woord geleerd; er komt een grote, ongekende
kastijding en gericht op Israel voordat zij in haar rust en zegeningen zal treden... Daarna zullen ook
de naties rondom die in hun nijd en haat Israel met de gesel hebben geslagen tot hun einde komen.
Aan Israel echter komt geen einde, maar zij zal met mate getuchtigd worden, in overeenstemming met
God’s woord: Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen; want Ik zal een voleinding
maken met al de heidenen, waarhenen Ik u verstrooid heb; maar met u zal Ik geen voleinding maken;
maar Ik zal u kastijden met mate, en u niet gans onschuldig houden (Jer. 30:11).
Deze oorlog is als geen ander en zal grote, desastreuze gevolgen hebben voor de rest van de wereld...
Wanneer Israel haar bittere beker heeft gedronken, zal God deze beker aan de naties geven.. De
wereld zal ontvangen in overeenstemming met wat zij heeft gezaaid.. De tijd van vergelding en wraak
is dan aangebroken, en niemand zal ontsnappen..
We leven op God’s kalender in de tijd van de laatste, zevende schaal (Op. 16). De christelijke wereld
weet dit niet, omdat zij de Futuristische interpretatie van God’s kalender heeft aangenomen; zij weet
niet langer waar we zijn in God’s plan. De laatste, zevende schaal van God’s toorn zal binnenkort
worden uitgestort en deze “schaal” zal alles oordelen, eindigen en verwijderen wat niet in God’s
Koninkrijk past. Ook het Roomse Babylon zal diep vallen; haar fundamenten van macht en geld
zullen onderuit worden geslagen. De wereldwijde gevolgen van de oorlog in het Midden Oosten
zullen haar als een molensteen in de zee doen zinken, in overeenstemming met Openbaringen 18.
Opeens, plotseling, zal de wereld niet meer functioneren als voorheen. De komende oorlog in Israel
met haar omringende landen zal een groot keerpunt zijn.
We spreken hier niet van de laatste grote wereld-oorlog juist voor de wederkomst van Jesjoea, maar
van een beperkte confrontatie tussen Israel en de omliggende Islamitische naties. Het zal een
“aardbeving” zijn van buitengewone proporties; een “aardbeving” zoals de wereld nog niet heeft
gezien; een schudding en vernietiging en omkering van de dingen die nu zijn waarbij we moeilijk een
voorstelling kunnen maken.
Er staat ons de laatste, zevende schaal van God’s toorn te wachten, gelovigen in Christus... We leven
in een unieke tijd; een tijd die de totstandkoming van God’s koninkrijk op aarde zal zien; een tijd
waarin al hetgene dat aanstoot geeft in God’s ogen, verwijderd zal worden; een tijd waarin God’s volk
(zowel Israel als de gemeenten van Christus) bezocht zal worden met zowel gericht als bevrijding.
We moeten voorbereid zijn voor de grootste calamiteit die de wereld gezien heeft sinds de watervloed
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in de tijd van Noach. De komende confrontatie tussen Israel en de naties rondom is als een
desastreuze “aardbeving” die de mensheid nog niet eerder heeft gezien (zie Op. 16:18)!
De “Eufraat rivier” van het Islamitische ottomaanse rijk is reeds opgedroogd (Op. 16: 12; de zesde
schaal); de “koningen van het oosten” (Op. 16:12), de huidige naties in het Midden Oosten liggen in
hun positie, gereed voor de gebeurtenissen van de zevende schaal. Laten we onszelf niet verleiden
door valse profetenstemmen die zeggen dat het vrede zal zijn, want niet vrede, maar een ongekende
tijd van chaos, oorlog, hongersnood en duisternis staat aan te breken.

De enige ware vrede voor Jerusjalayim
Christenen worden aangemoedigd om te bidden (te vragen, ook informeren naar) voor de vrede van
Jeruzalem.
Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen (Pslam 122:6).
We moeten echter beseffen dat de echte vrede alleen in de Messias zal zijn. Er is geen vrede voor
Israel zolang zij “willen zijn als de naties” en zij zichzelf niet onderwerpt aan haar Maker en
Verlosser, ja aan de Messias Die reeds tot haar gekomen is. Alle andere vredes, of het wensen van
vrede, is een valse, vleselijke “shalom”. Een ware “shalom” is vrede met God; een heelheid van ziel
en lichaam; een welzijn naar geest en lichaam in overeenstemming met God’s wil en raad; het is een
shalom in Christus; een shalom van God; de shalom van Jesjoea de Messias! Welke vrede zal er dan
zijn, zolang de Prins der Vrede buitengeworpen is? De enige, ware, Bijbelse vrede is de vrede die
God haar zal geven in de Messias. Wij mogen bidden voor die vrede voor Jeruzalem... We mogen
van God vragen dat Hij de ogen zal openen en de blinddoek zal wegnemen. We mogen van Hem
bidden dat Hij Israel van haar hoogmoed, trots, onafhankelijkheid en eigengerechtigheid mag
bevrijden, zodat zij haar rust in haar Messias mag vinden. We mogen van de Here vragen hoe we een
zegening kunnen zijn voor Israel; op welke wijze Hij ons in Zijn plan met Israel wil gebruiken in deze
tijd. We mogen onszelf beschikbaar stellen voor het vervullen van God’s wil; dat wij bruikbare
instrumenten mogen zijn in de Handen van onze Heer en Verlosser die ons zo gezegend heeft met een
grote verlossing. Wij mogen ons verheugen dat de Heer ook Israel, een overblijfsel van Israel, een
grote Verlossing en zegening gaat geven. Niettemin moeten we ook beseffen dat EERST een groot
gericht haar zal treffen, zodat niet alleen Israel, maar ook wij God mogen vrezen in de openbaring van
Zijn rechtvaardige oordelen die ongetwijfeld al degenen die geen ernst nemen met Zijn Grote
Verlossing zullen treffen...
[We hebben over deze belangrijke en zware dingen een boek trachten te schrijven, genaamd: “The
Future of Israel, the Church and the World. The Seventh Vial Poured out. A Historicist’s Exposition
of the Last Vial in the Book of Revelation” ... Hierin kan de lezer leren wat ons nog te wachten staat
volgens het woord van God. Dit boek is nog niet vertaald in het Nederlands. We kunnen dit schrijven
via een email toezenden, mocht iemand interesse hebben.]
Noch Israel, noch wij zijn gebaat met lege vleiereien. Laten we elkaar en ook Israel IN WAARHEID
liefhebben; zonder hardheid, maar ook zonder compromissen. De wonden des liefhebbers zijn
getrouw; maar de kussingen des haters zijn af te bidden (Spr. 27:6). Wat zou de apostel Paulus
Israëlieten vertellen als hij nu onder hen zou verkeren? En Johannes de Doper? Zouden zij zeggen:
maak u niet ongerust; u bent terug in het land, en het is goed en vrede met uw zielen? Nee, zij zouden
nogmaals roepen: Laat u verzoenen met God door het bloed van uw Messias Jesjoea, Die is gestorven
en ook weer is opgestaan, nu zittende aan de rechterhand des troons Gods, wachtende totdat Zijn
vijanden zijn geworden een voetbank Zijner voeten en wachtende totdat Zijn volk Israel tot Hem zal
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roepen: Gezegend is Hij die komt in de Naam van JHWH. Dan zal Hij tot u wederkomen om op te
richten de troon van David, waarop Hij zal regeren tot in eeuwigheid. Amen! Gezegend zij hen die
op Hem wachten....
En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem
aankomen. Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest
der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen
over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk
kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dage zal te Jeruzalem de
rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage van Hadadrimmon, in het dal van Megiddon. En het land
zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder; het geslacht van het huis Davids bijzonder, en hunlieder
vrouwen bijzonder; en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder;
Het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder; het geslacht van Simei
bijzonder, en hun vrouwen bijzonder; Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hunlieder
vrouwen bijzonder. [Zach. 12:9-14]
En er zullen op allen hogen berg, en op allen verhevenen heuvel beekjes en watervlieten zijn, in den
dag der grote slachting, wanneer de torens vallen zullen. En het licht der maan zal zijn als het licht
der zon, en het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen; ten dage als de
HEERE de breuk Zijns volks zal verbinden, en de wonde, waarmede het geslagen is, genezen.[Jes.
30:25-26]
En de HEERE zeide tot mij: Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar
vriend, nochtans overspel doet; gelijk de HEERE de kinderen Israels bemint, maar zij zien om naar
andere goden, en beminnen de flessen der druiven. En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een
homer gerst, en een halven homer gerst. En ik zeide tot haar: Gij zult vele dagen na mij blijven zitten
(gij zult niet hoereren, noch een anderen man geworden), en ik ook na u. Want de kinderen Israels
zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht
beeld, en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen Israels bekeren, en zoeken den
HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn
goedheid, in het laatste der dagen. [Hos. 3:1-5]
Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, zeggende: Zo spreekt de HEERE, de God
Israels, zeggende: Schrijf u al de woorden, die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Want zie, de dagen
komen, spreekt de HEERE, dat Ik de gevangenis van Mijn volk, Israel en Juda, wenden zal, zegt de
HEERE; en Ik zal hen wederbrengen in het land, dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het
erfelijk bezitten. En dit zijn de woorden, die de HEERE gesproken heeft van Israel en van Juda. Want
zo zegt de HEERE: Wij horen een stem der verschrikking; er is vrees en geen vrede. Vraagt toch en
ziet, of een manspersoon baart? Waarom zie Ik dan eens iegelijken mans handen op zijn lenden, als
van een barende vrouw, en alle aangezichten veranderd in bleekheid? O wee! want die dag is zo
groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij
daaruit verlost worden. Want het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat
Ik zijn juk van uw hals verbreken, en uw banden verscheuren zal; en vreemden zullen zich niet meer
van hem doen dienen. Maar zij zullen dienen den HEERE, hun God, en hun koning David, dien Ik hun
verwekken zal. Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht Jakob! spreekt de HEERE, ontzet u niet, Israel!
want zie, Ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land hunner gevangenis; en Jakob zal
wederkomen, en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn, die hem verschrikke. Want Ik ben met u,
spreekt de HEERE, om u te verlossen; want Ik zal een voleinding maken met al de heidenen,
waarhenen Ik u verstrooid heb; maar met u zal Ik geen voleinding maken; maar Ik zal u kastijden met
mate, en u niet gans onschuldig houden. Want zo zegt de HEERE: Uw breuk is dodelijk, uw plage is
smartelijk. Er is niemand, die uw zaak oordeelt, aangaande het gezwel; gij hebt geen heelpleisters.
Al uw liefhebbers hebben u vergeten, zij vragen niet naar u; want Ik heb u geslagen met eens vijands
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plage, met de kastijding eens wreden; om de grootheid uwer ongerechtigheid, omdat uw zonden
machtig veel zijn. Wat krijt gij over uw breuk, dat uw smart dodelijk is? Om de grootheid uwer
ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb Ik u deze dingen gedaan. Daarom, allen,
die u opeten, zullen opgegeten worden, en al uw wederpartijders, zij allen zullen gaan in gevangenis;
en die u beroven, zullen ter beroving zijn, en allen, die u plunderen, zal Ik ter plundering overgeven.
Want Ik zal u de gezondheid doen rijzen, en u van uw plagen genezen, spreekt de HEERE; omdat zij u
noemen: De verdrevene. Het is Sion, zeggen zij; niemand vraagt naar haar. Zo zegt de HEERE: Ziet,
Ik zal de gevangenis der tenten Jakobs wenden, en Mij over hun woningen ontfermen; en de stad zal
herbouwd worden op haar hoop, en het paleis zal liggen naar zijn wijze. En van hen zal dankzegging
uitgaan, en een stem der spelenden; en Ik zal hen vermeerderen, en zij zullen niet verminderd worden,
en Ik zal hen verheerlijken, en zij zullen niet gering worden. En zijn zonen zullen zijn als eertijds, en
zijn gemeente zal voor Mijn aangezicht bevestigd worden; en Ik zal bezoeking doen over al zijn
onderdrukkers. En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het midden van hem voortkomen;
en Ik zal hem doen naderen, en hij zal tot Mij genaken; want wie is hij, die met zijn hart borg worde,
om tot Mij te genaken? spreekt de HEERE. En gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God
zijn. Ziet, een onweder des HEEREN, een grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudend onweder; het
zal blijven op het hoofd der goddelozen. De hittigheid van des HEEREN toorn zal zich niet afwenden,
totdat Hij gedaan, en totdat Hij daargesteld zal hebben de gedachten Zijns harten; in het laatste der
dagen zult gij daarop letten. [Jeremia 30]

En de Grotere Jozef zal Zich aan Israel bekendmaken; en zij zullen wenen
van berouw, en wenen van blijdschap...!
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De Identificatie en Verwijdering van de Gruwel op de Tempelberg; de Reiniging
van het Heiligdom in Jeruzalem.
Als laatste willen we onze aandacht nog richten op de Tempelberg in Jeruzalem...
binnenkort gereinigd worden, in overeenstemming met God’s Woord...

Deze zal

Daniel 12:11-12
En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn,
zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen. Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot
duizend driehonderd vijf en dertig dagen.
[Young literal translation]
And from the time of the turning aside of the perpetual sacrifice , and to the giving out of the
desolating abomination, are days a thousand, two hundred, and ninety. O the blessedness of him who
is waiting earnestly, and doth come to the days, a thousand, three hundred, thirty and five.
Vele “gruwelen” hebben in haar lange bestaan de Heilige Tempelberg verontreinigd, afgodisch en
“woest” (desolaat), gemaakt. De laatste en langst staande zijn echter de Islamitische afgoden van de
Rotskoepel en de Al Aksa moskee, waarin een “god” genaamd Allah wordt aanbeden... Op deze
Rotskoepel staat ook duidelijk in de Arabische taal gegraveerd: Jezus is niet de Zoon van God.... [Het
hebreeuwse woord hier voor “gruwel” is: “Sjikkoets”; [Strong] shiqqûts; From H8262; disgusting,
that is, filthy; especially idolatrous or (concretely) an idol: - abominable filth (idol, -ation), detestable
(thing). H8262;  ;ׁשקץshâqats; shaw-kats'; A primitive root; to be filthy, that is, (intensively) to loathe,
pollute: - abhor, make abominable, have in abomination, detest, X utterly.]
We leven nu in een bijzondere en gezegende (!) tijd waarin God deze gruwel gaat verwijderen, en de
Tempelberg weer in haar rechte staat gaat herstellen. Dit is een buitengewoon moment; een teken van
de spoedige wederkomst van de Rechtmatige Eigenaar van Jeruzalem; Jesjoea de Messias en Koning
van Israel en de gehele aarde!
Vanuit een tijdsprofetie uit Daniel 12 kunnen we op een simpele manier leren dat de Islamitische
gebouwen de gruwel in het heiligdom belichamen die het desolaat of woest maken en dat deze
binnenkort verwijderd zullen worden. Wanneer deze verwijderd zijn, zal de Here niet toelaten dat een
ander gruwel wordt opgezet! De Tempelberg wordt gereinigd en geheiligd en gereedgemaakt voor
Zijn komst. Er komt geen Derde Tempel (want zou dit niet een gruwel zijn in God’ s ogen? Een derde
tempel met een wederoprichting van de offerdienst en een priesterschap is immers een verloochening
van de Messias die dit alles reeds vervuld heeft in Zijn Grote Pascha en Verzoeningsoffer aan het
kruis...). Ook zal er geen zogenaamde antichrist komen die in deze Tempel van steen zichzelf als god
zal uitroepen, want deze antichrist is reeds vele eeuwen onder ons, en zit niet in een tempel van steen
en cement, maar temidden van de Gemeente van Christus, zichzelf uitroepende als plaatsvervangende
Leraar, Priester en Profeet en Messias op aarde... De opeenvolging van de Roomse pausen (als
plaatsvervangende christussen oftwel, antichristussen) zitten al een lange tijd als antichrist in de
Tempel van God. Wij hoeven naar geen ander uit te zien. Zie hem op zijn troon op de zeven heuvelen
in Rome en hoor naar zijn vele Godslasterlijke uitspraken...
Daniel 12:11 zegt:
En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn,
zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen
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Of, meer letterlijk; van de tijd waarin het gedurende [offer] weggenomen, en de verwoestende gruwel
zal gesteld, gegeven of opgezet zal zijn, zullen 1290 dagen zijn. Met andere woorden, vanaf de tijd
waarin het dagelijkse offer in de Tempel weggenomen werd, tot de tijd waarin de gruwel zou worden
opgesteld, zullen “ 1290 dagen” liggen. We weten intussen dat profetische “ dagen” in werkelijkheid
naar jaren verwijzen. Het is nu een simpel maar prachtig feit dat er 1290 jaren liggen tussen de tijd
waarin de Eerste Tempel werd verwoest door de Babyloniers in 587/6 v. Christus (en daarmee hielden
de dagelijkse offers op) en de bouw van de Islamitische gebouwen op de Tempelberg in de 7e/8e eeuw
na Christus. Het volgende diagram zal dit duidelijker laten zien:
Als we 1290 jaren tellen op drie verschillende kalenders, komen we ongetwijfeld terecht in de periode
waarin de gruwelen op de Tempelberg werd gezet die de Tempelberg sindsdien hebben
verontreinigd.... Het is uit de geschiedbronnen niet gemakkelijk op te maken wanneer nu precies de
Rotskoepel en de El Aksa gebouwen gereed waren, maar zij vertellen ons wel dat deze aan het eind
van de 7e eeuw en het begin van de 8e eeuw werden gebouwd. De meestvoorkomende jaartallen zijn:
692-694 voor de Rotskoepel en 705-715 voor de El Aksa Moskee, maar niemand lijkt precies te weten
wanneer ze compleet waren. Duidelijk echter is dat zij spoedig na de verovering van Jeruzalem door
de Saracenen in 637 n. Christus werden opgezet. Het moest immers helder worden gemaakt dat
“ Allah” boven de “ god van de Christenen en Joden” stond en dat aan de Moslims de ware en laatste
openbaring was gegeven hadden aangaande God en Zijn wil...
1290 Jaren
704/705

1272.33 Joodse civiele Jaren

686/687

1251.12 Maan Jaren

665/666

Tijd wegnemen van
Dagelijkse Offer

El Aksa Moskee
Rotskoepel
1251/1272/1290 Jaren

587/6
v. Chr.

0

665
n. Chr.

705

Het opzetten van de
Islamitische gruwel
op de Tempel Berg

Vernietiging van de
Eerste Tempel

Het Woord van God echter laat ons duidelijk zien dat zij geen openbaring van God’s wil, maar een
(slechts) tijdelijke verontreiniging en ontheiliging van God’s Heilige Tempelberg zijn.. die
JHWH - de ware God - binnenkort, in overeenstemming met Zijn Woord, ook weer zal
verwijderen! En, welgelukzalig of gezegend zijn wij die hier getuigen van mogen zijn... (Daniel
12:12). Gezegend, of eigenlijk zegt het: welgelukzaligheden (meervoud) voor ons die tot de “ 1335
dagen” komen...; de tijd waarin deze “ shikkoets” of vieze gruwel uit de weg zal worden genomen!
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Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.
Welgelukzaligheden voor degenen die met verlangen, en intensiteit en geduld “ wachten” ,
“ verwachten” en de 1335 jaren bereiken:

1294.77/1316.71/1335 Jaren
704/705 n. Chr.
1294.77/1316.71/1335 Jaren
686/687 n. Chr.

2000-2040 n. Chr.

1981-2022 n. Chr.
1294.77/1316.71/1335 Jaren

665/666 n. Chr.

1960-2001 n Chr.

1294.77(maan)/1316.71 (J. civiele )/1335 Jaren
665

n. Chr.

705

Periode Opzetten van

Min.

Max.

1960

2040

Periode van Gezegend zijn.

de Gruwel

Verwijdering van de Gruwel

Geliefde broeders en zusters; we leven in die gezegende tijd waarin God de langstaande gruwelen op
de Tempelberg zal verwijderen..! Ja, dit zal grote consternatie en strijd met zich meebrengen, maar de
geestelijke zegeningen die zullen volgen zijn buitengewoon. De reiniging van de Tempelberg is het
einde van de Tijden der Heidenen voor het Israelitische volk; eindelijk is het heiligdom weer in haar
handen. De sleutel van vele zegeningen kan nu worden omgedraaid en het teken van de spoedige
wederkomst van de Messias is met deze gebeurtenis in ons midden. We kunnen onze hoofden
oprichten, want onze verlossing is nabij...
We verwachten dat dit moment niet ver van ons ligt omdat de tijd van de “ 1335 jaren” nu vervuld
raakt. We richten onze aandacht namelijk meer op de Rotskoepel dan de El Aksa Moskee, omdat op
de plaats van de Rotskoepel de voormalige Tempels van JHWH stonden. Rekenen we 1335 jaren (op
de drie verschillende kalenders) vanaf de bouw van de Rotskoepel, dan weten we dat we heel dichtbij
de gezegende tijd van “ 1335 jaren” liggen!
Het zou heel goed kunnen dat bij de volgende confrontatie in Israel, deze gruwelen niet meer zullen
zijn, met alle gevolgen van dien...
Weest bereid voor God’ s buitengewone handelingen onder de mensenkinderen van onze tijd...
Amen.
[Voor vragen en opmerkingen; watchmen_min@hotmail.com]
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Dinsdag 3 Augustus 2010. De volgende woorden kwamen toen het bovenstaand schrijven tot stand
kwam:
Hebbende ogen, maar ze zien niet..... Nog niet....
Hebbende oren, maar ze horen niet.... Nog niet...
Zoekende vrede, maar zoeken verkeerd.... Nu nog...
Zoekende Mij, maar naar hun eigen gerechtigheid.... Nu nog
Ik kom naar Mijn volk Israel met ogenzalf,
Want De Mijnen wil het niet ontvangen.
Ik kom naar Mijn volk met witte klederen,
Want De Mijnen willen ze niet.
Ik kom naar Mijn volk met goud, beproeft in het vuur,
Want De Mijnen wil het niet.
Gij dan, gij boodschappers aan Mijn volk Israel,
Ontvangt Mijn goud, zodat u kunt geven aan Mijn volk dat niet heeft.
Ontvangt van Mij, witte klederen, zodat u niet tot schande bent temidden van Mijn volk.
Ontvangt van Mij ogenzalf, zodat u Mijn volk kunt leren zien.
Wie niet heeft, kan niet geven, maar wie heeft, kan ook uitdelen.
Wie heeft, zal een zegening zijn voor Mijn volk maar wie niet heeft zal buitengesloten worden van
hetgene Ik ga doen in het midden van de aarde.
Instrumenten van licht zijn moeilijk te vinden in deze tijden van duisternis.
Instrumenten van barmhartigheid zijn moeilijk te vinden in deze tijd van haat en nijd.
Instrumenten van waarheid, waar zijn dezen, wanneer leugens de bovenhand hebben?
Ik zend u, wanneer Ik u zenden zal, en wanneer Ik u zenden zal, zend Ik u met Mijn licht, Mijn
waarheid, Mijn zalving en Mijn klederen. Met apostolisch geloof zult u gaan. In de voetstappen van
de apostelen zult u treden. De steden van Israel zult u niet hebben bezocht voordat Ik kom.
Want zie, Ik kom tot Israel, want de Mijnen willen Mij niet.
Israel heb Ik nooit verlaten,
Maar zij heeft Mij verlaten.
Zij heeft zichzelf verstrooid,
Omdat zij het woord der waarheid verscheurd en vertrapt heeft.
Zij ziet niet en gaat rond als een blinde,
Omdat zij de ogen voor Mij gesloten heeft.
Ik ben nabij, maar zij is veraf,
Vanwege haar vele zonden. Zij laat zich niet met Mij verzoenen.
Ik ben de deur des levens,
Maar ze zien de deur niet
Vanwege de vele valse deuren die haar zijn opgengedaan.
Ik sluit de deuren van leugens,
En open de deuren der gerechtigheid,
dat zij moge binnentreden in Mijn hof.
Ik sluit de deuren met geweld!
De posten zullen beven!
Maar er zal verlossing zijn in de deur der Hoop.
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Ik ben de Hoop van Israel.
Zij zal rennen, op en neer, naar de deuren van verlossingen,
Maar zie, zij gaan dicht, een voor een.
Totdat zij zal zien, de hemelse deur, en hun ogen zullen verheffen naar de Deur die verborgen is
geweest.
De deur met bloed bestreken; de pascha deur.
Een ieder die van Mij eet, zal behouden worden en de dood zal hen niet treffen.
Ik jaag hen op als lammeren, zodat zij de Deur mogen vinden.
De deur is Golgotha, de weg van het kruis.
Zij zullen het vinden, wanneer de andere deuren niet meer zijn.
Een grote deur open Ik voor haar en zij zullen niet langer twijfelen.
Want Ik ben de Deur des levens.
Zij zullen Mij vinden, want De Mijnen, ze willen Mij niet.
Klopt, en het zal u worden opengedaan,
En Ik zal binnenkomen,
En wij zullen eten samen,
Want De Mijnen hebben de deur toegesloten.
Wat zij niet wilde, geef Ik aan Israel.
De tijden der heidenen komen ten einde.
De deur van verlossing gaat sluiten.
De ark van veiligheid gaat dicht.
Ik roep naar Mijn volk Israel,
Want De Mijnen horen Mij niet.
Zo zal Ik Mijn barmhartigheid vol maken,
En zo zal het eindigen.
Zo zal Ik zeggen: zie, Ik kom. Houd vast wat gij hebt.
Ik kom en Mijn beloning is met Mij om te geven een ieder naar Zijn werk.
Ik geef een mond van lofprijzen aan Israel,
Maar De Mijnen spuug Ik uit, want zij hebben Mijn woorden verdraaid en doen wat niet goed is in
Mijn ogen.
Hoor, gij Laodiceaans kerk. Gij behoort uzelf toe.
Gij regeert over uzelf en wilt niet dat Ik koning over U ben.
Hoort dan, gij Laodicenzen, Ik zal u laten slapen, maar Mijn volk Israel wakker maken.
Ik zal u verblinden, maar de ogen van Israel openen.
Ik zal u slaan, maar Mijn volk Israel helen.
Ik zal u verlaten, maar nabij komen to haar die verlaten was.
Do volheid van de heidenen komt binnen, en nu, nu zal Ik Mijn ogen richten op hen die Mij niet
zagen, en Zij zullen Mij zien, omdat Ik hen zie. Dit dan zult gij zien voor uw ogen, Mijn geliefden.
Weet dan hoe dankbaar u mag zijn dat u geplukt bent uit het vuur dat de heidenen zal verteren. Weest
dan mijn brandende fakkel aan Israel. Brand vurig en gestadig. Laat uzelf in lichterlaaie zetten zodat
zij u mogen zien, en zij Mij mogen zien door u.
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