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Openb. 1:3    Gezegend is hij/zij,… die horen de woorden der profetie,  

      en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat,  

      want de tijd is nabij. 
 

Openb. 22:10   Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet;  

      want de tijd is nabij. 
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VOORWOORD. 
 

Amos 3:7  Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad  

aan Zijn knechten, de profeten. 

2 Petr. 1:16-21 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u  

de kracht en de Komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd,... 

En wij achten het Profetische Woord daarom des te vaster, en gij doet wèl,  

er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats,....   

Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige     

uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens,   

maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. 

Openb. 19:10
c  Want het Getuigenis van Jezus is de Geest der Profetie. 

 

 

Sinds 1971 heeft de Stichting Sjofar het als haar taak gezien het Woord van God bekend te maken,  

in overeenstemming met de opdracht van Paulus aan Timotheus, dat wij rechte voren moeten  

trekken bij het brengen van het Woord der Waarheid.             2 Tim. 2:15 

Té lang zijn belangrijke delen van de Heilige Schrift onbesproken gebleven, om welke reden dan ook. 

Alleen wanneer men de Bijbel in zijn geheel predikt en onderwijst, komt het Woord van God,  

en in bijzonder het profetisch karakter ervan, tot zijn recht; pas dán wordt de inhoud begrijpelijk. 

De Bijbel is immers niet zomaar een godsdienstboek, maar het boeiende verslag van Gods Heilsplan. 

Daarom leek het ons nuttig en leerzaam een uitgebreid tekstoverzicht samen te stellen.  

Daarin hebben we getracht Bijbelteksten, die de lezer zicht geven op Gods Heilsplan, logisch en chrono-

logisch te rangschikken en te groeperen. 

 

De Schrift deelt de tijd in, in: ‘tijden en gelegenheden’, ‘bedelingen’, ‘dagen’, ‘eeuwen’ en ‘werelden’. 

Elke periode heeft een begin, een verloop, en een eind, afgesloten met een gericht.  

De bedelingen verschillen soms van elkaar in de wijze waarop God met de mensheid, in elk van deze 

tijdperken, bemoeienis heeft. 

Wie de Bijbel oprecht en aandachtig bestudeert, ontdekt dat de Heilige Schrift, als geheel, een duidelijk 

ontwerp heeft, dat zijn vervulling krijgt door de eeuwen heen, tót aan de Wederkomst van de Heer Jezus 

en het openbaar worden van Gods Koninkrijk, in hemel én op aarde.  

 

Deze tekstenbundel kan slechts een aanzet zijn om bij de lezer interesse te wekken zélf het Woord van 

God te onderzoeken, om meer inzicht te krijgen in dit Goddelijk Plan.  

N.B. De citaten uit de NBG Bijbel (1951), of  soms ook uit de Staten Vertaling,  worden weergegeven in 

cursief lettertype; de verbindende tekst wordt in staande letter weergegeven. 
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DE SCHEPPING VAN HEMEL EN AARDE. 

 
“Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden,  

ten dage, dat de HERE God aarde en hemel maakte.”         Gen. 2:4    Jes. 45:12,18 

 

GODS RAADSBESLUIT  - GODS HEILSPLAN.  
 

In het verleden van de eeuwigheid heeft God een Plan ontworpen, een Raadsbesluit genomen. 

Ps. 90:1-2    HERE, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht;  

eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld had voortgebracht,  

ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.                    [Job  36:26!] 

Ps. 93:2      Uw troon staat vast van oudsher, van eeuwigheid zijt Gij. 

Jes. 25:1     O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, Uw Naam loven,  

want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden  

in waarheid en trouw volvoerd.  
Jes. 40:13-14    Wie bestuurde de Geest des HEREN en onderrichtte Hem als Zijn raadsman?  

      Wie raadpleegde Hij, dat deze Hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren,  

      kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen? 

Jes. 28:29     de HERE der heerscharen … Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid. 

Efeze 1:11   … Hem, Die in alles werkt naar de raad van Zijn wil. 
Jes. 46:8-10     Ik, Die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; 

      Die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden  

      en Ik zal al Mijn welbehagen doen 

Rom. 11:34-36   … want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:  

      Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen 

 

De Schepping. 

Gen. 1:1      In den beginne schiep God de hemel en de aarde. - lett. “in ’n begin” 

Ps. 19:2  De hemelen vertellen Gods eer,  

en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen; 

Openb. 4:11   Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer  

en de  macht, want Gij hebt alles geschapen,  

en om Uw WIL was het en werd het geschapen. 

Col. 1:15-17   ... alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;  

en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 

 

Door het Woord van God kwam de schepping tot stand 
Joh. 1:1-3    In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.  

      Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden  

      en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 

Ps. 33:6      Door het Woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt,  

      door de adem van Zijn mond al hun heer. 

Ps. 33:9      Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. 

Gen. 1:3    En God zeide: Er zij.... en er was… 

Hebr. 11:3  Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods tot stand gebracht 

 is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.  

Hebr. 1:1-3 ... die alle dingen draagt [bijeenhoudt] door het Woord Zijner kracht, 

Jes.42:5  God, de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande;  

 die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen  

 die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen: 

vgl. Job 34:14-15   Indien Hij [de HERE]… Zijn Geest en Zijn adem tot Zich terugnam, 

dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven, en de mens zou wederkeren tot stof. 
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SATAN – GODS TEGENSTANDER. 
 

Dikwijls wordt de vraag gesteld: Vanwaar komt het kwaad in de wereld? 

De Bijbel verwijst naar Gods tegenstander, satan, aanvankelijk genoemd: Lucifer, lichtdrager 

 

'Lucifer', een uit de hemel gestoten engel 
Jes. 14:12     ... gij morgenster, zoon des dageraads;  

Ezech. 28:13    In Eden waart gij, Gods hof;.... toen gij geschapen werdt,  

Ezech. 28:14    Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels;  

Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden,  

wandelend te midden van vlammende stenen. 

 

'Lucifer' valt door hoogmoed  

Ezech. 28:15    Onberispelijk waart gij in uw wandel,... totdat er onrecht in u werd gevonden:  

Ezech. 28:17    Trots was uw hart op uw schoonheid -          [St.vert. “uw hart verheft zich”] 

      met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan.  

      Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel…  

Jes. 14:12-15    Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads!  

      hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 

Stat. Vert.     [“hoe zijt gij ter aarde neder gehouwen,… ] 

      En zeidet in uw hart:  

ik zal ten hemel opklimmen,  

ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en  

ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 

ik zal boven de hoogten der wolken klimmen,  

ik zal den Allerhoogste gelijk worden. 

Ja, in de hel zult gij neder gestoten worden, aan de zijden van den kuil [put]!  

 De koningen van Babel en Tyrus zijn typen van Lucifer (satan - tegenstander) 

 

Gevolg: chaos. 

Gen 1:1-2     In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed,   

en de Geest Gods zweefde over de wateren. 

letterlijk:    “Die aarde is geweest ontzettend chaotisch,  
(*)

      

ook (was er) duisternis boven het oppervlak van een watermassa;   

maar adem [Ruach] van God (was) zwevend boven het watervlak”.  
 

Jes. 45:18  St.vert. “Want alzo zegt de HEERE,  

      Die de hemelen geschapen heeft,  

      Die God, Die de aarde geformeerd, en  

      Die ze gemaakt heeft;  

      Hij heeft ze bevestigd,  

      Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou,  [n.b.g “tot een baaierd”, woestenij] 

      [maar] heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou:  

      Ik ben de HEERE, en niemand meer”. 
 
(*) 

    “De aarde is geweest…” Hebr. “wehaARETS  HaJetaH”    

HJH = geschieden, blijken, zijn.  

   m.a.w. “De aarde blijkt te zijn geweest ontzettend chaotisch….” 

Dr. M. Reisel in “Genesis” – uitg. Kruseman Den Haag 
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DE TEGENWOORDIGE HEMELEN EN DE AARDE. 

 
God herstelt – ongeveer 6000 jaar geleden  →  Genesis = wording 

De tegenwoordige aarde is geschapen in zes dagen - de dagen beginnen met de avond -  Genesis 1. 
 

Gen. 1:1  In den [‘n] beginne schiep God de hemel en de aarde. 

Gen. 1:2   De aarde nu was [is geweest] woest en ledig,  

 en duisternis lag op de vloed  [Stat. vert. “afgrond”]    

 en de Geest Gods zweefde over de wateren. 

De eerste dag      En God zeide: Er zij licht; en er was licht.  En God zag, dat het licht goed was,  

Gen. 1:3-5 en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.             [zie vers 14!] 

 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht.    

Gen. 1: 5, 8, 13, 19, 23, 31   Toen was het avond  [duisternis] geweest en het was morgen [licht ] geweest. 

[eerst de avond (nacht) en daarná de morgen] 
 

de tweede dag  En God maakte het uitspansel [de ‘hemel’] en  

Gen. 1:6-8   Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren,  

van de wateren die boven het uitspansel waren;    

de derde dag   het zichtbaar worden van water en land; het ontstaan van zeeën en aarde. 

Gen. 1:9-13   En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas,  

vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen,           

de vierde dag En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel … 

Gen. 1:14-19   om scheiding te maken tussen de dag en de nacht…  

tot aanwijzing… van vaste tijden…dagen en jaren; 

de vijfde dag   Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens,  

Gen. 1:20-23 waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei  

 gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 

de zesde dag  - 1
e
 En God zeide: Dat de aarde voortbrenge … vee en kruipend gedierte  

Gen. 1:24-32   en wild gedierte naar hun aard; … 

Gen. 1:4,10, 12,18, 21, 25   zes maal:  en God zag dat het goed was   [“het volmaakte komt nog”…] 

 

De mens, kroon op de schepping 

de zesde dag  - 2
e  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis, …  

Gen. 1:26,27   God schiep de mens naar Zijn beeld; … man en vrouw schiep Hij hen. 

Gen. 2:7      toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem  

en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend ziel. 

1 Cor. 15:45     Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel;  

de laatste Adam een levendmakende geest.  

Jes. 64:8      Maar nu, HERE, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem,  

Gij zijt onze Formeerder en wij allen zijn het werk van Uw hand.      

vgl. Jak. 1:18    Naar Zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid… 

Gen. 1:26-28    … man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen:  

Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar,…  

Ps. 8:5-7      Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, …dat Gij naar hem omziet?  

      Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, 

en hem met heerlijkheid en luister gekroond.  

Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen,…  

De zevende dag 

Exo. 31:17     ...  in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt,  

      en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept.        

Gen. 2:2-3   En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft  

van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht. 

Ex 20:11      Daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die. 

Gen. 1:31  [bij de 7
e
 dag]  …  En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.  
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GEEN  EVOLUTIE. 
 

Psalm 19:2-5   De hemelen vertellen Gods eer,  
en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen; 

de dag doet sprake toestromen aan de dag,  

en de nacht predikt kennis aan de nacht. 

Het is geen sprake en het zijn geen woorden,  

hun stem wordt niet vernomen: 

toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde  

en hun taal tot aan het einde der wereld 

Jes 40:12     Wie mat de wateren met Zijn holle hand,  

bepaalde de omvang der hemelen met een span, [lengtemaat] 

vatte met een maat het stof der aarde,  

woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal? 
 

Psalm 148    Looft de HERE: uit de hemelen, engelen, zon, maan, sterren, wateren…,  [10 keer]   

Psalm 148:1-6   Halleluja. Looft de HERE in de hemel, looft Hem in den hoge. 

      Looft Hem, al Zijn engelen, looft Hem, al zijn heerscharen. 

      Looft Hem, zon en maan, looft Hem, al gij lichtende sterren. 

      Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel. 

      Dat zij de Naam des HEREN loven,  

      want Hij gebood en zij waren geschapen; 

      Hij zette ze vast voor immer en altoos,  

      Hij stelde hun een inzetting, die geen hunner overtreedt. 

      Looft de HERE: winden, bergen, heuvelen, dieren, vogels, alle mensen….: 

Psalm 148:7    Looft de HERE op de aarde,…..  

Psalm 148:13    Dat zij de naam des HEREN loven,  

      want Zijn Naam alleen is verheven,  

Zijn majesteit is over aarde en hemel. 

Job 37:23     De Almachtige, die wij niet begrijpen, is groot van kracht en recht;…  
 

Job 37:14      Leen toch het oor aan deze dingen...,  

sta stil en let op Gods wonderen. 

Job 38:4      Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte?  

Vertel het, indien gij inzicht hebt!...  
Rom. 1:20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en 

goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit Zijn werken  

met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.  

Rom. 1:21     Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt  

of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen,  

en het is duister geworden in hun onverstandig hart.  

Rom. 1:22      Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 

 
      de leugen van de evolutieleer 

      Geen schepping?    →  geen God!, 

      Geen God      →  geen Woord van God, 

      Geen Woord van God  →  geen Jezus Christus, 

      Geen Jezus Christus   →  geen Verlossing, 

      Geen Verlossing    →  geen Opstanding…. 

Geen hoop voor de toekomst! 
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DE BEDELING VAN DE HOF VAN EDEN 

 
God geeft de mens een gebod 
Gen. 2:8,9    De HERE God plantte een hof in Eden, in het Oosten; Hij plaatste daar de mens.  

      En de HERE God deed allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten,  

      begeerlijk om te zien en goed om van te eten;  

      en de boom des Levens in het midden van de hof,  

      benevens de boom der kennis van goed en kwaad. 

Gen. 2:16-17   En de HERE God legde de mens het gebod op:  Van alle bomen in de hof moogt  

      gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad,  

      daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, \ 

      zult gij voorzeker sterven.   [“... zult gij de dood sterven”].  (Staten vert.) 

 

Verleiding en zondeval 
Gen. 3:1-5   De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God    

      gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd:  

Gij zult niet eten van enige boom in de  hof?… 

Gen. 3:6    En de vrouw zag, dat de boom (van kennis…) goed was om van te eten,  

      en dat hij een lust was voor de ogen,  

      dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden,   

      en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. 
      [“eten” is: ‘incorporeren’, opnemen, ‘inlijven’ – ‘je één geheel maken met’…., ] 

1 Joh. 2:16-17  Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen  

      en  een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld…  

Jac. 1:14,15   … zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking, 

zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde;  

en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. 

Gen. 3:22     En de HERE God zeide: Zie, de mens  [eerste Adam!] -  is geworden  

      als Onzer een door de kennis van goed en kwaad;  

      nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen  

      en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. 

Gen. 3:7    Toen werden hun beider ogen geopend, 

 

Gevolg: De mens - uit Adam voortgekomen – is zondaar → de status van de natuurlijke mens; 

belast met de zonde, het sterfelijke in de mens, hetgeen leidt tot de dood.  

Dááruit komen voort: de zonden, de vruchten van de zonde.  

Zonde wil zeggen: ons doel missen: God!  God is Licht en Leven; buiten God is duisternis en dood.  
 

Jes. 53:6a    Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg,  

Rom. 10:3     ...onbekend met Gods gerechtigheid.. trachtende eigen gerechtigheid te doen gelden  

      hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. 
Rom. 5:12    Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen  

      en door de zonde de dood, zó is ook de dood tot alle mensen doorgegaan,  

      omdat allen gezondigd hebben; 

Rom. 3:23    Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,       vgl. Ps. 53:4  

 

Joh. 19:5      Pilatus aangaande de Heer Jezus: ... Zie, de Mens!  [tweede Adam!]    

2 Cor. 5:21a.    Hem [Jezus, Redder], Die geen zonde gekend heeft,  

      heeft Hij [God] voor ons tot zonde gemaakt,…  

Jes. 53:6b    de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen! 

2 Cor. 5:21b.   opdat wij zouden worden gerechtigheid  Gods  in Hem 
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GEVOLG VAN DE ZONDE  EN  BELOFTE VAN VERLOSSING  

 
Gevolg van de zonde  

Spreuken 14:12   Soms schijnt een weg iemand recht,  

      maar het einde daarvan voert naar de dood. 

Gen. 3:17    Door ongehoorzaamheid van de mens, … is de aardbodem vervloekt;  

Rom. 8:20-22    …de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen,..   

Gen. 3:17-19   ...in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, … 

      want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. 

Gen. 3:22-24   Uitdrijving van de mens uit de hof van Eden.  

Gen. 5:3      Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij [Adam] een zoon  

      naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Set.     
 

Belofte 

Gen. 3:15    Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw,  

      en tussen uw zaad en haar zaad;  

      Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. 

1Cor. 15:21     … dewijl de dood er is door één mens,  

is ook de Opstanding der doden door één MENS.              Markus 10:45 
 

Hebr. 9:22    ...zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.  

Lev. 17:11     Want de ziel van het vlees is in het bloed…  

      want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.  

Joh. 1:29    Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. 

1 Joh. 4:10   Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben,  

maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft  

tot een verzoening voor onze zonden…         Rom. 5:10 

2 Cor. 5:21b.   opdat wij zouden worden gerechtigheid  Gods  in Hem.      

 

Daarom:  

Hand. 4:12b   De behoudenis is in niemand anders,  

      want er is ook onder de hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven,  

      waardoor wij moeten behouden worden. 
 

1 Cor. 2:2    Jezus Christus, en Dien gekruisigd. 
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Satan is - in plaats van de mens - wereldheerser geworden: 
 

De vader der leugen 

2 Cor. 4:4      de god dezer eeuw. 

Joh. 12:31  14:30  de overste dezer wereld. 

1 Joh. 5:19     Wij weten, dat … de gehele wereld ligt in het boze.  

Joh. 8:44      de duivel ... een mensenmoorder van den beginne  

en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.  

Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard,  

want hij is een leugenaar en de vader der leugen.  

2 Cor. 11:14     ... de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.     vgl. 1 Petr. 5:8 

Gen. 3:1-15   Satan verleidt de mens tot ongehoorzaamheid aan God. 

2 Cor. 11:3     ... zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, 

1 Tim. 2:14   de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen;   Gen. 3:6 

Rom. 5:14    Adam overtrad. 

Efez. 2:2      de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is  

in de kinderen der ongehoorzaamheid,  

2 Petr. 2:19  →  door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.  
 

Door de ongehoorzaamheid aan God, verliest de mens de heerschappij over de schepping. 

Zo zijn nu aarde en luchtruim onder heerschappij van Satan. 
 

Luk. 4:5-7     de duivel zei tot Jezus … al de koninkrijken der wereld … al deze macht …  

en hun heerlijkheid, … is mij [satan] overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. 

      Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. 

Luk. 4:8      Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven:  

→  Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen! 

Matth. 24:4    Jezus … zeide…: Ziet toe, dat niemand u verleide! 

Efez. 6:12     … wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden,   

      tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis,  

tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.  

Eindstrijd 

Matth. 11:12     En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe,  

wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan,  

en de geweldigers [geweldenaars] nemen hetzelve met geweld. 

1 Petrus 5:8    ... uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw,  

zoekende wie hij zal verslinden. 

Openb. 12:12   Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald  

`      in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.  

Luk. 21:26     … de mensen [zullen] bezwijmen van vrees en angst voor de dingen,  

die over de wereld komen.  

Want de machten der hemelen zullen wankelen. 
 

1 Joh 5:5      Wie is het, die de wereld overwint,  

dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is. 

1 Joh. 4:4 (1-6)    Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen [boze geesten] overwonnen;  

want Hij, Die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 

Rom. 1:4 Jezus Christus, onze Here, …Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God,  

 naar den Geest der heiligmaking, uit de Opstanding der doden… 

Coloss. 2:15   Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld  

 en zo over hen gezegevierd.  

Openb. 19:11,13,16   Jezus Christus, …genoemd Getrouw en Waarachtig, …het Woord Gods…  

 Koning der koningen en HERE der heren. 
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DE ZONDVLOED 
 

De zondvloed  Gen. 6. - 8.  

Gen. 6:1-4   Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters 

      geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, 

      en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen.  

      En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich 

misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.  

De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna,  

toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen  

 baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. 

zonen Gods  - vgl.  Job. 1:6-2:1    2 Petr. 2:4-5        Judas 6-7 

reuzen    -  vgl. 1 Sam. 17:4     2 Sam. 21:20 

Gen. 6:5    …  de HERE zag, dat de boosheid [slechtheid] des mensen groot was op de aarde… 

Gen. 6:13    Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten,  

want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij [Hebr. “chamas” = geweld],  

en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. 

Gen. 6:14, 17   Toen zeide God tot Noach: .... maak u een ark.... 

      Want zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft,  

waarin een levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen;  

alles wat op de aarde is zal omkomen. 

Matth. 24:37-39  ... en zij niets bemerkten, totdat  de zondvloed kwam en hen allen wegnam, 
 

Gen. 7:11-12   Noach, een rechtvaardig man [2 Petr 2:5], gaat met zijn vrouw, drie zonen:  

Sem, Cham en Jafeth, hun vrouwen, en een aantal dierenparen, in de ark. 

      In Noachs zeshonderdste levensjaar,.... braken alle kolken der grote waterdiepte  

      open en werden de sluizen des hemels geopend. 

      En de slagregen was veertig dagen en veertig nachten [40 dagen] over de aarde. 

Gen. 7:24    En de wateren hadden de overhand over de aarde, honderd vijftig dagen lang. 

      honderd vijftig dagen = 5 maanden          vgl. Openb. 9:5,10-11 

      Het gehele geslacht van Kaïn [Genesis 4.] komt om tijdens deze “zondvloed” 
 

Het verbond, beloofd aan en gesloten met Noach            Gen. 6:18     

Gen. 9:8     En God zeide tot Noach en tot zijn zonen met hem: 

Gen. 9:9-17     Zie, Ik richt Mijn verbond op met u en met uw nageslacht,  

en met alle levende  wezens die bij u zijn:....  

      Ik dan richt Mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft,  

meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid,  

en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.  

      En God zeide: Dit is het teken van het verbond,... Mijn boog stel Ik in de wolken, 

      opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde.  

Wanneer Ik dan  wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt,  

zal Ik Mijn verbond gedenken,......dat Ik heb opgericht tussen Mij en al wat op  

de aarde leeft. 

Gen. 8:22    →  Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte,    

      zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden. 

Gen. 9:1    God herhaalt de opdracht uit Gen. 1:28  

      Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde  

Gen. 9:2    En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde. 

Gen. 9:3-4   Voortaan mag de mens ook vlees eten, maar niet het bloed ervan.  

Gen. 9:5-6   De doodstraf wordt ingesteld:             vgl. Rom. 13:4 

     →  Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden,   
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DE ZONEN VAN  NOACH. 
 

Genesis – “wording” – verhaalt de wordingsgeschiedenis van de mensheid, de volken.  

In het boek Genesis staan acht geslachtsregisters vermeld. 

Hand. 17:26 De HERE heeft uit één enkele [Adam, later Noach] het gehele menselijke geslacht 

gemaakt om op de ganse  oppervlakte der aarde te wonen…  
 

Ontstaan van de volken   Genesis 10. 

Gen. 9:18-19  De zonen van Noach, die uit de ark gegaan waren,  

 waren Sem, Cham en Jafeth; ... Deze drie waren de zonen van Noach,  

 en uit dezen is de gehele aarde bevolkt. 
Gen. 9:27     God breide Jafeth uit, en hij wone in de tenten van Sem,…  

Gen. 10:32   Dit zijn de geslachten der zonen van Noach naar hun afstammingen, in hun volken. 

En van dezen verdeelden zich de volken op de aarde ná de vloed.  

 

BABEL.    Babel is ± 100 jaar ná de vloed gebouwd –     

Gen. 10:8-10 Nimrod, Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN;  

Nimrod betekent: “God tegenover zich wetend, Hem trotserend”  

Hij was de eerste machthebber op aarde, stichter van de stad Babel. 

Gen. 11:1     De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak.... 
vgl. Gen. 11:1-5  met  Gen. 10:25  

Gen. 11:3-4     En zij zeiden tot elkander... Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren,  

      waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken,  

      opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.   

Gen. 11:6-9   en de HERE zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal.  

Dit is het begin van hun streven;    

nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.  

      Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal 

      niet verstaan. Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde, 

      en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel,  

      betekenis ‘Babel’:   Bab-el = poort naar God  Hebr. ‘bavèl’ = verwarring     

 

De nakomelingen van Sem 

Gen. 11:10-32  Arpachsad... Selah... Heber... Péleg... Rehu… Serug... Nahor... Terah     

Gen. 10:25   En aan (H)Eber werden twee zonen geboren; de naam van de ene was Peleg,  

want in zijn dagen werd de aarde verdeeld,      [peleg = verdeling] 

Gen. 11:26   Toen Terah zeventig jaar geleefd had, verwekte hij Abram, Nahor en Haran. 
 

De grenzen van de volkeren 

Psalm 74:17     Gij [HERE] zijt het, Die al de grenzen der aarde hebt bepaald; …  Gen. 8:22! 

Hand. 17:26-27  Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt  

om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft                                      

de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, 

opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten,  

hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. 

Deut. 32:8     Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde,  

toen Hij de mensenkinderen van elkander scheidde,  

heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël. 
      zie Exo. 1:5  Deut. 10:22 

Spr. 22:28    →  Verleg de aloude grenzen niet, die uw vaderen vaststelden. [!] 

Hos. 5:10     De vorsten van Juda zijn als zij die de grenzen verleggen.  

      Op hen zal Ik Mijn verbolgenheid uitgieten als water. 
      [zie huidige situatie in Israël.  vgl. Jozua. 13:1-7, 13    23:5-8, 12-13 (!), 15-16   pg. 15, 25 
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DE PATRIARCHALE BEDELING  [patriarch - oudvader] 

 

God roept één man, Abram, nakomeling van Sem, om Zijn Verlossingsplan ten uitvoer te brengen. 

God sluit een verbond - verbintenis - Hebreeuws: “berith”, met Abram, Izaäk en Jakob. 
 

De Bijbelse eigenschappen van een verbond:             [ontleend aan F.J. Pop ‘Bijbelse Woorden en hun Geheim’] 

Een verbond wordt gesloten tussen personen, die geen natuurlijke verwantschap hebben.     

Vreemdelingen worden door een berith [verbond]  b r o e d e r s  van elkaar  

  Kenmerkend is: de   o n v e r b r e e k b a a r h e i d    

Het krijgt:  e e u w i g h e i d s d u u r   en   r e c h t s g e l d i g h e i d [wettig gezag!]. 
  Een berith is sterker dan de dood - het strekt zich uit  ó v e r  de geslachten heen. 

Een berith wordt dikwijls bezegeld met een eed, een offer en maaltijd, etc. 

  God sluit een verbond met Noach, Abram, het volk Israel, David; het Nieuwe Verbond met Israël.  

 

Gods belofte aan Abram: 

Gen. 12:1    De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap  

en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal;  

Gen. 12:2-3   Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken,…  

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, 

 en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.     Gen. 22:18 

Gen. 15:5-6   Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel  

de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zó zal uw nageslacht zijn. 

 Abram geloofde in de HERE, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid. 

Gen. 17:5     en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, “ 

      omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb.  

Gen. 17:19,21  uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en gij zult hem Izaäk noemen, en Ik zal  

      Mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond,voor zijn nageslacht.  

Hebr. 6:13-14   Want toen God aan Abraham Zijn belofte deed, zwoer Hij,  

omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij Zichzelf, zeggende:     

 Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen.     Gen. 22:17    Exo. 32:13 

 

Gods onvoorwaardelijk verbond, tot in het duizendste geslacht.  

Gen. 15:18     Te dien dage [zie Gen. 14.]  sloot de HERE een verbond met Abram, zeggende:  

Aan uw nageslacht zal Ik dit land [Kanaän] geven,      

van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat: ….  

Gen. 17:8     Ik zal aan u en uw nageslacht … het ganse land Kanaän,  

tot een altoosdurende bezitting geven,… en Ik zal hun tot God zijn.  

Gen. 17:2     Ik zal Mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken. 
      [Het Verbond, dat God met Abram sluit, wordt 12 keer in Genesis 17. genoemd.]  

Ps. 105:1-11     Looft de HERE, roept Zijn naam aan, maakt onder de volken Zijn daden bekend;...  

   gij nakroost van Abraham, Zijn knecht, gij kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen. 

   Hij gedenkt voor eeuwig aan Zijn verbond, het woord, dat Hij gebood  

aan duizend geslachten dat Hij met Abraham sloot, en aan Zijn eed aan Izaäk;  

ook stelde Hij het voor Jakob tot een inzetting, voor Israel tot een eeuwig verbond, 

toen Hij zeide: u zal Ik het land Kanaän geven als het u toegemeten erfdeel. 
 

Gods belofte, bevestigd aan Izaäk: 

Gen. 26:24     de HERE tot Izaäk: Ik ben de God van uw vader Abraham; vrees niet,  

want Ik ben met u; Ik zal u zegenen en uw nageslacht vermenigvuldigen …. 

Gen. 26:4     En Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels,   

      en Ik zal uw nageslacht al die landen geven,  

en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden,         

 

Gods belofte, bevestigd aan Jakob: 

Gen. 28:15   de HERE tot Jakob: … zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, 

… want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd. 
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Deut. 32:9     Want des HEREN deel is Zijn volk, Jakob het Hem toegemeten erfdeel. 

Gen. 28:13b-14  Ik ben de HERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izaäk; 

      het land, waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven.  

En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde, en gij zult u uitbreiden  

naar het westen, oosten, noorden en zuiden, en met u en met uw nageslacht  

zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.   

 

Teken van het verbond: de besnijdenis  

Gen.14:19     Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, 

Gen. 17:1-12   Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HERE aan Abram  

en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor Mijn aangezicht,  

en wees onberispelijk;  

Ik zal Mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken.... 

Wat Mij aangaat, zie, Mijn verbond is met u,  

en gij zult de vader van een menigte volken worden;  

en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, 

omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb.  

[Abram = verheven vader     Abraham = vader van vele volken] 

Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, 

tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.... 

Dit is Mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw nageslacht:  

dat bij u al wat mannelijk is besneden worde;  

gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden,  

en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u.  

Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden worden, al wat mannelijk is in  

uw geslachten: zowel wie in uw huis geboren is, als wie van enige vreemdeling  

voor geld is gekocht, doch niet van uw nageslacht is….  

zo zal Mijn verbond in uw vlees zijn tot een eeuwig verbond. 

 

ISRAEL,  het volk dat door God apart is gesteld  

De belofte van Genesis 12:1-3 is de bestendiging van de belofte, door God gegeven in Genesis 3:15. 

Lev. 20:24,26   Ik ben de HERE, uw God, die u van de andere volken heb afgezonderd. 

      Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de HERE,..  

Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren. 

Num. 23:9  St.vert.  … ziet, dat volk zal alleen wonen,  

      het zal onder de heidenen niet gerekend worden, 

Exo. 33:16  - Mozes: Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en Uw volk  

genade in Uw ogen gevonden hebben, dan doordat Gij met ons medegaat?  

Immers daardoor zijn ik en Uw volk afgezonderd uit alle volken,  

die op de aardbodem zijn.  

1 Kon. 8:53   Want Gij hebt hen U tot een erfdeel afgezonderd, uit alle volken der aarde;  

…. als Gij onze vaderen uit Egypte uitvoerdet, Heere HEERE! 
      vgl.  Lev. 20:24-26   Ezra 6:1-2 e.v.    2 Cor. 6:14-7:1 

Ester 3:8      Toen zeide Haman tot koning Ahasveros: Er is een volk, dat verstrooid  

en afgezonderd leeft onder de volken in al de gewesten van uw koninkrijk,  

en zijn wetten verschillen van die van alle volken, …. 
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ISMAEL. 
Gen. 16:1 e.v.   Sara is onvruchtbaar; haar Egyptische slavin Hagar baart Abram een zoon,   

      Ismaël  

Gen. 16:10-12  En de Engel des HEREN zeide tot haar (Hagar): Ik zal uw nageslacht zeer talrijk  

      maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden...  

en gij zult een zoon baren, en hem Ismaël noemen,  

want de HERE heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens 

zijn; zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem,  

en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. 

 

God zegent Ismael   

Gen. 17:20    … wat Ismaël betreft, Ik heb u verhoord; zie, Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar 

      doen zijn en uitermate talrijk maken; twaalf vorsten zal hij verwekken,  

en Ik zal hem tot een groot volk stellen. 

Gen. 21:13    ... omdat hij uw [Abram] nakomeling is. 

Gen. 17:21     Maar, Mijn Verbond zal Ik oprichten met Izaäk,…  

 

God geeft aan de Ismaël geen landbelofte in het gebied, dat aan Abraham is toegezegd in Gen. 15:18 

Gen. 21:21     Ismael … woonde in de woestijn Paran,  

en zijn moeder nam voor hem een vrouw uit het land Egypte. 

Gen. 25:16   … de zonen van Ismael, … hun namen, naar hun dorpen en hun tentenkampen, 

twaalf vorsten naar hun volksstammen. 

Gen. 25:18     En zij woonden van Chawila [Gen. 2:11] tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt,  

in de richting van Assur. Zij hebben zich tegenover al hun broeders gevestigd. 

Jes. 19:23-25    Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur,  

en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur,  

en Egypte zal mét Assur de HERE dienen.   [zie vers 25] 

 

JAKOB EN EZAU.    -    zie Gen. 25:19-34         Gen. 27.-36.    

Ezau (ruw, behaard), ook Edom genoemd; strijd om het eerstgeboorterecht  

Gen. 25:23 De HERE tot Rebekka: Twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën zullen zich 

scheiden uit uw lichaam; ….. en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. 

Gen. 25:31     Jakob tot Ezau:  Verkoop mij … uw eerstgeboorterecht. 

      [de eerstgeborene heeft recht op een dubbel erfdeel]          vgl.  1 Kron. 5:1-2!  

Gen. 25:32     En Ezau zeide: Zie, ik ga toch sterven;  

waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht? 

Gen. 25:33     Daarop zeide Jakob: Zweer mij eerst. En hij zwoer hem.  

Zo verkocht hij aan Jakob zijn eerstgeboorterecht [voor een bord linzensoep].   

Gen. 25:34     Toen gaf Jakob aan Ezau brood en het linzengerecht;  

hij at en dronk, stond op en ging heen.  

Zo verachtte Ezau het eerstgeboorterecht. 
Maleachi 1:3    De HERE: Toch heb Ik Jakob liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat;    

Ik heb zijn bergen tot een woestenij gemaakt  

en zijn erfdeel aan de jakhalzen der woestijn prijsgegeven.     Rom. 9:13 

Obadja     Gerichten over Ezau, Edom.  

 

Een ernstige waarschuwing 

Hebr. 12:16-17    Laat niemand …. zijn, …onverschillig [nbg.] als Ezau, [“onheilig”, Stat.vert.]       
[Grieks: “bébelos” – “onheilig”,  “ontwijden”]     

die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht!....   

Hebr. 12:18-24 e.v. … gij zijt genaderd tot …. vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn  

in de hemelen, … en tot Jezus, de Middelaar van een Nieuw Verbond,… 
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Jakob, uw naam zal zijn:  I  S  R A  E  L   -  Strijder Gods.  
 

Exo. 4:22     Zo zegt de HERE: Israel is Mijn eerstgeboren zoon; 

Gen. 27:28-29  de zegen van Izaäk voor Jakob - de zegen voor de eerstgeboren zoon –  

Gen. 27:39b-40  de zegen van Izaäk voor Ezau 

Gen. 28.     Jakob’s vlucht naar Haran.   

 De HERE spreekt tot hem te Bethel -  “Huis van God”.  

Gen. 28:16-19   Jakob: “Waarlijk, de HERE is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten… 

      Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods,  

dit is de poort des hemels”…   

En hij noemde die plaats Bethel – “Huis van God” 

 

Jakob’s worsteling  met de Engel des HEREN - bij zijn terugkeer naar Kanaän 

Hosea 12:3  n.b.g. In de moederschoot bedroog hij [Jakob] zijn broeder,  

      en in zijn mannelijke kracht streed hij met God.  

Stat. Vert.    “In zijn moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen [de hiel] ;  

en in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God”. 

Hosea 12:5     Hij streed tegen de Engel en overwon. Hij weende en smeekte Hem om genade.  

Te Bethel [Huis van God] vond hij Hem, en daar sprak Hij met ons, 

Hosea 12:6    namelijk de HERE, de God der heerscharen,  

Stat.vert.    HERE - JHWH - is Zijn gedenknaam  

      IK  BEN  DIE  IK  BEN   -  IK  ZAL  ZIJN  DIE  IK  ZIJN  ZAL 

Gen. 32:26   Jakob: Ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent. 

Gen. 32:27     Daarop zeide Hij tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. 

Gen. 32:28     de HERE: Toen zeide hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten,  

Staten vert.    maar Israël, [‘God zegeviert’; of ook: ‘vorst Gods’], 

Want gij hebt u vorstelijk gedragen  [Hebr. ‘sarah’ =  strijden, volharden  - ‘sar’ = vorst] 

met God en met mensen, en hebt overmocht. 

Gen.  32:30     En Jakob noemde de plaats Pniël, [“het Aangezicht van God”] 

want zeide hij: ik heb God gezien van aangezicht tot Aangezicht  

en mijn leven is behouden gebleven. 

Psalm 135:4    want de HERE heeft Zich Jakob verkoren, Israël tot Zijn eigendom. 

 

Ballingschap  naar Egypte aangezegd en terugkeer beloofd   

Gen. 15:13-16  En Hij zeide tot Abram: Weet voorzeker, dat uw nakomelingen vreemdelingen  

zullen zijn in een land, dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen,  

en dat die hen zullen verdrukken, vierhonderd jaar...  

Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren,  

want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. 

                     Zie Exodus 3:8,17  Joz. 24:8 

Gen. 37. e.v.  Jozef, de zoon van Jakob en Rachel - ontvangt dromen van God.  

Zijn jaloerse broers verkopen hem aan rijzende handelaren,   

die op weg zijn naar Egypte.  

Na een lang verblijf in de gevangenis aldaar, wordt Jozef onderkoning in Egypte.  

God gebruikt Jozef op wonderbare wijze in een tijd van hongersnood  

Gen. 42.-46.   Hongersnood, ook in Kanaän.  

Op zoek naar voedsel, ontmoeten de broers Jozef; berouw en verzoening volgt.  

Jakob en zijn zonen vestigen zich in Egypte. 

Gen. 46:27b   Het gehele getal der zielen van het huis van Jakob, die naar Egypte kwamen  

was zeventig.  
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DE UITVERKIEZING VAN ISRAEL. 
 

Deut. 32:9     des HEREN deel is Zijn volk, Jakob het Hem toegemeten erfdeel.! 

Exo. 4:22-23    Zo zegt de HERE: Israel is Mijn eerstgeboren zoon;…. 

      laat mijn zoon gaan, opdat hij Mij diene 

Jes. 43:1     zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israel:  

      Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. 

Jes. 51:1b-2   Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt,...aanschouwt Abraham, uw vader, 

      en Sara, die u baarde; want Ik riep hem als eenling en Ik zegende hem …. 

1 Kon 8:53     want Gij hebt hen U ten erfdeel afgezonderd uit alle volken der aarde, … 

toen Gij onze vaderen uit Egypte hebt geleid, Here HERE. 

Deut. 7:6-9   Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de HERE Zich  

aan u verbonden en u uitverkoren;…  

Maar, omdat de HERE u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, 

... opdat gij zoudt weten, dat de HERE, uw God, de Enige [ÉÉN] God is, 

 

ISRAEL, het volk waarmee God Zijn Heilsplan voortzet.    

 

 

 

 
 

 

 

 

Rom. 3:1-2   Wat is dan het voorrecht van de Jood,...?  

      In de eerste plaats toch dit, dat hun de Woorden Gods zijn toevertrouwd. 

Psalm 147:19    Hij heeft Jakob Zijn woorden bekendgemaakt,  

Israël Zijn inzettingen en Zijn verordeningen. 

      Aldus heeft Hij aan geen enkel volk gedaan, 

Rom. 9:4-5   … immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen   

én de heerlijkheid 

      én de verbonden   

én de wetgeving   

én de eredienst  

én de beloften;   

 hunner zijn de vaderen   

én uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, Die is bóven alles, God,  

te prijzen tot in eeuwigheid! Amen. 

Exo. 19:6    En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn.  
“heilig” - apart gezet, afgezonderd van al het overige.  

Lev. 20:26     Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de HERE, …. 

en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren. 

2 Sam 7:23     En wie is gelijk Uw volk, gelijk Israël, het enige volk op aarde,  

dat God Zich tot een volk ging vrijkopen, om Zich een NAAM te maken,  

en voor hen grote en vreselijke daden te doen: voor Uw land, voor het aangezicht 

van Uw volk, dat Gij uit Egypte, uit de volken en hun goden hebt vrijgekocht? 

Jes. 44:1-2     … hoor, o Jakob, Mijn knecht, en Israël, die Ik verkoren heb.  

de HERE, … Die u helpt: Vrees niet, Mijn knecht Jakob, … die Ik verkoren heb. 

Jes. 49:3,6
b
   Gij zijt Mijn knecht, Israël, in wie Ik Mij zal verheerlijken...  

Ik stel u tot een licht der volken, opdat Mijn heil reike tot het einde der aarde.  

 

 

 

 

Israël heeft twee – door God gegeven  opdrachten te volbrengen: 

HET KONINKRIJK GODS PROCLAMEREN 

DE VERLOSSER VOORTBRENGEN 
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De  E X O D U S  - uittocht uit Egypte.  
Jakobs nakomelingen, slaven in Egypte.             Exo.1.-12.    

Exo.1:7      De Israëlieten nu waren vruchtbaar en breidden zich snel uit;  

zij … werden uitermate talrijk, zodat het land met hen vervuld werd. 

Exo.1:8     Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte, die Jozef niet gekend had. 

Deze farao voelt zich bedreigd en besluit Israël tot slavenvolk te maken; 

dwangarbeid en onderdrukking. 

      Farao beveelt zelfs alle pasgeboren Israelische jongetjes te doden.  

      Farao en Herodes de Grote [Matth. 2.] zijn typen van de antichrist.         

Exo. 2:23     In die lange tijd stierf de koning van Egypte;  

en de Israëlieten zuchtten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, 

zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. 

Exo. 2:24,25    En God hoorde hun klacht en God gedacht aan Zijn verbond met Abraham, Izaäk  

en Jakob. Zó zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen. 

 

De Engel des HEREN verschijnt aan Mozes in het midden van een brandende braamstruik.  Exo. 3.  

Exo.us 3:4     Toen de HERE zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe:  

      Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik.  

Exo. 3:10     God zendt Mozes tot Farao, om Zijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. 

Exo. 3:11    Mozes: wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan, en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?  
      vlg. Exo. 2:11-15 en Hand. 7:23-27 [vers 25!]  met  Exo. 3:11,13    4:1,10,13    5:22-23     6:11,29      

 

God, de Almachtige, maakt aan Mozes Zijn Naam bekend:           zie Exo 6:3 

Exo. 3:14     IK  BEN,  DIE  IK  BEN - JaHWeH - [of: IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL] 

Exo. 3:15     Aldus zult gij [Mozes] tot de Israëlieten zeggen: “De HERE  [JHWH],  
      de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izaäk  

en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is Mijn Naam voor eeuwig  

en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht”.  

Exo. 3:19-20   De HERE: Ik weet… dat de koning van Egypte u niet zal toestaan te gaan, … 

 Ik zal Mijn Hand uitstrekken en de Egyptenaren slaan met alle wondertekenen,  

die Ik in hun midden zal doen; daarná zal hij u laten gaan. 
 

De HERE maant Farao zeven maal 

Exo. 4:22-23   Zo zegt de HERE: Israël is Mijn eerstgeboren zoon; daarom zeg Ik u,  

      laat Mijn zoon gaan, opdat hij Mij diene;    Exo. 7:16   8:1,20    9:1,13    10:3 

Exo. 5:2      Maar Farao zeide: Wie is de HERE, naar Wie ik zou moeten luisteren  

om Israël te laten gaan? Ik ken de HERE niet, en ik zal Israël ook niet laten gaan. 
 

Tien plagen ongekend zware plagen: Gods gerichten over Egypte,  

De plagen, genoemd in Exodus, tonen veel overeenkomst met die in Openbaring! 

Vijf keer verhardde Farao zijn hart, vijf keer verhardde God Zelf Farao’s hart.  

1e plaag    water, in bloed veranderd, over het hele land; niet te drinken.    Exo. 7:14-25  

      alle vis stierf - een vreselijke stank 

2
e
 plaag    kikkers, op het land, in de huizen, bedden, baktroggen en bakovens    Exo. 8:1-15  

Psalm 105:30    … hun land wemelde van kikvorsen, zelfs in de kamers van hun koningen. 
3

e
 plaag    muggen                    Exo. 8:16-19 

Exo. 8:16       De HERE  zei tot Mozes: Zeg tot Aaron: Strek uw staf uit, en sla het stof  

der aarde, dat het tot luizen worde, in het ganse Egypteland.    Staten vert. 

Ps. 78:45     Hij zond een vermenging van ongedierte onder hen, dat hen verteerde, …. 

4
e
 plaag    steekvliegen, in zwermen, in huizen, overal op het land      Exo. 8:20-32 

Exo.us 8:24b   … het land werd geteisterd door de steekvliegen. 

5
e
  plaag    veepest - … al het vee van de Egyptenaren stierf,  

… niet één stuk van het vee der Israëlieten stierf.         Exo. 9:1-7 

6
e
 plaag    zweren, die als puisten uitbraken… [Staten vert. “blaren”]    Exo. 9:8-12  

Psalm 78:50    … hun gedierte gaf Hij aan de pestilentie over.           Staten vert. 
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7
e
  plaag    hagel                     Exo. 9:13-35  

Exo. 9:20,21   dienaren van Farao, die het woord des HEREN vreesden, brachten hun knechten en 

vee in veiligheid; de overigen lieten hun knechten en vee op het veld achter.  

Exo. 9:22-25   …. en de HERE liet het donderen en hagelen, vuur schoot naar de aarde,…  

 het ... hagelde zo buitengewoon zwaar als nooit tevoren geweest was…. 

      al het veldgewas sloeg de hagel neer en alle bomen op het veld deed hij afknappen. 

Psalm78:48     hun vee gaf Hij prijs aan de hagel en hun kudden aan de vurige schichten. 

8
e
 plaag    sprinkhanen                  Exo. 10:1-20  

Exo. 10:13b-15  … en de HERE bracht een oostenwind over het land, ….   

Zo kwamen de sprinkhanen op over het gehele land Egypte …; nooit tevoren was  

er zulk een sprinkhanenzwerm geweest ..., zodat het land erdoor verdonkerd werd en 

zij vraten al het veldgewas af en alle vruchten van de bomen, die de hagel had 

overgelaten, zodat er geen groen meer overbleef aan boom of veldgewas…  

9
e
 plaag    drie dagen dikke duisternis             Exo. 10:21-29 

Exo. 10:21   Daarna zeide de HERE tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel,  

opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten… 

Exo. 10:23   Gedurende drie dagen kon niemand een ander zien, noch van zijn plaats opstaan; 

maar alle Israëlieten hadden licht, waar zij woonden.       

10
e
 plaag     dood van de eerstgeborenen             Exo. 11. 12:1 

Exo. 12:29    En te middernacht sloeg de HERE iedere eerstgeborene in het land Egypte,  

van de eerstgeborene van Farao, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene 

van de gevangene, die in de kerker was, benevens alle eerstgeborenen van het vee. 

Exo. 12:30   …; en er was een luid gejammer in Egypte; … geen huis, waarin geen dode was. 

Exo. 12:31-33   Farao:  ontbood … des nachts Mozes en Aaron en zeide: … gaat weg uit het midden 

van mijn volk, … gaat, dient de HERE, zoals gij gezegd hebt… 

 

Het Pascha – Hebr. “Pesach”  - “voorbijgaan”,  “overslaan”  

Exo. 12:2     God sprak tot Mozes:  Deze maand… zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. 

      Israël moest zich op de tiende dag een gaaf, manlijk, eenjarig stuk kleinvee nemen, 

dat op de veertiende dag slachten, het bloed aanbrengen aan deurposten en dorpel.  

Exo. 12:8-15   Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten; …. op het vuur gebraden  

met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden….    

het is een Pascha voor de HERE. 
Exo. 12:13     En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt,  

en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij.  

Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla. 

Exo.12:15, 18-20 Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten;… zeven dagen zal er geen zuurdeeg  

in uw huizen gevonden worden… niets wat gezuurd is zult gij eten… -  1 Cor. 5:6-8! 

Exo. 12:14    En deze dag zal u een gedenkdag zijn, … een altoos durende inzetting…. 

Exo. 13:9   Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een herinnering tussen uw ogen,  

 opdat de wet des HEREN in uw mond zij;  

want met een sterke hand heeft de HERE u uit Egypte geleid. 
 

De Uittocht – DE EXODUS 
Exo. 12:41-42  En ná vierhonderd en dertig jaar, juist op de dag af, gingen al de legerscharen  

des HEREN uit het land Egypte... Dit is de nacht van waken ter ere van de HERE 

voor alle Israëlieten in hun geslachten.           zie Gal. 3:16-17 

Exo. 12:37  Daarna trokken de Israëlieten op van Raämses naar Sukkot,  

ongeveer zeshonderdduizend man te voet, ongerekend de kinderen.  

Num. 2:32,33   …al de getelden der legerplaatsen [van Israël] naar hun legerscharen  

waren zeshonderd drieduizend vijfhonderd vijftig. 

      De Levieten waren hierbij niet meegeteld.  
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DE BEDELING VAN DE WET 
De tocht door de woestijn, op weg naar het beloofde land     

 
Door een verheven Hand geleid 

Exo. 14:21,22 God leidde Zijn volk door de Schelfzee… en de HERE deed de zee de gehele nacht 

door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog,… 

terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur.     

Exo. 14:28   Farao, die hen achtervolgde, kwam om in de zee, met zijn paarden en ruiters.   

Exo. 14:8     Maar de Israëlieten zetten hun uittocht voort, door een verheven Hand geleid. 

Psalm 77:21     Gij leiddet Uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron. 

1 Kron 16:19-22   God …gedoogde … niet, dat enig mens hen verdrukte, en bestrafte Hij koningen…  

Raakt Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad. 

Exo. 16. 17. 19:4  De HERE zorgt: water, manna en kwakkels; Hij draagt hen als op arendsvleugelen.  

Deut. 8:14-16  … de HERE, uw God, …Die u deed gaan door de grote en vreselijke woestijn,  

 met vurige slangen en schorpioenen en dorstig land… om u te verootmoedigen,  

u op de proef te stellen en u ten laatste wel te doen.  

[Een lange tocht, vol beproevingen, vermoeienissen, gemor (7 keer vermeld);  

God straft en tuchtigt, maar verlaat Zijn volk niet].  

Deut. 1:31, 29:5   … gij hebt gezien, hoe de HERE,…  u droeg, zoals een man zijn kind draagt,…  

  

De Tabernakel -  God, de HERE, wil wonen in het midden van Zijn volk Israël       

Exo. 29:45     En Ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen,  

en Ik zal hun tot God zijn. 

Exo. 25:1,8-9   De HERE sprak tot Mozes:…zij zullen Mij een heiligdom maken,  

en Ik zal in hun midden wonen.  [tabernakel – Hebr. “mishkan”  = woonplaats]    

Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon,  

het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei.  vgl. Hebr. 8:5   10:1 

Exo. 25:40     … naar het model dat u (Mozes) daarvan op de berg [Horeb] getoond is. 

Exo. 29:46     En zij zullen weten, dat Ik, de HERE, hun God ben, die hen uit het land Egypte  

geleid heb, opdat Ik in hun midden wone; Ik ben de HERE, hun God. 

In Exodus wordt uitvoerig, tot in details, beschreven de indeling van de tabernakel, 

het materiaal, dat gebruikt wordt, en de heilige voorwerpen die erin geplaatst zullen worden.  

In het boek Leviticus: de offers, die gebracht worden, de werkzaamheden daarbij. de priesters,  

en de geboden en verboden om Israël een Gode geheiligd volk te doen zijn.  
Exo.  26.  →  De tabernakel van tien tentkleden; van getweernd fijn linnen blauwpurper, roodpurper  

en scharlaken, met kunstig geweven cherubs.  

    →  De voorhof, waar geplaatst werd: 

Exo. 27.    het brandofferaltaar van acaciahout, overtrokken met koper.  

Exo. 38.    het wasvat van koper, gemaakt van de spiegels van de dienstdoende vrouwen 

    →  Het Heilige, waarin: 

Exo. 25.    een tafel, van acaciahout, met goud overtrokken, met twee maal zes toonbroden.  

Exo. 37.      Het reukofferaltaar van acaciahout, met goud overtrokken.      

Exo. 25.    de kandelaar van louter goud, met drie armen aan beide zijden.  

    →  Het Heilige der heiligen  -  met daar voor gehangen:  

Exo. 26.    het voorhangsel van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen;  

met kunstig geweven cherubs.  

 

Achter het voorhangsel:  De ark der getuigenis met het verzoendeksel  

Exo. 25:10-11  een ark van acaciahout, twee en half el lang, anderhalf el breed, anderhalf el hoog. 

Gij zult die overtrekken met louter goud; …  [een “el” is ± 50 cm] 

Exo. 25:14     draagstokken steken in de ringen aan de zijwanden van de ark,  

om daarmee de ark te dragen. 

Exo. 25:16   In de ark zult gij de Getuigenis [2 Stenen Tafelen] leggen, die Ik u geven zal. 
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Exo. 25:17-22  Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud maken,  

twee en een halve el lang en anderhalve el breed. 

      En gij zult twee cherubs van goud maken, van gedreven werk zult gij ze maken,  

aan de beide einden van het verzoendeksel….uit één stuk met het verzoendeksel… 

De cherubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven,  

met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander 

gericht; naar het verzoendeksel zullen de aangezichten der cherubs gericht zijn. 

Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen  

en in de ark zult gij de Getuigenis leggen, die Ik u geven zal. 

En Ik zal dáár met u [Mozes] samenkomen en vanaf het verzoendeksel,  
tussen de beide cherubs op de ark der getuigenis,  

over alles met u spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal. 

Exo. 40:34    Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst;  

en de heerlijkheid des HEEREN vervulde de tabernakel. 
Exo. 40:35   zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan,  

want de wolk rustte daarop [“Mijn Geest, staande in het midden van u” - Hag. 2:5]; 

en de heerlijkheid des HEREN vervulde de tabernakel. 

      [“heerlijkheid” Hebr. “kabod” - glorie, eer, waardigheid, eerbied, goede naam, faam] 
 

Num 7:89     Wanneer nu Mozes de tent der samenkomst binnenging  

om met Hem [de HERE]  te spreken, dan hoorde hij een stem, Die tot hem sprak  

van boven het verzoendeksel, dat op de ark der getuigenis was,  

van tussen de beide cherubs, en Hij sprak tot hem.        →    Exo. 25:10-20,21-22!  

Exo. 40:38     op de tabernakel rustte des daags de wolk des HEREN, en des nachts  

was er een vuur in voor de ogen van het gehele huis Israël, op al zijn tochten. 

Exo. 40:36     Wanneer de wolk zich verhief van boven de tabernakel,  

braken de Israëlieten op, op al hun tochten.      Exo. 13:21   

   

De Verbondssluiting – op de berg Sinaï             Exo. 19.-20., 24.   

Exo. 3:12     De HERE tot Mozes: … dit zal u het teken zijn, dat Ik u gezonden heb:  

wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. 

De HERE toonde Zijn heerlijkheid en grootheid en het volk hoorde Zijn stem.  

Exo. 20:18    En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin, …  

toen het volk zulks zag, weken zij af, en stonden van verre;.      vgl. Deut. 5:23-29 

      [In de Hebr. tekst staat niet  “donderslagen en bliksemstralen” [lett.: fakkel!]   

Er staat: “qowl”, of “qol”  – stem, geluid, klank !!  lett: “zij zagen een Stem…” !]  

Exo. 24:7-8   Hij [Mozes] nam het boek des Verbonds en las het voor de oren van het volk  

en zij zeiden: Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen en daarnaar 

zullen wij horen. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk  

en hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat de HERE met u sluit,  

op grond van al deze woorden. 

Deut. 27:9-10   Zwijg, Israël, en luister. Heden zijt gij geworden tot het volk van de HERE,  

uw God. Daarom zult gij luisteren naar de stem van de HERE, uw God,… 

 

Teken van het verbond:  DE SABBAT    

Hebr. ‘shabbat’ betekent: ophouden (met het werk), rusten 

Exo. 31:12-17   De Israëlieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren,  

zij en hun nageslacht, als een altoos durend verbond.       vgl. Hebr. 4. 

Tussen Mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos,  

 want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, 

 en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept.  

Lev. 23:3   Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er  

een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst;  

generlei arbeid zult gij verrichten,  

het is een sabbat voor de HERE in al uw woonplaatsen.    Jes. 58:13  
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De WET, door God aan Israël gegeven.    TORAH = ONDERWIJZING 
 

Torah - onderwijzing 

Vanaf de berg Sinaï onderwijst God “de Tien Woorden”, de Tien geboden, 

Exo. 19    De verschijning des HEREN op de Sinaï. 

Exo. 20    De Tien geboden.   

Exo. 24:12     De HERE zeide tot Mozes: Klim op tot Mij, ….,  

dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die Ik opgeschreven heb,  

Exo. 31:18b    de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger Gods. 

Ps. 78:5-7    Hij richtte een getuigenis op in Jakob en stelde een wet in Israël,  

die Hij onze  vaderen gebood hun kinderen te leren,...  

 opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, 

 
Deut. 6:4-9     
                         [vgl.  Markus 12:29-3 

                    vgl. Mark. 12:29-30 

Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart  

en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.      

Wat ik [Mozes] u heden gebied, zal in uw hart zijn,  

gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken....  

Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden... 

Deut. 4:1,6-8 opdat gij leeft en opdat gij het land binnengaat en in bezit neemt,  

dat de HERE, de God uwer vaderen, u geven zal.…  

Onderhoudt ze dan naarstig, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn  

in de ogen der volken, …. Immers welk groot volk is er,... dat inzettingen en 

verordeningen heeft zo rechtvaardig, als heel deze wet,….  

Deut. 31:11-13  op de plaats die Hij verkiezen zal, zult gij deze wet ten aanhoren van geheel   

      Israël voorlezen... opdat zij er naar horen en de HERE, uw God, leren vrezen    

      en al de woorden dezer wet naarstig onderhouden....  

in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen. 

Joz. 1:8-9 Dit wetboek  mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht,.... 

want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. 

Deut. 31:24-26  Toen Mozes gereed was met de woorden dezer wet volledig in een boek op  

te schrijven, gebood hij de Levieten,...  Neemt dit wetboek en legt het naast  

de ark des verbonds van de HERE, uw God, opdat het daar tot getuige tegen u zij.  

Gal. 3:24   De wet is… een tuchtmeester [Grieks: paidagogos] voor ons geweest tót Christus, … 

 

Gods wet is volmaakt 

Ps. 1:1-2 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen,... maar aan des 

HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 

Ps.12:7      De woorden des HEREN zijn zuivere woorden, gedegen zilver,  

in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd.. 

Ps. 119:129   Wonderbaar zijn Uw getuigenissen, 

Ps. 19:8-12   De wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel;...  

het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen....  

de verordeningen des HEREN zijn waarheid, altegader rechtvaardig....  

in het houden ervan ligt rijke beloning. 

Ps. 119:97    Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag. 

Ps. 119:104   Uit Uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; 

Spr. 6:23    Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht,    Ps. 119:105 

      de vermaningen der tucht zijn de weg ten leven, 

Spr. 10:8a    Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, 

Spr. 19:16    Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven; 

Deut. 32:46-47  Want dit is voor u geen ledig woord, maar dit is uw leven... 

 

 

Hoor, Israël: de HERE [JHWH] is onze God; de HERE is EEN!    
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J O Z U A  - JHWH redt  - Intocht in het beloofde land.  
 

Jozua, de opvolger van Mozes.  

Jozua 1.     Jozua ontvangt het bevel om het land Kanaän binnen te trekken.  

Joz. 1:6      Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven,  

 dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. 

Joz. 1:7      handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die Mijn knecht Mozes u    

      geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links,  

  opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. 

Jozua 2.     Jozua zendt verspieders om het land te verkennen.  

Joz. 2:9,11     Rachab herbergt hen: … Ik weet dat de HERE u het land gegeven heeft  

  en dat de schrik voor u op ons gevallen is  

  en dat alle inwoners van het land voor u sidderen…            

  want de HERE, uw God, is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. 

 

Jozua 3.    doortocht door de Jordaan.   

Joz. 3:11      ziet, de ark des verbonds van de HERE der ganse aarde 

       trekt vóór u over de Jordaan in. 

Joz. 3:17     de priesters, die de ark van het verbond des HEREN droegen, bleven onbeweeglijk  

  staan op het droge, midden in de Jordaan, terwijl geheel Israël op het droge    

  overtrok, totdat het ganse volk de overtocht over de Jordaan voleindigd had.   

Jozua 4.    Jozua plaatst twaalf stenen in het midden van de Jordaan - teken voor het nageslacht  

Jozua 5.    Besnijdenis van het volk te Gilgal en viering van het Pascha  

 

Jozua 6.     Jericho, op wonderbare wijze ingenomen; Rachab gespaard.  Hebr. 11:31   Matth. 1:5 

Joz. 7.-12.    Verovering van het land: eerst het midden, dan het zuiden, daarna het noorden.  

Joz. 13:1-7    overzicht van de nog niet veroverde gebieden: gebieden in het zuiden; het land  

      van de Filistijnen: Gaza, Asdod, Askelon, Gath en Ekron;  

  de streek van Sidon tot Afek (Libanon); het gebergte Hermon, tot Hamath (Syrië) 

      Tot op de huidige dag ondervindt Israël hiervan de gevolgen. !! [zie pg.14 - Hos. 5:10] 

 

Joz. 13.-19.   Verdeling van het land onder 11 stammen;  
 

Joz 18:10     Toen wierp Jozua voor hen het lot te Silo - daar stond de tabernakel -  

  voor het Aangezicht des HEREN,  
  en Jozua deelde daar de Israëlieten het land toe, overeenkomstig hun afdelingen. 

  Jozef krijgt een dubbel deel -  eerstgeboorterecht - Efraïm en Manasse  - 1 Kron. 5:2 ! 

Joz. 18:7      De Levieten wordt geen deel toegewezen, omdat het priesterschap des HEREN  

Joz. 21. (vers 41)  hun erfdeel is; priesters en levieten ontvangen steden met weidegrond.    Num. 35:7   

Joz. 19:51   … de erfdelen, welke de priester Eleazar, Jozua, de zoon van Nun, en de familie-

hoofden aan de stammen der Israëlieten te Silo door het lot hebben toegewezen, 

voor het Aangezicht des HEREN, aan de ingang van de tent der samenkomst.  

 Aldus beëindigden zij de verdeling van het land. 
 

Afscheidsrede 

Joz. 23:14    Erkent nu met geheel uw hart en geheel uw ziel, dat niet één van alle goede beloften 

      die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is…  

Joz. 23:11-16   Neemt u zorgvuldig in acht en hebt de HERE, uw God, lief; …indien gij u afkeert  

  en het overschot van deze volken,…aanhangt,… zullen zij u worden tot een strik  

  en een val,… gij zult welhaast vergaan uit het goede land dat Hij u gegeven heeft. 

Jozua 24.    verbondsvernieuwing te Sichem  - … kies heden wie gij dienen zult…  Joz. 24:15 

Joz. 24:24     En het volk [Israël] zeide tot Jozua:  

      “De HERE, onze God, zullen wij dienen, en naar Zijn stem zullen wij horen”.    

Joz. 24:26    Jozua schreef deze dingen in het wetboek Gods,  
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R i c h t e r e n 
 

Richteren, of wel: ‘rechters’, twaalf in het geheel, hebben het volk Israël bestuurd over een periode van 

± 400 jaar, nádat Jozua was gestorven, en het volk was bevrijd uit de macht van hun tegenstanders.  

De bekendste onder hen zijn: Gideon, Debora, Jefta en Simsom. 
 

Deut. 8:2    Gedenk dan heel de weg, waarop de HERE, uw God, u deze veertig jaar in  

de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen  

ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij …Zijn geboden zoudt onderhouden..  
 

Richt. 1., 2.   Juda krijgt van de HERE de leiding bij de definitieve verovering van het land Kanaän.  

     Israël heeft de Kanaänieten niet geheel verdreven,   vgl. Exo. 23:20-33 

→    zodat deze “in het midden van hen bleven wonen”.     vgl. Deut. 7. !! 

     God waarschuwt geen verbond aan te gaan met de Kanaänieten. 
 

Richt. 2:7    Het volk diende de HERE gedurende heel het leven van Jozua en van de oudsten,  

die Jozua overleefden, en die heel het grote werk gezien hadden,  

dat de HERE voor Israël gedaan had.  

Richt. 2:10    Nadat ook dát gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam ná hen een ander 

geslacht op, dat de HERE niet kende, noch het werk, dat Hij voor Israël gedaan had. 

Richt. 2:11    Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des HEREN … 

Richt. 2:12   Zij verlieten de HERE, de God hunner vaderen, Die hen uit het land Egypte geleid 

had, liepen andere goden achterna uit de goden der volken rondom hen,  

bogen zich daarvoor neer en krenkten de HERE….  
 

God zegt dat Hij de overgebleven Israël-vijandige volken niet meer zal verdrijven.  

Richt. 3:4    Zij toch waren ertoe bestemd, dat Hij door hen Israël op de proef zou stellen,  

om te weten, of zij zouden luisteren naar de geboden, die de HERE hun vaderen,  

door de dienst van Mozes, geboden had. 

Richt. 3:5-6   De Israëlieten dan woonden te midden van de Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, 

Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten; zij namen zich hun dochters tot vrouw  

en gaven de eigen dochters aan hun zonen en dienden hun goden. 
 

Richt. 3:7    De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN,  

zij vergaten de HERE, hun God  

Richt. 2:13-15 Wanneer zij de HERE verlieten en de Baäl en de Astartes dienden, 

 ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël:  

Hij gaf hen in de macht van plunderaars, die hen uitplunderden,…  

en zij kwamen in grote benauwdheid;           

Psalm 107:6    Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,  

en Hij redde hen uit hun angsten;    vgl. Richt. 10:9-10 Psalm 107:13,19,28    Jer. 30:7 

Richt. 2:16-19 dan verwekte de HERE richters, die hen verlosten uit de macht van hun plunderaars. 

 Ook naar hun richters luisterden zij echter niet, maar liepen overspelig andere goden 

na…; zij haastten zich om af te wijken van de weg die hun vaderen bewandeld hadden  

 door te luisteren naar de geboden des HEREN.  

     Telkens wanneer de HERE hen een richter verwekte, was de HERE met de richter  

en verloste hen uit de macht van hun vijanden, zolang die richter leefde;  

want de HERE werd bewogen door hun gekerm over hun verdrukkers en benauwers.  

     Maar met de dood van de richter begonnen zij weer verderfelijk te handelen,  

erger dan hun vaderen, … 
 

Het boek Richteren eindigt met: 

Richt. 21:25    In die dagen was er geen koning in Israël;  

ieder deed wat goed was in zijn ogen.           vgl.  Richt. 17:6 
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S A M U E L –   de grote hervormer.  
 

De tijd, beschreven in het boek Richteren kan gezien worden als: ‘de donkere middeleeuwen’  

in de geschiedenis van het volk Israël. 

Een tragisch dieptepunt is het buit maken van de ark door de Filistijnen.  

1 Sam. 4:21,22    … Weg is de eer uit Israël, want de ark Gods is buitgemaakt. 

 

In 1Cor. 10:11  is te lezen dat de geschiedenis van Israël is opgetekend ter waarschuwing voor ons,  

over wie het einde der eeuwen gekomen is.  

Het is de genade van God dat Hij Zich altijd weer over Zijn volk ontfermt, en, in dagen van grote 

verschrikking, mannen en vrouwen doet opstaan, die Israël in de kracht en in de wijsheid Gods uit  

het dal van ellende optrekken en hen terug doen keren naar de God van het Verbond, dat Hij met  

de vaderen heeft gesloten; een verbond dat tot in de verste geslachten zal stand houden.   

 

Samuel, een uitzonderlijk begaafd, veelzijdig leider, heeft in Israël vele hervormingen doorgevoerd.  

Hij is de laatste richter (Hand. 13:20), hoofd van de profetenschool (1 Sam. 10:10-12   19:20-21), Leviet;  

Samuel zalft Saul en David tot koning en treedt op als hun adviseur; hij is schrijver van kronieken  

(1 Kron. 29:29) en vooral een toegewijde voorbidder (1 Sam. 12:23   Ps. 99:6   Jer. 15:1).   
 

1 Sam. 3:20    En geheel Israël van Dan tot Berseba kwam tot de erkenning, dat aan Samuel  

door de HERE het ambt van profeet was toevertrouwd. 

1Sam. 7:3   Toen zeide Samuël tot het gehele huis Israëls: Indien gij u met uw gehele hart tot  

de HERE bekeert, doet dan de vreemde goden en de Astartes uit uw midden weg  

en richt uw hart op de HERE en dient Hem alleen;  

dan zal Hij u redden uit de macht der Filistijnen. 

1 Sam 7:5    Toen zeide Samuël: Roept geheel Israël bijeen te Mispa;  

dan zal ik voor u tot de HERE bidden.          Psalm 99:6 

1 Sam 7:6    Te Mispa [wachttoren] bijeengekomen, putten zij water en goten het uit  

     voor het Aangezicht des HEREN. Ook vastten zij op die dag en zeiden daar:  

Wij hebben tegen de HERE gezondigd.  

En Samuël richtte de Israëlieten te Mispa. 

1Sam. 7:12    En Samuël nam een steen en stelde die op tussen Mispa en Sen;  

hij gaf hem de naam Eben-Haezer, en zeide: Tot hiertoe heeft ons de HERE geholpen. 

     “Eben-Haezer”, lett.: “steen - de hulp” 

 

Het volk wenst een [ zichtbare] koning aan te stellen, als bij alle hen omringende heidenvolken.    

Samuel is ontsteld.                 vgl. 1 Sam. 8:19-20  en  12:12-19   

1 Sam. 8:5    Israël tot Samuël: Zie, gij zijt oud geworden …;  

stel nu een koning over ons aan om ons te richten, als bij alle andere volken… 

1 Sam 8:20    dan zullen ook wij zijn als alle andere volken;  

onze koning zal ons richten, voor ons uitrukken en onze oorlogen voeren. 

1 Sam. 8:7    De HERE zeide tot Samuël: Luister naar het volk … niet u hebben zij verworpen,  

maar Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn.  

1 Sam. 8:8    Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af, toen Ik hen uit Egypte leidde,  

tot op de huidige dag, dat zij Mij hebben verlaten en andere goden gediend, …  

 

Koning Saul, uit de stam Benjamin, wordt gezalfd met olie uit een kruik;  
     [vgl.  koning David, gezalfd met olie uit een hoorn    -   Jer. 2:13    1Sam. 16:1 Lukas 1:69] 

Hos. 13:11    Ik geef u een koning in Mijn toorn,  

     en Ik neem hem weg in Mijn verbolgenheid. 

Ezech. 20:32   En wat u in de zin gekomen is, zal geenszins geschieden, namelijk dat gij zegt:  

→   “wij willen aan de volken gelijk worden, gelijk aan de geslachten der landen”,  
Gods voornemen is geheel in contrast met bovenstaande: 

Gen. 49:8-10  De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten,  

totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzaam zijn.     

     [hlyv - Shiloh - "voor Wie het is," een Messiaanse titel    zie Ezech. 27:21] 
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DE TEMPEL IN JERUZALEM  

 
Na de intocht in Kanaän, wordt de tabernakel, de tent der samenkomst, geplaatst in Silo, waar ook  

de verdeling van het land onder de twaalf stammen heeft plaats gevonden.     Jozua 18. 19.  

Door wanbeleid van de priesters keert God Zich af van de tabernakel ten tijde van Samuel. 

God laat zelfs toe - voor korte tijd - dat de ark, de ark van het verbond des HEREN der heerscharen, 

in handen valt van de Filistijnen.                  1 Sam. 4. 

Psalm 78:60     Hij gaf de woning van Shilo prijs, de tent die Hij onder de mensen had opgeslagen; 

Terzelfder tijd baarde een schoondochter van de priester Eli een zoon; 

1 Sam. 4:21     Zij noemde de jongen Ikabod en zeide: weg is de eer [de heerlijkheid] uit Israël;  

omdat de ark Gods was buitgemaakt  

God betoont Zijn Almacht tegenover de Filistijnen, en op wonderbare wijze komt de ark weer terug bij 

het volk Israël. Want God wil wonen “in het midden van Zijn volk Israël”   Exo 29:46    Zach. 2:10 e.a. 

Deut. 12:5-18        … de plaats, die de HERE, uw God, uit het gebied van al uw stammen verkiezen zal  

 om daar Zijn naam te vestigen, om daar te wonen, die zult gij zoeken …dan zult gij 

naar de plaats, die de HERE, uw God, verkiezen zal om dáár Zijn Naam te doen 

wonen, alles brengen, wat ik [Mozes] u gebied: uw brandoffers en slachtoffers, uw 

tienden en hefoffers en de gehele keur der geloften, die gij de HERE doen zult;  

Koning David, “de man naar Gods hart” wordt, na een ingrijpende gebeurtenis in zijn leven, door God 

bepaald bij de plaats, waar de tempel zal komen, namelijk op de plaats, waar Abraham zijn zoon Izaäk 

zou offeren, “Moria” - “De HERE zal voorzien”.       2 Sam. 24.   1 Kron. 21.   Gen. 22.     

2 Kron. 3:1  Toen begon Salomo met de bouw van de tempel te Jeruzalem op de berg Moria, 

waar de HERE aan zijn vader David verschenen was; op de plaats die David 

daarvoor had bestemd, op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan.  

Koning David kan, vanwege zijn “oorlogen des HEREN” (1 Sam. 25:28),  niet het huis “voor de Naam 

van God” bouwen (1 Kron. 22:8).  David treft wel vele voorbereidingen. Door Gods Geest geleid, maakt  

David het ontwerp voor de tempel: de gebouwen, de indeling, uitvoering etc.      1 Kron. 28:11-19  

1 Kron. 22:14   David: Zie, ik heb bij al mijn ellende, voor het huis des HEREN gereed gelegd: …. 

goud, …. zilver; …koper en ijzer… en gij (Salomo) moet dit nog aanvullen.  

1 Kon. 6:11-13    Toen geschiedde het woord des HEEREN tot Salomo, zeggende: Aangaande dit 

Staten vert.  huis, dat gij bouwt, zo gij wandelt in Mijn inzettingen, … en onderhoudt al Mijn 

geboden, wandelende in dezelve; zo zal Ik Mijn woord met u bevestigen, … Ik zal  

in het midden der kinderen Israëls wonen; en Ik zal Mijn volk Israël niet verlaten. 

1 Kon. 8:10-11  Toen de tempel klaar was: … vulde een wolk het huis des HEREN, …. 

want de heerlijkheid des HEREN had het huis des HEREN vervuld   

 

Er staat geschreven dat Salomo, tegen de ernstige waarschuwingen van God in, vreemde vrouwen uit 

allerlei volken nam en op oudere leeftijd hun gruwelijke afgoden naliep.    1 Kon. 9:4-9   11:1-13 

Daarom “scheurde” God het koninkrijk in tweeën. Tien Stammen gingen naar Jerobeam, knecht van 

Salomo; twee stammen bleven voor het geslacht van David. Maar ook Jerobeam diende de afgoden.  

En uit vrees dat zijn onderdanen naar de tempel in Jeruzalem zouden gaan, maakte hij twee gouden 

kalveren, een in Bethel en een in Dan, en zei tot het volk: Het is te veel voor u om op te trekken naar 

Jeruzalem. Dit zijn uw goden, o Israël, die u uit het land Egypte hebben geleid.   

En alle koningen ná hem, in het Tienstammenrijk, “wandelden in de zonden van Jerobeam”;  

1 Kon. 12:26-30   Dit alles werd een oorzaak tot zonde… en zou uiteindelijk leiden tot de ondergang 

en wegvoering van het Tien Stammenrijk in 722, richting Assyrië, van waaruit zij 

zijn verspreid over een gebied van India tot Ethiopië, over honderd zevenentwintig 

gewesten, t.t.v. het Medo-Perzische rijk.         Esther 1:1    Esther 3. 

Het merendeel uit de stam van Juda en Benjamin zijn later door Nebukadnezar in 

drie fasen, van 605-587 BC., gedeporteerd naar Babel.  

Jeruzalem en het Huis van God werden daarop aan het vuur prijs gegeven!!.   

Jeremia 7:12   Want, gaat naar Mijn plaats die in Silo was, waar Ik in het eerst Mijn naam deed 

wonen, en ziet wat Ik daarmede gedaan heb om de boosheid van Mijn volk Israël. 

Klaaglied 5:1    Gedenk, HERE, …zie toch; aanschouw…  Gebed. Antwoord van God.  Jes. 64. 65. 
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HET VERBOND MET DAVID. 
 

Beloften, onder ede geschonken aan David, uit het huis van Juda,     

1 Sam. 16.    1 Kron. 12:3,12-15     Matth. 1:3-6.     2 Sam. 7:4-16   Ps. 89:4,20-38    Jer. 33:20-21 

 

Het verbond met David waarborgt beloften: 

2 Sam. 7:13-16  Davids koningschap en troon zal - voor altijd - worden bevestigd. 

      Davids nageslacht zal, als koning op zijn troon, heersen. 

Hand 13:22     Nadat de HERE Saul had verworpen, …verwekte Hij hun David als koning, 

wie Hij ook dit getuigenis gaf: Ik heb David, de zoon van Isai, gevonden,  

een man naar Mijn hart, die al Mijn bevelen zal volbrengen. 

2 Sam. 7:14-16  Ik zal hem tot een Vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn.  

      Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht,  

      uw troon zal vast staan voor altijd.  

Ps. 89:4-5,19-38  Met Mijn uitverkorene heb Ik een verbond gesloten,  

      aan Mijn knecht David heb Ik gezworen: Voor altoos zal Ik uw nakroost     

      bevestigen en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht.  

Jer. 33:20-22   Zo zegt de HERE: Indien gij Mijn verbond aangaande de dag en de nacht kunt  

      verbreken, zodat er geen dag en nacht meer zou zijn op hun tijd, dan zal ook  

Mijn verbond met Mijn knecht David verbroken worden, dat hij geen zoon  

meer hebben zal, die koning is op zijn troon,...  

Ps. 132:11-17   Want de HERE heeft Zion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd:...  

      Dáár zal Ik voor David een hoorn doen uitspruiten,         

      Ik zal voor Mijn gezalfde een lamp bereiden;     zie 1 Kon. 11:36    2 Kron. 21:7 

1 Kron. 29:23   David en Salomo zitten op “de troon des HEREN”.            vgl. Exo. 17:16 

1 Kon. 15:5     omdat David gedaan had wat recht is in de ogen des HEREN, en zolang hij leefde 

niet was afgeweken van iets, dat Hij hem geboden had,  

behalve in de zaak van de Hethiet Uria. 

  

ISRAËL, EEN THEOCRATIE. 
 

Uit Davids nageslacht zal de Koning der koningen geboren worden. 

Micha 5:1     En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda,  

uit u zal Mij  voortkomen die een heerser zal zijn over Israël  

en Wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.      vgl. Matth. 2:6 

Jer. 23:5      Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan David  

een rechtvaardige Spruit zal verwekken;          Jes. 11:1-5 e.v.! 

Die zal als Koning regeren en verstandig handelen,  

Die zal recht en gerechtigheid doen in het land.        Jer. 33:14-15 

Dan. 2:44-45   een Koninkrijk..., dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan,  

en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan:.... 

Dan. 7:14     en Hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken,  

      natiën en talen dienden Hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij,  

die niet zal vergaan, en Zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is. 

Luk. 1:32-33   Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden,  

en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven,   Jes. 9:5-6 

en Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid,  

en Zijn koningschap zal geen einde nemen.  

Matth. 1:1    Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham.       Rom. 1:2-4 

      Van deze Zoon van David, de Zoon van God  [Luk. 3:38,32] wordt gezegd: 

Hebr. 1:8    … de Zoon [!]: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid  

en de scepter der rechtmatigheid  is de scepter van Zijn Koningschap. 
      [“rechtmatigheid” –  rechtvaardigheid, billijkheid]  

      vgl. Jes. 11:14,    Ps. 9:8-9    67:4-5    96:10    98:9 
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DE KONINGEN  
 

Israël is een THEOCRATIE (*)
 .  Grieks: ‘theos’ = God   ‘krateoo’ = heersen  

[
(*) 

Israël wordt ook heden ten dage niet genoemd ‘een republiek’. Israël wacht op de Komst van haar Koning]  

Theocratie is een staatsvorm, waarbij het staatsbestuur aan God behoort; JHWH is de WETGEVER. 

God woont in het midden van Zijn volk; God heeft de leiding bij de inrichting van het staatsbestuur.  

[zie ook: Richteren  en Samuel (pg. 26. 27.) en Het verbond met David].  

De tabernakel stond in het midden van het volk. De ark met verzoendeksel - daarin “de getuigenis” 

(de Wet) - was geplaatst in het Heilige der Heilige. Dáár kwam de HERE samen met Mozes, om  

over alles met u [Mozes] (te) spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.     Exo. 25:22   

 

De koning, die in de Bijbel “de gezalfde des HEREN” wordt genoemd, moest altijd een afschrift  

van het Wetboek des HEREN bij zich hebben en daarin lezen.  

Wilde het volk een koning als leider over zich aanstellen, dan was dit toegestaan, onder voorwaarden:  

Deut. 17:15     gij zult over u de koning aanstellen, die de HERE, uw God, verkiezen zal;  

  uit het midden van uw broeders zult gij een koning over u aanstellen; … 

Deut. 17:18     Wanneer hij nu op de koninklijke troon gezeten is, dan zal hij voor zich een afschrift  

  laten maken van de wet, welke bij de Levitische priesters berust.  

Deut. 17:19    Dat zal hij bij zich hebben en daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven 

      om te leren de HERE, zijn God, te vrezen,  door al de woorden van deze wet  

  en al deze inzettingen naarstig te onderhouden, … 

Door Gods bevelen niet uit te voeren en zich niet te onderwerpen aan Gods geboden, werd koning Saul 

door God verworpen.              1 Sam. 15. (m.n. vers 22-23)    Hosea 13 :1 

 

De koning moest het land besturen, de rechtspraak uitoefenen, en vooraan in het leger optrekken.  

Profeten, door God gezonden, traden op als raadsheren van de koning: Samuel, Natan (t.t.v. koning 

David); Elia, Elisa en Jesaja (t.t.v. koning Hizkia), en Jeremia t.t.v. de laatste koningen, vóór de 

ballingschap. Er waren er ook die trachtten koningen te misleiden.   zie koning Achab - 1 Kon. 22.  

Daarnaast namen (hoge-)priesters en zelfs ‘koningin-moeders’ belangrijke posities in om de koning  

van advies te dienen, ten goede,  maar ook ten kwade. 

 

→  Israël kende in Bijbelse tijden een duidelijke scheiding van machten: koning - profeet - priester. 

Een koning, zoals David, kon profetische gaven hebben (Hand. 2:30). Maar, hij mocht niet én koning zijn  

én eveneens het priesterschap uitoefenen – Dat zou betekenen: staatkundige en geestelijke 

totalitaire macht.  Zie 2 Kron. 26:16-22 - koning Uzzia wilde reukwerk ontsteken in de tempel;  vgl. pg. 34! 

→  Alleen de Heer Jezus heeft alle vier ambten in Zich verenigd:  

Profeet,   Hogepriester,  ten tijde van Zijn Eerste Komst op aarde;   

Rechter,    Koning,    bij Zijn Wederkomst op aarde. 
 

Wanneer koningen de HERE van harte zochten, ging het het land en het volk goed: 

1 kon. 2:2-3   Koning David tot zijn zoon Salomo: wees gij nu sterk en toon u een man;  

      en neem uw plicht jegens de HERE, uw God, in acht: wandel op Zijn wegen  

      en onderhoud Zijn inzettingen…opdat gij voorspoedig volvoeren moogt 

2 Kr. 20:20,30   gelooft in de HERE, uw God, en gij zult bevestigd worden,  

  gelooft in Zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn… 

  God gaf … vrede aan alle kanten,  tótdat…. 

1 Kon. 11:1-13 Koning Salomo, oud geworden, …deed wat kwaad was in de ogen des HEREN. 

Gevolg: scheuring van het Koninkrijk in twee delen: het Noorden: 10 stammen, het Zuiden: 2 stammen. 

Na de scheuring van het Rijk in het Tienstammen-rijk en Judea, onttrokken koningen van beide 

gebieden zich meermalen aan het gezag van Gods Woord, zochten hulp bij buitenlandse mogend-

heden, en aanbaden hun afgoden. Dit ging zelfs ten koste van de tempeldienst (koning Achaz). 

Tenslotte werd ingrijpen van God onvermijdelijk en ging het volk Israël in ballingschap.    

Tevergeefs had God keer op keer gewaarschuwd bij monde van de profeten.  
De heerlijkheid des HEREN heeft Zich teruggetrokken uit Israël       Ezech. 9.-11. 

Tot op heden is Gods Heerlijkheid niet teruggekeerd… tótdat…     zie  Matth. 23:39     Ezech. 40. e.v.   
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De   PROFETEN   

Hebr. “nabi” - spreker, verkondiger, van de Woorden Gods; ook “ziener” genoemd.  1 Sam. 9:9 
 

In tijden van de koningen traden profeten des HEREN op om het volk keer op keer te waarschuwen 

voor de oordelen die hen wegens hun afgoderij te wachten stonden, nl. de ballingschap naar Assyrië  

(de Tien Stammen) en  naar Babel (Juda). Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël zijn de bekendste 

profeten. Maar ook ‘de twaalf kleine profeten’ (zo genoemd, vanwege hun korte geschriften) hebben 

opmerkelijk treffende uitspraken van de HERE doen horen, die door de latere geschiedenis zijn 

bevestigd. Veel theologen proberen deze profetieën te vergeestelijken óf zij beweren dat de uitspraken 

van de profeten op een veel later tijdstip, ná het gebeuren, in de Bijbel zouden zijn opgeschreven.  

Amos 3:7     Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn Raad  

aan Zijn knechten, de profeten. 
Num. 12:6     De HERE: Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE,  

Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. 

Hos. 12:11     Ik zal tot de profeten spreken en Ik zal veel gezichten geven,  

en door de dienst van profeten zal Ik in gelijkenissen spreken. 

2 Petr. 1:20-21 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige 

uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, 

maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. 
      [lezen zoals het in de Bijbel staat; én, op wie of wat en welke tijd het betrekking heeft!] 

Openb. 1:3    Zalig … zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren,  

hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. 
 

In Israël traden ook vele valse profeten op, zoals er in onze tijd vele valse leraars zijn. 

      zie m.n. Deut. 18.    Jeremia 23.     Ezechiël. 13.  

Matth. 24:11    vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. 

Matth.13:14     … aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt:  

Met het gehoor zult gij [het volk] horen en gij zult het geenszins verstaan,  

en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; 

Sefanja 3:4   Haar profeten zijn woordenkramers, mannen die trouweloos handelen;  

haar priesters ontwijden het heilige, zij doen de wet geweld aan. 

Jer. 5:30-31   Ontzettend en afschuwelijk is wat er voorvalt in het land; 

    de profeten profeteren vals en de priesters verschaffen zich gewin nevens hen,  

en Mijn volk heeft het gaarne zo. [!] 

Maar wat zult gij doen, als het op een einde loopt?  
 

Jer. 25:4   De HERE heeft … Zijn knechten, de profeten, tot u gezonden, vroeg en laat,  

doch gij hebt geen gehoor gegeven noch uw oor geneigd om te horen: 

Dan. 9:10     [Wij hebben] …niet geluisterd … naar de stem van de HERE, onze God,  

en niet gewandeld … naar de wetten die Hij ons gegeven heeft  

door de dienst van Zijn knechten, de profeten.          zie Dan. 9:6 

 

Zach. 1:4      Weest niet gelijk aan uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben:  

zo zegt de HERE der heerscharen: bekeert u toch van uw boze handel en wandel; 

maar zij luisterden niet en sloegen op Mij geen acht, luidt het woord des HEREN. 

Zach. 1:6   Mijn woorden evenwel en Mijn inzettingen, die Ik Mijn knechten, de profeten 

geboden had, hebben die uw vaderen niet achterhaald, zodat zij tot inkeer kwamen 

en zeiden: Zoals de HERE der heerscharen Zich voorgenomen had ons te doen naar 

onze handel en wandel, zó heeft Hij met ons gedaan? 
Micha 3:6   Daarom zal het nacht voor u worden, zonder gezicht; duisternis,…[400 jaar lang!] 

de zon zal ondergaan over de profeten, en de dag zal over hen verdonkerd worden.  

Amos 8:12     Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, en van het noorden naar het oosten zullen  

zij dolen, om te zoeken het woord des HEREN; maar vinden zullen zij het niet. 

vgl.  Joh. 7:34   gij zult Mij [Jezus Christus] zoeken en niet vinden ….  !! 
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BALLINGSCHAP  NAAR  BABEL  EN  BELOFTE  VAN  TERUGKEER. 
 

Oorzaak 
Ps. 81:12    God, de HERE… Maar Mijn volk luisterde niet naar Mijn stem,.... 

Jes. 1:4    Wee het zondige volk, de natie, beladen met ongerechtigheid,... Zij hebben  

de HERE verlaten, de Heilige Israëls versmaad, zich achterwaarts gewend. 

Hos 7:11      Efraim is geworden als een onnozele duif, zonder verstand.  

Egypte roepen zij te hulp, naar Assur trekken zij.  

Jes. 31:1 Wee hun die naar Egypte trekken om hulp, die steunen op paarden …  

 maar de blik niet richten op de Heilige Israëls en naar de HERE niet vragen. 

Jes. 36:6      Zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf, op Egypte,  

die, als iemand daarop steunt, hem in de hand dringt en ze doorboort:  

zo is Farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen.. 

Jer. 2:8      De priesters zeiden niet: Waar is de HERE; en zij die zich met de wet bezighouden,  

wilden Mij niet kennen; de herders werden van Mij afvallig;  

de profeten profeteerden door Baal en liepen hen die geen baat brengen, achterna. 

Jer. 2:10-13   ... heeft ooit een volk goden verruild? - en dat zijn toch geen goden!-  

maar Mijn volk heeft zijn Eer verruild voor wat geen baat brengt.  

Ontzet u daarover, o hemelen, huivert en weest ten diepste ontroerd,  

luidt het woord des HEREN, want Mijn volk heeft twee boze daden bedreven:  

Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten,   

om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden. 

2 Kron. 36:15-16  De HERE, de God hunner vaderen, zond wel Zijn boden tot hen, vroeg en laat, 

      want Hij ontfermde Zich over Zijn volk en Zijn woning, maar zij bespotten  

      de boden Gods, verachtten Zijn woorden en hoonden Zijn profeten, tótdat de    

      gramschap des HEREN Zich zozeer ... verhief, dat geen herstel meer mogelijk was. 

Gevolg 
Jer. 2:9      Daarom zal Ik nog met u een rechtsgeding voeren, luidt het woord des HEREN,  

ja, met uw kindskinderen zal Ik een rechtsgeding voeren. 

Jer. 25:9-11     zie, Ik laat alle geslachten van het Noorden komen, luidt het woord des HEREN,  

en Nebukadressar, de koning van Babel, Mijn dienaar,  

en breng hen tegen dit land en zijn inwoners, ja, tegen al deze volken rondom,  

en Ik sla hen met de ban, en maak hen tot een voorwerp van ontzetting,..   

dan zal dat gehele land tot een oord van puinhopen, tot een woestenij worden.  

 Deze volken nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn zeventig jaren;  

2 Kon. 17    Wegvoering Tienstammen-rijk Israël naar Assyrie 722 v. Chr. 

2 Kon. 25    Wegvoering Tweestammen-rijk Juda, Benjamin en Levi naar Babel 605 v. Chr. 
 

Terugkeer voorzegd  

Dan. 9:1-10 e.v.  De rechtvaardige Daniel: In het eerste jaar van Darius, … uit het geslacht der 

Meden,... lette ik, Daniel, in de boeken op het getal… zeventig jaar… En ik bad  

tot de HERE, mijn God, en deed schuldbelijdenis… wij hebben niet geluisterd naar 

… de stem van de HERE, onze God,…door de dienst van Zijn knechten, de profeten,  

Jer. 29:10-11    zó zegt de HERE: … als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn,  

dan zal Ik naar u omzien en Mijn heilrijk Woord aan u in vervulling doen gaan  

door u naar deze plaats terug te brengen.          

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN,  

 gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 

      Terugkeer naar Jeruzalem, op bevel van koning Kores, van de Meden en Perzen,  

      in het jaar 538 BC.          2 Kron. 36:22-23  Ezra 1.-2.    

1 Cor. 10:6      Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld,              

      opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben. 
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EINDE BALLINGSCHAP   t.t.v. Ezra en Nehemia 
 

Ballingschap - iemand, die uit zijn oorspronkelijke gemeenschap, land, wordt verdreven, uitgestoten.   

In de Bijbel wordt drie maal gesproken over een Ballingschap van het volk Israël: 

- naar Egypte en terug naar het beloofde land 

- naar Babel en terug naar Judea. 

- verspreid over alle landen der aarde en weer terug naar het land der vaderen, het land der belofte.  
 

Deut. 28:65     Gij zult onder die volken geen rust vinden noch een rustplaats voor uw voetzool;  

de HERE zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee  

en een kwijnende ziel.   →  vgl.  Jesaja 61:1-3! 

Psalm 137:1    Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij Zion gedachten… 

Psalm 137:3     want daar begeerden zij die ons gevangen hielden, van ons een lied,  

en zij die ons mishandelden, vreugdebetoon: → werd werkelijkheid tijdens W.O. II 

Psalm 137:4     Hoe zouden wij des HEREN lied zingen op vreemde grond? 
 

Terugkeer o.l.v. Zerubbabel [o.l.v. Ezra 80 jaar later (Ezra 7.), en weer 15 jaar later: Nehemia  (Neh. 1. e.v.)]  
Ezra 1:2      Zo zegt Kores, de koning van Perzië: … de HERE, de God des hemels, …  

heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.  

Ezra 1:3      Wie nu onder u tot enig deel van Zijn volk behoort, zijn God zij met hem,  

hij trekke op naar Jeruzalem, in Juda, en bouwe het huis van de HERE,  

de God van Israël, dat is de God, die in Jeruzalem woont. …. 

Ezra 1:5     Toen maakten de familiehoofden van Juda en Benjamin, ook de priesters  

en de Levieten, zich gereed, allen wier geest God had gewekt om op te trekken 

teneinde het huis van de HERE, Die in Jeruzalem woont, te bouwen…. 

Ezra 1:7      Ook liet koning Kores het gerei van het huis des HEREN, dat Nebukadnessar  

uit Jeruzalem had weggevoerd ….te voorschijn brengen. 

Ezra 2:64     De gehele gemeente tezamen was twee-en-veertigduizend driehonderd zestig, 
   

Herbouw van de tempel en van de muren van Jeruzalem - een moeilijke opdracht  

Dan. 9:24-25   Zeventig weken [jaar-weken - 490 jr. - Lev. 25:8] zijn bepaald over uw volk en  

uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de 

ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en 

profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven…. maar in de druk der tijden. 
 

Ezra 4.5.    Veel tegenwerking bij de herbouw van de tempel -     (vergelijk onze tijd!) 

Ezra 3.    Toen het fundament van de tempel des HEREN gelegd was, juichten de jongeren; 

      maar de ouderen, die nog weet hadden van de vroegere heerlijkheid, weenden luid. 

Ezra 6:14-15    De oudsten van de Judeeërs bouwden voorspoedig voort tijdens het profeteren  

van de profeet Haggaï en van Zacharia, zij voltooiden de bouw volgens het gebod 

van de God van Israël en volgens het bevel van Kores. … zij waren met dit huis 

gereed …in het zesde jaar van de regering van koning Darius  - gereed in   522 BC.   

 

De tempeldienst kon niet worden hervat, alvorens de muren rond Jeruzalem waren gerestaureerd. 

God legde Nehemia in zijn hart zijn broeders te gaan helpen. Ook nu vijandschap alom. Nehemia bad! 

Een hechte Joodse gemeenschap, in gesloten rijen, bouwde en verdedigde stad en muur.  444 BC 

Toen de muren rond Jeruzalem hersteld waren en de tempel herbouwd: 

In ± 440 BC   … kwam het gehele volk als één man bijeen op het plein voor de Waterpoort.  

Neh. 8:1-2   En men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek der wet van Mozes,  

die de HERE aan Israël gegeven had, te halen….         

Ezra 7:10     want Ezra had er zijn hart op gezet om de Wet des HEREN te onderzoeken  

en haar te volbrengen, en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen. 

Neh. 8. en 9.     Ezra loofde de HERE, de grote God, en het gehele volk antwoordde, … 

   →   En zij knielden en… deden belijdenis en bogen zich neer voor de HERE, hun God. 

Ezra 6.  Neh.8.  Inwijding van de tempel, viering Pascha en later: Loofhuttenfeest 

Ezra 9.  Neh. 13.  Maatregelen tot heiliging van het Godsvolk. 

 



Baruch Haba Be Sjem Adonai                           Gezegend Hij Die komt in de Naam des HEREN. 

© Stichting Sjofar 34 

INTERIMPERIODE  - ± 400 BC  -  4 AD 

 

Op Tisha b’Av, de 9e
 van de maand Av

 (*)
, in het jaar 587 BC heeft Nebukadnezar Jeruzalem verwoest, 

de tempel in brand gestoken en de bevolking van Judea weggevoerd in ballingschap naar Babel. 

In de ballingschap, waar geen tempel was, trachtten de Joden het geestelijk leven weer enige vorm en 

inhoud te geven met het bouwen van synagogen en het invoeren van een godsdienstige leidraad, zoals  

de Talmoed en de Gemara.  

In 538 BC gaf koning Kores van Perzië het Joodse volk gelegenheid terug te keren naar Jeruzalem om 

daar “het huis van de HERE, de God van Israël, dat is de God, die in Jeruzalem woont” te herbouwen. 

Na een moeizaam begin kwam dit tot een goed einde door het spreken van de profeten Haggai en 

Zacharia, de Schriftgeleerde Ezra en stadhouder Nehemia, “in de druk der tijden”   [Dan 9:25 !].  

Als laatste sprak de profeet Maleachi en maande het Joodse volk terug te keren tot de Wet van Mozes. 

Daarna werd het stil. Gedurende een periode van ± 400 jaar werd het spreken Gods door profeten niet 

gehoord. Dit zou duren tot Johannes de Doper, de wegbereider van de grote PROFEET, over Wie 

Mozes had gezegd: Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, als mij, zal de HERE, uw God,  

       u verwekken; naar Hem zult gij luisteren.         Deut. 18:15   

 

In die tijd leefde Israël tussen hoop en vrees. Het Medo-Perzische rijk had plaats gemaakt voor het 

Griekse rijk, met aan het hoofd de geniale wereldveroveraar Alexander de Grote. Hij had zich tot doel 

gesteld een wereldrijk te stichten met een multiculturele, of anders gezegd, een kosmopolitische, 

democratische  samenleving, waarbij alle culturen en godsdiensten werden samengevoegd - 

vermenging. Israël ontkwam niet aan deze “hellenistische invloed”.     zie Lev. 20:24    1 Kon. 8:51,53   

 

Israël tussen ‘hamer en aambeeld’ 

Dan 10:1 -12.  In het derde jaar van Kores, de koning der Perzen, werd aan Daniël, … 

[536 BC]   een Woord geopenbaard; dat woord was waarheid en sprak van grote nood.  

En hij [Daniël] gaf acht op dat woord en had aandacht voor het gezicht. 

Na de dood van Alexander eigenden vier van zijn generaals zich ieder een deel van het rijk toe, wat 

gepaard ging met rivaliteit en haat. Judea werd een bufferstaat tussen het Noordelijk rijk (van de 

Seleuciden) en het Zuidelijk rijk (van de Ptolemaeën). Bij hun onderlinge strijd werd Judea herhaaldelijk 

onder de voet gelopen. Het boek Daniel geeft hiervan, in hoofdstuk 11., tevoren (!), een profetisch (!) 

treffende beschrijving, in overeenstemming met de feiten uit die tijd!  
 

Dieptepunt vormde het optreden van Antiochus IV Epiphanes [175-164 BC].  

Dan 11:21  Er zal een veracht man opstaan…, onverhoeds ... zal hij komen  

en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken; vgl. Dan. 7:8  8:9! 

Dan. 11:31    Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden;  

zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden  

en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.        vgl. Matth. 24:15 

Na een mislukte veldslag tegen het Zuiden haalde Antiochus Ephinanes  op de terugtocht zijn gram op 

het Joodse volk en viel op sabbath Jeruzalem binnen (167 BC), om dood en verderf te zaaien en op het 

tempelplein een altaar te bouwen waarop een zwijnenoffer werd gebracht voor Zeus. vgl. Lev. 11:7-8,11 

Op een kritiek moment was het de priester Mattathias, uit Modiïn, die met zijn 5 zonen in opstand 

kwam tegen deze afgoderij en het sein gaf voor een heroïsche vrijheidsstrijd, de strijd van de 

Maccabeeën. Zij slaagden er in op de 25
ste

 Kislev (165 BC) de tempel te heroveren, bekend geworden 

als “het chánukka feest” - inwijding. De aanvallen vanuit het Noordelijk rijk bleven echter aanhouden. 

De laatste overlevende zoon van de priester Matthatias, Simon, werd ± 140 BC heerser over het Joodse                                 

gebied. Zijn nakomelingen werden bekend als de dynastie van de Hasmoneeën. Dezen sierden zich met 

de titel koning, maar eisten én eveneens voor zich het ambt van hogepriester.              zie pg. 30. !   

Dáárop kwam het verval!  

            
(*)

 Op Tisha B’Av, de 9
e
 van de maand Av, in het jaar 70 AD, verwoeste de Romeinse generaal Titus de Tweede 

Tempel in Jeruzalem. Israël ging opnieuw in ballingschap; het werd een diaspora, een verstrooiïng tot in de verste 

uiteinden van de aarde. 
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Twee zonen uit dit geslacht (twee broers) voerden onderling een heftige strijd om de eretitels:  

koning én hogepriester. Toen beiden een beroep deden op de Romeinen om in te grijpen,  

gaven laatst genoemden hieraan graag gehoor! In 63 BC trok de Romeinse generaal Pompeius 

Jeruzalem binnen. Judea en het gebied ten Noorden ervan, werden met geweld onderworpen,  

ingelijfd bij het Romeinse rijk en deel gemaakt van de ”Syrische provincie”.     zie Luk. 2:1-2 

Daarvóór had Johannes Hyrcanus I, hogepriester én stadhouder (134-104 BC), er naar gestreefd  

het pas herwonnen Joodse gebied uit te breidden. Hij was erin geslaagd in 135 BC o.m. Idumea bij 

Judea te voegen. Deze Hyrcanus dwong de bevolking van Idumea toe te treden tot het jodendom.  

Vanwege deze dubbele nationaliteit kon later de Idumeër, Antípater, de vader van Herodes de Grote, 

met listig optreden zich in 47 BC. door de Romeinen laten benoemen tot stadhouder over Judea.  

Door eigen toedoen en intern wanbestuur was het Joodse volk opnieuw ten prooi gevallen aan 

vreemde overheersing van een wrede wereldmacht.  

 

Kenmerken van het Romeinse rijk 

De heersers van het Romeinse rijk streefden, net als de voorgaande grote rijken, naar een Wereldorde, 

met een verdeel- en heers tactiek. Alles werd gedaan om dit rijk goed te laten functioneren.  

Er werden alom nieuwe wegen aangelegd (alle wegen leidden naar Rome!); een nieuw geldstelsel werd 

ingevoerd (Luk. 20.); de Romeinse wetgeving en rechtspraak werd ingevoerd; grenzen gingen open,  

en handelslieden en diplomaten konden zich in alle gewesten verstaanbaar maken, dankzij  

het Koine, een van het Grieks afgeleide, algemene voertaal.  

Maar de Romeinen heersten met ijzeren vuist. De overwonnen volken moesten schatting betalen  

[zie Luk. 5. en 19., de tollenaars] en eigen landopbrengsten leveren aan hun overheerser; opstanden werden 

wreed uiteen geslagen en zij, die zich verzetten tegen het Romeins beleid, werden onderdrukt.   

 

De ergste vorm van onderdrukking 

Van iedere onderdaan van het Romeinse rijk werd geëist jaarlijks een offer te brengen aan de 

Romeinse keizer. Zo werd de keizer goddelijke eer betoond. Na veel strijd en bloed vergieten gelukte 

het de Joodse leiders van deze verplichting vrijstelling te krijgen. De latere Jezus-gelovigen uit de 

heiden wereld werden echter niet ontzien!  M.n. ten tijde van keizer Nero hebben zij erg geleden.  

 

De Bijbel spreekt over dit tijdperk als “de volheid des tijds”   

… toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden ….   Gal. 4:4 

Na zoveel eeuwen van ballingschap, benauwdheid, vervolging en lijden zag Israël verlangend uit naar  

de openbaarwording van het Koninkrijk Gods.  

Over Simeon, die het Kind Jezus in zijn armen mocht nemen, staat geschreven: … deze man was  

rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem.  

Ook de profetes Anna, uit de stam Aser, zag het kind Jezus en loofde God, en zij sprak over Hem  

tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten.                  Luk. 2:25 en 38     

Er zijn veel gedeelten in de Evangeliën, die van dit verlangen naar rust en vrede spreken. 
zie o.m. Luk. 1:68   Joh. 12:13  Hand. 1:6  etc.          
 

Jes. 59:20     als Verlosser komt Hij voor Zion  

 en voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, luidt het woord des HEREN. 

De Heer Jezus moest éérst komen voor verzoening van de zonde der mensheid. En, hoe bijzonder, 

Israëls verwerping van Jezus als VER-LOSSER, werd de redding voor de wereld.   Rom. 11:15a 

Jezus weende om het volk Israël: 

Luk. 19:42     Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient;  

 maar thans is het verborgen voor uw ogen….  

Luk. 19:44      omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag. 

 

In onze tijd zal de Heer Jezus Wederkomen, eerst als Rechter en daarná als Koning,  

allereerst voor Zijn volk Israël en daarna ook voor de gehele wereld.     [zie o.m. het boek Openbaring]. 

Rom. 11:15b    Want, indien hun [Israël] verwerping de verzoening der wereld is,  

      wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?      
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DE    V I E R    E V A N G E L I E N          (gegevens mede ontleend aan S. Baxter  “Explore the Bible”) 

 

De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament  worden genoemd “evangeliën” - goede boodschap. 

De uitdrukking heeft betrekking op de vervulling van Gods Heilsbeloften; Gr. chara, “vreugde”  Luk. 2:10  

1
e.  De Komst van de Verlosser van zonde en dood, 

  ter redding van de mens en van de schepping.                Matth.  1:21 

2
e.  De Oprichting van Gods Koninkrijk, 

  tot lof en eer van de Naam van God.                                     Openb. 4:11     5:12-13    15:3-4    
Gen. 49:18   Jakob:   Op Uw heil wacht ik, o HERE    [o.t.t.]                   

Luk.  2:30    Simeon:    mijn ogen hebben Uw heil gezien.   [v.t.t.]           

 

De Evangeliën openbaren de Persoon en het Werk van de Heer Jezus. 

De Evangeliën vormen de sleutel van de Bijbel, het brandpunt, het kruispunt, waarheen alle lijnen  

van het Oude Testament verwijzen, samenkomen, en van daaruit verder gaan.    Luk. 24:25-44 

Matth. 5:17    De Heer Jezus: Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten  

   te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen! 

Matth. 13:35b   Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. ! 

Mark. 1:15   De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen       

Joh.    1:17       ... want de wet is door Mozes gegeven,  

      de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.        

 

Vier ambten, die de Heer Jezus bekleedt: P R O F E E T  -  P R I E S T E R  -  R E C H T E R - K O N I N G 

Profeet    Hebr. 1:1-2     Deut. 18:18-19    Matth. 21:11  Joh. 6:14 

(Hoge-)priester  Markus 10:45  Hebr. 2:17  3:1   4:14    5:10    9:11       Hebr. 7.! 

Rechter     Openbaring    

Koning     Ps. 45:6        Lukas 1:30-33     Hand. 2:25-36  Openb.  11:15      15:3     19:16 

 

het Evangelie van het Koninkrijk  Matth. 9:35    Matth. 24:14  Luk. 4:43   8:1   Hand.  8:12 

het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God        Markus 1:1   

het Evangelie der genade Gods              Hand.   20:24          

het Evangelie uwer behoudenis              Efeze    1:13            

het Evangelie des vredes                Efeze    6:15               

het Evangelie der heerlijkheid van Christus,  Die het beeld Gods is    2 Cor. 4:3-5a     

 

De vier evangeliën beschrijven het Leven en het Werk van de Heer Jezus tijdens Zijn rondwandeling op 

aarde. Zij komen daarin gedeeltelijk met elkaar overeen, maar belichten dit ook ieder op een unieke 

wijze; vergelijk het voorkomen van de cherubim, beschreven in: Ezech. 1. en Openb. 4:6-8  

Hun aangezichten: als van een leeuw, als van een rund, als van een mens en als van een arend.  

 

In Zijn ambt als profeet toont de Heer Jezus het volk Israël, tijdens Zijn optreden, dat Hij is:  

de door  Mozes voorzegde Profeet: Deut. 18:15,18    Joh. 1:46     Hand. 3:22-24   7:37  vgl.  Deut. 34:10-11  

 Deut. 18:18     een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen,… Ik zal Mijn  

       woorden in Zijn mond leggen, en Hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik Hem gebied..   

 Deut. 34:10-11   Zoals Mozes, dien de HERE gekend heeft van aangezicht tot aangezicht,  

       is er in Israël geen profeet meer opgestaan; getuige al de tekenen en wonderen,  

      die de HERE hem heeft opgedragen te doen….    totdat.. 

Matth. 9:35     En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen  

       en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal.  

 

De werken van Jezus getuigen:  W a t  J e z u s   d o e t,   b e w ij s t  W a t  H i j  en  W i e   H i j   i s ! 

1.  Zijn  o n d e r w ij s  
2. Zijn  p r e d i k i n g 

3. Zijn  t e k e n e n  en  w o n d e r e n, w.o. veel genezingen    Matth. 4:23    Mark. 6:56 

   

Mattheus, Markus, Lukas        W A T   is   H I J 

Johannes                      W I  E   is   H I J 
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Het  Evangelie  van Mattheus   
Mattheus, zinnebeeldig voorgesteld door de leeuw      →       Jezus, de Zoon van David.   

De leeuw: beeld van macht, koninklijke waardigheid en moed        vgl. Gen. 49:8-10   Openb. 5:5 

Matth. 1:1       Geslachtsregister van Jezus Christus: de Zoon van David, de Zoon van Abraham.   

Micha 5:2    En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda,  

     uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn over Israël  

     en Wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. 

Mattheus tekent de Heer Jezus als de komende Koning in het komende KONINKRIJK GODS,  

in hemel én op aarde en de ordening van de samenleving in dit Koninkrijk    Matth. 5.-7. Jes. 2:3 

Matth. 4:17    ... Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen          

De uitdrukking “het Koninkrijk der hemelen” wordt 30 keer genoemd in Mattheus!   

 

Het Evangelie van Markus  

Markus, zinnebeeldig voorgesteld door het rund   →    Jezus, de vrijwillige Dienstknecht.   

Het rund, een lastdier: dienstbaarheid, gehoorzaamheid  - Jezus offert Zichzelf voor de mensheid      

Psalm 40:9  Ik heb lust om Uw wil te doen, Mijn God, Uw wet is in Mijn binnenste. 

Phil. 2:6-8   Christus Jezus, Die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof  

     heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft  

     aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is, ... heeft Hij Zich vernederd en is  

     gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 

Mark.10:45    Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen,  

     maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen. 

Joh. 5:17   Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook. 

Joh. 17:4    Ik heb U [Vader] verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen,  

     dat Gij Mij te doen gegeven hebt.    

Markus toont Jezus, in Zijn ononderbroken, doorgaande werkzaamheden, vele malen verwoord door:   

     En Hij… en Hij… en Hij..    en eveneens: “terstond”… [± 40 keer]  

 
Het Evangelie van Lukas, zinnebeeldig voorgesteld door de mens  →    Jezus, de Zoon des mensen 

Lukas benadrukt de Menswording van de Heer Jezus: Zijn geboorte, Zijn ontwikkeling als Mens, in het 

midden van het volk Israël: Zacharia, Elisabeth, de herders, Simeon, Anna, in de tempel, omstanders…  

Luk. 3:38   Geslachtsregister van Jezus Christus: Jezus, … de Zoon van Adam, de Zoon van God 
         1 Tim. 2:5      Hebr. 2:14,17   Dan. 7:13         Joh. 3:13 (Staten vert.) 

Luk. 2:52    En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. 

Luk. 19:10    De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.  

Luk. 6:5   veel genezingen - dikwijls op sabbat – de Zoon des mensen is Heer over de sabbat.  

Lukas, de geliefde geneesheer, toont de Heer Jezus in Zijn ontferming over de gewone mens: 

eenzamen, de zwakken en behoeftigen, vrouwen in  kommervolle omstandigheden, ernstige zieken, etc. 

Luk. 9:51-19:44  Het verslag van de tocht van de Heer Jezus met Zijn discipelen van Galilea naar    

     Jeruzalem krijgt grote nadruk. Het wordt 7 maal onderbroken door een opmerking over 

     het reisdoel: Jeruzalem      Luk. 9:51    13:22    17:11      18:31    19:11,28,37 

     Jeruzalem, het centrum van Gods Heils-handelen, waar het lijden van de Heer Jezus  

     zal voorafgaan aan Zijn Koninklijke heerlijkheid.       Luk. 13:33-35  

Het onderwijs, dat Heer Jezus tijdens deze reis naar Jeruzalem aan Zijn discipelen geeft, tekent de 

volmaakte Mens Jezus in de grootheid van Zijn toewijding, in Zijn goedertierenheid, Zijn mededogen 

en liefde voor de mens, Zijn rechtvaardigheid en waarheid, ook in Zijn oprechte toorn aangaande 

misleidingen. Zij bevatten vele diepe lessen voor het dagelijkse leven van ieder mens.  

 

Het Evangelie van Johannes  
Johannes, zinnebeeldig voorgesteld door de arend.      →      Jezus, de Zoon van God 

De arend - beeld van de hemelse verhevenheid 

In het evangelie van Johannes getuigt Jezus nadrukkelijk - 40 keer - Hij is “de door God gezondene”.   

Als “ZOON van GOD” is Here Jezus naar de aarde gekomen om de wil van God, Zijn Vader, 

te volbrengen, de Verlossing van zonde, dood en verlorenheid, voor ieder, die in Hem gelooft.   
Joh. 1:14,34,49/50     3:16,17,18     5:25   11:4, 27   20:31     Joh. 17.   Matth. 27:54  

In het Johannes  Evang. is God, als “Vader”, 119 keer vermeld - 19 keer door Jezus als: “Mijn Vader”.  

  



Baruch Haba Be Sjem Adonai                           Gezegend Hij Die komt in de Naam des HEREN. 

© Stichting Sjofar 38 

Niemand heeft ooit God gezien;  
 

De Eniggeboren Zoon, Die aan den boezem des Vaders is, Die heeft Hem doen kennen.  Joh. 1:18    

Joh. 1:1          In den beginne was Het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 

Joh. 1:14          Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben  

      Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Enig geborene  

      des Vaders, vol van genade en waarheid. 
Joh. 17:6     Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen,  [JHWH – IK BEN DIE IK BEN] 

      die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. .. 
[openbaren  -   Gr. ‘phaneroo’:   zichtbaar maken, verschijnen, bekend worden  - manifesteren, duidelijk maken 

            ‘phanos’:      licht, fakkel  /  helder schijnen, glanzend]  

 

De bekendmaking van de Heer Jezus, Wie en Wat Hij is:   

Jezus zeide: 

Joh. 10:30           Ik en de Vader zijn ÉÉN. 

Joh. 14:9    Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; 

Joh. 14:11     Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is… 

Joh. 14:20 [17:21] Te dien dage zult gij weten, dat Ik in Mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. 

                  

VADER…IK  HEB  UW  NAAM  GEOPENBAARD            Joh. 17:5-6 

Joh. 8:12      Ik Ben  het Licht der wereld; wie Mij volgt,… zal het licht des levens hebben. 

Joh. 8:58         Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik. 

Joh. 6:35, 48, 51   Ik Ben  het Brood des levens;….  

Joh. 10:7      Ik ben  de Deur der schapen  -   Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:…  

Joh. 10:11,14    Ik ben  de goede Herder. De goede Herder zet Zijn leven in voor Zijn schapen; 

Joh. 15:1,5   Ik ben  de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Landman.  

Joh. 13:13     Ik ben   Meester  [Gr. didaskalos, leermeester],  en 

         Here…   [Gr.: Kurios – machthebber, hoogste wettelijke autoriteit]   

Joh. 14:6      Ik ben  de Weg en de Waarheid en het Leven;  

   niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Joh. 11:25     Ik ben  de Opstanding en het Leven;   

   wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, 

Openb. 22:16   Ik ben  de Wortel en het Geslacht van David, de blinkende Morgenster…. 

Openb. 1:8     Ik ben  de Alfa en de Omega, zegt de Here God,  

         Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.  

Openb. 1:17     Ik ben  de Eerste en de Laatste, (Wees niet bevreesd,…) 

Openb. 21:6     Ik ben  de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. …            Openb. 22:13 

Jesaja 44:6     Zo zegt  de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen:  

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

Jesaja 48:12      Hoor naar Mij, Jakob, Israël, Mijn geroepene.  

      Ik Ben  Dezelfde, Ik Ben de Eerste, ook Ben Ik de Laatste; 
 

Waarlijk, Deze, Jezus Christus, is de Zoon van God                

Hebr. 12:2                 Jezus is: de Oorsprong [Gr.“archēgos”], Leidsman en Voleinder des geloofs, 

1 Petrus 2:6   … een uitverkoren en kostbare hoeksteen,   

      en wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 
       [hoeksteen, de steen, gebruikt om de hoekpunten van bouwwerken te verstevigen, in stand te houden]  

Hebr. 1:3     [Jezus] … Die alle dingen draagt door het Woord Zijner Kracht… 

Matth.16:18 -       op deze Petra [de Rots - is Jezus Zélf !] zal Ik - Jezus, Jeshua - Mijn Gemeente bouwen  

1 Cor. 3:11      Een ander Fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen  

Joh. 20:31     Deze [woorden] zijn geschreven opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus,  

      de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het Leven hebt in Zijn Naam. 

Joh. 1:50    Rabbi [Meester], Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de Koning van Israël!  

Joh. 11:27     Ja, Here, ik geloof, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God,  

      Die in de wereld komen zou. 
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DE EERSTE KOMST VAN JEZUS CHRISTUS 
Het evangelie van het komende Koninkrijk 

 

Johannes de Doper, aangekondigd als wegbereider voor de HERE 

Mark. 1:1-3    Begin van het Evangelie van Jezus Christus. Gelijk geschreven staat bij de profeet 

      Jesaja [Jes. 40:3 ]: Zie, Ik zend Mijn bode voor uw aangezicht uit,  

die uw weg bereiden zal; de  stem van een, die roept in de woestijn:  

Bereidt de weg des HEREN, maakt recht Zijn paden,        

vgl. Mal. 3:1   Zie, Ik zend Mijn bode, die voor Mijn Aangezicht de weg bereiden zal;  (Elia) 
  [zie Matt. 17:9-13  Luke 9:28-31   Rev. 11:1-14] 

Luk. 1:15,17    Johannes de Doper: … met (de) Heilige Geest zal hij vervuld worden,  

… velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun God. 

      En hij zal voor Zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia,..  

ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden. 

Luk. 16:16     De wet en de profeten gaan tot Johannes [de Doper];  

sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods  

Matth. 3:2   Johannes zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
 

AANKONDIGING VAN DE GEBOORTE VAN DE HEER JEZUS 
 →  Jes. 9:1      Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht;  

over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 

→  Matth. 4:16     het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, [v.t.t.] 

en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods,  

is een licht opgegaan.   [v.t.t.!] 

Jes. 11:1     En er zal een rijsje [klein takje] voortkomen uit de tronk van Isaï  

en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.  

Jes.. 7:14     Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden 

      en een Zoon baren; en zij zal Hem de naam Immanuel geven.  

Matth. 1:23     Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en men zal Hem  

de naam Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons.  → Matth. 28:20 ! 

Matth. 1:22     Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here  

      door de profeet [Jesaja] gesproken heeft,…  

 

De geboorte van Jezus 

Lukas 2:1-6    Het geschiedde in die dagen,… een bevel … vanwege keizer Augustus dat het gehele 

     rijk moest worden ingeschreven….Jozef trok op… uit de stad Nazaret,… naar  

      de stad van David,.. Betlehem …. met Maria,… dat de dagen vervuld werden, … 

Matth. 1:18-21  De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus...  

Zij zal een Zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven [Hebr. Jehoshua].  

Want Hij is het, Die Zijn volk zal redden van hun zonden.         Luk. 1:31 

Luk 2:8-11,14  En er waren herders… En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd,  

want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 

U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. 
[N.B. de Naam wordt hier nog niet genoemd; wordt openbaar bij de besnijdenis !  Luk. 2:21] 

Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. 
Num. 24:16-17  God, de Allerhoogste ,...  een ster gaat op uit Jakob,  

een scepter rijst op uit Israël,               vgl. Gen. 49:10 

Matth. 2:1-6    zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, en vroegen:  

Waar is de Koning der Joden, Die geboren is?  

Want wij hebben Zijn ster in het Oosten gezien …      vgl. Num. 24:17 

Zij zeiden tot hem: Te Betlehem in Judea, want aldus staat geschreven door  

de profeet: En gij, Betlehem, land van Juda,...  

 uit u zal een Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.  

Jes. 9:1-5,6     Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,  

en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem:  

Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 
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“In de volheid des tijds” 
Gal. 4:4-5     Toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden,   

      … geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, 

Joh. 1:17      want de wet is door Mozes gegeven, 

      de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.  

Luk. 2:40, 52    Het kind groeide op en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid;  

 [Staten vert.]   en de genade Gods was op Hem. … En Jezus nam toe in wijsheid   Spr. 8. 

      en grootte [ontwikkeling,] en genade bij God en mensen.  

Joh. 4:22      het heil [redding] is uit de Joden; 

Jes. 42:1     Zie, Mijn knecht, die Ik ondersteun; Mijn uitverkorene,  

in Wie Ik een welbehagen heb. Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd:  

Hij zal de volken het recht openbaren.                 Matth. 12:18 

Luk. 4:17-19,21
b   En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld     →    Jes 61:1-2  ! 

en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is:  

De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft,  

om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden...  

om te  verkondigen het aangename jaar des Heren.  

Heden is dit Schriftwoord voor uw oren vervuld.  

 
Bij Zijn optreden wijst Jezus naar de hierop betrekking hebbende profetische uitspraak in het O. T.  

Matth. 4:17   Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen:  

Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.  

Matth. 8:17     … opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet... 
      vgl.  Matth. 1:22    2:15,17    4:14    12:17    13:35    21:4  etc  etc. 

Matth. 9:35  En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en 

verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal.  

Matth.14:14     Jezus zag een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen  

en genas hun zieken. 

Markus 6:56   En waar Hij ook kwam in dorpen of steden of gehuchten, daar legden zij de zieken 

op de markten en smeekten Hem,… En allen, die Hem aanraakten, werden gezond. 

Joh. 6:2    →  En Hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen, … 

Lukas 4:22     En allen betuigden hun instemming met Hem en verwonderden zich over  

de woorden van genade, die van Zijn lippen kwamen… 
 

De Heer Jezus Hij profeteert…; geneest, veelvuldig op de sabbat; Hij doet wonderen; Hij drijft boze 

geesten uit; doden wekt Hij op. De Heer Jezus onderwijst, bij voorkeur in de tempel. Hij spreekt in 

gelijkenissen -  geestelijke lessen, op het dagelijks leven van toepassing.  Luk. 9.-19.    Joh. 6.-8.   14.-16. 

Hij vermaant en bestraft de Schriftgeleerden - “wee u…”  zeven keer uitgesproken!  zie Matth. 23.  

Lukas 19:46   en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: En Mijn huis [de tempel] zal een 

bedehuis zijn, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. 

Markus 7:6-8  Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen.  

Lukas 11:52    Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; …. 
 

Lukas 4:32     En zij stonden versteld over Zijn leer, want Zijn Woord was met gezag. 

Joh. 7:46      Nooit heeft een mens zó gesproken, als deze Mens spreekt!  

Lukas 9:43a      En allen stonden verslagen over de Majesteit Gods.  
Lukas 8:25     En zij werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkander:  

Wie is toch Deze, …    

Joh. 9:36      Wie is Hij, Here, dat ik in Hem moge geloven? 

Joh. 4:29      ….  zou Deze niet de Christus [de Gezalfde, de Messias] zijn?  

Joh. 6:15      Daar Jezus bemerkte, dat zij zouden komen en Hem met geweld meevoeren om   

      Hem koning te maken, trok Hij Zich weder terug in het gebergte, geheel alleen. 

Lukas 5:16     … in de eenzame plaatsen om te bidden. 
 

Luk. 6:12    Hij [Jezus] bracht de nacht door in het gebed tot God. 
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UW  KONINKRIJK  KOME ….       
 

Markus 1:15   en Hij [Jezus] zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. 

Bekeert u en gelooft het evangelie. 

      [Jezus’ woorden wijzen op een spoedig aanbreken van het Koninkrijk Gods]  

 

Johannes de Doper vraagt of Jezus, de Christus, de Messias is. 

Matth. 11:2-3   Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus  

en liet Hem ... de vraag overbrengen:  

Zijt Gij het, Die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? 

Jezus antwoordt:   

Matth. 11:4-6    Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet:  

      blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd  

en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie.  

Luk. 16:16     De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het  

Evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin.  

Matth. 11:12
b
   .... en geweldenaars grijpen ernaar.              zie pg. 55. 

Joh. 12:13    Hosanna, gezegend Hij, Die komt in de naam des Heren! …  

… de koning van Israël!  

Matth. 16:13-21   Jezus … vroeg … Zijn discipelen en zeide:  

Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?.... 

Vers 15      Hij zeide tot hen: … Wie zegt gij, dat Ik ben? 

Vers 16      Simon Petrus antwoordde en zeide:  

Gij zijt de Christus, [de Gezalfde, de Messias] de Zoon van de levende God! 

Vers 17      Jezus antwoordde en zeide: …vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard,  

maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Vers 20      Toen verbood Hij met nadruk Zijn discipelen aan iemand te zeggen:  

Hij is de Christus. 

Vers 21     Van toen aan begon Jezus Christus Zijn discipelen te tonen,  

dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten  

en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden  

en ten derden dage opgewekt worden. 

Luk. 17:25     … eerst moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht. 
 

Matth. 17:1-2   Jezus neemt Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede  

en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 

      En Zijn gedaante veranderde voor hun ogen en Zijn gelaat straalde gelijk de zon  

en Zijn klederen werden wit als het licht. 

Lukas 9:30-31    En zie, twee mannen spraken met Hem, en wel Mozes en Elia.   

      Dezen, in heerlijkheid verschenen, spraken over Zijn uitgang,  

die Hij te Jeruzalem zou volbrengen. 

Matth. 17:5   Een lichtende wolk overschaduwt de discipelen,  

 en zie, een STEM uit de wolk zeide:  Deze  is  Mijn  Zoon,  de  Geliefde,  
      in  Wie  Ik  Mijn  welbehagen  heb;  hoort  naar  Hem!       
Matth. 17:9     En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende:  

Vertelt niemand dit gezicht, vóórdat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt. 
 

Lukas 18:34     En zij [de discipelen] verstonden geen van deze dingen; en dit Woord was  

St.vert.    voor hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd. 

1 Petr. 1:10-11   Naar deze zaligheid [Gr. ‘soteria’ – redding] hebben gezocht en gevorst de profeten,  

      die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, 

      terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus -  

      Die in hen was [Staten vert.] -  doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van  

      al het lijden, dat over Christus zou komen,  

      en van al de heerlijkheid daarná. 
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JEZUS’ PLAATSVERVANGEND  LIJDEN EN STERVEN 
 

Matth. 5:17-18  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden;  

      Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.  

Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota  

of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.  

Luk. 18:31    Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten geschreven is,   

zal aan de Zoon des mensen volbracht worden.  

Matth. 20:19     En zij zullen Hem overleveren aan de heidenen om Hem te bespotten en te geselen  

        en te kruisigen, en ten derden dage zal Hij opgewekt worden.     
        vgl. Matth. 17:22-23     Luk. 9:22 

   → Joh. 11:49-52   Kajafas:  gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat één Mens sterft voor het volk  

en niet het gehele volk verloren gaat...  

als hogepriester van dat jaar profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het 

 volk,....  maar ook om de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen. 
 

Filipp. 2:6     Christus Jezus, … Die in de gestalte van God zijnde…  

Filipp. 2:7     Zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht [slaaf] aannemend,  

de mensen gelijk [beter: “naar hun gelijkenis” – vgl. Gen. 1:26] wordend. 

Filipp. 2:8     En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd,  

gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. 

Jes. 53:1-6    Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, ... Hij was veracht en van mensen verlaten,  

      een man van smarten en vertrouwd met ziekte,  

ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt;… 

om onze overtredingen werd Hij doorboord,  

om onze ongerechtigheden verbrijzeld;  

de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,  

 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg,  

 maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen. 

Gal. 1:3-4     Jezus Christus,  Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden,  

      om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld,  

      naar de wil van onze God en Vader,  

 

… zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. 

Mark. 10:45     Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen,  

      maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen.  

Luk. 22:42     Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg;  

doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede!  
Hebr. 10:5-7     Daarom zegt Hij bij Zijn Komst in de wereld: Slachtoffer en offergave  

hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een Lichaam bereid; 

…Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik... om Uw wil, o God, te doen. 

Hebr. 9:26   thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen  

om door Zijn offer de zonde weg te doen.  

Lev. 17:11     Want de ziel van het vlees is in het bloed;  
      daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, 

Staten Vert.    om over uw zielen verzoening te doen;  

      want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen. 

Hebr. 9:22   zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.  
  

Joh. 1:29    Zie, HET LAM GODS, dat de zonde der wereld wegneemt.  

Joh. 1:36      ziende op Jezus,… Ziet, het Lam Gods! 
 

1 Petr. 1:18-19    vrijgekocht... met het kostbare [onsterfelijke] bloed van Christus,  
      als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam.  

 
 



Baruch Haba Be Sjem Adonai                           Gezegend Hij Die komt in de Naam des HEREN. 

© Stichting Sjofar 43 

JEZUS CHRISTUS, HOGEPRIESTER 
 

In Hem hebben wij de verlossing 

Joh. 3:16     Want alzó lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven 

      heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, ... eeuwig leven hebbe.  

Efez. 1:7      En in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed,  

de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom Zijner genade,     Col. 1:14  

Col. 1:20      vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises,             Hebr. 9:12                                          

1 Joh. 5:9-13    ….opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 

1 Petr. 1:18-19  wetende, dat gij... zijt vrijgekocht... met het kostbare bloed van Christus, 

 

Het kruis van Golgotha  
Matth. 27    Mark. 15     Luk. 23    Joh. 19 

Joh. 10:17-18    Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik Mijn leven afleg om het weder te nemen.  

      Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af.  

Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen;  

dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.  

Hebr. 12:2     Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, Die, om de vreugde, welke vóór  

Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, 

Gal. 3:13      Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet  

door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven:  

Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. 

Deut. 21:23    een gehangene is door God vervloekt 

1 Petr. 2:24    Die Zelf onze zonden in Zijn Lichaam op het hout gebracht heeft,   

opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven;  

en door Zijn striemen zijt gij genezen.  

Hebr. 7:27     Die niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor  

      zijn eigen zonden behoeft te brengen en daarna voor die van het volk,  

      want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht. 

Hebr. 9:12     … en dat niet met het bloed van bokken en kalveren,  

      maar met Zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan  

      in het Heiligdom [Gr. Hagion – het Allerheiligste],          

      waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. 

Rom. 6:10     Want wat Zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven;  

      wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. 

Hebr. 10:10     Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd  

      door het offer van het Lichaam van Jezus Christus.  
2 Cor. 5:21     Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,  

opdat wij  zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.  

Joh. 19:30    HET  IS  VOLBRACHT!  
Matth. 27:51-53    En zie,.. het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën…, 

      en de graven gingen open, en vele lichamen der ontslapen heiligen werden    

      opgewekt. En zij gingen uit de graven ná Zijn opstanding…. 

 
De wijsheid Gods 

1 Cor. 2:9     Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is  

      opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 

1 Cor. 2:8     En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van 

      haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben!!.  

1 Cor. 1:18     Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid,  

maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 
 

1 Cor. 2:2     Want ik had niet besloten iets te weten onder u,  

dan Jezus Christus en Die gekruisigd. 
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OPSTANDING  EN  HEMELVAART. 

 

Dat gij niet gelooft alles wat de profeten geschreven hebben....  
Matth. 28:5-8    ... de engel antwoordde...  Hij is hier niet, 

Luk. 24:5-6     Wat zoekt gij De Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 

2 Cor. 13:4     Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft uit de kracht Gods. 

Openb. 1:17-18   Ik ben …de Levende,… en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.  
 

De Heer Jezus tot Zijn discipelen, nu apostelen - “uitgezondenen”: 

Luk. 24:25-27   En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft  

álles wat de profeten gesproken hebben!  

Moest de Christus dit niet lijden om in Zijn heerlijkheid in te gaan?  

En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit,  

wat in al de Schriften op Hem betrekking had.  

Luk. 24:44    Hij zeide tot hen: Dit zijn Mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was,  

dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten  

en de psalmen moet vervuld worden.  

Lukas 24:31     En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem; ….       vgl. Gen. 3:7 

       

De Hemelvaart 

Joh. 14:2      Ik ga heen om u plaats te bereiden;  

Hand. 1:8-9a   … gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt,  

en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria  

en tot het uiterste der aarde. 

Luk. 24:51     En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.   

Hand. 8:9b-11  En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen,  

en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 

      En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henen voer,  

zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 

        die ook zeiden: Galilese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel?  

Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel,  

zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. 
      Zach. 14:4 Zach. 12:10    Joh. 19:37  Openb. 1:7       Eze.. 43:4      Matth. 24.  25. 

Ps. 68:19      Gij zijt opgevaren naar den hoge;            Efe. 4:8 

Hand. 3:21     Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen,  

      waarvan God gesproken heeft bij monde van Zijn heilige profeten, van oudsher. 

 

Jezus Christus heeft Zich gezet aan de Rechterhand van God in de hemel 

Efez. 1:20     … door Hem uit de doden op te wekken  

en Hem te zetten aan Zijn Rechterhand in de hemel,, 

Hebr. 9:24          om thans, ons ten goede, voor het Aangezicht Gods te verschijnen;  

1 Joh. 2:1     En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak      Hebr. 7:25 

bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;  

Hebr. 9:11-12    Christus, opgetreden als Hogepriester der goederen, die gekomen zijn,  

is door de grotere en meer volmaakte tabernakel,  

niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping,…  

met Zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in Het Allerheiligste, 

 waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.  

Hebr. 10:11-12  Deze [Jezus Christus]… is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht,  

voor altijd gezeten aan de Rechterhand van God,        Hebr. 1:3 

Hand. 5:31    Hem heeft God door Zijn Rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland  

om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. 

Ps. 110:1             Aldus luidt het woord des HEREN tot Mijn Here: Zet u aan Mijn Rechterhand,  

totdat Ik Uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor Uw voeten.  
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De gelovigen hebben vrije toegang tot de Troon der Genade 

 
Hebr. 2:14-18   Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben,  

      heeft ook Hij op [bijna
(
*

)
] gelijke wijze daaraan deel gekregen,  

gegeven, opdat Hij door Zijn dood hem, die de macht over de dood had,  

de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven 

 door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren....  

 Daarom moest Hij in alle opzichten aan Zijn broeders gelijk worden,  

opdat Hij een barmhartig en getrouw Hogepriester zou worden bij God,  

om de zonden van het volk te verzoenen.  

Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft,  

kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. 
 

Hebr. 4:15-16   Want wij hebben geen Hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, 

      maar Een, Die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest,  

       doch zonder te zondigen.  

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade,… 

Hebr. 7:25   Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan,  

daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. 

Rom. 8:34    wie zal veroordelen?  

      Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is,  

      Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. 

Rom. 8:26-27   En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp;  

want wij weten niet wat wij bidden  zullen naar behoren,  

maar de Geest Zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.  

 En Hij, Die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes,  

dat 
(*) 

Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. 

       

 
 (*)  ‘op bijna gelijke wijze’ - In het Grieks staat hier: “para- plèsioos”     Hebr. 2:14  

  Jezus is de mens bijna gelijk geworden, uitgezonderd Zijn onsterfelijk bloed !  

 de ziel [het leven] van het vlees is in het bloed; …         Levi 17:11a   

 Maria heeft Jezus ontvangen door de Heilige Geest.           Lukas 1:35  

 De Here Jezus: 
 Niemand ontneemt het [Leven] Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af.      Joh. 10:18 

 Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen;….           
 dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen. 

 In het bloed van Jezus bevindt zich niet het bederf van de dood, de sterfelijkheid ! 

 In het bloed van de Heer Jezus is eeuwig Leven en  

 het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.!      1 Joh. 1:7 
 

 

 

 

notitie 

Vier bijzondere ambten, die de HEER Jezus vervult op aarde – in volgorde (!): 

bij Zijn eerste Komst: 

- Profeet, 

- Hogepriester  - Hij is ook het Offerlam. 

bij Zijn Wederkomst: 

- Rechter 

 - Koning 

 

 

 

 

 



Baruch Haba Be Sjem Adonai                           Gezegend Hij Die komt in de Naam des HEREN. 

© Stichting Sjofar 46 

DRIE BELANGRIJKE VRAGEN. 

  Wie  is  God? 

  Wat  heeft  Hij  gedaan? 

  Wat  heeft  de  mens  daarmee  gedaan? 
 

Het antwoord op deze vragen bepaalt het antwoord op de volgende kernvraag:  

       Waar  brengt  u  de  eeuwigheid  door? 
       In Gods tegenwoordigheid of  buiten Gods tegenwoordigheid?  

   
De Verlossing die God biedt - op grond van Jezus’ offer - is voor ieder mens verkrijgbaar. 

Joh. 3:16-17     Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 

      heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven  

      hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden,  

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 

 Titus 2:11    Want de genade Gods is verschenen,  

      Heil brengend voor alle mensen,… 

 

Alle mensen zijn zondaar. 

Jes. 53:6    Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, 

Rom. 3:23     Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 

 

Door Adams ongehoorzaamheid leeft de gehele mensheid gescheiden van God, is dus levend dood. 

Jes. 59:2      uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God,  

en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. 

Rom. 1:18     Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en   

      ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,  

Rom. 5:12    Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen  

en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan,  

omdat allen gezondigd hebben;  

 

God, in Zijn gerechtigheid, moet de mens verloren laten gaan. 

Rom. 6:23
a
    Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, 

 

De mens sterft éénmaal. 

Hebr. 9:27     En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, 

 

God is leven. 

Ps. 36:10      Want bij U is de bron des levens,  

Hand. 17:25     daar Hij Zelf aan allen leven en adem en alles geeft. 

 

God, in Zijn liefde, wil de mens redden. 

2 Sam. 14:14    God neemt echter het leven niet weg, maar zoekt wegen  

dat een verstotene niet van Hem verstoten blijve.  

Rom. 6:23
b   de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. 

 

Alleen door het brengen van een volmaakt offer kan verzoening tussen God en mens tot stand komen. 

Hebr. 10:1-4   de wet.... nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden,  

die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken....  

1 Joh. 2:2     Hij [de Heer Jezus] is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze,  

maar ook voor die der gehele wereld. 
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Het offer van een volmaakt Mens  [Jezus Christus] is de enige weg tot redding. 

Hand. 4:12    En de behoudenis is in niemand anders,  

want er is ook onder de hemel geen andere NAAM aan de mensen gegeven,  

waardoor wij moeten behouden worden.  

 

God werd mens; de Mens Jezus Christus. 

1 Tim. 2:5  lett.  Want er is één God en één middelaar Gods en der mensen,  

de Mens Christus Jezus,  

Phil. 2:5-8    Christus Jezus... in Zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd  

en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.  

 

Hij stierf aan het kruis om zondaren vrij te kopen. 

Mark. 10:45     Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen,  

maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen.  

 

Hij legde Zijn leven vrijwillig af en ging de dood in. 

Luk. 23:46     Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.  

En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. 

 

Omdat Hij schuldeloos was, was Hij ook niet onderhevig aan de macht van de dood. 

Hand. 2:25, 27,31  David: Ik zag de Here te allen tijde voor mij;.... omdat Gij Mijn ziel niet  

aan het dodenrijk zult overlaten, noch Uw Heilige ontbinding doen zien.....  

 heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de Opstanding van de Christus,  

dat Hij niet aan het dodenrijk is overgelaten,  

noch Zijn vlees ontbinding heeft gezien.  

 

Hij stond op uit de dood en Hij leeft. 

Openb. 1:18     Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden,  

en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.  

 

 

Alleen kennis hebben van deze heilsfeiten geeft nog geen behoudenis. 

       

      “Wat moet ik doen om behouden te worden?”  Hand. 16:30 

             

Adam kreeg aan de zonde deel door te eten van de verboden boom. 

Gen. 2:16-17   En de HERE God legde de mens het gebod op:  

      Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,  

      maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten,  

      want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. 

Gen. 3:17,19    Omdat gij.... van de boom gegeten hebt, waarvan Ik u geboden had:  

Gij zult daarvan niet eten, ...stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.  

 

De mens krijgt deel aan het Leven door te ‘eten’ van het offer Jezus Christus. 

Joh. 6:33      want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt  

en aan de wereld het leven geeft. 

Joh. 6:35      Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt,  

zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.  

Joh. 6:48      Ik ben het brood des levens.  
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Joh. 6:51      Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is.  

      Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven;  

en het brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, voor het leven der wereld.  

Joh. 6:54      Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven  

en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. 

Joh. 6:57-58     Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader,  

zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij.  

Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vaderen gegeten 

hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.  

Openb. 3:20    Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort  

en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen  

en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 

 

De mens moet zich één maken met het offer van de Heer Jezus. 

De mens moet deel krijgen aan dat offer. Oudtestamentische voorbeeld: 
Lev. 16 – Grote Verzoendag.  

Lev. 4:29     Hij zal zijn hand op de kop van het zondoffer leggen 

Gal. 2:20      Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik,  

dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.  

En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof  

in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. 

 

Jezus Christus moet in de mens leven. 

Hebr. 11:6
b   

Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat  

en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

2 Cor. 13:5     Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf.  

Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is?  

Want anders zijt gij verwerpelijk.  

 
Jezus is nu in de hemel. Hij zond Zijn Geest, de Heilige Geest. 

Joh. 16:28    Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen;  

Ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader. 

Joh. 16:7     Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga.  

Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster [de Heilige Geest] niet tot u komen,  

maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 

Joh. 14:16-17    Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid 

      bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,  

want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem,  

want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 

Rom. 10:8-10    Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het Woord des geloofs,..  

      Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en in uw hart gelooft,  

dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,  

zult gij behouden worden;  

want met het hart gelooft men tot gerechtigheid  

en met de mond belijdt men tot behoudenis. 

 

De belijdenis voor God, zondaar te zijn,  

en het offer van de Heer Jezus, als redding, nodig te hebben, wordt door God gehoord.  

De erkenning dat Jezus, als Zoon van God, met Zijn leven en Zijn bloed,  

het enig voldoende betaalmiddel heeft gegeven, is naar Gods welbehagen. 
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De bede tot Jezus Christus om in iemands hart te komen wonen, wordt door Hem verhoord.  

 

Dít is bekering én wedergeboorte, dit is: doop met Heilige Geest. 

Joh. 3:3      Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,  

tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.  

Joh. 3:5-6     Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt  

uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.  

Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 

Openb. 3:20    Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort  

en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen  

en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 
 

Mark. 1:8     Johannes de Doper:  Ik heb u gedoopt met water,  

maar Hij zal u dopen met Heilige Geest.  

Joh. 1:33     Op Wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven,  

      Deze is het, Die met … Heilige Geest doopt. 

Hand. 1:5     Want Johannes doopte met water, maar gij zult met …Heilige Geest gedoopt   

      worden, niet vele dagen na deze.  

1 Cor. 12:13     … want door één Geest zijn wij allen tot één Lichaam gedoopt, (het Lichaam van  

      Jezus Christus) - hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen,  

en allen zijn wij tot één Geest gedrenkt.  

 

De waterdoop, volgend op bekering en wedergeboorte, is daar onlosmakelijk mee verbonden. 

Dit is een daad van gehoorzaamheid. 

Hand. 2:38     Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de NAAM … Jezus Christus,... 

Hand. 10:48     En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. 

Rom. 6:3-11    Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn,  

in Zijn dood gedoopt zijn?  

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat,  

gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de Majesteit des Vaders,  

zo ook wij in  nieuwheid des levens zouden wandelen.   

 Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn dood,  

zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn Opstanding;...  

Staten vert. “… één plant geworden in …” 

Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wél dood zijt voor de zonde,  

maar levend voor God in Christus Jezus. 

Gal. 3:27      Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. 

 
 

 
                [zie website: www.profetischwoord.nl “het zondaarsgebed”] 
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OOK HET  NIEUWE  VERBOND  IS  MET  ISRAËL  GESLOTEN 
 

Het nieuwe verbond is aan ISRAËL beloofd 
Jer. 31:31-33   Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël  

en het huis van Juda een Nieuw Verbond sluiten zal. 

 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen  

bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: Mijn verbond, dat zij 

verbroken hebben, hoewel Ik Heer over hen ben, luidt het woord des HEREN.   

[Staten vert.  “… hoewel Ik hen getrouwd had….”] 

Maar, dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal ná deze dagen,  

luidt het woord des HEREN: Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in  

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

Luk. 22:14-20    En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem.  

      En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd.  

      Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal,  

      vóórdat het vervuld is in het Koninkrijk Gods.  

      En Hij nam....  de beker, na de maaltijd, zeggende:  

Deze beker is het Nieuwe Verbond in Mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. 

Matth. 26:28  [n.bg. vert.] … dit is het bloed van Mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt … 

→   In de grondtekst 
 
staat: “Want dit is Mijn bloed van het Nieuwe Verbond”. 

Mark. 14:24 - n.bg. vert. - Hij zeide..: Dit is het bloed van Mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt. 

   →   In de grondtekst staat: “Dit is Mijn bloed van het Nieuwe Verbond”. 
      vgl. Hebr. 8:8-12   9:15   12:24    13:20 

 

Luk. 24:26   Moest de Christus dit niet lijden om in Zijn heerlijkheid in te gaan?  

Luk. 24:46-47    En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden  

en ten derden dage opstaan uit de doden,  

en dat in Zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden  

aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 

Matth. 28:19   Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen  

 en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes  

en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 

Matth. 28:20     En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. [deze ‘aion’, eeuw]  

 

 

 

Oproep aan het gehele volk Israël 

Hand. 3:19-21    Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden,  

opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 

        en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 

        Hem moest de hemel opnemen  

      tot de tijden van de wederoprichting aller dingen,  
waarvan God gesproken heeft  

bij monde van Zijn heilige profeten, van oudsher. 
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Uitstorting van Gods Heilige Geest  
De vorming van de Gemeente, “het Lichaam van Jezus Christus”       →      zie ook pg. 53   

 
Hand. 2:1-4    En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen [de apostelen] tezamen bijeen. 

      [Pinksterdag – Joods Wekenfeest, eerste oogst, 50 dagen ná Pascha -  Lev. 23:15-22] 

vers 2      En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag  

      en vulde het gehele huis, waar zij [de apostelen] gezeten waren; 

vers 3      en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden,  

      en het zette zich op ieder van hen; 

vers 4      en zij werden allen vervuld met de heilige Geest 

      en begonnen met andere tongen [talen] te spreken,  

      zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. 

vers 5      Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken    

      onder de hemel; en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop  

      en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken….. 

vers 12b    Wat wil dit toch zeggen?  

vers 22    Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër,  

      een Man u van  Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen,  

      die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, 

vers 23      Deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd,   

      hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood…. 

Hand. 3:13-15    De God van Abraham en Izaäak en Jakob, de God onzer vaderen, heeft Zijn Knecht 

      Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van   

      Pilatus, ofschoon deze oordeelde, dat men Hem moest loslaten…. 

      de Leidsman ten leven… 

 

Hand. 2:32     Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. 

vers 33      Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is  

      en de belofte des Heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft,  

      heeft Hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort…. 

vers 36      Dus moet ook het ganse huis Israels zeker weten, dat God Hem en tot Here  

      en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. 

vers 37     Toen zij [Joden in Jeruzalem] dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en 

      zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 

vers 38      En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen  

      op de naam [van] Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden,  

      en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 
 

vers 41      Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen  

      en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. 

vers 42      En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap,  

      het breken van het brood en de gebeden. 
.        

verkondigt het evangelie aan de ganse schepping..              Mark 16:15    

Hand. 8:1     En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem;  

en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, … 

Hand. 8:4     Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door, en verkondigden het Woord 

Hand. 9:31     De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede;  

zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren,  

en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.  

Hand. 10:1-2  Cornelius, een Romeins officier,  een godvruchtig man, een vereerder van God, … 

die vele aalmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad.  

komt met zijn gehele huis tot geloof. 

Hand. 10:45    En al de gelovigen uit de besnijdenis, … stonden verbaasd,  

dat de gave, de Heilige Geest, ook over de heidenen was uitgestort, 
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DE KOMST VAN HET KONINKRIJK GODS IS UITGESTELD   
 

1. Het Nieuwe Verbond is met Israël gesloten.         Rom. 9:4-5 Luk. 22:20 

Jezus Christus is gekomen tot redding van:  

   de verloren schapen van het huis Israël;         Matth. 15:24.  

  en - plaatsvervangend - de dood te sterven van zondaren en zó de dood te overwinnen.                       

 

 Israël - Handelingen 2:36-39  . 

Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem [Jeshua]  

én tot Here [Kurios] én tot Christus [Gezalfde] gemaakt heeft, … 

Want voor u [Israël] is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn
(*)

,…  

zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. 
(*) 

lett.: het volk Israël (!) “dat naar de verte gegaan is” (d.w.z. in ballingschap buitenslands verblijft) 

 

Als het gehele volk, gans Israël, - dáár en toen - de Here Jezus ná Zijn lijden, dood, opstanding  

en hemelvaart, zou hebben aanvaard, dan zou Koning Jezus - dáár en toen - 2000 jaar geleden, 

terug gekomen zijn.  Het Koninkrijk Gods in hemel én op aarde, zou dan aangebroken zijn. 

Doordat het merendeel van het volk Israël de Heer Jezus heeft afgewezen als de komende Messias,  

de van God Gezondene, kwam er voor een deel verharding [verblinding] over het Joodse volk. 

2 Cor. 3:14-15 ... wanneer Mozes [de Wet] voorgelezen wordt, (ligt er) een bedekking over hun hart
 

 

2.  De Komst van het Koninkrijk Gods is uitgesteld  

Ná de afwijzing van de Here Jezus door Israël, als geheel volk, liet Paulus weten:  

“voortaan zal ik mij tot de heidenen wenden… tot heil.. tot aan het uiterste der aarde”      
Hand. 13:46-48,49    18:6 28:16-23,24-29 
Sindsdien hebben de heidenen voorrang gekregen, om, door bekering en wedergeboorte, samen  

met het gelovig overblijfsel van Israël (Rom. 11:1-5),  deel te krijgen aan het Lichaam van Christus, 

(de Gemeente), die gevormd is op de  dag van de uitstorting van Heilige Geest          Hand. 2. 

Eerst Jeruzalem, daarná Samaria, daarná de heidenen.           resp. Hand.  hfdst. 2. 8. en 10. 

Aanvankelijk werd nog “het evangelie van het Koninkrijk Gods” gepredikt,     Hand. 8:12   28:23 

maar Paulus spreekt later over “het evangelie der genade”:          Hand. 20:24-25 

 

3.  Aan Paulus wordt het geheimenis van de Gemeente geopenbaard 

Paulus legt uit in Efeze  hfdst. 3., dat een geheel nieuw gebeuren, de Vorming van de Gemeente  

- bestaande uit Joden én heidenen - in Oud Testamentische tijd een geheimenis was.         zie pg. 53 

Dit geheimenis is door de HERE aan Paulus, als eerste, geopenbaard.           vgl. Hand. 11:17-18 

 De Gemeente bestaat uit wederom geboren Joden en wederom geboren heidenen, ‘christenen’ 

 De brieven van de apostelen zijn gericht aan de Gemeente - een volk naast Israël -    Hand. 11:26 

Nergens in het Nieuwe Testament is te lezen, dat met de vorming van de Gemeente een einde is

 gekomen aan Israël als Gods Heils-orgaan(!), als zou de Gemeente (de Kerk) een voortzetting zijn,  

in de plaats van Israël gekomen zijn, ‘het geestelijk Israël’. Deze lering is geheel onjuist!  
                    Zie ook de  brochure: “Daar was veel water” 
 

Paulus zegt tot de heidenen aangaande Israël: 

2 Tim. 2:8   Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David,  

Rom. 11:28
a 

 Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, 

Rom. 11:28
b   naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. 

 Rom. 11:32    Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten,  

     om Zich over hen allen te ontfermen. 

 Rom. 11:26         … aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat:  

      De Verlosser zal uit Zion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. 

 

Deze verkiezing gaat van God uit. En God laat niet varen het werk Zijner handen. 
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DE  BEDELING  DER  GENADE 
 

Gods Heilsplan beoogt:  
Efeze. 1:10     … in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen 

[Stat.vert.]   in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; 

[“Bedeling” – Grieks: “oikonomia” – (staat-)huishoudkunde, bestuur, rentmeesterschap, indeling]  

Deze bedeling, een nieuwe periode, begint met de vorming van de Gemeente, aanvankelijk bestaande  

uit ‘Joden-voor-Jezus’; daarna vooral uit ‘niet-Joden-voor-Jezus’, christenen. 

  

De Gemeente  –   Het Lichaam van Jezus Christus, 

[Rom. 12:4-5    1 Cor. 10:16    12:12-13,27      Efe.. hfdst. 1.,2.4,5,    Col. hfdst. 1.   etc. ] 

Efeziërs 2:20    gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,  

      terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 

Col. 1:13-18-30  Hij [Jezus Christus] is het Hoofd van het Lichaam, de Gemeente.  

      Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, … Hij onder alles de eerste….  
Efeze 4:11-13, 15   En Hij [Jezus Christus] heeft zowel apostelen als profeten gegeven,  

zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot  

dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen  

de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben,  

de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.  

       … dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende,  

in liefde in elk opzicht naar Hem toe, Die het Hoofd is, Christus. 
 

De openbaring van een Geheimenis - een volk vergaderd voor Zijn Naam - Jeshua, Jezus ! 

Hand. 15:14   Simeon [Petrus] heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is  

een volk (mensen) voor Zijn naam uit de heidenen te vergaderen....  

Rom. 16:25-27  de openbaring van het geheimenis, … thans geopenbaard en door profetische 

schriften, volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des 

geloofs, bekendgemaakt onder alle volken....      zie Hand. 1:8 

Rom. 15:10-12    Verheugt u, heidenen, met Zijn volk. …. Looft, al gij heidenen, de Here,  

en laten alle volken Hem prijzen...  op Hem zullen de heidenen hopen.  

Efez. 3:1-12    ... gij hebt gehoord van de bediening [bedeling] door Gods genade mij (Paulus) met  

het  oog op u gegeven: dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, ... 

het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend  

is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is 

aan de heiligen, Zijn apostelen en profeten: dit geheimenis, dat de heidenen mede-

erfgenamen zijn, mede-leden en mede-genoten van de belofte in Christus Jezus  

door het evangelie, ...de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, .. 

Efez. 2:14    de tussenmuur, die scheiding maakte, - tussen Jood en heiden - is weggebroken  

 

“De bedeling der genade”  -             zie Staten vert.,  Efeze 3:2   Col. 1:25 

Hand. 20:24b     Paulus: … de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb  

  om het evangelie der genade Gods te betuigen.              

Rom. 1:5      door Wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid  

      des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen,    

      dán zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 

Gal. 3:29   Indien gij nu van Christus zijt, - dus moet ieder mens, persoonlijk, eerst in Christus 

komen - dán zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. 

Col. 1:26-27   De gelovigen. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van  

 dit geheimenis is onder de heidenen: Christus in u, de hoop der heerlijkheid. 

Gal. 3:28      Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en   

      vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.  

1 Cor. 12:13     want door één Geest zijn wij allen tot één Lichaam gedoopt, hetzij Joden,  

hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.  
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HET  LEVEN  VAN  DE  NIEUW-TESTAMENTISCHE  GELOVIGEN. 
  

De nieuwe mens 

2 Cor. 5:17     Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;  

het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 

1 Petr. 1:18-23  als wedergeboren, ... door het levende en blijvende WOORD van God. 

1 Cor. 1:30     uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden:  

      wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,     Efeze 4:20-24 

Col. 3:1-3     Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn,  

waar Christus is,...  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 

Hebr. 12:2     Laat ons oog... gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs,  

 

De gelovigen leven onder de wet van de Geest des Levens 

Efez. 1:7      En in Hem [de Here Jezus] hebben wij de verlossing door Zijn bloed,  

      de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom Zijner genade, 

Rom. 8:1-2    Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.  

      Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt  

van de wet der zonde en des doods.  

Col. 2:13-14     ... door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde  

en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:  

Rom. 6:14    … de zonde zal over u geen heerschappij voeren,  

want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.  

Efez. 1:13-14    In Hem zijt gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis,  

      hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met …  

      Heilige Geest.. die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk,  

      dat Hij Zich verworven heeft, tot lof Zijner heerlijkheid. 

1 Cor. 6:19     Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van [de] Heilige Geest,  

      Die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 
1 Cor. 3:17   Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

 

Het Woord van God 

Joh. 14:23    Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft,  

zal hij Mijn Woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben  

en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.  

Joh. 6:63      De Geest is het, Die levend maakt, he vlees doet geen nut; 

      de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn Geest en zijn Leven.  

Col. 3:16     Het Woord van Christus wone rijkelijk in u,..... en met psalmen, lofzangen  

en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.   

1 Joh. 2:5     Wie Zijn Woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt.  

Phil. 2:15-16   opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods….. 

      het Woord des Levens vasthoudende,        vgl. Jak. 1:21-22 

Openb. 1:3   22:10 Zalig... zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren,… de tijd is nabij.  

Openb. 3:8  →  ... gij hebt kleine kracht, maar gij hebt Mijn woord bewaard  

      en Mijn Naam niet verloochend.  

  

Geestelijke wapenrusting 

Joh.15:5      Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, 

      die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.    

Efez. 6:10-17   Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht.  

      Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden  

tegen de verleidingen des duivels;....   

1 Petr. 1:13    Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter,  

en vestigt uw hoop volkomen op de genade,...  

      u gebracht … door de openbaring van Jezus Christus. 
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De nieuwe levenswandel, een heilige wandel, in Christus Jezus     

Col. 2:6-7     Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, 

      geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem,  

      bevestigd wordend in het geloof,… ...overvloeiende in dankzegging. 

Col. 1:23     indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof  

      en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, 

Efez. 2:8-10    Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf:  

      het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.  

      Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen,  

      die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 

1 Petr. 1:15-16  maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig  

in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.  

Efez. 5:2      wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft  

      overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 

Efez. 5:8      Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here;  

      wandelt als kinderen des lichts,  

Gal. 5:16     Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.    Rom. 8:4 

Efez. 5:10     en toetst wat de Here welbehagelijk is. [Joh. 6:66 velen gingen [wandelden] niet meer mee!] 

Col. 1:10     om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen,  

      in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. 

Efez. 5:15-16   Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen,  

      u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. 

 

In de wereld, niet van de wereld 

1 Joh. 3:1     Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd  

      worden, … Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 

Joh. 16:33    In de wereld lijdt gij verdrukking, … Ik heb de wereld overwonnen. 

Joh. 15:19  … omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb,  

  daarom haat u de wereld.  

2 Tim. 3:12   allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.  

Matth. 16:24    Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf  

en neme zijn kruis op en volge Mij.             vgl.  Luk. 9:24 

Phil. 1:29-30    … genade verleend, … niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,  

Rom. 8:17    indien wij delen in Zijn lijden, is dat om ook te delen in Zijn verheerlijking. 

1 Petr. 4:13   Verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook  

met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring Zijner heerlijkheid. 

 

Gebed 

Col. 3:16      Het woord van Christus wone rijkelijk in u, … Gode dank brengt in uw harten.  

Phil. 4:4-7     Verblijdt u in de Here te allen tijde! … De Here is nabij.  

      Laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden  

      bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat,  

      zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 

Luk. 18:1     Hij sprak... dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.[lett. moedeloos worden] 

Luk. 22:40     Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.   

Luk. 22:46     Waarom slaapt gij? Staat op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt. 

Efez.  6:18-19    En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest,  

      om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, 

1 Thess. 5:17-21   Dooft de Geest niet uit,           
1 Joh. 5:14-15   En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben,   

dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort. … 

Efez. 3:20-21    Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer  

      te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en 

      in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid!     Amen.  
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HET  EINDE  VAN  DE  BEDELING  VAN  DE  GEMEENTE 
 

Beproevingen, valse profeten, valse leraars, vele verzoekingen, ver- en misleidingen  
Luk. 18:7-8     … als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan hét geloof vinden op aarde? 

2 Tim. 3:1    Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:  

1 Tim. 4:1-2   ... de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van  

het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door  

de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, 

1 Joh. 2:18-19   Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt,  

dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan,  

en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.  

Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet;… 
 

2 Petrus 3:3,4  Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij  

zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen:  

Waar blijft de belofte van Zijn komst? “...alles blijft zo als het altijd geweest is” 

2 Tim. 3:5    .... die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; 

2 Petr. 2:1-2  zo .... zijn er ook valse profeten onder het volk geweest,  

zoals ook onder u valse leraars zullen komen,  

die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen,  

zelfs de Heer, Die hen gekocht heeft, verloochenende  

en een schielijk verderf over zichzelf brengend.... 

zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 

Matth. 13:33     Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam  

en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was.  (zuurdesem is bederf) 

zuurdesem, 3 maten   - de Farizeeën    -   uiterlijk vertoon en starre dogmatiek (traditie) 

         - de Sadduceeën  -   vrijzinnigheid (hellenistisch, oecumenisch) 

         - Herodes    -   politiek, infiltratie, streven naar macht, onderdrukking.   
            Matth. 13:24-35     Matth. 16:6-12      Markus 8:15 

Judas 1:11     Wee hun, want zij zijn de weg van Kain opgegaan,     [eigen gerechtigheid] 

zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken  [losbandigheid] 

en door het verzet van een Korach ten onder gegaan.   [revolutie, rebellie] 
  

2 Thess. 2:7-9-11 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; … 

De komst van de wetteloze gaat gepaard met: krachten, tekenen  

en bedrieglijke wonderen, en … verlokkende ongerechtigheid, voor hen,  

die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, 

waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun  

een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,….   vgl. Exo 4:21     14:17 
 

1 Petr. 5:8     Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond  

als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 

Luk. 22:31,32    De Heer Jezus:…  zie, de satan heeft verlangd u te ziften als de tarwe, 

maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken.  

Matth. 26:41     Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt;  

de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 

1 Petrus 1:6,7   Verheugt u …, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd  

door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof,  

kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt,  

tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. 

Lukas 18:8   Maar, … als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan hét geloof vinden op aarde? 

1 Petr. 4:17     Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods;  

      als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen,  

die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?       Matth. 24:41    Matth. 7:23  
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DE OPNAME  VAN  DE  GEMEENTE. 
 

De Komst van de Heer Jezus voor Zijn Gemeente, zal plaats vinden vóór de Grote Verdrukking.  

De wedergeboren gelovigen - Joden en niet-Joden - zullen, naar de verkiezing der Genade, worden 

weggerukt van de aarde, en zijn niet gesteld tot de toorn van God, die zal komen.     

1 Thess. 5:9     God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid - 

      (Gr. ‘soteria’ - redding)  door onze Here Jezus Christus,… 

Verwachting 

Phil. 3:20     Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen,  

waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten, 

1 Petr. 1:3    Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar Zijn grote 

      barmhartigheid door de Opstanding van Jezus Christus uit de doden  

heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop,  

1 Petr. 1:5     die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid,  

welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.  

1 Thess. 1:9-10    en uit de hemelen Zijn Zoon te verwachten, Die Hij uit de doden opgewekt heeft, 

      Jezus, Die ons verlost van de komende toorn. 

2 Thess. 1:10    wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen  

en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; 

1 Joh. 3:2-3     Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn  

      zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn,  

wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.  

 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. 

Openb. 3:10-11  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u   

      bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal,..  

      Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.  
 

DE OPNAME VAN DE GEMEENTE - in een ondeelbaar ogenblik [Grieks: “atomos”], onverwacht!   

Joh. 14: 1-3   Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.  

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - 

want Ik ga heen om u plaats te bereiden;  

en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder  

en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.     ~ 

Joh. 17:24 !   … bij Mij zijn, om Mijn heerlijkheid te aanschouwen… 

1 Thess. 4:15-17  Want dit zeggen wij u met een Woord des Heren: wij, levenden, die achter-  

      blijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,  

      want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel  

en bij het geklank ener bazuin Gods, neerdalen van de hemel,  

en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;  

daarná zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken…  

de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.  

1 Thess. 4:18 Vermaant [bemoedigt, vertroost] elkander dus met deze woorden!. 

1 Cor. 15:50-58 Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft 

de onvergankelijkheid niet… een geheimenis….  

Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,  

in een ondeelbaar [Grieks: ‘atomos’] ogenblik [Grieks: ‘riphe’- lett. ‘lichtstraal’],  
bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken  

en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden,  

      en wij [die nog op de aarde zijn] zullen veranderd worden.  

Matth. 24:36-39,43 De Opname van de Gemeente zal volkomen onverwacht plaats vinden.  

      De Bijbel gebruikt hiervoor het beeld van de dief in de nacht. 

Matth. 24:36-42  Eén zal aangenomen worden en één achtergelaten;    Luk. 17:34-35 

Matth. 24:42   Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 

Matth. 24:44   Daarom, weest ook gij bereid,  

      want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
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BEOORDELING 
 

De wedergeboren gelovigen worden beoordeeld naar ‘de kwaliteit’ van hun nieuwe leven, ná hun 

bekering en wedergeboorte. Dit vindt plaats bij de ontmoeting met de Here Jezus. 

2 Cor. 5:10   Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden,  

opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft,  

      naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 

1 Cor. 4:5    Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt,  

Die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen  

en de raadslagen der harten openbaar maken.  

En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. 

Gal. 6:8    Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten,  

maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. 

1 Cor. 3:10-17  Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus,  

kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, 

kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen.  

Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt,  

en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.  

Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 

maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden,  

doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.  

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?  

Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden.  

Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

 

Loon. 

In het Nieuwe Testament is sprake van vijf  kronen, of kransen, bestemd voor de gelovigen: 

de kroon des levens,      bestemd voor martelaren en hen die beproefd worden; 
           Jac. 1:12     Openb. 2:10 
de kroon der heerlijkheid,   bestemd voor oudsten, leraren en herders; 
             1 Petr. 5:1-4  
de kroon des roems,     bestemd voor werkers in het Koninkrijk Gods; 
              Phil. 4:1    1 Thess. 2:19-20 
de kroon der rechtvaardigheid,   bestemd voor getrouwheid in het getuigen en voor allen  

           die de verschijning van de Here Jezus hebben liefgehad; 
             2 Tim. 4:8 
de kroon der onvergankelijkheid,  voor de ‘kwaliteit’ van het dagelijks leven van de gelovige. 
             1 Cor. 9:24-27 

 

 

Loon kunnen we verliezen 
Matth. 24:13      … wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 

1 Joh. 2:28    blijft in Hem, opdat wij,… niet beschaamd staan bij Zijn komst. 

2 Joh. 8     Let op uzelf, dat gij niet verliest.. maar uw loon ten volle ontvangt. 

Openb. 3:11    Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 

1 Cor. 3:15      maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, …. 

1 Cor. 9:24-27   Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen,  

doch dat slechts één de prijs kan ontvangen?  

Loopt dan zo, dat gij die behaalt!  

 En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles;  

zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke.  

Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar 

in de lucht slaat. Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang,  

om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 
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DE GROTE VERDRUKKING  -  DE ANTI-CHRISTELIJKE PERIODE. 
 

Het openbaar worden van de antichrist met al zijn verschrikkingen voor mens en maatschappij. 

 
Matth. 24:3-12  Toen Hij [Jezus] op de Olijfberg gezeten was, kwamen Zijn discipelen .. tot Hem..  

Zeg ons, .. wat is het teken van Uw Komst en van de voleinding der wereld?  

 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! ....  

Voortekenen:  oorlogen en geruchten van oorlogen, ... volk zal opstaan tegen volk,… 

      hongersnoden en aardbevingen ...  overlevering aan verdrukking…  

elkander overleveren en elkander haten… valse profeten - verleidingen…  

en gij [Israël] zult door alle volken gehaat worden om Mijns Naams wil…  

 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. 

Matth. 24:32-35  Leert van de vijgeboom - de terugkeer van het volk Israël en herstel van eigen land  
      Jezus: Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.  

 

DE GROTE VERDRUKKING 

Dan. 12:1    Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is  

sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe.   

Matth. 24:21-29  Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is  

      van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. … 

      en de machten der hemelen zullen wankelen.         Jer. 30:7 

Dan. 7:7-8, 20-25   Uit het laatste wereldrijk... dat de gehele aarde zal verslinden…vertreden  

zal een koning opstaan... met een mond vol grootspraak...  

Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, 

Dan. 11:31   Hij zal …een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.    

Matth. 24:15   Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël  

      gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op -  

2 Thess. 2:3-12    Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen  

      en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,  [vgl.  Joh. 17:12] 

      de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet,  

      zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.... 
 

Aan het einde van de Grote Verdrukking: zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet 

geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.  

Dán zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der 

aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, 

met grote macht en heerlijkheid.  

Dit is een, voor alle mensen op de aarde, majestueuze,  indrukwekkende zichtbare Wederkomst  
van Koning Jezus – zo zal de  komst van de Zoon des mensen zijn.            Matth. 24:27, 29-30   

 

Kort vóór de Grote Verdrukking neemt de Here Jezus, plotseling, onverwacht, Zijn Gemeente tot Zich. 

Ná de wegrukking, “de Opname”,  zal Gods toorn en straf over de wereld beginnen.     Openb. 4.en 5. 

hetgeen ná dezen - de tijd van de Gemeente, de tijd van de Genade - geschieden zal. Openb. 1:19  4:1  
De bouw van de ark van Noach was het teken van het naderende oordeel voor zijn tijdgenoten. 

Matth. 24:36-44 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ..., maar de Vader alleen. 

Plotseling  →  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des   

      mensen zijn. Want zoals zij in (die) dagen vóór de zondvloed waren, etende en   

      drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag,  

      waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam  

en hen allen wegnam, zó zal óók de Komst van de Zoon des mensen zijn… 

Lukas 17:28    als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten,  

      zij verkochten, zij plantten, zij bouwden… totdat… 

Lukas 17:29    de dag, waarop Lot uitging, regende vuur … van de hemel en verdelgde hen allen. 
 

Dan. 12:9    ... deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd…   
en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.  
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HERSTEL  VAN  HET  ROMEINSE  RIJK. 
 

Dan. 2.    DE DROOM VAN NEBUKADNEZAR. 

      wat in de toekomende dagen geschieden zal. 

Dan. 2:31-33   Gij, o koning, hadt een gezicht, en zie, er was een groot beeld!  

      Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond vóór u,  

en de aanblik ervan was schrikwekkend.  

 Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud,  - Nebukadnezar - Babel 

zijn borst en armen waren van zilver,      - het Medo-Perzische Rijk. 

 zijn buik en lendenen van koper,        - het Griekse Rijk. 

 zijn benen van ijzer,           - het Romeinse Rijk. 

 zijn voeten deels van ijzer deels van leem.           - het herstelde Romeinse Rijk 

Dan. 2:37-41   Gij, o koning [Nebukadnezar], koning der koningen,..... gij zijt dat gouden hoofd. 

Doch ná u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe;  

  en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal  

 over de gehele aarde;  en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; 

 juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt,  

 zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.  

En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem  

en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal:... 
 

Het gezicht van de vier dieren              Dan. 7. Openb. 13:1-2   
Dan. 7:2-7      zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering,  

      en vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere.  

      Het eerste geleek op een leeuw, het had adelaarsvleugels...     (Nebukadnezar) 

      En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer;....    (Medo-Perzische Rijk) 

      Daarna zag ik, en zie, een ander dier, gelijk een panter;...   

      En aan hem werd heerschappij gegeven.          (Griekse Rijk) 

      en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk;…  

      dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.      (Romeinse Rijk) 
 

Openb. 13:1 e.v.  … ik [Johannes] zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven    

      koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 

      En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer  

      en zijn muil als de muil van een leeuw.          vgl. Dan. 7. ! 

      En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht… 

      en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 
 

Joh. 18:36     De Heer Jezus: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; … 

Dan. 2:34-35 Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een Steen los, 

die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde;  

toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud  

verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer,  

en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was;  

 maar de Steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, 

 die de gehele aarde vulde. 

Dan. 2:44-45    in de dagen van die koningen zal de God des hemels een KONINKRIJK oprichten,  

      dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan,  

      en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan:  

      het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken,  

      maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals gij gezien hebt,  

      dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte  

en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde.  

  

De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat ná dezen zal geschieden; 

 de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar.   
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DE EINDTIJD – HET BOEK OPENBARING 

de tijd van de “Apokalupsis” = ontsluiting, onthulling, openbaring.  
 

Openb. 1.    JEZUS, de komende  R E C H T E R 

Openb. 1:1 Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft  

om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden,  

Openb. 2. en 3.  Dit zegt Hij, ...,  Beoordeling van de zeven gemeenten    →  

deze staan model voor de verschillende perioden in de kerkgeschiedenis.  

      Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.  

Openb. 4.     De gerichtstroon. 

Openb. 4:11     Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid,  

de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen,  

en om Uw wil was het en werd het geschapen. 

Openb. 5.    De verzegelde boekrol. 

Openb. 5:8-9   De oudsten aanbidden het Lam, dat de zonden der wereld op Zich heeft genomen. 

      Leeuw van Juda: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; 

 

De Eerste serie Gerichten –  “de zeven zegels”      

Openb. 6.    De eerste zes zegels geopend: gerichten: 1
e
. witte paard - valse vrede;  

      2
e
. rode paard - oorlogen; 3

e
. zwarte paard - hongersnood; 4

e
.  vale paard - de  dood;  

      5
e
. de zielen onder het altaar;  6

e
. een grote aardbeving.  

      De bewoners van de aarde realiseren zich met verbijstering,  

      dat de toorn is gekomen van Hem, die op de troon zit en van het Lam. 

Openb. 7. Johannes hoort van de 144.000 uit de twaalf stammen van Israël, die verzegeld 

zijn; ook van een grote schare, uit alle volken, komend uit de Grote Verdrukking,  

staande voor de troon van God en voor het Lam. 

 

De Tweede serie Gerichten –  “de zeven bazuinen”  

      De gerichten nemen toe in hevigheid en omvang.   

Openb. 8.     Bazuinen klinken: hagel en vuur, vermengd met bloed; 

      Iets als een grote berg, brandend van vuur, wordt in de zee geworpen; 

      een grote ster, genoemd Alsem, valt op de wateren. 

Openb. 9.    Wezens uit de afgrond pijnigen de mensen, vijf maanden lang.    vgl. Gen. 7:24 

      Vier engelen, vastgehouden aan de Eufraat, laten een enorm groot leger gaan; 

een derde van de mensheid wordt gedood.     [vgl. Ezech. 38-39  -  Gog en Magog] 
 

Het geopende boekje – in de hand van een sterke engel;  

het boekje, dat Johannes moet eten, zoet als honig in de mond, maar bitter in de buik.   

Openb. 10.   een sterke engel.. de regenboog was op Zijn hoofd en Zijn gelaat was als de zon  

en zijn voeten waren als zuilen van vuur,… riep met luider stem… 

... er zal geen uitstel meer zijn,  

In de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, 

is voleindigd het geheimenis van God,  

gelijk Hij Zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. 
 

De tweede periode van drie-en-half jaar Grote Verdrukking  

Openb. 11.    De tempel in Jeruzalem gemeten, behoudens de voorhof (is voor de heidenen).    

      Heidenen zullen de heilige stad (Jeruzalem) vertreden, 42 maanden lang  (3½ jaar). 

Openb. 11.   Twee getuigen profeteren in Jeruzalem gedurende 1260 dagen      (3½ jaar) 

Openb. 11:15    En de zevende engel blies de bazuin … Het koningschap over de wereld  

is gekomen aan onze Here en aan Zijn Gezalfde,... tot in alle eeuwigheden. 

Openb. 12.   Israël in grote benauwdheid gedurende drie-en-een-half jr. (3½), maar beschermd 

Openb. 12 .   De draak, satan, op de aarde geworpen. De laatste strijd ontbrandt. 
 

Openb. 12:12   Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, 

      wetende, dat hij weinig tijd heeft.  
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Openb. 13.   Het beest uit de zee en het beest uit de afgrond. 

Openb. 13:1-8    Het beest uit de zee met 10 horens, 7 koppen,   

koppen, waarop …namen van godslastering…    vgl. Dan. 7:7-8, 11, 19-26  

      En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht ….  

gedurende drie en een half jaar              (3½) jaar. 

En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk (!) 

  En allen, die op de aarde wonen, zullen het [beest]) aanbidden, ieder,  

wiens naam niet geschreven is in het Boek des levens van het Lam,... 

Openb. 13:16-17  En het maakt, dat aan allen, .… een merkteken gegeven wordt  

op hun rechterhand of op hun voorhoofd,  

en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, .… heeft. 

Openb. 13:15   allen, die het beeld .… niet aanbidden, worden gedood. 
 

Openb. 14.   Aankondiging van het eindoordeel 

Matth.  13:36-43,49-50  -    Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld   (Gr. “aiōn”, ‘eeuw’. ‘tijdperk’)    

Openb. 14:9-10, 19-20  - de grote persbak van de gramschap Gods.     

Openb. 14:10   wie het merkteken van het beest ontvangt, … 

      zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap. 

Openb. 14:7   Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van Zijn oordeel is gekomen,.... 
 

De Derde serie Gerichten –  “de zeven schalen van gramschap” 

Openb. 15. en 16. De zeven schalen van gramschap, de zwaarste gerichten: 

      kwaadaardige gezwellen bij de mensen die het merkteken van het beest hebben; 

      de levende wezens in de zee sterven; het water in rivieren en bronnen wordt bloed; 

      verzengende zonnehitte;  

      het rijk van het beest zal worden verduisterd; 

      De opmars van de koningen uit het Oosten; demonen zetten aan tot oorlog  

      De volkeren worden verzameld en gevoerd naar Harmageddon, 

      op “de Dag des HEREN”, de Almachtige God.   

      Een ongekende, verwoestende aardbeving;             vgl. Haggai 2:22-23  

Joel 3:2,12     Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat,  

want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten.    Ps. 2.  96.   97. 

Openb. 16:7   Ja, Here God, Almachtige, Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. 

Openb. 17. en 18. Het gericht over Babylon - Het Geheimenis der wetteloosheid: 

     A.  het religieuze systeem - Oecumene, R.k. kerk, New Age, de Wereldkerk…   

     B. het politiek, economisch machtssysteem - ‘de Nieuwe Wereldorde’ 

Openb. 18:4   Gaat uit van haar,… opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en   

            niet ontvangt van haar plagen…     

Openb. 18:10,16,19 Drie maal: “Wee, wee, de grote stad, Babylon…” 
 

Openb. 19:9-10    Dit zijn de waarachtige woorden van God .... 

Want het getuigenis van Jezus is de Geest der profetie. 

 

LAATSTE OPROEP TOT BEKERING 
Hand. 17:30-31  God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid,  

heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; 

 omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig  

zal oordelen door een Man, Die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor  

allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken. 
 

Openb. 14:6-7  een eeuwig evangelie: Vreest God en geeft Hem eer,  

want de ure van Zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem,  

Die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. 
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ISRAËL - HET JOODSE VOLK IN DE DIASPORA 
 

De verstrooiing van het Joodse volk onder alle volkeren – ná de verwoesting van de tempel,  

de 9
e
 van de mnd. Av in het jaar 70 AD.   

 

Oorzaak van de Diaspora  
Deut. 28:58-68  Indien gij niet naarstig onderhoudt al de woorden der wet,  

die in dit boek geschreven zijn, en gij niet deze heerlijke, geduchte Naam,  

de HERE [JHWH], uw GOD, vreest, dan zal de HERE u en uw nageslacht  

ongemeen zwaar tuchtigen... De HERE zal u verstrooien onder alle natiën  

van het ene einde der aarde tot het andere;... 

Neh. 1:8      Pleegt gij trouwbreuk, dan zal Ik u onder de volken verstrooien. 

Deut. 28:37     Gij zult een voorwerp van ontzetting worden, een spreekwoord  

      en een spotrede onder alle volken, naar wier land de HERE u wegvoert. 
 

Deut. 29:24-26  Omdat zij verlaten hebben het Verbond van de HERE, de God hunner vaderen,  

het Verbond dat Hij met hen gesloten had toen Hij hen uit het land Egypte leidde, en 

omdat zij andere goden zijn gaan dienen. 

Jer.  2:11      Heeft ooit een volk goden verruild?  - en dat zijn toch geen goden! –  

      maar Mijn volk heeft zijn eer verruild voor wat geen baat brengt. 

Jer. 2:13    Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit  

      te houwen, gebroken bakken, die geen water houden  

Rom. 9:30-10:3  … trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden,  

      hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.  

Jes. 29:9-14    hun ontzag voor Mij is een aangeleerd gebod van mensen, ... 

      de wijsheid …zal tenietgaan en het verstand …. zal schuilgaan.      Mark. 7:1-13 
 

Luk. 19:42-44   Och, of gij [Jerusalem]…verstond wat tot uw vrede dient;  

      maar thans is het verborgen voor uw ogen.  

      Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk  

      tegen u zullen opwerpen en u omsingelen  

      en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen  

      in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten → het jr. 70 AD 

... omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.       
Luk. 13:34     Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn,  

      hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar   

      kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild. 
Matth. 23:38     Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.  

Matth. 24:1a   En Jezus ging de tempel uit en vertrok. 
 

Lev. 20:22 26:33-34, 43  Het land zou een woestenij worden, de steden puinhopen; velen zouden 

      worden opgejaagd, vallen door het zwaard en sterven van honger en uitputting.    

      De tempel zou tot een ruïne worden. Zoals geschreven, zo is het ook gebeurd!  

      Zowel de tempel van Salomo, als de tweede tempel, na de Hemelvaart van de Here  

      Jezus door brand verwoest; beide tempels op dezelfde dag, de 9
e
 van de maand Av., 

      (Juli/Augustus) in 586 BC en 70 AD ( 1 Kon. 9,6-8), en ging het volk in ballingschap. 

Rom. 11,25-28   Sinds de Here Jezus, als de van God gezonden Messias, ná Zijn dood, Opstanding  

      en Hemelvaart, door Israël, als volk (!), is afgewezen, ligt er een verharding en   

      verblinding over het volk Israël, totdat... het getal der heidenen vol zal zijn... -  

      het getal van hen, die tot de Gemeente behoren - dán zal God tot Israël terugkeren.   
 

Matth. 23:39     Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt:  

Geprezen Hij, Die komt in de Naam des Heren!  
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ISRAËL GELOUTERD  
 

De veelvuldige afgoderij, verontreiniging en ontheiliging van het Huis des HEREN had tot gevolg:  
 

Ezech. 10:18    Toen ging de heerlijkheid des HEREN weg van de dorpel van de tempel  

en ging staan boven de cherubs.          vgl. Ezech. 1.   8.-11. 

Ezech. 11:23    de heerlijkheid des HEREN steeg op uit het midden der stad  
en plaatste Zich op de berg die ten oosten van de stad ligt – de Olijfberg. 

→      [De Heerlijkheid des HEREN is tot op heden nog niet teruggekeerd!] 
(*) 

Hos. 5:15    De HERE: Ik wil wederkeren naar Mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen  

      en Mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij  

verlangend naar Mij uitzien. Komt, laat ons wederkeren tot de HERE!...  

 

Het volk Israël ging in ballingschap, weggevoerd uit het land van hun vaderen, ten prooi aan: 

vervolging en onderdrukking; hun land Israël zou voor lange tijd (bijna 2000 jaar) verlaten zijn. 

Hos. 3:4     …vele dagen zullen de Israëlieten … zitten zonder koning en… zonder offer... 

Deut. 28:65   de HERE zal u daar [in de vreemde] een bevend hart geven,  

ogen vol heimwee en een kwijnende ziel.  

Gij zult onder die volken geen rust vinden noch een rustplaats voor uw voetzool;  

Ezech. 37:11   Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen;  

het is met ons gedaan.  

Joël 2:15-17b   … Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat  

Stat.vert.    de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: 

      Waar is hun God? 

Joel 2:18-19   Toen nam de HERE het op voor Zijn land en Hij kreeg medelijden met Zijn volk. 

      De HERE antwoordde Zijn volk: ... Ik zal u niet meer prijsgeven tot een smaad… 

 

Israël gelouterd De HERE: 
Jes. 48:10-11   Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver;  

      Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende.  

      Om Mijnentwil, om Mijnentwil doe Ik het, hoe groot ook de ontwijding is;  

      Mijn eer geef Ik aan geen ander. 

Jer. 30:11-17, 24  Want Ik ben met u, luidt het woord des HEREN, om u te verlossen;  

      want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen,  

      maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen...  

      Want Ik zal u genezing schenken,...omdat men u, Zion, de verstotene noemt,…  

      in het laatst der dagen zult gij dat inzien.  

Ezech. 20:34-37  Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen  

waarin gij verstrooid zijt,... Ik zal u onder de herdersstaf doen doorgaan  

en u brengen in de band van het verbond. 
 

Mal. 3:1-2    Zie, Ik zend Mijn bode, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal;  

      plotseling zal tot Zijn tempel komen de Here, die gij zoekt,  

namelijk de Engel des Verbonds, die gij begeert.  

Zie, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen.  

Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen,  

      en wie zal bestaan, als Hij verschijnt?        Openb. 11.  en 19. 

Mal. 4:4     Gedenkt de wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb  

voor gans Israël, inzettingen en verordeningen.  

Hos. 2:13-23 Zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart,…  

en Mij ontfermen over Lo-Ruchama [“niet-ontferming”],  

en tot Lo-Ammi [“niet-Mijn volk”]  zeggen:  

 

Gij zijt Mijn volk.  

En hij zal zeggen: Mijn God! 
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ISRAËL 'S  TERUGKEER 
 

Israël terug naar het land, door God beloofd aan de vaderen 

Gen. 15:18   Aan uw [Abrams] nageslacht zal Ik dit land [Kanaän] geven,  

van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat: 

Jer. 23:1-8   Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN,  

dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de HERE leeft, Die de Israëlieten  

uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veeleer:  

Zo waar de HERE leeft, Die het nageslacht van het huis Israëls  

heeft doen optrekken …uit het Noorderland en uit al de landen  

waarheen Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun eigen grond wonen. 
 

Jer. 31:1-17    Zo zegt de HERE: Het volk der ontkomenen aan het zwaard vond genade  

in de woestijn, Israël, op weg naar zijn rust… 

Want zo zegt de HERE: Jubelt van vreugd over Jakob,  

Juicht om het hoofd der volkeren, verkondigt, looft en zegt:  

de HERE heeft Zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël.  

Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden  

en verzamel hen van de einden der aarde;  

onder hen blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen; 

in een grote schare zullen zij hierheen terugkeren.  

Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal Ik hen leiden;...  

 Hij, die Israël verstrooide, zal het verzamelen  
en het behoeden als een herder zijn kudde.  

Want de HERE maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht  

van wie sterker is dan hij. Zo komen zij jubelend op de hoogte van Zion..... 

 Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des HEREN,  

de kinderen zullen naar hun gebied terugkeren 
 

Jes. 43:3      Want Ik, de HERE [JHWH], ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser; ….. 

Jes. 43:4      Omdat gij kostbaar zijt in Mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, … 

Jes. 43:5      Vrees niet, want Ik ben met u [Immanuel - God met ons];  

      Ik doe uw nakroost van het Oosten komen en vergader u van het Westen. 

Jes. 43:6      Ik zeg tot het Noorden: Geef, en tot het Zuiden: Houd niet terug,  

      breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der aarde, 

Jer. 16:16     Zie, Ik ontbied vele vissers, luidt het woord des HEREN, die hen zullen opvissen,  

      en daarna zal Ik vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen …. 

Jes. 43:8     Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen,  

      en dat doof is, al heeft het ook oren.        vgl. Jes. 6:10     42:19 

 

Ezech. 39:27-28  Als Ik hen uit het gebied  der volken terugbreng  

en hen uit de landen van hun vijanden verzamel,  

dan zal Ik Mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen.  

En zij zullen weten, dat Ik de HERE hun God ben,  

zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken,  

áls wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel,  

zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat.      [vgl. Exo. 10:24-26!] 

 

Ezech. 37:12-13  Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here HERE:  
      zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen,  
       

      o Mijn volk, u brengen naar het land Israëls.... 
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DE  TIJD  VAN  DE BENAUWDHEID  VOOR  JAKOB,   de Grote Verdrukking  
Jeruzalem zal  worden  belegerd  

Matth. 24:21-22     Jer. 30:5-7     Dan. 12:1    Zef. 1:15-18     Zach. 13:9 

 

Zach. 12:1-3    De last van het woord des HEEREN over Israël.  

Aldus luidt het woord van de HERE, Die de hemel uitspant en de aarde grondvest, 

en de geest des mensen in diens binnenste formeert.  

Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken  
in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.  

Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; 

allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.  

En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. 

Zach. 14:2   Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen;  

      de stad zal genomen worden,…  

Jer. 30:7    Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid  

is het voor Jakob, maar daaruit zal hij gered worden. 

 

Heidenen zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang -          3 ½ jaar 

Openb. 11:2   En zij zullen de heilige stad [Jeruzalem] vertreden twee en veertig maanden. 

2 Thess. 2:3-4  de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, zal zich openbaren….  Joh. 17:12 

      zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 

Dan. 7:7-8, 23-25 hij zal  … woorden spreken tegen de Allerhoogste,  

      ... de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten…  (lett. ‘uitputten); 

      hij [“de wetteloze”] - zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen (!),  

      en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; - 
                        1 jr.+ 2 jr. + ½ jr. = 3 ½ jaar 

      [de wetteloze - [“een veracht man… sluw,…  ‘stilletjes’”  zie  Dan. 11:21, 8:25.] 

Daniël 11:31    Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden;  

      zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden  

      en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt (vermoedelijk een zwijnenoffer) 
      vgl. Matth. 24:15       

 

Overhaaste vlucht geboden! 

Matth. 24:16-21  Een ernstige waarschuwing aan het volk Israël, tijdens de Grote Verdrukking:  

Matth. 24:15     Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel   

      gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) 

Matth. 24:16,20  …laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen.   Markus 13:14 Luk. 21:21 

Matth. 24:21     Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is  

      van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 

Zach. 14:5      … en gij [volk Israël] zult de vlucht nemen in het dal Mijner bergen,…  

      ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in 

      de dagen van Uzzia, de koning van Juda.  

      En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. 

Hos. 2:14 !   zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart. 
Openb. 12:6   En de vrouw [Israël] vluchtte naar de woestijn,         

waar zij een plaats heeft, door God bereid,   

opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen [3 ½ jaar] onderhouden zou worden. 

Zach. 12:9    Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken     zie Jesaja 30:26! 

      die tegen Jeruzalem oprukken. 

 

Zach.14:3-7   Dán zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden,....  

      En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving;  

      ja, het zal één dag zijn - die is bij de HERE bekend -         vgl. Joz. 10:12-13   
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NABIJ IS DE DAG DES HEREN  -  DE TOORN VAN GOD,   

Deze begint direct ná de Opname van de Gemeente.         Openb. 1:10 
 

De dag van gericht 

Openb. 11:15-18  De 24 oudsten voor Gods troon: Wij danken U, Here God, Almachtige,  

Die is en Die was en Die komen zal  [alleen vermeld in de Staten vertaling!] 

dat Gij Uw grote macht hebt opgenomen en het Koningschap hebt aanvaard; 

 en de volkeren waren toornig geworden, maar Uw toorn is gekomen… 

 om te verderven wie de aarde verderven. 

Dan. 2:20-22    Geprezen zij de Naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid,  

      want Hem behoort de wijsheid en de kracht!  

Hij toch verandert tijden en stonden (vgl. Dan. 7:25) , Hij zet koningen af en stelt 

 koningen aan, …. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen,..-.  
 

Zef. 1:1    Het woord des HEREN, dat kwam [lett. geschiedde] tot Zefanja, 

Zef. 1: 14   →  Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en hij nadert haastig.  

      De stem van den dag des HEREN; de sterke, Machtige [Held] zal bitterlijk schreeuwen. 

Zach 14:6,7   En op die dag [Hebr. dag - yom] zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; 

      ja, het zal één dag zijn  - die is bij de HERE bekend -  geen dag en geen nacht;  

      maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. 

Jes. 61:2    Een dag der wrake van onze God. 
Jes. 63:1-6   De persbak van Gods toorn. 

Zef. 2:2-3    de dag van de toorn des HEREN. 

Jes. 2:6-22   de dag des HEREN tegen al wat hoog is. 

Joël 2:11      want groot is de dag des HEREN en zeer geducht!  

Zef. 1: 14b,15   Hoort, de dag des HEREN; bitter schreeuwt dan de held.  Die dag is:  

      een dag van verbolgenheid,  

      een dag van benauwdheid en van angst,  

      een dag van vernietiging [Hebr.: shoa]  en van woestenij  [Hebr.: mesjoah]… ,  

      een dag van wolken en van dikke duisternis, 

vers 16      een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden  

      en tegen de hoge hoektorens. 
 

Jes. 13: 10     …  de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen,  

      de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. 

Jes. 13:13    De HERE zal… de hemel doen wankelen  

      en de aarde zal bevend van haar plaats wijken!  

      [- hevig schudden  -  Haggaï  2:7-8, 22-23 !] 

      door de verbolgenheid van de HERE der heerscharen,    

ten dage van Zijn brandende toorn. 

Jes. 2:19-22     Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond  

      voor de verschrikking des HEREN en voor de luister Zijner majesteit,  

      wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. [de aarde beeft!] ….  

Openb.6:15-17  Armen en rijken roepen tot de bergen: Valt op ons en verbergt ons voor  

      het Aangezicht van Hem, Die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam;  

      want de grote dag van Zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan? 
 

Jes. 26:8,9     Wij hebben ook in den weg Uwer gerichten, U, o HEERE! verwacht;  

Stat.vert.     tot Uw Naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel. 

      Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht,  

      ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken;  

      want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn,  

      zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. 

 

Zach. 2:13   Zwijg, al wat leeft, voor het Aangezicht des HEREN,  

want Hij maakt Zich op uit Zijn Heilige Woning. 
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EINDGERICHT  OVER  DE  VOLKEN   
De Dag van Gericht 

Jes. 34:1,2a    Nadert, gij volken, om te horen; en gij natiën, merkt op!  

      De aarde hore en haar volheid, de wereld en al wat daaruit ontspruit. 

        Want de HERE koestert toorn tegen alle volken 

Jes. 42:14     De HERE: Ik heb van oudsher gezwegen, Ik heb gezwegen en Mij ingehouden;  

      nu zal Ik schreeuwen …. 

Jer. 25:30    De HERE …  zal, uit Zijn heilige woning, Zijn stem verheffen…  

      tegen alle inwoners der aarde. 

Jer. 25:31    Krijgsrumoer verbreidt zich tot aan het einde der aarde,  

      want de HERE heeft een rechtsgeding met de volken,- 

Jes. 26:21     Want zie, de HERE verlaat Zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van  

      de aarde aan hen te bezoeken – ter verantwoording roepen;  

      dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen  
      en haar verslagenen niet langer bedekken. 

 

Jes. 40:22     De HERE troont boven het rond der aarde,  

      en haar bewoners zijn als sprinkhanen;  
Jes. 40:23,24    Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging,  

      Hij maakt de regeerders der aarde tot ijdelheid; nauwelijks zijn zij geplant,  

      nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of Hij blaast reeds  

      op hen, zodat zij verdorren, en een storm neemt ze op als stoppels. 

Jes. 2:12      Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is  

      en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde; [zie Jes. 23:9] 

Jes. 13:11     Dan zal Ik aan de wereld het kwaad bezoeken en  

      aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en  

      Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en 

      de hoogmoed der geweldenaars vernederen. 

Zef. 1:17      Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden,  

      want zij hebben tegen de HERE gezondigd, …. 
 

Jes. 24:1    Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven  

      en verstrooit haar inwoners. 

vers:3      De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd,  

      want de HERE heeft dit woord gesproken. 

vers 4      De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt;…  

vers 5      Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben    

      overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. 

vers 6      Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten;  

      daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd   Openb. 16. 

      en blijven er weinig stervelingen over.           Jes. 66:16 

 

Jes. 13: 9      Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid  

      en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken  

      en haar zondaars van haar te verdelgen. 

vers 12      Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud …. 

vers 14      En het zal geschieden, dat zij als een opgejaagde gazel en als schapen  

      die niemand bijeen houdt, zich zullen wenden ieder naar zijn eigen volk,  

      en zullen vluchten een ieder naar zijn eigen land.  
 

Jes. 2:17      Dan wordt de hoogmoed van de mensen neergebogen  

      en de trots der mannen vernederd, en  

       

      DE HERE ALLEEN IS TE DIEN DAGE VERHEVEN, 
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De Wederkomst van de Zoon des Mensen, Koning Jezus 
            

De zichtbare Wederkomst van Here Jezus als Rechter en Koning vindt plaats op de Olijfberg,  

die vóór Jeruzalem ligt. Voordien heeft Hij reeds in de lucht de wedergeboren gelovigen ontmoet. 

Aan het einde van de Grote Verdrukking zullen het volk Israël en allen die de aarde bewonen,  

Hem zien komen met de wolken des hemels. 
 

Matth. 23:39    Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt:  

      GEZEGEND HIJ, DIE KOMT IN DE NAAM DES HEREN! 
Hand. 1:11   Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel,  

zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. 

Hand. 3:17-21  Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden,  

      opdat er tijden van verademing mogen komen van het Aangezicht des Heren,  

      en Hij de Christus, Die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende;  

      Hem moest de hemel opnemen  

      tot de tijden van de wederoprichting aller dingen,  
      [‘wederoprichting’ – lett:  terugkeer naar de oorspronkelijke toestand - het Paradijs] 

      waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. 
 

Matth. 24:29-31  Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden  

en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen  

en de machten der hemelen zullen wankelen. 

 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan den hemel 

 en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan 

 en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, 

 met grote macht en Heerlijkheid.         Mark. 13:24-27     Luk. 21:25-27 

 

Openb. 1:7   Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben  

      doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. 

Judas 14,15   Zie, de Here is gekomen met Zijn heilige tienduizenden, [engelen] 

      om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen,    

      vanwege al hun goddeloze werken, ….. 
           [engelen   -  Hebr. 12:22    Dan. 7:10  Ps. 68:18  2 Kon. 6:15-17] 

Zach. 14:3-7   Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden,  

zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;  

Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg,  

die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; …. 

Dan. 7:27    En het Koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse  

      hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: 

      Zijn Koningschap is een eeuwig Koningschap, 

      en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. 

 

Openb. 19:11-16  En ik [Johannes] zag de hemel geopend, en zie, een wit paard;  

      en Hij [Koning Jezus], die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, 

      en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.... 

      en Zijn NAAM is genoemd: het Woord Gods. ....              vgl. Joh. 1:1-4,14 

      En uit Zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan.  

      En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf             Psalm 2. 

      en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods,  

      des Almachtigen.               PSALM 2. (vers 12) 
      En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven de Naam:  
 

KONING DER KONINGEN EN HERE DER HEREN. 
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Koning Jezus zal rechtspreken over vele volken, wanneer Hij komt in heerlijkheid 
 

Matth. 25:31-46  Wanneer dan de Zoon des mensen komt in Zijn heerlijkheid en al de engelen  

met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon Zijner heerlijkheid. 

 En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, .... 

Jes. 2:4    Hij zal… rechtspreken over machtige natiën. 

Micha 4:3    Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken  

      over machtige natiën tot in verre landen. 

Jes. 11:4-5     want Hij zal de geringen in gerechtigheid richten  

en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken,  

maar Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds  

en met de adem Zijner lippen de goddeloze doden! 

 Gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn  

en trouw de gordel Zijner heupen.          Ps. 96:10,13 
 

HARMAGGEDDON    
Jes. 37:16     De HERE der heerscharen, God van Israël, Die op de cherubs troont,  

      Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde;  

      Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. 

Ps. 99:1     De HERE is Koning… de volken beven. Hij troont op de cherubs, de aarde siddert. 

Jes. 6:1, 3    Jesaja ziet … de HERE zitten op een hoge en verheven troon en Zijn zomen  

      vulden de tempel…  Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen,  
      de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol. 
      [“zitten” - het teken van de hoogste gezaghebbende Authoriteit, de KONING] 

Dan. 7:9-10   … een Oude van dagen zette Zich neder; Zijn kleed was wit als sneeuw  

      en Zijn hoofdhaar blank als wol;  

      Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur;… 

      De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend. 

Dan. 7:13-14    … en zie, met de wolken des hemels kwam Iemand gelijk een Mensenzoon;… 

      en Hem werd Heerschappij gegeven en eer en Koninklijke macht, .... 
 

Het Oordeel over de volkeren aangaande hun houding jegens Israël  

Openb. 16:13-16   De koningen der gehele wereld worden verzameld op de plaats,  

in het  Hebreeuws genoemd (H)armageddon [zie ‘Megiddo’ -  ‘plaats van menigten’].  

Joël 3:1-2    Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in  

het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen  

en afvoeren naar het dal van Josafat, [Hebr. ‘Jehoshaphat’ – ‘JHWH heeft geoordeeld’] 

en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden  

ter oorzake van Mijn volk en van Mijn erfdeel Israël,  

[zie Psalm 83    Ezech. 38,39 Zach. 12:1-9 en 14.] 

Micha 5:15   Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de volkeren.  Jes. 24    Jer. 25 

Joël 3:12    Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat,  

want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. 

Joël 3:14    Menigten, menigten in het dal der beslissing,  

want nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing. 

 

Zach. 1:14-15   Predik: zo zegt de HERE der heerscharen:  

      Ik ben voor Jeruzalem en voor Zion in grote ijver ontbrand,  
      maar Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, [zelfgenoegnaam] 

die, terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade. 

Joël 3:19-21    Egypte zal tot een woestenij worden, en Edom tot een woeste wildernis,  

      vanwege het geweld de kinderen van Juda aangedaan,  

in wier land zij onschuldig bloed hebben vergoten.  

Maar Juda zal blijven tot in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht.  

 

En de HERE zal blijven wonen op Zion. 
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Elke knie zal zich buigen 
 

Ps. 24:8-10   Wie is toch de Koning der ere?  
De HERE, [JHWH] sterk en geweldig,  

 de HERE, geweldig in de strijd.  

Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en ver  

heft ze, gij aloude ingangen, 

 opdat de Koning der ere inga.  

Wie is Hij toch, de Koning der ere? 
 De HERE der heerscharen,  

Hij is de Koning der ere. 
 

Ps. 68:4    Zingt Gode, psalmzingt Zijn Naam,   

baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt;  

 HERE – JHWH - is Zijn NAAM,  

      springt op van vreugde voor Zijn aangezicht. 
 

Jes. 45:23    De HERE: Ik heb gezworen,  

      waarheid is uit Mijn mond uitgegaan,  

      een Woord dat niet zal worden herroepen [St.vert. “niet zal wederkeren”] 

      dat voor Mij elke knie zich zal buigen
 
 

      dat bij Mij elke tong zal zweren. 

Ps. 72:11    … mogen alle koningen zich voor Hem nederbuigen, alle volken Hem dienen. 
 

Rom. 14:11   Want er staat geschreven: 

      Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here 

      voor Mij zal alle knie zich buigen,  

      en alle tong zal God loven. 

Phil. 2:10    opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen...  

en alle tong zou belijden: JEZUS  CHRISTUS  IS  HERE     

[“Here”, in het Nw. Test.  Gr. “Kurios” - wettige heerser, hoogste autoriteit],  

 

tot eer van God, de Vader! 

 
 

Joh. 12:13    HOSANNA  -     [“Geef toch Heil, redding”] 
[Ps. 118:25,26]         
      GEZEGEND HIJ, DIE KOMT IN DE NAAM DES HEREN!,  

          

           DE KONING VAN ISRAEL!  
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Geloofd zij de HERE, de God van Israël,  

want Hij heeft omgezien naar Zijn volk en heeft het Verlossing gebracht,… 
 

Jer. 23:5-6   Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN,  

      dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken;  

…en dit is Zijn naam, waarmede men Hem zal noemen:  

DE HERE ONZE GERECHTIGHEID. 

Jes. 11: 1-5   op Hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand,  

      de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN; 

        ja, Zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN.  

      Hij zal niet richten naar hetgeen Zijn ogen zien,  

      noch rechtspreken naar hetgeen Zijn oren horen; 

      want Hij zal de geringen in gerechtigheid richten  

      en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken,….  

      Gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn  

      en trouw de gordel Zijner heupen. 
 

Israël komt tot berouw; de HERE gedenkt Zijn Verbond met Jakob, met Israël 

Hosea 6:1-3   Israël: Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want Hij heeft verscheurd,  

      en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. 

Lev. 26:40-44  …  belijden zij hun ongerechtigheid en die hunner vaderen, in de ontrouw   

      waarmede zij tegen Mij ontrouw zijn geweest, en ook dat zij zich tegen Mij verzet  

      hebben,.. dan zal Ik Mijn verbond met Jakob gedenken;... 

      Wanneer zij in het land hunner vijanden zijn, versmaad Ik hen niet  

en heb Ik geen afkeer van hen, zodat Ik hen zou vernietigen  

en Mijn verbond met hen verbreken: want Ik ben de HERE, hun God.  

Rom. 11:25-28  De Verlosser zal uit Zion komen,  

Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.  

En dit is Mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem…  

 naar de verkiezing zijn zij  geliefden om der vaderen wil. 
Hos. 14:5    Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben,  

want Mijn toorn keert zich van hen af.  

Hos. 6:2-3    Israël: Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derde dage    

      zal Hij ons doen oprichten, en wij zullen leven voor Zijn aangezicht. 

      Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen.  

      Zo zeker als de dageraad is Zijn opgang.      [“één dag” - zie  2 Petr. 3:8   Ps. 90:4] 

      Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit. 

 

Ezech. 36:22-38  Daarom zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Heere HEERE:  
[Staten vert]   Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls! maar om Mijn heiligen Naam,  

dien gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen 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….. 

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 nieuwe geest geven  

in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen,  

en zal u een hart van vlees 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. 
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De Geest der genade en der gebeden 

 

Ezech. 37:14   Ik zal Mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft  

      en Ik zal u doen wonen in uw land; 

      en gij zult weten, dat Ik, de HERE, het gesproken en gedaan heb,  

luidt het woord des HEREN.  

Zach. 12:10     Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten  

    →  de Geest der genade en der gebeden;  

→  zij zullen op MIJ (Staten vert.) schouwen, Die zij doorstoken hebben,  

en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind,  

      ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene 

Ezech. 39:29 Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen,  

wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort,  

luidt het woord van de Here HERE. 

Jer. 31:34    want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen,  

luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven  

en hun zonde niet meer gedenken.  
Micha 7:18-20  Wie is een God als Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft  

en de overtreding van het overblijfsel van Zijn erfdeel voorbijgaat,...  

Hij zal onze ongerechtigheden vertreden.  

 Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.  

Gij zult trouw bewijzen aan Jakob, goedertierenheid aan Abraham,  

gelijk Gij van oude dagen af aan onze vaderen hebt gezworen. 

Zach. 13:1    Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David  

en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging.  
 

Jes. 66:8-9   Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien?  

Wordt een land op één dag voortgebracht  
of een volk op eenmaal geboren? 

 Maar Zion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen. 

Zach. 3:9     de HERE der heerscharen, …  

Ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen.  
 

Joël 3:21    En Ik zal hun bloed onschuldig verklaren,  

      dat Ik niet onschuldig verklaard had. 

      En de HERE zal blijven wonen op Zion. 

Jes. 45:25    In de HERE wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd  

en zal het zich beroemen. 
  

Lukas 1:68     Geloofd zij de HERE, de God van Israël,  

want Hij heeft omgezien naar Zijn volk  

en heeft het Verlossing gebracht,… 
 

 

 

 Het is belangrijk, in verband met bovenstaande (pg. 69,70) geheel Ezechiël 36. te lezen   

 en vervolgens de hoofdstukken Ezech. 37. 38.-39. 

 om daarna stil te staan bij de hoofdstukken Ezechiël 40.-48.,  

 waarin de bouw van een nieuwe tempel wordt beschreven,  

 die in Zion (Jeruzalem) zal zijn, ten tijde van het komende Koninkrijk Gods.      zie pg. 75. 

 Dán zal “de Heerlijkheid des HEREN” terugkeren, vanaf de Olijfberg,  

 door de gouden poort, “die naar het Oosten gericht is”, en het Huis Gods vullen.       

                         Ezech. 43:4,5  en 44:4  
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VERLOSSING, OOK VOOR ISRAËLS NABUREN, DE VOLKEN 
 

Jer. 12:14-16    Zo zegt de HERE: Aangaande al de boze naburen,  

      die losslaan op het erfdeel,  

dat Ik aan Mijn volk, aan Israël, ten erfdeel gegeven heb:  
zie, Ik ruk hen weg van hun bodem,  

en het huis van Juda ruk Ik weg uit hun midden.  

Maar nádat Ik hen heb weggerukt, zal Ik Mij weder over hen erbarmen  

en hen terugbrengen, een ieder naar zijn erfdeel en een ieder naar zijn land,  

en als zij (de naburen) zich dan geheel gewennen aan de wegen van Mijn volk,  

zodat zij zweren bij Mijn naam: Zo waar de HERE leeft,  

gelijk zij Mijn volk eraan gewend hebben te zweren bij de Baäl,  

dan zullen zij te midden van Mijn volk gebouwd worden. 
 

Zach. 14:16-19  Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt,  

      zullen van jaar tot jaar heentrekken  

      om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen,  

      en het Loofhuttenfeest te vieren.   

       Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken  

      om zich voor de Koning, de HERE der heerscharen, neder te buigen,  

      op hem zal geen regen vallen, … 

      dan zal toch komen de plaag waarmee de HERE de volken zal treffen,  

      die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 

      Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken  

      die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.  
 

Zach. 8:22     Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de HERE der heerscharen  

te Jeruzalem te zoeken en de gunst des HEREN af te smeken. 

Psalm 102:16   Dán zullen de volkeren de Naam des HEEREN vrezen,  

en alle koningen der aarde Uw heerlijkheid. 
 

Jes. 60:14     De zonen uwer verdrukkers zullen deemoedig tot u komen,  

aan uw voeten zullen al uw versmaders zich neerwerpen  

en zij zullen u [Jeruzalem] noemen:  

 

De stad des HEREN,  
het Zion van de Heilige Israëls. 
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ISRAËLS  HERSTEL  
 

De door God bepaalde tijd is gekomen - herstel van de Bijbelse plaatsen, herbouw van Zion.  
 

Jer. 31:1-28  De wederopbouw van Israël, in de nabije toekomst. 

Rom. 11:29     De genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk 

Jer. 46:27     De HERE: … want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw nakomelingen uit  

      het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig zijn,  

door niemand opgeschrikt.  

Ezech. 38:12   een natie… die op de navel der aarde woont.  

Psalm 102:13-15  Gij, HEERE! blijft in eeuwigheid,  

[Staten vert.]  en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. 

Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Zion,  

want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. 

Want Uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen, … 

Amos 9:11-15  De HERE: Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, ... 

Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds,…  

Ik zal een keer brengen in het lot van Mijn volk Israël:  

verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen;...  

Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt  

uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God.  Hand. 15:16-1 

Jesaja 61:4    Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen,        Jes. 58:12 

het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen,  

die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. 

Jes. 58:12     de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen,  

      en men zal u [huis van Jakob] noemen:  

      “Hersteller van bressen, Herbouwer van straten”.  

 
Jer. 32:14-15,41  want zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël:  

Er zullen weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. 

 Ik zal Mij over hen verblijden en hun weldoen en Ik zal hen voorgoed  

in dit land planten met heel Mijn hart en heel Mijn ziel. 

Hos. 1:10     Eens … zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee,  

dat niet te meten of te tellen is.  

 En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt Mijn volk niet –  

zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God.  

Jes. 60:22    De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een machtig volk;  [Staten ver.] 

    →     Ik, de HERE, zal het op de bepaalde tijd met haast volvoeren.  

Ezech. 36:11b  en gij zult weten, dat Ik BEN de HERE. 
 

Ezech. 36:33-36    Zo spreekt de Here HERE: Wanneer Ik u reinig van al uw ongerechtigheden,  

zal Ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden;  

 het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een woestenij te zijn 

 voor het oog van iedere voorbijganger. En men zal zeggen:  

Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden;  

 de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond.  

 Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat  

Ik, de HERE, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was.  

 Ik, de HERE, heb het gesproken en Ik zal het doen. 

 

Ps. 102:16b    Als de HEERE Zion zal opgebouwd hebben,  
in Zijn heerlijkheid zal verschenen zijn, 
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JEZUS, VREDEVORST – de KONING van Israël 
 

Jes. 9:5-6    Want .... een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder  

en men noemt hem ... Vredevorst.  
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David  

en over Zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest  

met recht en gerechtigheid .... 

Luk. 1:32,33    en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven,  

en Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, 

 en Zijn Koningschap zal geen einde nemen. 
 

Ps. 72:1-8    O God, verleen de Koning Uw recht,  

Hij heerse van zee tot zee, ….tot de einden der aarde. 

Ps. 89:15      gerechtigheid en recht zijn de grondslag van Uw troon, 

      goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht henen. 

Jes. 60:17-18    Ik zal vrede tot uw overheid maken en gerechtigheid tot uw heerseres.  

      ... en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof.  

Zef. 3:15         →  De Koning Israëls, de HERE [JHWH], is in uw midden;  

gij zult geen kwaad meer vrezen.  

Micha 5:4     Hij zal vast staan en hen [Israël] weiden in de kracht des HEREN,  

      in de majesteit van de naam des HEREN, Zijns Gods;  

      en zij zullen rustig wonen, …  

      want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde,  

en Hij zal VREDE zijn. 

Ps. 96:10      Zegt onder de volken:  De HERE [JHWH] is Koning,  

[Het is duidelijk: “JHWH”,  “JESHUA” – ÉÉN,  →   de Zelfde!] 

vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt; 

 

Eindelijk Vrede – duizend jaar! 

Jer. 33:6    Ik zal hen ...een schat van bestendige vrede ontsluiten; 

Ezech. 37:26    Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond …zal het zijn; 

Jes. 2:4      Dan zullen zij (de volken) hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden  

en hun speren tot snoeimessen;  

geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen,  

 en zij zullen de oorlog niet meer leren.  

Jes. 32:18     En Mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige woningen,  

      in oorden van ongestoorde rust,  [!] 

Hos. 2:17    Te dien dage zal Ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds,... 

Jes. 11:6-12    Dan zal de wolf bij het schaap verkeren … het kalf, de jonge leeuw en het mestvee  

      zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 

      de koe en de berin …samen… en de leeuw zal stro eten als het rund;… 

      Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans Mijn Heilige berg, [!] 

      want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN… 

      En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï [Jeshua],  

      zullen zoeken; die zal staan als een banier der natiën,  

      en Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. 

 

Joël 3:21      En Ik zal hun bloed onschuldig verklaren, dat Ik niet onschuldig verklaard had.  

      En de HERE zal blijven wonen op Zion.         Zach. 2:11a 

 

Ps. 72:18-19    Geloofd zij de HERE God, de God van Israël,  

Die alleen wonderen doet.  

      En geloofd zij Zijn Heerlijke NAAM voor eeuwig 

      en Zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.  

Amen, ja, amen. 
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HET  LAND  ISRAËL  ZAL  BLOEIEN  EN  VRUCHTBAAR  ZIJN 
 

Jer. 31:4-5   Weder opbouwen zal Ik u, zodat gij gebouwd wordt, jonkvrouw Israëls.    

      Opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke reidans;  

gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria,  

en wie ze planten, zullen ook de vrucht genieten.... 

Hos. 14:6     Ik zal zijn als de dauw voor Israël, hij zal bloeien als een lelie,  

      en zijn wortelen uitstrekken als de Libanon. 

Jes. 27:6      In de komende dagen zal Jakob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten,  

zodat  zij de wereld met vruchten vervullen.  

Jes. 2:4      …Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden  

      en hun speren tot snoeimessen;  

Amos 9:13-14   Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat de ploeger zich aansluit  

bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit;...  

      ...wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken;  

boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. 

Ezech. 34:29    Ik zal voor hen een plantengroei doen opschieten, waarvan men overal spreekt,  

Jes. 35:1-2   De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden,  

de wildernis zal juichen en bloeien als een roos (of: krokus);   

zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. 
 

Ezech. 47:1-12   Bij de ingang van het Huis des HEREN (de nieuwe tempel):  

      zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts,  

      want de voorzijde van het huis was op het oosten;  

      het water vloeide onder de rechter zijkant van het huis vandaan,  

      ten zuiden van het altaar.  

vers 7     Dit water wordt tot een beek; langs de oevers staan veel bomen  

vers 8     Het water stroomt Oostwaarts, tot in de Zoutzee, welks water gezond wordt.  

vers 12      Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen    

      opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt;  

      elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt;  

      hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel. 

      vgl. Openb. 22:1-2  - de Nieuwe Aarde.  

Zach. 14:8    Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten,  

      de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee;  

      in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. 
 

Ezech. 36:10-11   Ik zal mensen en dieren op u talrijk maken,  

      zij zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn;  

      Ik zal u bevolken als vanouds en u weldoen meer dan vroeger;   

      en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. ... 

Micha 4:4     En de Israëlieten… zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok  

      en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt;  

want de mond van de HERE der heerscharen heeft het gesproken. 
Zach. 3:10     Te dien dage, luidt het woord van de HERE der heerscharen,  

zult gij elkander nodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.  

 

Micha 5:3     Dan zal Hij [Koning Jezus] staan en hen weiden in de kracht des HEREN,  

in de majesteit van de naam des HEREN, Zijns Gods;  

en zij zullen rustig wonen,  

want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, en 

 

HIJ ZAL VREDE ZIJN. 
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JERUZALEM,  DE HOOFDSTAD  VAN  GODS  KONINKRIJK   
 

Zions verlossing     
Jes. 40:1-2   Troost, troost Mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem,  

roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is,…  

dat het uit de hand des HEREN dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.  

Jes. 62:1-7    Om Zions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten,  

tótdat zijn heil [Hebr. “tsedeq” - gerechtigheid] opgaat....  

Volken zullen uw heil [gerechtigheid] zien, alle koningen uw heerlijkheid  

en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des HEREN zal bepalen; 

gij [Jeruzalem] zult een sierlijke kroon in de hand des HEREN zijn,  

een koninklijke tulband in de hand van uw God. … 

      En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest  

      en het stelt tot een lof op aarde.    

Zach. 2:12   En de HERE zal Juda op de heilige bodem als Zijn erfdeel in bezit nemen  

      en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. 

Zach. 12:6b   en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. 
 

Ezech. 5:5    Zo zegt de Here HERE: Dit is Jeruzalem.  

Midden onder de volken heb Ik het gesteld, met landen eromheen. 

Jer. 3:17      Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen “de Troon des HEREN”,  

en alle volken zullen zich daarheen verzamelen  

om de Naam des HEREN te Jeruzalem,  

Zach. 8:3-6     Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Zion en Ik woon binnen Jeruzalem;… 

      Jeruzalem zal de stad der trouw, [Staten vert.: “waarheid”] genoemd worden. 

      en de berg van de HERE der heerscharen zal de Berg der Heiligheid genoemd  

      worden. [Daar staat de nieuwe tempel, het Huis des HEREN!] 

      Zo zegt de HERE der heerscharen:  

Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten,  

ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd.  

Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes, die daar spelen.  

Zo zegt de HERE der heerscharen: Al zal dit in de ogen van het overblijfsel  

 van dit volk in die dagen te wonderlijk zijn,  

zou het dan ook in Mijn ogen te wonderlijk zijn?... 
 

Zef. 3:14-20   Jubel, dochter van Zion; juich,… van ganser harte, dochter van Jeruzalem!  

      De HERE heeft uw gerichten weggenomen, ...  

      De HERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlost.  

      Hij zal Zich over u met vreugde verblijden;  

      Hij zal zwijgen in Zijn liefde;  

      Hij zal over u juichen met gejubel. 
 

Joel 3:17b    Jeruzalem zal een Heiligheid zijn 
 

Ezech. 48:35    en de naam der stad zal voortaan zijn:  

JaHWeH   SHAMAH  -  DE  HERE  IS  ALDAAR. 
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WANT  UIT  ZION  ZAL  DE  WET  UITGAAN   

EN  DES  HEREN  WOORD  UIT  JERUZALEM. 
 

In Gods Koninkrijk zal een nieuwe tempel gebouwd worden, waarover de profeet Ezechiël geschreven 

heeft in het boek Ezechiël 40.-48. Deze tempel, gebouwd op de berg Zion, in de stad Jeruzalem, zal 

het centrum zijn voor aanbidding van alle volken van over de hele wereld.  

Gods uitverkiezing en roeping van van Zijn volk Israel, een koninkrijk van priesters te zijn,  zal dan 

geheel werkelijkheid worden.  
 

Joël 3:17    Jeruzalem zal een heiligdom zijn,  

Zach. 6:12     Zo zegt de HERE der heerscharen: zie, een Man, Wiens naam is Spruit.  

      Deze zal uit Zijn plaats uitspruiten en Hij zal de tempel des HEREN bouwen. 

Zach. 6:13     Ja, Hij zal de tempel des HEREN bouwen en Hij zal met majesteit bekleed zijn  

     én als Heerser zitten op Zijn troon; en Hij zal Priester zijn op Zijn troon;  vgl. pg. 30 

      heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. 

Markus 11:17    De Heer Jezus: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden  

      voor alle volken.                    Jes. 56:7 

Ezech. 43:4,5    En de heerlijkheid des HEREN ging het huis binnen  
      door de poort, die naar het Oosten gericht was,  [nu genoemd: “de gouden poort”] 

en zie, de heerlijkheid des HEREN vervulde het huis. 

 
Exo. 19:6     En gij [Israël] zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.  

Jes. 54:13     Al uw zonen zullen leerlingen des HEREN zijn,  

en het heil uwer zonen zal groot zijn;  

Jes. 29:18,24    Te dien dage zullen de doven  de Schriftwoorden horen,  

en van donkerheid en duisternis verlost, zullen de ogen der blinden  zien.  

Ook de dwalenden van geest zullen inzicht kennen  

en de morrenden zullen lering aannemen.         

Jes. 32:4      het hart van de onbedachtzamen zal inzicht en kennis verkrijgen,  

      en de tong van de stamelaars zal in staat zijn tot duidelijk spreken. 

Jes. 32:3      Dan zullen de ogen van de zienden niet meer verblind zijn  

      en de oren van hen die horen zullen opmerken; 

Jes. 30:21b   …uw oren zullen achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop. 

Jer. 31:34     Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren:  

      Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste 

      onder hen, luidt het woord des HEREN,  

Hab. 2:14     Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, 
 

Ps. 65:1     Een psalm van David. … U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Zion;  

Ps. 65:2      Hoorder van het gebed, tot U komt al wat leeft. 

Ps. 65:4      Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen, opdat hij wone in Uw voorhoven.  

      Wij zullen verzadigd worden met het goede van Uw huis,  

      het heilige van Uw tempel. 

Ps. 68:29      Vanwege Uw tempel, ter wille van Jeruzalem bieden koningen u geschenken. 

 

Jes. 2:3      en vele volken zullen optrekken en zeggen:  

      Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN,  

      naar het huis van de God Jakobs, … 

      opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen  

      en opdat wij Zijn paden bewandelen.  
       

Want uit Zion zal de wet uitgaan  
en des HEREN woord uit Jeruzalem. 
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ISRAËL, EEN LICHT VOOR DE VOLKEN  
 

Het volk Israël 

Zach. 2:11   De HERE: Ik kom in uw midden wonen, 

Zach. 8:8-23   Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn,  

in trouw en in gerechtigheid....  

zo zult gij, doordat Ik u heil schenk, een zegen worden;... 

Dan. 7:27    En het koningschap,.. zal gegeven worden aan  

      het volk van de heiligen des Allerhoogsten; 

Jes. 62:12    Het heilige Volk, De verlosten des HEREN; 

Exo. 19:6     En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.  

 

Jeshua / Jezus - Vorst en Gebieder der natiën 

Jes. 49:6      DE HERE:  Het is te gering, dat Gij [Jeshua, Jezus] Mij tot een Knecht zoudt zijn  

      om de stammen van Jakob weder op te richten  

      en de bewaarden van Israël terug te brengen;  

      Ik stel U tot een licht der volken,  

      opdat Mijn Heil  [yeshuah – redding] reike tot het einde der aarde. 

Jes. 55:4      Zie, Ik [de HERE] heb Hem tot een getuige voor de natiën gesteld,  

      tot een vorst en gebieder der natiën. 

Psalm. 67:4     Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken  

      in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt.  

Matth. 12:21    En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen. 

 

Israël, een Koninkrijk van priesters                 Exodus 19:6 

Psalm 96:3     Vertelt onder de volken Zijn heerlijkheid,  

      onder alle natiën Zijn wonderen. 

Jes. 42:6    Israël, een licht voor de natiën.  
Jes. 61:6    …. gij zult priesters des HEREN heten,  

      dienaars van onze God genoemd worden; 

Jes. 43:21    Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal Mijn lof verkondigen. 

Jes. 66:19      Ik zal uit hen de ontkomenen zenden naar de volken; naar Tarsis, Pul en Lud,   

      naar Tubal en Jawan, de verre kustlanden,  die de tijding aangaande Mij  

      niet hebben gehoord noch Mijn heerlijkheid hebben gezien;  

      opdat zij Mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. 

Zef. 3:20    Want Ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, 

Psalm 57:9     Ik zal U loven, o Here, onder de volken, ik zal U psalmzingen onder de natiën; 

Jes. 60:3    Volken zullen opgaan naar Uw licht 

Psalm 117:1    Looft de HERE, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën; 

 

Zach. 8:20  Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden, ... zeggen:  

Laten wij toch heengaan om de gunst des HEREN af te smeken  

en om de HERE der heerscharen te zoeken;....  

      In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen,...  

de slip van een Judese man, en zeggen: wij willen met u gaan, 

want wij hebben gehoord, dat God met u is. 

Jes. 2:3-5  Want uit Zion zal de wet uit gaan en des HEREN Woord uit Jeruzalem. 

 

Jes. 25:7     En Hij [de HERE] zal op deze berg [Zion] 

de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert,  

en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. (!) 
                      vgl. Openb. 10:7 

 

Ps. 72:19b    en Zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.  Amen, ja, Amen.    
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SATAN gebonden tijdens het Vrederijk. 
 

Satan gebonden gedurende 1000 jaar. 

Joh. 12:31     Nu gaat er een oordeel over deze wereld;  

      nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden; 

Openb. 12:10   Nu is verschenen het Heil en de Kracht en het Koningschap van onze God  

      en de macht van Zijn Gezalfde;  

want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde  

voor onze God, is neder geworpen. 

Col. 2:15      Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld  

      en zo over hen gezegevierd.  

Openb. 20:1-3    En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds  

en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang,  

dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,  

en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem,  

opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, vóórdat de duizend jaren  

voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.  
 

Satan zal een laatste poging doen God naar de kroon te steken, aan het eind van het duizendjarig 

Vrederijk, wanneer hij voor korte tijd wordt losgelaten uit zijn gevangenis, waarin hij geketend was.  

Hij verzamelt zich een grote schare volkeren, om in opstand te komen tegen het gezag van God,  

om hem – de tegenstander van God – te volgen, in plaats van Koning Jezus te gehoorzamen. 

Dan blijkt dat de erkenning van het Theocratisch Israël door meerdere volken was geveinsd:   

zie Deut. 33:29  … daarom zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen – in het Vrederijk. 

De Bijbel zegt:   hun getal is als het zand der zee.            Openb. 20:7-10 

 

Openb. 20:7-9    En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn,  

zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,  

en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden,  

Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen,  

en hun getal is als het zand der zee.   

En zij kwamen op over de breedte der aarde  

en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad;  
 

Jes. 11:4    Koning Jezus zal ... de aarde slaan met de roede Zijns monds  

      en met de adem Zijner lippen de goddeloze doden. 

2 Thess. 2:8   hem [“de mens der wetteloosheid” – “de zoon des verderfs” - 2 Thess. 2:3]  

      zal de Here Jezus doden door de adem Zijns monds  

      [Staten vert. “… met de Geest van Zijn mond”] 

      en machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt.  
 

Openb. 20:9
b
-10  …en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden. 

      En de duivel, die hen [de volken] verleidde, werd geworpen in de poel van vuur  

      en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn,  

      zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden 
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HET LAATSTE OORDEEL VOOR DE WITTE TROON 
 

Judas 14-15   Henoch profeteerde: Zie, de HERE is gekomen met Zijn heilige tienduizenden,   

      om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen  

voor al hun goddeloze werken, .....  

Openb. 20:11-15   En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was,  

voor Wiens Aangezicht de aarde en de hemel vluchtten,  
en geen plaats werd voor hen gevonden.  

 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon,  

en er werden boeken geopend.  

En nog een ander boek werd geopend, het Boek des levens;  

 en de doden werden geoordeeld op grond van  

hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.   

En de zee gaf de doden, die in haar waren,  

en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren,  

en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken…  

En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn  

in het Boek des Levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. 
 

2 Petr. 3:7    De tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde Woord  

als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel  

en van de ondergang der goddeloze mensen. 

2 Petr. 3:12   ... de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan  

en de elementen in vuur zullen wegsmelten. 

1 Cor. 15:26   De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,  

Openb. 20:14   En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen.  

      Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 
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DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE 
waarop gerechtigheid woont. 
 

DE NIEUWE AARDE,  
 

2 Petr. 3:13   Wij verwachten … naar Zijn belofte  

      nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

Jes. 65:17    Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;  

aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. 

Openb. 21:1-5   En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,  

want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan,  

en de zee was niet meer.  

 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem,  

nederdalende uit de hemel, van God,...  

Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen,  

 en zij zullen Zijn volken zijn en God Zelf zal bij hen zijn,  

 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen,  
en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag,  

noch moeite zal er meer zijn,  

want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.  

Openb. 21:22    En een tempel zag ik in haar niet,  

want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. 

Openb. 21:24    En de volken zullen bij haar licht wandelen  

en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar;  

Openb. 22:5     En er zal geen nacht meer zijn,  

en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node,  

want de Here God zal hen verlichten,  

en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden.  

 

Opdat God zij alles in allen.      

1 Cor. 15:24-28  Koning Jezus draagt het koningschap over aan God de Vader. 

      ... wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. 

      Want Hij moet als koning heersen,  

totdat Hij al Zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.. 

 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich  

aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft,  

opdat  GOD  ZIJ  ALLES  IN  ALLEN. 

 

Openb. 21:5     En Hij [God], die op de troon gezeten is, zeide:  

      Zie, Ik maak alle dingen nieuw.  

En Hij zeide: Schrijf,  

want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.  

      IK BEN de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde 

Openb. 22:20   Hij, die deze dingen getuigt, zegt:   

 

 

JA,  IK  KOM  SPOEDIG. 
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AANTEKENINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


