


87. Het is ISRAËL! 
(Gods liefde voor het 

Joodse volk)
Deel 1



 Israël betekent: ‘Moge God (voor hem) strijden’

 De naam Israël/Israëlieten komt meer dan 2500 
keer voor in de Bijbel.

In het NT komt de naam Israël 79 keer voor, het 
woord Jood (betekent "lof") komt 84 keer voor in 

het OT en 192 keer in het NT, Christen maar 3 keer.

De term "het nieuwe Israël" (dat de kerk Israël 
vervangen heeft) komt in het NT niet voor. 

(vervangingstheologie is dwaling) 



- Alle 39 boeken van het OT en de 27 boeken van 
het NT zijn geschreven door Joden

- Jezus is geboren, gestorven en opgestaan als Jood
- Bijna alle gebeurtenissen in de evangeliën vonden 

plaats in Israël 
- De 12 apostelen waren Joden
- De fundamenten van het Nieuwe Jeruzalem 

hebben de 12 namen van de apostelen

De Bijbel is Joods!



Israël is de eerstgeborene van God

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

doden.
Exodus 4:22 - 23 HSV

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

Hosea 11:1 HSV



De geschiedenis van het Joodse volk uit de Bijbel

1. De slavernij in Egypte
2. De bevrijding vanuit Egypte
3. De woestijnreis
4. Het ingaan in het beloofde land
5. In het beloofde land keren ze zich tot afgoderij
6. God vestigt een groot koninkrijk (David, Salomo)
7. Het 10 stammenrijk gaat in ballingschap naar Syrië
8. Het twee stammenrijk gaat in ballingschap naar 
Babylon



9. De eerste tempel wordt vernietigt
10. Er keert een klein overblijfsel uit Babylon terug
11. De Joden wijzen Jezus hun Messias af (niet 
allemaal)
12. In het jaar 70 wordt de 2e tempel vernielt
13. Israël wordt verstrooit onder de heidense volkeren 
14. Voor bijna 2000 jaar zwerven de Joden over de 
wereld, vaak onder hevige vervolging 
15. De Israëlieten krijgen in 1948 weer een eigen land 
en veroveren in 1967 Jeruzalem



Het heil is uit de Joden, laten we dat niet vergeten!

U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden 
wat wij weten, want de zaligheid is uit 

de Joden. 

Maar de tijd komt en is er nu, dat de 
ware aanbidders de Vader zullen 

aanbidden in geest en waarheid, want de 
Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. 

Johannes 4:22-23 HSV



Heeft God het Joodse volk verstoten?

Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben 
immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de 

stam Benjamin. God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet 
verstoten. Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van 
Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: Heere, Uw profeten 

hebben zij gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen 
overgebleven. 

Ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het Goddelijk 
antwoord tegen hem? Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen 
overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben. 

Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel 
ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade.

Romeinen 11:1-5 HSV



Beroem je niet tegen de takken want God kan ook ons weer afrukken als we dit doen. 
Israël zal weer geënt worden op hun eigen olijfboom

Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een 
wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede 

deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de 
olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. 

En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de 
wortel u. U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, 

opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof 
zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge 
dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke 

takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij 
u niet spaart. 



Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van 
God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u 

echter goedertierenheid, als u in de 
goedertierenheid blijft. Anders zult ook u 

afgehouwen worden. En ook zij zullen, als zij niet 
in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is 

machtig hen opnieuw te enten. 

Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die 
van nature wild was, en tegen de natuur in op de 

tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer 
zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden 

op hun eigen olijfboom.
 



Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt 
van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog ), dat er voor een deel verharding 
over Israël is gekomen, totdat de volheid van 

de heidenen is binnengegaan. 

En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 
geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion 

komen en zal de goddeloosheden afwenden 
van Jakob.

Romeinen 11:17-26 HSV



Dit is mijn verbond met hen: Ik zal al hun 
ongehoorzaamheid wegdoen. Zíj zijn dus vijanden van 

het goede nieuws geworden, omdat dat goed voor 
júllie zou zijn. 

Maar God houdt nog steeds van hen, vanwege de 
beloften die Hij aan hun voorvaders heeft gedaan. 

Want de liefde die God voor iemand heeft en het plan 
dat Hij met iemand heeft, neemt Hij nooit meer terug. 

Jullie waren eerst ongehoorzaam aan God, maar nu 
zijn jullie gered doordat Israël ongehoorzaam was. Zo 

zijn ook zij eerst ongehoorzaam geworden. 

God houd nog steeds heel veel van het Joodse volk! Wij kunnen het 
Joodse volk tot jaloezie wekken



Als ze dan zien hoe goed God nu voor júllie is, 
zullen zij ernaar gaan verlangen dat God ook zo 
goed voor hén zal zijn. Dan zullen ze zich door 

Hem laten redden. 

God heeft het dus zó gedaan, dat alle mensen Hem 
eerst ongehoorzaam zouden zijn, zodat Hij daarna 

uit liefde alle mensen zou kunnen redden. Wat 
zijn Gods wijsheid en kennis toch onbegrijpelijk 

groot! Wat is het moeilijk om zijn plannen te 
begrijpen en zijn daden uit te leggen! 

ROMEINEN 11:27-33 BasisBijbel



God heeft Israël voor eeuwig lief!

Geloofd zij de HEERE , uw God, Die behagen in u heeft 
gehad, door u op de troon van Israël te zetten! Omdat de 
HEERE Israël voor eeuwig liefheeft, daarom heeft Hij u 

tot koning aangesteld, om recht en gerechtigheid te 
doen.

1 Koningen 10:9 HSV

Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij 
heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die 
heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt 

Zijn oogappel aan.
Zacharia 2:8 HSV



Paulus wil ontzettend graag dat zijn volk tot wedergeboorte komt

Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn 
geweten getuigt mee door de Heilige Geest,  dat het een grote 

bron van droefheid voor mij is, en een voortdurende smart 
voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, 

weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn 
verwanten wat het vlees betreft.

Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot 
kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving 
en de ere dienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, 

en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus 
voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in 

eeuwigheid. Amen!
Romeinen 9:1 - 5 HSV



Niet allen die uit Israël komen zijn Israëlieten, alleen degene die hetzelfde geloof 
hebben als Abraham, Izak en Jakob

Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is 
besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt,  maar híj is 
Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het 
hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen 

maar uit God.
Romeinen 2:28 - 29 HSV

Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen 
die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij 

Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat 
van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is: niet de 

kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van 
de belofte worden als nageslacht gerekend.

Romeinen 9:6 - 8 HSV



Wie Israël zegent zal zelf gezegend worden, wie het vervloekt zal zelf vervloekt 
worden. Het Joodse volk is Gods oogappel

De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw 
land, uit uw familiekring en uit het huis van uw 
vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u 

tot een groot volk maken, u zegenen en uw 
naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u 
vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle 

geslachten van de aardbodem gezegend worden.
Genesis 12:1-3 HSV



Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed 
gaan met hen die u liefhebben. Laat vrede 

binnen uw vestingwal zijn, rust in uw 
burchten. 

Omwille van mijn broeders en mijn 
vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u! 

Omwille van het huis van de HEERE, onze 
God, zal ik het goede voor u zoeken.

Psalm 122:6-9 HSV



Zijn christenen na de wedergeboorte ook Joden?

Je wordt geen Jood alleen doordat je besneden 
bent. De echte besnijdenis heeft niet te maken met 
je lichaam. Want dat is alleen maar de buitenkant. 

Je bent pas een échte Jood, als je dat aan de 
bínnenkant bent. 

De echte besnijdenis heeft met je binnenste te 
maken. Want het gaat erom dat je gehoorzaam wil 

zijn aan God. Zo iemand zal misschien niet door 
mensen geprezen worden, maar wel door God!

ROMEINEN 2:28-29 BasisBijbel



Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw 
hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft 

opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart 
gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt 

men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in 
Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 

Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en 
Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij 
is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die 

de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig 
worden. 

Romeinen 10:9-13 HSV



God zal rein water op het Joodse volk sprenkelen door de Heilige Geest!

Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere 
HEERE : Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om 

Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de 
heidenvolken waarheen u gegaan bent. Ik zal Mijn grote 
Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, 

die u in hun midden ontheiligd hebt. 

Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, 
spreekt de Heere HEERE , als Ik in u voor hun ogen geheiligd 
word. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen 

bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal 
rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw 

onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 



Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe 
geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van 
steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart 

van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw 
binnenste geven. 

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

houdt. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen 
gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal 

een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw 
onreinheden.



Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel doen 
worden: Ik zal u geen hongersnood opleggen. Ik zal de 

vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld 
vermeerderen, zodat u onder de heidenvolken de smaad 
van de hongersnood niet meer ontvangt. U zult zich uw 

slechte wegen en uw daden die niet goed waren, 
herinneren. 

U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om 
uw gruweldaden. Ik doe het niet omwille van u, spreekt de 
Heere HEERE , laat dat u bekend zijn. Schaam u en word te 

schande vanwege uw wegen, huis van Israël. Zo zegt de 
Heere HEERE : Op de dag dat Ik u reinig van al uw 

ongerechtigheden, zal Ik de steden doen bewonen en 
zullen de puinhopen herbouwd worden. 



Het verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats 
van een woestenij te zijn voor de ogen van ieder 
die erdoorheen trekt. Zij zullen zeggen: Dit land, 

dat verwoest was, is als de hof van Eden 
geworden. 

De steden die verwoest lagen, verwoest en 
afgebroken, zijn versterkt en bewoond. Dan zullen 
de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn, 

weten dat Ik, de HEERE , Zelf herbouw wat 
afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ík, de 

HEERE , heb gesproken en Ik zal het doen. 
Ezechiël 36:22-36 HSV



87. Het is ISRAËL! 
(Gods liefde voor het 

Joodse volk)
Deel 2



Van wie is nu het land?

Van wie is het land? De kranten staan vol over de 
ruzie-vraag: Van wie is het land? Het land wordt op 

grond van een vergissing Palestina genoemd, een 
absoluut on-Bijbelse benaming. Palestina betekend: het 

land van de Filistijnen. 

Deze benaming werd nooit gebruikt tot het moment dat 
de Romeinen de eerste tempel vernietigden. Ze voerden 
de naam Palestina in als een verklaring dat de Joden er 

geen enkel recht meer op hadden. Het is een bewust anti 
semitisch woord.

Bron: Israël in het nieuws van Derek Prince



De Filistijnen bewoonden het zuidwesten van 
Kanaän tot het begin van de 6e eeuw v.Chr., 
toen de Babyloniërs het gebied veroverden. 

Een groot deel van de bevolking in Palestina 
werd in ballingschap weggevoerd, de rest ging 
op in de omliggende volken. De hedendaagse 

Palestijnen zijn waarschijnlijk geen directe 
afstammelingen van de Filistijnen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(staat)



De aarde is van God, en Hij heeft het gegeven aan het Joodse volk!

Een psalm van David. De aarde is van de HEERE en al 
wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. 

Psalm 24:1 HSV

Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer 
zal brengen in de gevangenschap van Juda en 

Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en 
hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik 

met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en 
Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken 

verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. 
Joël 3:1-2 HSV



Het Joodse land is door God aan de nazaten van Abraham gegeven (meer dan 40! 
verwijzingen in de Bijbel)

En de HEERE zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem 
afgescheiden had: Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de 

plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten 
en het westen. Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig 

aan u en uw nageslacht geven. 

En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde; als 
iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook 

uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land 
door in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven. 
En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre 

wonen, die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar 
voor de HEERE.

Genesis 13:14-18 HSV



Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: 
Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van 

Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat: de 
Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, de Hethieten, de 
Ferezieten, de Refaïeten, de Amorieten, de Kanaänieten, de 

Girgasieten en de Jebusieten.
Genesis 15:18-21 HSV

Denk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw dienaren, aan 
wie U bij Uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt: Ik 
zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, 

en dit hele land waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw 
nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit 

nemen.
Exodus 32:13 HSV



Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan 
de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend 

generaties, aan het verbond dat Hij met 
Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Izak. 

Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een 
verordening, voor Israël als een eeuwig 

verbond, door te zeggen: Ik zal u het land 
Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit 

is.
Psalm 105:8-11 HSV





De vervloeking van de wet raakt het Joodse volk hard in het jaar 70

De HEERE zal u en de koning die u over uzelf aangesteld hebt, 
naar een volk brengen dat u zelf niet kende, en ook uw vaderen 
niet . Daar zult u andere goden dienen, hout en steen. U zult een 
verschrikking, een spreekwoord en een voorwerp van spot zijn 

onder al de volken waar de HEERE u naartoe voeren zal. 
Deuteronomium 28:36-37 HSV

De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, van het ene 
einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar 

zult u andere goden dienen, die u noch uw vaderen gekend 
hebben, hout en steen. Daarbij zult u onder die volken niet tot 

rust komen en uw voetzool zal geen rustplaats hebben, want de 
HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een 

treurende ziel geven. 
Deuteronomium 28:64-65 HSV



Het Joodse land was voor eeuwenlang een woestenij zoals de vervloeking in 
de wet van voorzegt had

De HEERE zal hem voor dit kwaad afzonderen van al de 
stammen van Israël, overeenkomstig alle vervloekingen van het 

verbond dat beschreven is in het boek met deze wet. 

Dan zal de volgende generatie, uw kinderen, die na u opstaan, 
en de buitenlander die uit een ver land komt – als zij de plagen 
van dit land en zijn ziekten, waarmee de HEERE het getroffen 

heeft, zien – zeggen dat heel zijn land zwavel en zout, een 
brandplek, is; dat het niet wordt bezaaid, er niets op groeit en 

er geen enkel gewas opkomt, zoals bij de omkering van Sodom 
en Gomorra, Adama en Zeboïm, die de HEERE omgekeerd heeft 

in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid – dan zullen alle volken 
zeggen: Waarom heeft de HEERE dit gedaan met dit land? Wat 

betekent deze grote ontbranding van Zijn toorn? 



Dan zal men zeggen: Omdat zij het verbond van de 
HEERE , de God van hun vaderen, dat Hij met hen 

gesloten had toen Hij hen uit het land Egypte leidde, 
verlaten hebben. Zij zijn andere goden gaan dienen en 
hebben zich daarvoor neergebogen, goden die zij niet 

kenden en die Hij hun niet toebedeeld had. 

Daarom is de toorn van de HEERE ontbrand tegen dit 
land en brengt Hij daarover al deze vervloekingen die in 
dit boek beschreven zijn. En de HEERE heeft hen uit hun 

land weggerukt, in toorn, in grimmigheid en in grote 
verbolgenheid, en Hij heeft hen weggeworpen in een 

ander land, zoals het op deze dag is. 
Deuteronomium 29:21-28 HSV



Jezus weent over Jeruzalem en het Joodse volk omdat de meeste Joden Hem 
niet aannemen als de Messias

En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over 
haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou 

onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het 
verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u 

komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen 
opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het 

nauw zullen brengen. 

En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen 
in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de 

andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u 
omgezien werd, niet hebt onderkend.

Lukas 19:41 - 44 HSV



God zou voor een tweede keer de verstrooide Joden terughalen uit de 
heidense landen, Israël zou opnieuw een banier zijn voor de volken

En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de 
tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal 

verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in 
Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de 

zee. 

Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal 
de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda 

overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de 
aarde. Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in 

het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer 
jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw 

drijven. 
Jesaja 11:11-13 HSV



God is Israël niet vergeten, Zijn Woord belooft ze terug te brengen!

Maar nu, zo zegt de HEERE , uw Schepper, Jakob, uw 
Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u 
verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. 

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, 
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. 

Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet 
verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de 
HEERE , uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik 
heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Cusj en Seba in 
uw plaats. Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u 

verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. 



Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en 
volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, 

want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik 
uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik 

u bijeenbrengen. 

Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het 
zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, 
en Mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die 
genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer 

geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik 
gemaakt. 

Jesaja 43:1-7 HSV



Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE 
, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de 

HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit 
het land Egypte, maar: 

Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van 
het huis van Israël geleid heeft en Die het 

gebracht heeft uit het land in het noorden en 
uit al de landen waarheen Ik hen verdreven 

had: zij zullen wonen in hun eigen land. 
Jeremia 23:7-8 HSV



God zou het dorre land weer vruchtbaar maken

Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, 
midden in valleien bronnen. Ik zal de woestijn 

maken tot een waterpoel, het dorre land tot 
waterbronnen. Ik zal in de woestijn de ceder zetten, 

de acacia, de mirt en de olie houdende boom. 

Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met 
plataan en dennenboom, opdat men ziet en erkent, 
bedenkt en tevens inziet dat de hand van de HEERE 

dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël het 
geschapen heeft. 

Jesaja 41:18-20 HSV



De oorlogen van 1948 en 1967 geven het 
Joodse volk Israël terug en Jeruzalem

 Kom, laten wij terugkeren 
naar de HEERE , want Hij 

heeft verscheurd, maar Hij 
zal ons genezen; Hij heeft 
geslagen, maar Hij zal ons 
verbinden. Na twee dagen 

zal Hij ons levend maken, op 
de derde dag zal Hij ons 

doen opstaan en zullen wij 
voor Zijn aangezicht leven. 

Hosea 6:1-2 HSV



Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog 
voor een wee over haar kwam, heeft zij een 
jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit 

zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks 
gezien? 

Zou een land geboren kunnen worden op één 
dag? Zou een volk geboren kunnen worden in 
één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën 
gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. 

Jesaja 66:7-8 HSV



In de eindtijd zal Jeruzalem een bedwelmende beker zijn voor de heidenvolken

De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE 
spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de 

geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, Ik ga 
Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle 

volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de 
belegering van Jeruzalem. 

Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot 
een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen 

die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden 
toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen 

haar verzamelen.
Zacharia 12:1-4 HSV



Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken 
die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. 

Maar over het huis van David en over de inwoners 
van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van 

de gebeden uitstorten. 

Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken 
hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met 
de rouwklacht over een enig kind ; en zij zullen over 
Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een 

eerstgeborene. 
Zacharia 12:9-10 HSV

God zal het Joodse volk beschermen, bij de wederkomst van Jezus zullen 
ze zien wie ze doorstoken hebben



Want zie, in die dagen en in 
die tijd, als Ik een omkeer 

zal brengen in de 
gevangenschap van Juda en 

Jeruzalem, zal Ik alle 
heidenvolken 

bijeenbrengen en hen doen 
afdalen naar het dal van 

Josafat. Daar zal Ik met hen 
een rechtszaak voeren, 

vanwege Mijn volk en Mijn 
eigendom Israël, dat zij 
onder de heidenvolken 

verstrooid hebben. Mijn 
land hebben zij verdeeld.

Joël 3:1-2 HSV
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