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In Gesprek met mevrouw Hannah Stranders over:  

 

GODS HEILSPLAN 

Vanaf 1971 - 2006 heeft mevrouw Hannah Stranders lezingen verzorgd in het kader van 

‘Israël-avonden’, die door medewerkers van de stichting Sjofar waren georganiseerd.
(*)

  

Op deze avonden sprak zij over het Heilsplan van God, de Roeping van het volk Israël,  

en de verhouding “kerk – Israël”.   

In een boeiend interview, dat is opgenomen in 1988 ( zie website  www.profetischwoord.nl ), 

vertelt Hannah over haar ervaringen en overdenkingen tijdens deze avonden.  

Enkele belangrijke onderwerpen komen aan de orde in het interview en zijn nu ook op schrift 

gesteld en geïllustreerd met enkele foto’s.   
 

Een korte inleiding 
Hannah Stranders, werd geboren in 1935, en woonde met haar ouders en haar jongere broertje 

Rolf in Amsterdam, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, in een straat, waar veel Joodse 

gezinnen woonden.  Haar latere herinneringen aan de eerste oorlogsjaren waren vooral  

het verbod voor Joden om met de tram te reizen.  

Om hun grootouders te kunnen bezoeken,  

moest het gezin lopende, met de ‘jodenster’  

op de jas genaaid, lange afstanden afleggen.  

 

Onderweg passeerden meermalen groepen 

marcherende Duitse soldaten met hun 

stampende laarzen. 

Als zesjarig meisje was Hannah erg bang voor dit ‘schouwspel’.  

 

 

 Familiefoto  

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familieleden van Hannah’s moeder – w.o. haar grootouders - zie pijltjes    

http://www.profetischwoord.nl/
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Al spoedig mochten Joodse kinderen niet meer naar school. Juffrouw Benjamin vond een 

oplossing bij haar thuis. Zij plaatste in haar kamer bankjes, waar ze onderwijs gaf aan een 

groepje Joodse kinderen.  

      

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

[slechts 4 kinderen, w.o. Hannah en Rolf - zie pijltjes  -  en 2 zusjes 

én Juffrouw Benjamin overleefden  de oorlog]. 

 

In 1942 begonnen de razzia’s en zagen Hannah’s ouders hoe hun Joodse buren, hele gezinnen, 

uit hun woningen werden gesleurd en in grote overvalwagens geduwd of geschopt.  

De angst sloeg toe! 

 

 Job klaagt om zijn kinderen, 

                      die niet meer zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janusz Korczak gaat vrijwillig mee 

met zijn leerlingen in het graf. [Yad Washem] 
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Christen vrienden adviseerden haar ouders te vluchten en de kinderen onder te brengen bij 

betrouwbare gezinnen. Zo werd Hannah in augustus 1942 door twee moedige christen- 

studenten met de trein naar Winterswijk gebracht. Daar werd zij in het plaatsje Meddo door 

de boerenfamilie Rosier liefdevol in hun gezin opgenomen.  

Rolf werd ondergebracht bij een gezin in Friesland.  

De ouders wisten, na een zeer gevaarlijke tocht door België en Frankrijk, als door een 

wonder, Zwitserland te bereiken. 

 

              “vader en moeder Rosier”       de boerderij, waar Hannah was ondergedoken 

 

Toen het gezin Stranders in september 1945 herenigd werd, kwam ook de confrontatie met 

een onbeschrijfelijk leed; de gruwelijk moord op alle vier de grootouders, de lange lijst met 

namen van zoveel familieleden, vrienden en buren, vergast en omgebracht in concentratie- 

kampen m.n. in Auschwitz en Sobibor.  

Hoe kan men in deze ontzettend verdrietige en moeilijke situatie het dagelijks leven opnieuw 

beginnen en dan ook nog te maken krijgen met een veelvuldig onbegrip bij Nederlandse  

gemeente ambtenaren en burgers.    

Toch wist Hannah - die tijdens de oorlog niet naar school kon gaan -  haar leerachterstand in 

te halen, mede door de hulp van een begripvolle onderwijzer. Daarna volgde ze het 

gymnasium. Vervolgens werkte Hannah als gids in Amsterdam en omgeving.  

Na de Yom Kippuroorlog in 1973 werd Hannah actief in bijeenkomsten,  waar Nederlanders 

werden opgeroepen solidair te zijn met Israël.  

Dit resulteerde in de bekend geworden Israël-avonden.   
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GODS HEILSPLAN - deel A. 

 

Mevrouw Stranders, u houdt Israël- avonden, hoe bent u ertoe gekomen deze te organiseren? 

 

In 1971 ben ik voor het eerst in mijn leven in Israël geweest. Wat ik daar meemaakte, zal ik 

mijn leven lang niet meer vergeten. De confrontatie met het land, met het volk, mijn volk, en 

je dan niet alleen realiseren, dat, wat in de Bijbel geschreven staat, niet alleen betrekking heeft 

op het verleden van het volk Israël, maar dat de Bijbel ook schrijft over datgene wat zich nu 

afspeelt, namelijk de terugkeer van het Joodse volk van over de hele wereld en de 

wederopbouw van het land, dat is iets ongelofelijks! Je ziet het voor je ogen gebeuren!  

Men zegt, dat uit 70 natiën Joodse mensen teruggekomen zijn naar dit land. Meer dan ooit 

zijn sindsdien de profeten uit de Bijbel tot mij gaan spreken. Ik had mij dat nooit zo 

gerealiseerd. En daarmee is verbonden de gedachte, dat wij leven in de tijd, dat Israëls 

Messias zal komen. Want zo staat het geschreven in Tenach, het Oude Testament, en ook in 

Britna chadasha, het Nieuwe Testament.  

Er is een samenhang tussen het weer opgebouwd worden van Israël, het herstel van Zion, en 

de Komst van de Messias. Toen ik me dit realiseerde en terugkwam in Nederland, had ik maar 

één gedachte: “Dit moeten de mensen weten, weten ze het wel?”  Ik geloof dat het goed is u 

een illustratie te geven vanuit het Woord van God . 

 

In Psalm 102 lees ik vanaf vers 13 het volgende: 

Maar Gij o God, maar gij o HERE troont voor eeuwig,  

Uw Naam blijft van geslacht tot geslacht, Gij zult opstaan, U over Zion  erbarmen,  

want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen.  

Want Uw knechten hebben behagen met haar stenen,  

zij hebben deernis met haar puin.  

Dan zullen de volkeren de Naam des HEREN vrezen,  

alle koningen der aarde Uw heerlijkheid,  

wanneer de HERE Zion heeft gebouwd en verschenen is in Zijn Heerlijkheid.  

 

U ziet dus, dat er een samenhang is tussen het weer opgebouwd worden van Zion  en de 

Komst van de Messias.  

En, toen ik terugkwam uit Israël, ben ik een aantal maanden mijn huis niet uitgekomen. Ik heb 

alleen maar Bijbelstudie gedaan, ik heb mij alleen bezig gehouden met: ‘wat staat er 

geschreven’. Dingen, die ik voordien nog nooit zo verstaan had, werden me in korte tijd 

duidelijk.   

Met de gedachte, ‘dit moeten de mensen weten’, hing ook samen de wens iets voor Israël te 

doen. En wel zó, dat het zou zijn in aansluiting op Genesis 12. waar geschreven staat, dat 

degene, die Israël zegent, zal gezegend worden. Wat kunnen we doen in Nederland voor 

Israël, dat ook Nederland daar de zegen van ervaart?  

 

In januari 1971 ben ik naar Israël geweest. En in februari 1971, toen ik daar in gedachte mee 

bezig was en het Woord van God bestudeerde, toen vroeg ik mij af: “Hoe is het eigenlijk te 

verklaren, dat niet allen, die zich Christen noemen, ook echt achter Israël staan, terwijl er 

toch, met name in Nederland, zo’n hechte band geweest is tussen het Joodse volk en de 

Nederlandse Christenen?”.   
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Want ik ontdekte, dat er onder diegenen, die echt hun leven hadden ingezet om Joden te 

redden in de oorlog, Christenen waren, die het helemaal niet eens waren met het bestaan van 

Israël en  dat ook niet steunden.  

Door de studie van de Schrift en door alles wat ik al die jaren had gelezen en gehoord, kreeg 

ik inzicht in het probleem, waardoor niet ieder, die zich Christen noemt, ook werkelijk achter 

Israël staat. 

In die tijd ontmoette ik de schrijver, Huib Verweij, die erg begaan was met Israël en een grote 

liefde had voor het Joodse volk en het land Israël. Samen zijn we vanaf die tijd gaan over-

leggen wat we zouden kunnen doen in Nederland voor Israël, zodat het o ok Nederland tot een 

zegen zou strekken.  

Korte tijd daarna kwam ik op het idee een soort solidariteitsgroep op te zetten.  Een groep die 

echt voor Israël zou opkomen. En die gedachten hebben toen hun beslag gekregen eind 1973.  

We hebben toen het initiatief genomen voor het oprichten van het ICN, het Israël Comité 

Nederland. Begin 1974 is het comité er gekomen.   

Maar, in dat eerste jaar, voorjaar 1971, toen ik vooral met de Bijbelse kant van Israël en niet 

zo zeer met de politieke kant, bezig was, heb ik in twee dagen tijd als het ware in een flits te 

zien gekregen:     

      -       Wie Israël is, wat Israël is,  

      -       waar Israël past in het Heilsplan van God,  

-    hoe die ontwikkeling van Israël is geweest door de eeuwen heen,  

-    hoe God het bedoeld  had, en  wat er van geworden is  

-    en wat de toekomst zal zijn.  

Ik kreeg het als het ware in beelden vanuit de Bijbel te verstaan. En de overheersende 

gedachte was: Er zit een verloop in de Bijbel, het is een kwestie van ontwikkeling. Dat is wat 

ik de mensen moet laten zien.  

 

Hebt u theologie gestudeerd? 

 

Nee, ik heb geen theologie gestudeerd. Wat ik uit de Bijbel weet, heb ik door Bijbelstudie  

verworven. Maar, dat kan alleen, als God het je laat zien. Er staat namelijk veel meer in de 

Bijbel, dan wat men alleen  door lezen ziet staan.  

Ik heb wel een studie, andragologie, gedaan aan de universiteit. Maar, achteraf heb ik 

begrepen, dat ik met deze studie de wereld niet kon verbeteren. Niet dat ik die pretentie had. 

Maar juist toen ik de Schrift dieper ben gaan verstaan, heb ik ingezien, dat in deze 

studierichting het mens- en maatschappijbeeld haaks staat op wat God beoogt met  de mens 

en de wereld.  

Ik heb dus zelf een aantal jaren Bijbelstudie gedaan, vóórdat ik in het openbaar de mensen het 

een en ander vanuit de Schrift begon te vertellen. Ik mag echt zeggen: “Ik ben niet  naar een 

Bijbelschool geweest, maar het is Gods Geest geweest, die mij heeft onderwezen.”  

 

Tijdens mijn studie heb ik gewerkt in het toerisme. Ik was gids en reisleidster en soms ook 

wel tolk. Achteraf realiseer ik mij, dat, wat ik nu doe op de Israël-avonden vanuit de Bijbel, 

een beetje te vergelijken is met wat ik al jaren deed met mijn toeristen.  

Ik begon op een bepaalde plaats en maakte dan een plan voor een dag of voor een paar dagen.  

Op de eerste dag gaf ik een royale uiteenzetting van wat we zouden gaan doen en wat we 

zouden gaan zien. Ik gaf een stuk geschiedenis en ging in vogelvlucht door die geschiedenis 

van Nederland heen. En dan, als we de plaatsen gingen bezoeken en hier en daar uitstapten en 

foto’s maakten, dan haakte ik in op wat ik eerder, in mijn verhaal, al had gezegd over 

Nederland. 
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Hannah als gids 

Nu realiseer ik mij, dat ditzelfde ook gebeurt tijdens de Israël-avonden.  

Ik begin bij het begin van de Bijbel en werk de hele Bijbel door. Hier en daar staan we even 

stil en stappen als het ware uit om een Bijbelgedeelte goed te horen en te begrijpen. 

Ik heb een Bijbels gebeuren verteld of een Bijbels voorbeeld gegeven of een Bijbels principe 

genoemd, en dán haak ik in op wat er heden ten dage in onze tijd aan actueel gebeuren is op te 

merken. Daarna gaan we verder en lopen de hele geschiedenis door van Genesis 1. tot en met 

het laatste boek Openbaring.  

Je zou kunnen zeggen: “Het is alsof je een reis maakt met een begin, met een verloop, met een 

heden en met een nabije toekomst”. Dat is wat zich op de avonden afspeelt.  

 

Het zijn twee opeenvolgende avonden. Op de eerste avond hebben de mensen de gelegenheid 

om te zien en te horen waar de lezing over gaat. Het gebruik van beeldmateriaal - de 

gekleurde platen op een flanelbord - maakt, dat mensen het gesprokene beter kunnen 

onthouden. Ze onthouden door het zien van een rode lijn, een blauw vlak of door een stukje 

geel… En de tweede avond komen de mensen vaak benieuwd terug om te horen hoe het 

verder gaat. Het is een vertelling met illustratie. Maar het accent ligt op het gesprokene, want:  

  Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.     Rom. 10:17 

 

Veel mensen zien de Bijbel als een godsdienstboek, dat je kunt vergelijken met de Koran of 

met de Veda of met andere boeken. Maar, dat is de Bijbel niet.  

De Bijbel is het geschiedenisboek van de mensheid. 

En in die mensheid speelt Israël een heel belangrijke rol.  
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God laat zien in de Bijbel, wat Zijn bedoeling is met de mensheid, wat Zijn Heilsplan is en 

hoe Hij Zijn Plan uitvoert. Het grootste deel van de Bijbel is aan Israël gewijd en vertelt ons 

hoe God Zijn Heilsplan volvoert door Zijn volk Israël.  

De tijd van de mensheid beslaat een aantal duizenden jaren, althans datgene, wat in de Bijbel 

voor ons verwoord is.  

Die periode deelt de Bijbel zelf in, in wat genoemd wordt ‘tijden en gelegenheden’.  

Dat wil niet zeggen, dat een tijd altijd duizend jaar beslaat of altijd honderd jaar beslaat.   

Het Grieks gebruikt daar de term “ajoon” voor, dat te vertalen is met ‘eeuw’ of ‘tijd’ of 

‘periode’. Het Hebreeuwse woord daarvoor is “olam”.  

Maar er is een duidelijk verschil in het handelen van God gedurende de ene periode 

vergeleken met  de andere periode. Een Bijbels woord voor zo’n periode is ‘bedeling’. 
                      Efeze 1:10,  3:2       Col. 1:25 

 

Plaatst u de dingen van God dan niet teveel in een schema? 

 

Ik geloof het niet. De Schrift zelf spreekt in die termen en zo is het opgeschreven in de Bijbel. 

De Here Jezus gebruikt bijvoorbeeld de uitdrukking ‘de toekomende eeuw’.       
                               Luk. 18:30 

En Paulus heeft het over ‘de beheersers dezer eeuw’.            1 Cor. 2: 8 

Zo zijn er vele uitdrukkingen in de Bijbel, die aangeven, dat God Zelf Zijn tijd indeelt in 

kleinere gedeelten. Maar, je moet leren onderscheiden, en dat probeer ik duidelijk te maken 

op deze Israël-avonden.  

Dát was voor mijzelf ook zó’n openbaring in de Schrift. Je moet leren onderscheiden hoe die 

tijd is ingedeeld en hoe God omgaat met wie, in welke periode.  

Ik denk wel eens, en dat vragen mensen soms ook: “Mag je wel zo diepgaand met de dingen 

van God bezig zijn, mag je wel ieder woord op zijn betekenis bekijken en vergelijken met 

andere plaatsen, waar datzelfde woord gebruikt wordt? Mag je überhaupt wel zo grondig 

bezig zijn met het bestuderen van het Woord van God?”  

Ik ben dan geneigd om allereerst te verwijzen naar de Schrift. 

 

Er staat geschreven in Deuteronomium 29:29,  

  De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God,  

maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd,  

opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen. 

 

Nu wil ik niet zozeer ingaan op die allerlaatste zin, maar wel op de eerste zin, waar staat:  

“De verborgen dingen zijn voor God”. Die heeft God dus niet geopenbaard, want de Bijbel, 

vanaf het eerste boek van Genesis 1. tot en met het laatste vers van het boek Openbaring, is de 

openbaring van God.  

Dat betekent, dat God daarin laat zien Wie Hij is en Wat Hij doet  

en dat Hij laat horen, hoe Hij spreekt.   

En als daar dan staat: “De geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen voor altijd”, 

dan worden we heel hartelijk uitgenodigd om ieder vers van de Bijbel op den duur te verstaan. 

Ik wil daarmee niet zeggen, dat ieder individu persoonlijk de volledige kennis van de Bijbel 

behoort te hebben, maar wel, dat hij ernaar zou moeten streven.  

 

Dát is dan voor wat betreft de Bijbel op schrift.  

De Bijbel wordt genoemd ‘Het Woord van God’, en hoe zouden we God anders kunnen 

kennen dan door de Bijbel, want God heeft Zich geopenbaard door te spreken: “Daar zij 

licht….  Daar zij ..….” 
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Gen. 1:3    En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 

Gen. 1:6    En God zeide: …..  en daar was…..  zie Gen. 1:9, 11, 14,  20,  24,  26 

Psalm 33:9   Want Hij [God] sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. 

God heeft Zich eerst een kader geschapen – [zie Genesis 1. en 2.]  

 

God staat boven de ruimte, Hij is niet gebonden aan een plaats.  

God staat boven de tijd, en is niet gebonden aan tijd, want dat betekent immers “God is alom” 

en “God is eeuwig”. Ooit is God vanuit de eeuwigheid, binnen gestapt in de dimensie van de 

tijd en de ruimte.  

En wat maakt de eerste mens Adam – door God geformeerd - mee? Adam hoort Gods stem! 

Dat is het Woord van God. God heeft Zich zó geopenbaard. Door te spreken heeft God, de 

Schepper van hemel en aarde, Zich bekendgemaakt. En God heeft het ook zó voor ons 

gearrangeerd, dat we achteraf het allemaal opgetekend hebben gekregen.  

In het begin hadden de woorden en de zinnen, die Hij uitsprak, betrekking op het ontstaan van 

de schepping. De Romeinenbrief zegt in een van de eerste hoofdstukken, dat we op die manier 

God reeds uit de werken van Zijn schepping zouden kunnen kennen. 

De Bijbel is het opgetekende Woord van God  en…  

de énige wijze om God te leren kennen is dus door Zijn woord te bestuderen.  

 

Dat is de schepping, maar hoe gaat het dan verder? 

De hele Bijbel wordt genoemd het Woord van God. Je zou de Bijbel één lange profetie 

kunnen noemen. Het Griekse woord ‘prophèmie’,  waarvan het Nederlandse woord ‘profetie’ 

is afgeleid, betekent ‘spreken ten overstaan van’.  

Soms spreekt God direct tot de mens, zoals tot Adam, tot Noach en tot Abraham, Izaäk en 

Jacob, Mozes  enz..  

God gebruikt ook mensen om Zijn Woorden te verwoorden. Dat zijn de profeten.  

De profeten hebben óf Gods Woord gezien in beelden en hebben die beelden dan verwoord. 

Of, de profeten hebben eenvoudigweg Gods Geest in hun geest horen spreken en zij moesten 

daarop het spreken van Gods Geest doorgeven, overbrengen aan de toehoorders. 

U kunt hier een tekst over lezen, in Amos 3:7:  

   

Voorzeker, de Here HERE doet geen ding,  

  of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten. 

 

Als zodanig kunnen we ook mensen als koning Salomo en koning David ‘profeten Gods’ 

noemen. Niet alleen Jesaja, Jeremia, die wij als profeten hebben leren kennen, maar ook Jezus 

is een Profeet:  

   

“Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden,  

heeft Zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet”.    Johannes 12:49   

 

Het bijzondere van de Woorden Gods is, dat het altijd verwezenlijkt wordt, ook al gaan er 

duizenden jaren overheen, een tijd, waarvan men zal zeggen: “Is God er wel, bestaat God 

wel?” “Herinnert God Zich wel wat Hij destijds gezegd heeft? We zien er niets van en we 

horen er niets van”.  

Zo spreekt het Joodse volk begrijpelijkerwijs: “Hoort God ons dan niet? En Hij heeft toch 

gezegd… en Hij wil zo graag, dat wij Hem aan Zijn beloften herinneren…”  

In het Nieuwe Testament lezen we: Waar blijft de belofte van Zijn komst?    2 Petrus 3:4 
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In de Bijbel staat geschreven, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dat, wanneer 

het Woord van God uit Zijn mond is uitgegaan, het nooit ledig tot Hem terugkeert, maar dat 

het altijd vervuld wordt.                 Jes. 55:11    Matth. 4:4 

Er staat, dat Zijn Woord vol wordt, en dan vol en wel naar Zijn welbehagen naar Hem 

terugkeert.  

Ik wil hier een bijzondere Bijbeltekst over lezen uit Jesaja 55. Ik begin bij vers 8:  

Jes. 55:8   Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten  

    en uw wegen zijn niet Mijn wegen luidt het woord des HEREN. 

Jes. 55:9    Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde,  

    zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. 

 

Daarna volgt een vergelijking. En let u eens op de schitterende kringloop die de voortgang 

van Gods Woord voorstelt: . 
 

Jes. 55:10   Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen  

    niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar  

    en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, 

Jes. 55:11   alzo zal Mijn Woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn;  

    het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt  

    en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. 

 

Daarom zegt ook Petrus in het Nieuwe Testament in de tweede Petrusbrief 1:19, dat ‘het 

Profetisch Woord van God zeer vast en betrouwbaar is’. We kunnen er zeker van zijn!  

Wat God heeft bedacht en niet heeft uitgesproken, dat weten we niet. Er staat een tekst in de 

Schrift, waar we lezen: “En God dacht bij Zichzelf: “Zou Ik niet…” Dat is de geschiedenis, 

waarbij God op het punt staat Abraham Zijn plannen voor Sodom bekend te maken:  

 

    Zou Ik voor Abraham verbergen, wat Ik ga doen?         Gen. 18:17 

 

Dat heeft God gezegd en daarom is het opgetekend in de Bijbel.  

Alleen wat God heeft gedacht en níet heeft uitgesproken, dat weten we niet!  

Maar alles wat God heeft uitgesproken, is opgetekend.  

 

Dit is de Bijbel en daarvan zegt God Zelf: “Ieder woord dat Ik uitspreek zal vervuld worden”.  

Dit is vreselijk, wanneer het oordelen betreft, 

maar dat is heerlijk, wanneer het beloften betreft.  

Wat we in de Bijbel leren – zo uniek en bijzonder - dat is het profetische element. Dáár leg 

ik steeds weer de nadruk op, namelijk, dat God van te voren zegt, wat Hij gaat doen.  

 

Wíj hebben het voordeel, dat we zoveel duizenden jaren later leven. Mensen in die tijd 

konden dat nog niet zien, maar wij wel!   

Wij kunnen constateren, dat God ook doet wat Hij gezegd heeft.  

En als er dan nu nog profetieën, Woorden Gods, openstaan die nog niet vervuld zijn, dan 

hebben we eenvoudigweg de garantie, door alles wat er in het verleden tot vervulling 

gekomen is, dat ook de nu nog niet vervulde Schriftwoorden werkelijkheid zullen 

worden.  Want - en dat verstaan helaas veel mensen niet - God en Woord van God zijn 

EEN, Een en Dezelfde. Dat, wat er aan Woord uit Zijn mond uitgaat, dat is Hij ook!    
                              Joh. 1:1-4 
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Met andere woorden, als er een van de uitspraken Gods, een van de beloften, een van Zijn 

Woorden, ter aarde zou vallen, in het niets zou verdwijnen, en we zouden er nooit meer wat 

van horen, dan zou God daarmee Zichzelf aantasten. Hij zou daarmee Zijn eigen Wezen 

aantasten, want Hij heet: ‘Woord van God’. En als überhaupt niets van Zijn Woord zou 

uitkomen, dan zou Hij aan Zichzelf ontrouw zijn, en dan zou Hij Zichzelf opheffen.  

Het Woord van God is zó betrouwbaar, dat we kunnen constateren, dat het tot in details 

vervuld wordt.  

 

Als we nauwkeurig letten op gebeurtenissen die in de Bijbel zijn voorzegd, geprofeteerd. U 

moet weten, dat er alleen al in het Oude Testament over Jezus’ eerste Komst ongeveer 300 

profetieën staan. Die profetieën zijn allemaal tot in detail uitgekomen met betrekking tot de 

tijd, waarin Hij geboren zou worden, de omstandigheden, waaronder Hij geboren zou worden, 

uit welke familie en uit welk geslacht Hij zou komen, Zijn werken, Zijn lijden, Zijn sterven en 

Zijn opstanding. Het is allemaal door God voorzegd door de mond van de profeten in het 

Oude Testament.   

Ook al die feiten, die van tevoren genoemd worden aangaande de kruisiging en alles wat zich 

heeft afgespeeld in die laatste 36 uur. Dat alles was voorzegd en is tot in detail vervuld.  

En dan zeggen wetenschappers, dat de kans, dat zoiets werkelijk uitkomt, als er zoveel 

elementen worden aangedragen, 1 op……  is, en dan komt er een getal met meer dan 12 

nullen. Zó betrouwbaar is het Woord van God.  

 

Dat is ook de reden, waarom u zo dikwijls leest in het Nieuwe Testament, dat ‘dit of dat 

geschiedt, opdat vervuld zou worden wat geschreven stond…’.  

En met diezelfde precisie zullen dan ook de profetieën, die nu nog openstaan, in de 

toekomst geheel, gedetailleerd in vervulling gaan.  

 

Het profetisch element vind je door de hele Bijbel heen. Niet alleen datgene wat we in het 

Nieuwe Testament lezen over vervullingen van Oudtestamentische profetieën, maar ook 

datgene wat we in het Oude Testament vinden over de vele uitspraken, voorzeggingen, die 

destijds in vervulling zijn gegaan en in de nabije toekomst zullen gaan.  

Dat is uniek!  

Daarin onderscheidt o.a. de Bijbel zich wezenlijk van ieder ander godsdienstboek.  

 

En nu staan er in de Schrift op vele plaatsen teksten die aangeven, dat het weer opbouwen 

van de staat Israël en het weer tot leven komen van het volk Israël, én de terugkeer van het 

Joodse volk naar hun land Israël, dat deze bijzondere gebeurtenissen samenhangen met de tijd 

waarin de Messias komt, oftewel, samenhangt met de tijd waarin de Here Jezus terugkomt.  

 

Dat element van land en volk Israël, samen met de Wederkomst van de Here Jezus, verwoordt 

Jezus Zelf en Hij noemt daarbij Israël “de vijgenboom”, als symbool.   
[zie Mattheüs (21:19-20,  24:29-32-25) Marcus,  en Lucas (21:29-33)]  

Zijn discipelen vragen Hem op een gegeven moment wat het teken is van Zijn komst en van 

de voleinding van deze wereld, deze maatschappij.      Matth. 24:3    Hand. 1:6-8 

Jezus noemt dan een aantal tekenen, waar mensen op moeten letten, zoals oorlogen, geruchten 

van oorlogen, aardbevingen en allerlei natuurrampen.  

Hij zegt, dat de liefde zal verkillen en de mensen elkander zullen haten als nooit tevoren.  

Het is jammer, dat veel van deze feiten door allerlei valse profeten in deze dagen van de 

Eindtijd worden misbruikt. Dat kun je regelmatig in de kranten lezen. Want daarmee wordt de 

waarheid van de Bijbel onwaarschijnlijk gemaakt. Maar ook dát is weer in de Bijbel terug te 

vinden, want er wordt gesproken over valse profeten met valse leringen o.a.  in  2 Tim. 2. en 3.  
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De Heer Jezus geeft deze tekenen om het tijdsbeeld van Zijn naderende Wederkomst aan te 

duiden. 

En dan zijn er mensen die zeggen: “Dat hebben we altijd al gehad, aardbevingen en 

hongersnoden zijn er altijd al geweest. Ja, door de televisie komen hongersnoden en 

aardbevingen in ver gelegen landen veel dichterbij”.  

Toch zeggen wetenschappers, dat al dit soort gebeurtenissen in toenemende mate en in 

verhevigde mate zich voordoen.  

 

Maar hoe dan ook, Jezus noemt ook één element, waarvan je niet kunt zeggen: “Dat is er 

altijd al geweest ”. En dat element staat aan het einde van die lijst met tekenen, en dan noemt 

Hij de vijgenboom! Jezus zegt: “Let op, als de vijgenboom weer gaat bloeien, dat wil zeggen 

als het hout van de vijgenboom weer vochtig wordt, als er weer bladeren gaan uitspruiten, die 

generatie, die dat meemaakt, is dé generatie, die Mijn Wederkomst meemaakt”   Matth. 24.    

 

De vijgenboom staat in de Bijbel symbool voor Israël als natie.  

Niet ieder volk is een natie. Denkt u bijvoorbeeld aan het volk van de Zigeuners, dat is een 

zwervend volk, ze hebben geen eigen land en worden dan ook niet als ‘natie’ genoemd.  

Israël was vroeger een natie. Tweeduizend jaar lang is ook Israël een volk geweest, maar 

geen natie, omdat het geen land had! En nu, sinds 1948 is Israël opnieuw een natie.  

De Bijbel gebruikt daarvoor het symbool van de vijgenboom. Veel mensen realiseren zich dat 

niet.  

 

Mensen, die iets van de Bijbel weten en bijvoorbeeld op zondagschool zijn geweest, kennen 

wel het verhaal van de vijgenboom, die verdort; de vijgenboom waarover een vervloeking zou 

zijn uitgesproken. Dat laatste hebben overigens de Bijbelvertalers boven de perikoop 

geschreven. Ze noemen dat ‘de vervloeking van de vijgenboom’, maar die vijgenboom wordt 

niet vervloekt. Er wordt alleen gezegd, dat die vijgenboom, voor wat betreft zijn bladeren en 

zijn takken, zal verdorren. In het Grieks staat heel duidelijk, dat de vijgenboom voor een 

eeuwigheid, voor een bepaalde tijd, zal verdorren’.  

Maar een paar hoofdstukken verder haalt Jezus diezelfde vijgenboom weer aan, en dan zegt  

Hij tegen zijn discipelen: “Denk erom, als die vijgenboom weer gaat bloeien - dus als het hout 

weer vochtig wordt, als het weer sappen optrekt – dan is dát het teken, voor die generatie, die 

dat meemaakt, dat zij ook Mijn Wederkomst zal meemaken”.  

 

Dáárom is het gebeuren in Israël zo belangrijk en dat heeft zijn aanvang gekregen in 1948.  

Israël is het teken van de naderende Wederkomst van Jezus.  

Ik luister altijd heel gespitst, als ik predikingen hoor over de Wederkomst van de Here Jezus. 

Er worden dan allerlei punten aangehaald. Heel Mattheüs 24. wordt uitgeplozen, maar bijna 

altijd wordt het laatste element, de vijgenboom, gewoon weggelaten. Waarom weet ik niet. 

Veel mensen denken kennelijk, dat ze dan politiek bedrijven, als ze Israël erbij halen. Maar 

Israël is hét teken.  

Ik begrijp niet hoe mensen, die Israël niet erkennen en die niet in Israël een stuk profetische 

vervulling zien, kunnen zeggen, dat de Wederkomst van de Here Jezus nabij is. Dat kunnen ze 

dan helemaal niet weten. Want, nogmaals, de hongersnoden en aardbevingen, die kunnen 

altijd nog erger.  

 

Maar hét belangrijkste teken van de naderende Wederkomst van de Here Jezus is het feit, dat 

het Joodse volk terugkeert naar het Midden-Oosten en dat er sinds 1948 weer een staat Israël 

is. De Bijbel geeft ons voldoende duidelijke aanwijzingen.  
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Aankomst van ouderen en jongeren van het Joodse volk in de haven van Haifa.  

 

Israël is de wijzer op de klok van God. 
 

Er is nog iets waar ik op wil wijzen, en dat is als gezegd wordt:  

“Israël is het uitverkoren volk”.  

U moet  wel weten, dat ‘uitverkoren’ om uitverkoren te zijn geen betekenis heeft. 

Israël is uitverkoren in die zin, dat God het volk gebruikt als een teken voor de wereld. 

Niet de kerk, niet de christenen zijn een teken voor de wereld, maar Israël is het teken voor 

de wereld. Dat staat overduidelijk in de Bijbel. Ik lees een voorbeeld uit de profeet Ezechiël. 

In Ezechiël 39 vanaf vers 27-29 lees ik het volgende: 

  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,  

  als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel,  
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  zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat. 

  En 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.                                          Ezechiël 39:27-29 

 

En als we even terugbladeren naar Ezechiël 36., dan lees ik de verzen 20 t/m 24. 

Daar staat:   

   

En bij alle volken waar zij kwamen, ontheiligden zij Mijn heilige Naam,  

  doordat men van hen zeide: Dezen zijn het volk des HEREN,  

  maar toch moesten zij weg uit Zijn land.  

  Dit deed Mij leed om Mijn heilige Naam, die het huis Israëls ontheiligd had  

  onder de volken in wier gebied zij gekomen waren.  

  Daarom, zeg tot het huis Israëls:  

  Zo zegt de Here HERE:  niet om uwentwil doe Ik het, o huis Israëls,  

  maar om Mijn heilige Naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken  

  in wier gebied gij gekomen zijt. 

  Ik zal Mijn grote Naam die onder de volken ontheiligd is,  

  die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen;  

  en de volken zullen weten, dat Ik de HERE ben,  

  luidt het woord van de Here HERE,     

  wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. 

  Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen,  

  en Ik zal u brengen naar uw eigen land; 
 

Dit zijn twee teksten, die aangeven hoe Israël als teken wordt gebruikt voor de volken van de 

wereld. Een teken van Wie  God is, (en) dat Hij de enige ware God is en hoe Hij handelt.  

Maar er staat nog een ander element in deze tekst, en dat is het feit, dat God verwezenlijkt, 

wat Hij lang voordien voorzegd heeft en dat inderdaad nu door God verwezenlijkt wordt.   

En daar wil ik nog een tekst over lezen die dat zo duidelijk illustreert en dan lezen we vanuit 

Jesaja 61 vanaf vers 3b-4)   

   

En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid,  

  een planting des HEREN, tot Zijn verheerlijking. 

  Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen,  

  het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen      [zie ook de vele opgravingen] 

  en de steden vernieuwen, die in puin liggen,  

  die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. 
 

Hier zie je dat er door Jesaja voorzegd wordt, dat Israël een verlaten gebied zou worden. Toen 

hij dat uitsprak, was dat nog niet het geval. Maar er wordt ook direct bij gezegd, dat het 

gebied weer hersteld zal (zou) worden.  

Wij leven nu in het jaar 1988 [het jaar van het interview]. Dat is bijna 2000 jaar ná Christus. Jesaja 

leefde ruim 700 jaar vóór Christus. Dus 2700 jaar geleden heeft God door de mond van Jesaja 

deze uitspraak gedaan! Met andere woorden, ver in het verleden is gezegd, wat zou gebeuren 

op korte termijn en op veel langere termijn.  
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In Ezechiël leest u daar ook een voorbeeld van. Ezechiël 38. en 39. zijn hoofdstukken in de 

Bijbel, waarin wordt gesproken over de toekomstige aanval, die nu nog te verwachten is van 

Gog en Magog. Gog en Magog is Rusland met zijn satellieten.  

Een aantal Arabische landen zullen waarschijnlijk samen met Rusland het land Israël 

binnenvallen. Israël is op de hoogte van deze aanval  en bereidt zich erop voor. We weten niet 

precies wanneer de aanval zal plaatsvinden, maar de voorbereidingen zijn al heel duidelijk 

zichtbaar en merkbaar.  
[Nu, ruim 30 jaar later, zijn de voorbereidingen nog veel duidelijker zichtbaar, merkbaar]  

In die passage in het boek Ezechiël spreekt God tegen Gog en Magog, de macht, die Israël zal 

aanvallen, Ezechiël 38. van af vers 7-8:  

   

Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen, die zich bij u gevoegd hebben;  

  wees gij hun tot een leidsman. Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen;  

  in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land, 

  dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk,  

  dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls,  

  die tot een blijvende wildernis waren geworden,  

  maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid.           Ezechiël 38:7:8 

 

Je ziet, dat hier tegelijkertijd een beeld van Israël wordt geschetst, waarin het land verlaten en 

verwoest zal worden, maar, waarin ook de aanzegging wordt gedaan, dat het volk na zoveel 

eeuwen terug zal keren naar hun eigen land, én waarin het volk dán deze toekomstige aanval 

van Gog en Magog zal meemaken.  

We lezen verder, vanaf vers 12, dat die macht zal komen om roof te plegen:   

 

Gij [Gog] zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen,  

  een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen,  

  allen zonder muur, grendels of poorten,  

  om buit te maken en roof te plegen,  

  om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen  

  en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is,  

  die have en goed heeft verworven,  

  die op de navel der aarde woont.                                                          Ezechiël 38:11-12 

 

In Ezechiël is heel duidelijk het verval - destijds  - van Israël aangegeven, maar ook duidelijk 

de wederopbouw van het land. Dit zijn slechts twee van de vele voorbeelden, waar in de 

Schrift op deze manier gesproken wordt.  

En steeds, wanneer ik door het land Israël rijd, valt het me op dat, hoewel het land nog 

bezaaid is met stenen en steenblokken, dat juist op die plaatsen, waar het volk Israël vroeger 

woonde, weer nieuwe nederzettingen komen.  

Overal zie je hoe mensen zich gaan settelen. Het doet mij dan denken aan de tekst, waar staat: 

    

“Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN,  

dat Ik het huis van Israel en het huis van Juda  

bezaai met zaad van mensen en zaad van dieren;….”         Jer. 31:27 

 

Ik heb nu een aantal illustraties gegeven van het profetische element in de Schrift m.b.t. 

hetgeen zoveel eeuwen geleden is toegezegd aangaande de nabije toekomst. 

De realisering van de profetische uitspraken, dat zie je nú voor je ogen gebeuren.  

Dat geeft ons de voortdurende zekerheid over de betrouwbaarheid van het Woord van God.  
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In het voorgaande hebben we gesproken over het feit, dat God ook genoemd wordt:  

‘Het Woord van God’.  

Wanneer het Woord van God gesproken is ofwel uit Zijn mond is uitgegaan, dan zal het doen 

wat God behaagt en het zal vervult bij Hem terugkeren.  

Ik heb in eerste instantie gesproken over de profetieën toegepast op het volk Israël en het land 

Israël. Maar, denkt u nu eens aan de volgende tekst:  

  

  “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond…”      Joh. 1:14 

 

Jezus, als Persoon, wordt ook ‘Het Woord van God’ genoemd, want ook dát Woord is van 

God uitgegaan en heeft tot in detail vervuld datgene, waartoe Hij gezonden is.  

U kent ongetwijfeld de tekst in het Nieuwe Testament, waar de Here Jezus zegt:  

 

  “wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft.”,  

en:  “… Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf,  

  of Hij moet het de Vader zien doen;….  

en: “De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet;  

  maar de Vader, die in Mij blijft, doet Zijn werken.”       Joh. 13:20  5:19  14:10 

   

De Here Jezus is bij uitstek het voorbeeld van het Woord van God, dat van God is uitgegaan, - 

uit de hemel is neergedaald - bestemd om te vervullen dat, waartoe God het gezonden heeft.  

En dat Woord, uitgezonden, uitgegaan, is vol  geworden, heeft de opdracht van God vervuld 

naar Gods welbehagen, en is teruggekeerd naar de hemel.      vgl. Jesaja 55:11  

 

U hebt mij hier vrij enthousiast over horen spreken. Maar dát zijn nu de dingen, die mij bezig 

houden. Dit vind ik de mooiste elementen in de Schrift.  

En ik doe erg mijn best om dat op de Israël-avonden aan de orde stellen, zodat men toch 

vooral zal zien hoe belangrijk het is om te weten wat er geschreven staat én hoe waar, hoe 

werkelijk, al datgene is, wat in de Bijbel geschreven staat.   

 

In de dagen van Jezus op aarde waren er gelukkig onder het volk Israël, Joden, die het Woord 

van God  kenden.En zij zagen daardoor ook uit naar de Verlosser!   

Maar, er waren ook Joden, die het Woord van God niet kenden. En in de Tenach [het Oude 

Testament] staat al geschreven:  

 

  “Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis”           Hosea 4:6   

 

D.w.z. waar Bijbelse openbaring, Bijbelse profetie ontbreekt, oftewel waar Gods profeten niet 

meer (kunnen) functioneren, gaat het volk ten onder. Elders [Spreuken 29:18] staat geschreven:  

 

  “waar openbaring [St. vert.: “profetie”] ontbreekt, verwildert
 (*)

 het volk”.    

  

[
(*)   

vgl. Exodus 32:25, waar staat “teugelloos” i.v.m. de afgoderij rond het gouden kalf –  

  Aaron had het volk Israël de vrije teugel gelaten.]    

Ik geloof, dat we kunnen zeggen, dat de landen van West-Europa zich nu in diezelfde situatie 

bevinden. En, helaas, die situatie vind je ook bij grote delen van de christenheid. Men kent het 

Woord van God niet. En daardoor herkent men de tekenen van de tijden niet.  

Men ziet niet, wat er staat te gebeuren. Men verstaat niet, wat er gaande is. En daardoor ziet 

men niet, dat de Wederkomst van de Here Jezus voor de deur staat.   
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Ik herinner mij, en dat is zeker al wel vijftien jaar geleden (beginjaren 1970),  het gesprek met 

een Joodse kennis over een aantal dingen uit de Schrift. In dat gesprek kwam ook de komst 

van de Messias ter sprake. De Joodse kennis wist, dat ik geloof, dat Jezus de Messias is.  

En toen ik had gezegd, dat het feit van het opnieuw opgebouwd worden van Israël, de 

duidelijkste aanwijzing is van de naderende komst van de Messias, reageerde zij: “Maar jij 

gelooft toch dat Jezus de Messias is?” Waarop ik antwoordde: “Ja, dat geloof ik”. Toen zei ze: 

“Dus, met andere woorden, jij denkt, dat Jezus weer terug komt?”. Waarop ik zei: “Ja”.   

En toen riep ze: “Maar dat geloven de christenen niet!”. Ik: “Hoezo niet?”  

Haar reactie: “Nou, daar hoor je ze nooit over”.  

 

De Here Jezus was tijdens Zijn eerste komst voor Israël het teken van het naderende 

Koninkrijk Gods op aarde. Dit moet u even los denken van het andere doel waarvoor Hij 

kwam, namelijk Zijn lijden en Zijn sterven.  

Johannes de Doper was de voorloper en de eerste aankondiger van het naderende Koninkrijk.  

En toen kwam Jezus, en ook Hij kondigde dat rijk aan. De woorden, die Jezus sprak en de 

wonderen, die Hij deed, en de tekenen, die Hij gaf, hadden allemaal te maken met het 

komende Koninkrijk Gods. 

Mozes zegt in het Bijbelboek Deuteronomium [hfdst. 18.]  

 

“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God,  

u verwekken; naar Hem zult gij luisteren”.  

 

Niemand heeft door de Hand van God zoveel wonderen gedaan als Mozes, tótdat Jezus 

kwam, de van God gezondene!                                                   vgl. Deut. 18:15  met   34:10-12 

Door de vele tekenen en wonderen, die Jezus verrichtte, kon men weten, dat Jezus de Messias 

was en dat het Koninkrijk Gods nabij gekomen was.  

Het was toen aanstaande, maar het is niet gekomen. Nu is de komst van het Koninkrijk Gods 

weer aanstaande maar nu gaat het wél komen 

Ook nu zijn er wel wonderen en tekenen en doet de Here grote dingen b.v. op het 

zendingsveld, waar niet in korte tijd en op grote schaal het Woord verkondigd kan worden. 

Maar in principe is de prediking van wonderen en tekenen niet voor deze tijd.  

Wij hebben nu het Woord van God en dát moet verkondigd worden.  

Zoals Jezus het teken was voor het naderende koninkrijk voor Israël, zo vervult Israël nu die 

functie van waarschuwingsteken voor de wereld van het naderende Koninkrijk Gods. 

 

Noemt u daarom de avonden “ Israël-avonden?” 

 

Ja, want niet alleen wat er met Israël in het verleden gebeurde, maar ook de functie die Israël 

nu vervult, is een signaal voor de wereld en dat is een belangrijk punt voor de hele vertelling. 

In de ontwikkeling van het plan, dat God uitvoert, neemt Israël een centrale plaats in. Dát 

betekent ‘uitverkoren volk’. Israël was en is nog steeds door God uitgekozen.  

Het is in het verleden uitgekozen om een dubbele taak te vervullen.  

Het doel van Gods Heilsplan is de verwerkelijking van Zijn Koninkrijk, manifest in al zijn 

facetten en alom erkend.  

God is Koning, en dat geldt onafhankelijk van het feit of de mens dat nu wel of niet 

aanvaardt. 

De tijd komt, en dat moment is niet ver meer, dat het waarneembaar en zichtbaar zal zijn, dat 

God Koning is. Dan zal Hij erkend worden door al Zijn schepselen en het Rijk Gods zal 

zichtbaar worden in de gehele herstelde schepping. 
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Is dat wat men noemt het einde van de wereld? 

 

Dat is een uitdrukking, die vaak gebruikt wordt. Als je met de mensen spreekt over de nabije 

Wederkomst van Jezus, dan zeggen ze: “U bedoelt, dat de wereld vergaat?” of “Is dat het 

einde van de wereld?” En mensen, die de Bijbel hebben gelezen zeggen ook wel eens: “Dat is 

zeker de nieuwe hemel en de nieuwe aarde”.  

Het is allereerst belangrijk het verschil  te weten tussen de aarde en de wereld. De aarde is de 

aarde geografisch, en de wereld is alles wat op die aarde te vinden is, materieel en imma-

terieel. De Bijbel zegt, dat de hemel en de aarde zullen vergaan, als door vuur. Dat is een 

kosmisch gebeuren en het zou een nucleair gebeuren kunnen zijn, maar dat duurt zeker nog 

1000 jaar voordat dit plaats zal vinden, want eerst zal het Koninkrijk Gods komen.  

  Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.   Jes. 2:3   Micha 4:2 

Wat dan wel gaat verdwijnen is deze wereld, deze maatschappij, met alles wat daar door de 

mens op geplaatst is. De regeringen, de machten, de wetten, de paleizen, kerken, kunst, 

cultuur, de techniek en de economie, dat alles zal verdwijnen, wanneer de Here Jezus 

wederkomt.  

 

Ziet u dat echt op korte termijn gebeuren? 

 

Ja, dat geloof ik wel.  

 

En wat zijn daar de aanwijzingen voor? 

 

Dan gaan we nu uitgebreider over Israël spreken, met name over de profetische 

waarschuwingsfunctie, die Israël heeft.  

Niet alleen over het bestaan van het Joodse volk, wat op zich al een wonder is - het Joodse 

volk, dat er nog altijd is - maar vooral over de terugkeer van het Joodse volk, terug in het land 

Israël. Dát is het teken.  

Op de Israël-avonden begin ik bij Genesis.  

En dan zet ik al direct uiteen, dat Gods Plan bestaat uit twee fasen.  

De ene fase is de verwerkelijking van het zichtbare Rijk Gods op aarde.  

 

Maar, de Bijbel begint niet bij Israël, de Bijbel begint bij Adam en Eva. U hebt ongetwijfeld 

gehoord van de zondeval, een beetje ouderwets woord, maar het is een goed woord.  

De Bijbel zegt, dat door de zondeval, doordat de mens ongehoorzaam was aan God, de mens 

de dood over zich heen haalde.  

God beloofde, daar reeds direct, in Genesis 3., dat Hij eenmaal iemand zou zenden  - daar heb 

je nu zo’n profetische uitspraak, zo’n belofte van God, die Hij heeft waargemaakt - God 

beloofde dat Hij eenmaal iemand zou zenden, iemand geboren uit een vrouw, die de dood zal 

overwinnen.  

En hoe overwin je de dood? Door dood te gaan, begraven te worden, en dan na verloop van 

tijd weer uit de dood op te staan. Wanneer iemand dat doet, kan je zeggen, dat die persoon ‘de 

dood heeft overwonnen’.  

God heeft Israël geroepen, dat betekent ‘uitverkoren volk’ zijn.  

In de eerste fase van Zijn Plan heeft God Israël aangeworven, gekocht, om de beloofde 

Verlosser voort te brengen om dan vervolgens, in de tweede fase van Zijn Plan, het 

Koninkrijk Gods over de gehele wereld te prediken.  

Dat is de dienst, die Israël aan zichzelf en aan de andere volken bewijst.  
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Het eerste deel van die taak heeft Israël vervuld. Tweeduizend jaar geleden heeft Israël 

inderdaad Iemand voortgebracht, Die de dood is ingegaan en na drie dagen uit de dood weer 

is opgestaan. Iemand, Die de dood heeft overwonnen. Die Iemand is Jezus Christus. 

 

De tweede taak voor het volk Israël was (en is, nog steeds) de proclamatie, de prediking van 

het Rijk Gods, dat toen op aanbreken stond. Met die taak heeft het volk ook een begin 

gemaakt. Toch is het Koninkrijk Gods destijds niet aangebroken.  

 

Ik weet, dat dit een iets moeilijke zaak is, maar pas als men dít gaat verstaan, worden de 

bedelingen, de perioden, waarin God de Heilsgeschiedenis indeelt, duidelijk.  

In die tijd is het Koninkrijk niet aangebroken, toen nog niet.  

Een deel van het Joodse volk is wel begonnen met de verkondiging van het Koninkrijk.)  

Natuurlijk is er dan een hele logische vraag, die mensen stellen:  

“Waarom heeft de verwezenlijking van het Koninkrijk dan niet plaats gevonden?”  

 

Het antwoord op die vraag staat in de Bijbel. We kunnen heel duidelijk opmaken uit het 

Nieuwe Testament, dat Israël, toen als geheel volk, de kans heeft gekregen van God om  

Jezus, de Messias, na Zijn dood en Zijn Opstanding te aanvaarden.   

Ik zeg dat met erg veel nadruk, omdat het sterven én de Opstanding van de Here Jezus een 

zaak was, die moest gebeuren. Dat was al door God bepaald vanaf het moment, dat Hij die 

belofte had gegeven in Genesis 3. Dat offer moest gebracht worden voor de redding van de 

mensheid.  

 

Ná de opstanding van de Here Jezus heeft God een tijd gewacht, een tijd van een generatie, 

ongeveer 40 jaar, om te zien of het volk Israël, als geheel, collectief, de Here Jezus zou 

aanvaarden. Dat staat te lezen in Handelingen.  

Daar wordt gesproken van een Joods feest; ‘het Wekenfeest’, ‘Shavoeot’. Dat is het feest, dat 

50 dagen ná Pasen in Jeruzalem wordt gevierd door Joden van overal ter wereld, ook nu nog.  

Op ‘het Wekenfeest’ sprak Petrus tot de Joden, die naar Jeruzalem waren gekomen, maar ook 

tot niet-Joden, die tot het Jodendom waren overgegaan. In het boek Handelingen 3. zegt 

Petrus het volgende: 

   

  En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; 

  maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten  

  tevoren geboodschapt had, dat Zijn Christus moest lijden. 

  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. 

  Mozes toch heeft gezegd:  

  De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij:  

  naar Hem zult gij horen in alles wat Hij tot u spreken zal;                        Hand. 3:17-22 

 

M.a.w. Petrus en de andere apostelen leggen daar het volk  uit wat zich de afgelopen 50 dagen 

in Jeruzalem heeft afgespeeld. Dit alles moest gebeuren, dat stond al geschreven in het Oude 

Testament. En Petrus voegt daaraan toe: “Ik weet dat jullie in onwetendheid hebben 

gehandeld, maar dan is ook nu echt het moment gekomen om Hem te aanvaarden als de 

beloofde Verlosser. En als jullie dat doen, dan zal de hemel open gaan en dan zal God de 

Christus (de Messias) Jezus zenden”.  



21 

 

Als Israël, als volk, als collectief, dáár en toen, Jezus zou hebben aanvaard, dan zou het 

Koninkrijk Gods, het zichtbare Koninkrijk Gods op aarde, dáár en tóen, begonnen zijn.   

We weten uit de Schrift, dat slechts een deel van Israël, dáár en tóen, Jezus  heeft aanvaard.  

Toch zijn het er velen geweest.              Hand. 2:41  4:4   6:7  

Maar vanaf dat moment, dat niet geheel Israël Jezus heeft aanvaard, heeft de heils-

geschiedenis een andere loop genomen. 

 

Nu ligt het voor de hand, dat men zegt: “Maar wist God dat dan niet en is er dan iets fout 

gegaan?”  God wist dat wel. Maar, dat daarmee de Heilsgeschiedenis een wending zou 

nemen, een andere loop zou krijgen, dat is door God niet in het Oude Testament bekend 

gemaakt, niet geopenbaard.  

En hoe zeer de leer van het christendom ook zijn best doet om die verandering terug te vinden 

in het Oude Testament, door dan desnoods allemaal teksten te vergeestelijken en datgene, wat 

voor Israël geschreven staat, op de christenen en op de kerk toe te passen…, er is in het hele 

Oude Testament geen sprake van het nieuwe verloop van de heilsgeschiedenis.  

Het werd voor het eerst summier geopenbaard aan Petrus (zie Handelingen 10. !) 

én daarna heel diepgaand aan Paulus.                                 (m.n. de brief aan Efeze)  

Voor dat nieuwe werk van God - wat niet in het Oude Testament is voorzegd - daarvoor heeft 

God ook weer een bepaalde tijd bestemd oftewel een bepaalde periode.  

Die bepaalde periode wordt ook ‘een bedeling’ genoemd Dát is de periode, de bedeling, 

waarin wij nu leven.   

Deze bedeling wordt ook wel ‘de Genadetijd’ genoemd.  

En het einde van deze bedeling is aanstaande. 

 

Ter verduidelijking wil ik de achtereenvolgende bedelingen in het kort herhalen:  

De eerste bedeling is van Adam tot Noach, vervolgens van Noach tot Abraham,  

Daarna volgen de bedelingen van Abraham tot Mozes (de aardsvaders), en van Mozes tot aan 

Pinksteren (de Wet, De Thora), en van Pinksteren tot aan de Wederkomst van de Here Jezus. 

(De tijd van de Gemeente, de Genadetijd). En dán, wanneer Hij zal verschijnen als  Koning 

Jezus, wordt het Koninkrijk Gods op aarde opgericht.     Openb. 11:15  15:3  19:16.  e.a. 

 

De tijd tussen Pinksteren en het begin van het Koninkrijk Gods, die tijd, die nu bijna 2000 jaar 

heeft geduurd, wordt in de Bijbel ‘een geheimenis’ genoemd.  

Nogmaals in het Oude Testament staat niets over deze ‘Genadetijd’, maar wel veel is daarin 

geschreven over het Koninkrijk Gods, dat nu op aanbreken staat.         Efeze 3:1-5 e.v. 

Johannes de Doper sprak erover en de Here Jezus Zelf sprak, ná Zijn opstanding, nog 40 

dagen lang met Zijn discipelen… over al wat het Koninkrijk Gods betreft.   Hand. 1:3. 

Maar dat Koninkrijk is nog niet aangebroken.  

Wat wel gebeurde, is, dat God begonnen is met de vorming van de Gemeente.  

De profeten hebben dit stuk in het Plan van God niet te zien gekregen; God heeft het ze niet 

geopenbaard. In de eerste Petrusbrief staat geschreven, dat ze er iets van hebben geproefd, 

maar ze hebben het niet gezien.  

   

Naar deze zaligheid [Gr.“soteria” - redding, bevrijding, behoud] 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  

  in hen 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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Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen,  

  welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de Heilige Geest,  

  Die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht,  

  in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.    1 Petrus 1:10-12 

 

Behalve wat in de Evangeliën staat, is er verder het Nieuwe Testament niet veel informatie te 

vinden over hoe het zal zijn wanneer deze bedeling voorbij is. 

Dan zal bijvoorbeeld vanuit Zion en vanuit Jeruzalem het Koninkrijk  Gods worden gepredikt. 

En dat is een van de redenen, waarom het Joodse volk naar het land terugkeert.      Jes. 2:3 

Vele Joden keren terug, zij maken ‘aliya’ (“opgaan naar”), in fysieke zin, maar ook in 

geestelijke zin. Het is zo wonderlijk, wanneer je hierover leest in de Bijbel, en dan het  herstel 

ziet, dat er plaats vindt. Meer en meer wordt de Bijbel deel van het dagelijks leven.  

Israël gaat terug naar de orthodoxie, want dat staat geschreven in Ezechiël; God zal  Zijn volk 

terugbrengen ‘in de band van het verbond’.                  Ezech. 20:37   

En als Ezechiël spreekt over het verbond, dan heeft hij het over het Oude Verbond. Ook de 

rabbijnen spreken zo.  

 

De komst van de Messias wordt bepaald door het feit, dat  Israël opnieuw een staat is, dat de 

Joden terugkeren naar het land Israël en dat Jeruzalem weer in Joodse handen is.   

Er worden opmerkelijk veel synagogen gebouwd. Het leven is veel meer geloof-gericht 

geworden. Dat zie je niet als je even  als toerist door Israël gaat, maar wel als je er langere  

tijd verblijft.  

Omdat Israël nog steeds het uitverkoren volk is en God het volk niet heeft afgeschreven, en 

omdat God er ook niet een ander volk voor in de plaats heeft gekozen, daarom zullen alle  

profetieën, die over Israël geprofeteerd staan, en nog niet vervuld zijn, in de toekomst 

alsnog in dit volk en door dit volk Israël in vervulling gaan.   

De terugkeer naar de orthodoxie is in wezen niets anders dan een teken van het feit, dat God 

de draad van Zijn bemoeienis met Israël weer opneemt, waar Hij 2000 jaar geleden met Zijn 

volk gebleven was. Er staat nog heel veel open  aan onvervulde profetie!   

 

Dat, wat nog moet gebeuren, is geplaatst in een context van een volkomen tempelgericht 

volk. Er staat dan ook geschreven, dat de tempel weer herbouwd zal worden.  

Dáárom moet de hele setting weer teruggedraaid worden naar de situatie van 2000 jaar 

geleden. Daarin past een orthodox volk; een volk, dat verlangend is naar de herbouw van de 

tempel en naar het brengen van offers.               zie Ezechiël  hfdst. 40.-48. 

 

Vanuit de profeet Daniel kunnen we zien, dat de tijd van de terugkeer van de Here Jezus er 

ongeveer uit zal zien als de tijd van Zijn eerste verblijf op aarde. Dat was onder Romeins 

bewind. En let u nu eens op het woord Romeins, Romaans.  

Als de Here Jezus terugkeert naar de aarde, dan zal het zijn tijdens een Romeins bewind.  

We lezen al jaren in de kranten, we horen op de radio en we zien op de tv, dat er een rijk 

gevormd wordt, een soort statenbond, het Europese eenheidsrijk. Dat is het herstel van het 

vroegere Romeinse rijk.  

In 476 na Christus is het Romeinse rijk gevallen. U kunt dat in uw geschiedenisboek lezen. 

Een rijk heeft een aantal verschillende functies. Een rijk functioneert  op politiek terrein, op 

sociaal terrein en een rijk heeft een financieel en een commerciële functie, maar er is ook een 

religieuze functie.  
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Als je dat plastisch zou willen uitbeelden, dan kun je dat aangeven met een aantal lagen, die 

over elkaar heen liggen.  

Sinds de eerste eeuw was er, naast de groep van echte gelovigen, die het Evangelie, dat was 

overgebracht uit Israël, had aanvaard, ook een streng geleide religieuze organisatie ontstaan, 

als onderlaag. Dat was, toen het Romeinse politieke rijk nog functioneerde.  

Dat politieke rijk viel uiteen in 476 AD, maar die religieuze onderlaag bestond in die tijd 

reeds twee en een halve eeuw. Die religieuze onderlaag heeft zich ontwikkeld in wat wij nu 

noemen ‘de Rooms katholieke kerk’. En deze Romaans, Romeinse kerk noemt zich dan ook: 

‘De Civitas Dei’, ‘Het Godsrijk op aarde’.  

Het Romeinse rijk is dus politiek gevallen, maar het heeft een religieuze voortzetting 

gekregen En dit rijk is op die manier tot op de huidige dag blijven bestaan, machtig, met veel  

invloed op politiek en kerkelijk terrein.  

 

Nu, sinds de jaren 50-tig [van de vorige eeuw] zien we, dat ook de andere functies van dat rijk 

weer tot leven komen.  

De Europese landen zijn al jaren bezig met het vormen van een culturele eenheid, een 

commerciële, economische eenheid en een financiële eenheid, die hun beslag hebben  

gekregen in 1957 in ‘Het Verdrag van Rome’.  

Dat alles is tenslotte bekroond worden met de politieke eenheid van de Europese landen. 
[De Europese Unie, de E.U., is opgericht in 2007 in Lissabon, het parlement in 1979 in Straatsburg en in 

Brussel. Duitsland heeft het grootst aantal leden.]   

En daarmee is dan het Romeinse rijk in feite hersteld.  
 

In de profeet Daniël lezen we de geschiedenis van koning Nebukadnezar, die een droom heeft 

gekregen. Koning Nebukadnezar is bezorgd en hij vraagt zich af hoe het ná hem met zijn rijk 

zal gaan. Hij is de machtigste in die tijd.  

De Joodse prins Daniël, die - in ballingschap - aan het hof woont, komt voor de koning om 

hem de uitleg te geven van de droom.  

Daniel bidt of God hem de droom met zijn uitleg wil openbaren. En God laat hem de droom 

zien en Hij geeft Daniël de uitleg ervan. 

Dan vertelt Daniël aan koning Nebukadnezar de droom, die hij heeft gezien; een reus, die 

bestaat uit een gouden hoofd, een borst van zilver, lendenen  van koper, benen van ijzer, en 

voeten van ijzer gemengd met leem.  

Die verschillende delen zijn symbolisch voor de verschillende wereldrijken, die er geweest 

zijn. Het hoofd van goud is het Babylonische rijk, de zilveren borst het Medo-Perzische rijk, 

de koperen lendenen het Griekse rijk en de benen van ijzer het Romeinse rijk.   

 

Het Romeinse rijk is niet in zijn totaliteit gevallen. Het komt nu weer tot leven.  

Bij de uitleg aan de koning vertelt Daniël ook hoe hij gezien heeft, dat Nebukadnezar in zijn 

droom een steen zag rollen van het gebergte, een steen, die niet losgemaakt is door 

mensenhanden.  

Die steen raakt dat beeld aan de voeten zódanig, dat het beeld in zijn totaliteit te pletter valt. 

Het wordt vergruizeld  tot stof en de wind komt en waait het stof weg.  

Dat is dan het einde van de wereldrijken, die gerepresenteerd worden door de delen van die 

reus.  

Maar die steen, die al die rijken heeft verpletterd, wordt zelf groter en groter en vervult de 

hele aarde. En daarvan staat geschreven, dat dát het Rijk Gods is, dat zal aanbreken. Het 

breekt aan, wanneer de Here Jezus terugkomt.  
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De Rooms katholieke kerk, dat Romaanse, Romeinse rijk, dat zich ten onrechte ook ‘het 

Koninkrijk Gods op aarde’, ‘de civitas Dei’, noemt, vindt zijn oorsprong  in Babylon.  

Dat rijk zal nog een korte tijd de wereldmacht krijgen.  

Maar dán komt Koning Jezus uit de hemel, en Hij zal een einde maken aan de totaliteit van de 

wereldrijken.  

En dát rijk op aarde, dat van God komt en waar de Here Jezus Koning zal zijn,  dat zal als 

centrum hebben: Jeruzalem en Zion. 

 

 

 

Hannah op weg naar “de Oude Stad Jeruzalem” 
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GODS HEILSPLAN - deel B. 

Voordat we verder gaan met dit gesprek, moet mij toch eerst iets van het hart.  

In het vervolg van deze ontmoeting zullen zaken aan de orde komen, die heel delicaat zijn; 

zaken, die het geloofsleven van zoveel eeuwen betreft en onderwerpen, die mensen heel 

dierbaar zijn geworden, maar die toch scheef liggen.   

Als ik daar uitspraken over doe, die mogelijk mensen kunnen kwetsen, dan wil ik er direct bij 

zeggen, dat ik dat doe, omdat ik het niet verdraag, dat zoveel mensen in nood en in 

onwetendheid blijven en absoluut niet op de hoogte worden gebracht, enerzijds van het 

verschil, dat er ligt tussen wat de Schrift ons leert en wat de God van Israël ons biedt, en 

anderzijds, wat de kerk de mensen al eeuwen voorhoudt. Dat is wezenlijk verschillend! 

Maar dit is door de hele kerkgeschiedenis heen gebeurd. En ik vind dat vreselijk. 

 

We kunnen de geschiedenis natuurlijk niet terug draaien. Ik vind het ontzettend, wanneer ik 

kijk naar de mensen van deze tijd. Zoveel mensen, die nog altijd trouw naar de kerk gaan, 

Maar de tijden worden steeds beangstigender en dreigender.  

Veel mensen vinden uiteindelijk in hun kerk die zekerheid niet, die zekerheid in hun hart voor 

wat betreft de toekomst, die zekerheid voor wat betreft hun leven ná dit leven. En het doet me 

pijn, dat ik  daarom er voor moet kiezen soms hard te zijn.   

In dit gesprek zullen een aantal zaken aan de orde komen, die de mensen onthouden worden  

of die volkomen verdraaid aan hen worden verkondigd.  

 

Bij het begin van dit  gesprek moest ik denken aan een uitspraak van de Hervormde predikant 

ds. J.H. Grolle, die zei:  

  “Het lijkt bijna op een samenzwering, zoals de kerk met de Bijbel is omgesprongen  

  om er Israël uit te verwijderen als basis en als kader van al het christendom.”  

Dit betreft ook de pijnigende, kwellende vraag van de apostel Paulus bij de overname van het 

Evangelie door de Gemeente van Jezus Christus uit handen van Israël: “Is de uitverkiezing 

van het volk Israël nu afgelopen?”                 Rom. 11:2 e.v. 

En daarmee hangt direct samen een uitspraak van de Duitse predikant Bernd Schlottoff, 

opgenomen, in het blad Idea Bulletin van de Evangelische Alliantie, waarin hij zegt: 

“ Achtennegentig procent (98%) van de predikanten weet niet hoe je mensen tot Jezus 

leidt”.  [Idea Bulletin, Januari 1989 - ontleend aan het Duitse blad “Gemeindewachstum”] 

Deze twee dingen hangen direct met elkaar samen. En wanneer ik verderop zal proberen, die 

samenhang te verklaren, dan kan het haast niet anders dan dat het schokkend voor u zal zijn.  

 

Voordat we nu verder gaan spreken over het komende Koninkrijk Gods, dat aan de 

wereldrijken een einde zal maken, en dat  gepredikt zal worden, zoals er staat  in Jesaja 2. 

vanuit Zion  en Jeruzalem, wil ik u graag een  stukje tekst voorlezen, dat ik jaren geleden  

eens ergens gevonden heb.   

 “Een der duidelijke kenmerken, waardoor Israël zich van alle andere volken 

onderscheidt, is zijn bewustheid tot een doel.   

Geen andere natie, hoe groot, hoe machtig, hoe beschaafd ook,  

zal een vaststaand beginsel kunnen aanwijzen,   

dat de verklaring is van haar verleden en de rechte lijn van haar toekomst.  

Geen ander volk zal precies kunnen omschrijven, waarvoor het nu eigenlijk op aarde is  

of wat zijn speciale roeping onder de mensheid vormt,  

waardoor het zich helder bewust is van het recht en de reden van zijn bestaan.  
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Alleen bij Israël is dit wel het geval.  

Israël weet dat het eenmaal ‘een koninkrijk van priesters en een heilig volk’ moet 

worden en dat het - wanneer het dit ideaal bereikt zal hebben -  

tot zegen der mensheid wordt.   

Deze doelbewustheid van Israëls levenstaak op aarde heeft het volk op wonderbare 

wijze in stand gehouden, ondanks veel lijden.   

Dit volk zal onder  de andere volken niet gerekend worden,        zie Num. 23:9b 

omdat in ‘de Eeuwige’ zijn begin en eindpunt ligt.  

En nu het volk, na eeuwen zwerven, weer een zelfstandige natie is geworden,  

volgen wij met spanning de loop der gebeurtenissen.  

De volken zijn druk in hun politiek van Oost en West.  

De christenheid, in het algemeen, heeft het ook te druk met zichzelf en  

is om honderd oorzaken aan het draaien om haar eigen spil.  

Hoe weinigen letten op het allerbelangrijkste feit of Gods Plan met Israël  

nu voortgang zal hebben of niet.  

Want, of er ‘tijden van verademing’ komen hangt af van Israël,  

of ‘de tijden der wederoprichting aller dingen’ kunnen aanbreken  

hangt ook met name af van Israël.” 

 

Tot zover dit citaat. Ik zou hieraan toe kunnen voegen: Natuurlijk is niet ieder individuele  

Joodse man en vrouw zich dat  zo bewust, maar dit is Israël!   

Tweeduizend jaar geleden stond het Koninkrijk Gods op aanbreken. Daarom was voor de 

discipelen dat offer, de dood van Jezus, ook zo vreemd.  

We lezen in het Johannes-evangelie, dat vlak vóórdat Jezus aan het kruis gaat, Zijn discipelen  

verdrietige zijn, wanneer Hij spreekt over Zijn heengaan.  Velen in het Joodse volk keken 

immers uit naar een rijk van vrede en gerechtigheid, eindelijk weer eens iemand uit het 

geslacht van David op de troon.  

 

Er wordt nog wel eens in predikingen wat denigrerend gedaan over de vraag, die de discipelen 

stellen, kort voordat de Here Jezus naar de hemel gaat:  

   

Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?  

 

Dat was niet zo’n vreemde vraag. Vergeet u niet, dat het volk Israël een slavernij heeft 

doorgemaakt gedurende 400 jaar in Egypte. Nog ieder jaar wordt de bevrijding uit die  

slavernij gevierd.  

Israël is voortdurend door vijanden  omringd geweest.  

Na een tijd van vrede zijn de Assyriërs gekomen, die een groot deel van het volk hebben 

weggehaald.  

Na de deportatie naar Assyrië kwam de overheersing van Nebukadnezar. Hij nam de stammen 

Juda en Benjamin en een aantal Levieten mee naar Babylon, waar het 70 jaar in ballingschap 

is geweest.   

Daarna hebben de Meden en de Perzen de heerschappij gekregen over het Joods volk. U kent 

ongetwijfeld de Jodenvervolger Haman uit dat Medo-Perzische rijk.  

Vervolgens heeft het Griekse rijk van Alexander de Grote geheerst  over Israël 

Antiochus Epifanes is een voorbeeld van een uitermate wrede koning, die over Israël heeft 

geheerst.   Dan. 11: 21 e.v., vgl. Dan. 9:27,  11:31,  12:11 en  Matth. 24:15   2 Thess. 2:3-4  Openb. 13. 

En tenslotte komt dan dat zware, logge rijk van de Romeinen over Israël. 
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En dán is daar de aankondiging, eerst door Johannes de Doper, vervolgens door Jezus Zelf:    

 

    Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen,..     
                          Matth. 3:2   4:17  
De prediking van Jezus bevat zoveel elementen over hoe het in dat koninkrijk zal toegaan, 

maar ook over hoe het kan misgaan. Dus, die verwachting over het komende koninkrijk 

begint weer onder het volk Israël  te leven.  

En de vraag wordt dan ook gesteld: “Bent U het?”, “Zou Hij echt de Messias zijn?”   

Ook Johannes de Doper denkt, dat het Koninkrijk Gods op aanbreken staat en Jezus hoort 

daar bij. Maar op een gegeven moment, als Johannes de Doper in de gevangenis zit, twijfelt 

hij en zendt hij mensen uit om te vragen: “Bent u het, die wij verwachten, of moeten we toch 

nog uitzien naar iemand anders?”  

 

Die verwachting van het komende koninkrijk is in die tijd een gespannen verwachting. Als 

Jezus dan aan het kruis gaat en Zichzelf als offer brengt, is daar verdriet en een niet-begrijpen. 

Maar als de Here Jezus na drie dagen opstaat, is er verwondering, verbazing en een 

ingehouden blijdschap.  

Daarna verlopen er nog 40 dagen, waarin Jezus met de discipelen spreekt over dat koninkrijk:  

   

  …aan wie Hij [Jezus]Zich ook na Zijn lijden met vele kentekenen levend heeft    

  vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende  

  over al wat het Koninkrijk Gods betreft.             Hand. 1:3 e.v.  

 

Dan is het toch niet zo vreemd, dat de discipelen, net vóórdat de Here Jezus naar de hemel 

gaat, vragen:  

   

Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?                Hand. 1:6 

 

Want dáár was naar uitgekeken en daar was een verlangen naar!  

 

We zeggen zo  gemakkelijk: “Israël heeft Jezus niet aanvaard”.  

Maar ook dat is niet het geval. Een groot aantal Joden heeft in die tijd Jezus wél aanvaard.  

Anders had u nu de Bijbel niet kunnen hebben. Natuurlijk kent u dat verslag van de 

Pinksterdag en de dagen daarna: Drieduizend mensen komen tot geloof en dat groeit uit tot 

vijfduizend. We lezen in Handelingen 6:7: 

 

  En het Woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe  

  en een talrijke schare van de priesters - let wel, dat waren priesters -  

  gaf gehoor aan het geloof.  

 

In Handelingen 21:20, wanneer Paulus van een van zijn reizen terugkomt naar Jeruzalem en 

daar de broeders ontmoet, onder andere Jakobus, de halfbroer van Jezus, (dan) zeggen ze 

tegen hem:  Gij ziet, broeder, hoevele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden...  

 

Alle eeuwen  door zijn er Joden tot geloof gekomen.  

Maar het was Gods verlangen, dat in die tijd het hele volk Hem zou aanvaarden.  

En, als dát gebeurd zou zijn, dan zou daar en toen het Koninkrijk Gods een aanvang hebben  

genomen. En dát is niet gebeurd.  

Een deel van het volk heeft Jezus aanvaard, maar een ander deel niet.  
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Toch is God doorgegaan met Zijn plan. Hij gebruikt dat deel, dat wél Jezus heeft aanvaard, 

om het heil alvast aan de heidenen te gaan verkondigen. 

Toen is het begin van de Gemeente ontstaan.  

In die tijd, dat God de Gemeente is gaan opbouwen, is er helaas een verharding gekomen over 

dat deel van het Joodse volk, dat Jezus toen niet heeft aanvaard.  

 

In het jaar ’70 AD. wordt Jeruzalem verwoest en de tempel in brand gestoken. Een groot 

aantal Joden wordt gekruisigd door de Romeinen en de rest van de bevolking wordt de wereld 

over gejaagd.  

Ik hoop, dat u merkt op welke wijze ik dit verwoord. Ik wil ermee zeggen: Er is geen verband 

tussen de verstrooiing, die over Israël gekomen is en de kruisdood  van Jezus.  

Er zijn te veel antisemitische vingers, die daarnaar wijzen.  

Dat offer moest immers gebracht worden!  

De verstrooiing heeft te maken met wat Mozes in het Oude Testament heeft moeten 

voorzeggen, namelijk: Wanneer het volk Israël niet in Gods wegen wandelt, dan zal  God het 

volk verstrooien tot aan de uiteinden der aarde.  

Maar, gelukkig staat in datzelfde gedeelte direct vermeld, dat aan het einde der tijden God het 

volk zal terugbrengen. Er staat ook geen voorwaarde bij voor die terugkeer.  

Er staat geschreven, dat God het volk zal terugbrengen, dat Hij het zal weldoen, dat het hen 

goed zal gaan en dat ze dán terug zullen denken aan  het verleden.  Deut. 30.     Ezech. 36. 

Overigens is er, let wel, drie keer in de Bijbel melding van het volk, dat zijn land kwijtraakt 

en drie keer hebben we daarbij de belofte van terugkeer.   

Er staat geen vierde ballingschap vermeld. Dus  is het volk  Israël, het Joodse  volk, nu 

voorgoed in het land Israël !  

 

Als we nu weer terugkomen op het woord ‘Gemeente’, wat is de Gemeente?  

De Gemeente is het volk, dat bestaat uit Joden, die Jezus hebben aanvaard en heidenen, die 

Jezus hebben aanvaard. De heidenen, die  het heil van Jezus hebben aangenomen, worden in 

de Bijbel ’Christenen’ genoemd.   

Die doorbraak naar de heidenvolken kon pas plaatsvinden op grond van het offer van Jezus. 

Zó heeft God dit aan Paulus geopenbaard, dat Hij Zich een nieuw volk zou vormen, een volk 

dat niet in de plaats van Israël zou komen, maar een volk naast Israël.  

De vorming van Gemeente was nog niet geopenbaard op de Pinksterdag. Het heil was 

verkondigd, eerst in Jeruzalem, vervolgens in Samaria en daarna aan Cornelius.  

Dat was allemaal nog in de lijn van het Oude Testament!   

Daarná is het doorgegaan naar het buitenland.  

 

Eerst was Petrus de bekende evangelist. Daarná is Petrus minder belangrijk geworden en is 

Paulus de belangrijkste verkondiger geworden.  

Er staat ook geschreven in het Nieuwe Testament, dat de profeten van het Oude Testament 

‘een vermoeden’ hebben gehad van de vorming van die Gemeente, dat ze naar dit geheimenis 

‘gespeurd’ hebben, maar ze hebben het niet gekend. 

Dat leest u in de eerste Petrusbrief.                1 Petr. 1:10-12 

In die brief spreekt Petrus tot de Joden in de diaspora; de Joden, die tot geloof in Jezus 

gekomen waren. Ze worden genoemd ‘de uitverkorenen’, in het Grieks de ‘parepidēmos’, dat 

betekent: ‘Als vreemdeling voor een bepaalde periode in het buitenland vertoevend’.  

Ik denk, dat het die mensen zijn geweest, die Petrus op de Pinksterdag hebben ontmoet; die in 

Jeruzalem waren voor het Joodse Wekenfeest, ‘Sjawoe’ot’ en dáár voor het eerst het 

Evangelie hoorden. Het was namelijk ook, dat Petrus toen tot deze mensen zei:  
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Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn,  

  zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.            Hand. 2:39   

 

Letterlijk staat er: ‘Die naar de verte zijn’. Het zijn dus degenen, die in het verleden al de 

verstrooiing waren ingegaan en die toen al in het buitenland woonden.   

 

Petrus heeft summier iets te zien gekregen aangaande de vorming van die Gemeente. Veel 

meer kreeg vooral Paulus te zien en te horen.  

Als je dan vraagt: “Wat staat er in de Bijbel voor de Gemeente geschreven, want u hebt nu 

zoveel over Israël gesproken?” Dan zouden we kunnen zeggen:  

“De hele Bijbel is als informatie geschreven voor ieder mens. En ik zou echt de Christenen 

willen oproepen om het Oude Testament eens met andere ogen te gaan lezen.   

Maar al is de Bijbel geschreven voor ieder mens, dan betekent dat niet, dat je alles, wat in het 

Oude Testament staat en wat voor Israël bestemd is, zomaar op de Gemeente kunt toepassen”!  

 

Het Oude Testament, de Evangeliën en het boek De Handelingen der Apostelen leren ons het 

handelen Gods kennen, Zijn heils-handelen.  Natuurlijk zijn de Evangeliën heel belangrijk, 

want daaruit leert men Wie Jezus is. En we lezen daar de uitnodiging  en de noodzaak om 

de Verlossing, die Hij bewerkt heeft, te aanvaarden!  

Maar, als u nu verder gaat en vraagt: “Wat zijn dan de leefregels voor de Gemeente?”  

De leefregels voor de Gemeente staan in de brieven, en dat moet u niet gering zien.   

De Gemeente is het Lichaam van Christus, het is het hoogste Heilsorgaan, dat God Zich 

gevormd heeft. Het is de realisering van ‘het Rijk van God in de hemel’.  

   

  Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen,  

  waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten,       Filip. 3:20   

 

Maar, er is ook verlossing voor Israël, voor het Joodse volk (daar) in het Midden-Oosten.  

En ten derde, er is ook verlossing voor de volken, die op de aarde wonen.   

De Bijbel spreekt van een Godsrijk in de hemel en een Godsrijk op de aarde.  

Dat aardse rijk wordt helaas niet gepredikt of zelfs bewust ontkent!.  

Er zijn tegenwoordig zoveel mensen, die toegeven, dat de Schrift nog veel beloften voor 

Israël heeft, dat er nog veel beloften van God niet in vervulling zijn gegaan. En dan wil men 

Israël inderdaad een stuk ruimte laten. Maar dan zegt men er wel bij: “Maar dat rijk op aarde 

nee, dat aanvaarden we niet”.   

Dat is zo eigenaardig, want dát is nu juist waar de toekomst voor Israël en de volken ligt.   

 

Bovendien, stelt u zich eens voor, dat ik u zou vragen: “Als de Messias komt - de Messias,  

dat is Jezus - als de Here Jezus terugkomt, wat gaat er dan gebeuren, wat staat er in de 

Bijbel?” Dan zegt u: “Dan gaan we naar de hemel”.  

Nu stel ik diezelfde vraag aan Joodse mensen: “Als de Messias komt, wat stelt u zich dan 

voor wat er gaat gebeuren?” Dan krijg ik absoluut niet het antwoord: “Dan gaan we naar de 

hemel”. Dat leeft helemaal niet in het denken van Israël. Er wordt geantwoord:  

“Dan komt er eindelijk vrede, vrede op aarde. Dan begint het koninkrijk voor Israël en de 

volken, waar de Messias koning zal zijn”.  

 

Wat u hiervan goed moet begrijpen is, dat de Gemeente, of het Lichaam van Christus, niet de  

voortzetting, de continuering is van Israël. Dus, de Gemeente is bepaald niet wat men 

gewend is te noemen;  ‘het geestelijk Israël’.   



30 

 

Ja, die leer heeft al heel wat kwaad berokkend. Het is ontstellend, dat die leer is ontstaan. 

Dat is ook, wat ik zei, toen ik Grolle aanhaalde. Die leer is al heel oud. Het is niet iets van de  

20
e
 eeuw. Je zou kunnen zeggen: Nu, in de 20

e
 eeuw, heeft men er wat meer oog voor 

gekregen.   

Maar gelukkig zijn er ook in de afgelopen eeuwen altijd weer gelovigen geweest, die de leer 

van de officiële kerk niet deelden. 

In Romeinen 11. is te lezen, dat  Paulus al de gelovigen uit de heidenen, uit de Gemeente van 

Rome,  moet corrigeren, die zeggen, dat de belofte, door God aan Abraham, Izaäk en Jakob 

gegeven, zou zijn overgegaan op de Gemeente, nádat Israël, als volk,  de Here Jezus ná Zijn 

dood en opstanding had afgewezen.  

Met andere woorden, dat God zou hebben afgedaan met Zijn volk en dus zou er ook geen 

toekomst meer voor Israël zijn.  

Daarom vind ik het enerzijds ook niet oprecht als mensen zeggen: “Ja, we hebben nu wel 

gezien, dat God nog veel beloften voor Israël heeft, dat God nog niet klaar is…”, maar 

anderzijds  zeggen: “Maar de prediking van dat heil, van dat Messiaanse rijk, dat gaat te ver,  

dat wijzen we af”.  

De gevolgen daarvan zijn, dat mensen helemaal niet verstaan wat daar in het Midden-Oosten 

gaande is en waar dit naar toe  gaat. Dan is men helemaal niet zo pro-Israël.  

 

In het beloofde rijk, dáárin worden nu juist de profetieën over Israël en de volken, die gunstig 

staan  ten opzichte van Israël, straks waargemaakt.   

We lezen in de Schrift, dat een deel van Israël Jezus destijds heeft aanvaard en dat heeft 

voortgang gevonden door alle eeuwen heen.  

Paulus zegt heel duidelijk, dat het andere deel alsnog tot geloof zal komen en dat zó heel  

Israël behouden zal worden.                      Rom. 11:23-36 

 

Door die anti-Israël-leer heeft de kerk niet alleen Israël zoveel schade berokkend, maar heeft 

zij  ook  zichzelf  heel erg benadeeld.  

Ik zal in het volgende proberen uit te leggen wat dat nadeel is en wat de schade is, die de kerk 

door haar leer haar eigen mensen heeft aangedaan.  

Het is namelijk juist de leer van de kerk, die bij de mensen een blokkade vormt om de  

levende relatie met de levende God te krijgen.  

Het is de leer, niet van een bepaalde kerk, maar van de totaliteit van de kerken. Deze leer 

begint bij de Roomse kerk en is tijdens de Reformatie overgegaan naar de Protestantse 

kerken. En, helaas, is die leer ook gangbaar geworden in veel vrije gemeenten, namelijk de 

leer, dat de Gemeente, het christendom, de voortzetting zou zijn van Israël, zodat men  

zomaar datgene, wat voor Israël  bestemd is, kan toepassen op de christelijke gemeente.  

En hierdoor wordt alles, wat de Schrift te bieden heeft, volkomen dooreen gehaald.  

Dat wil zeggen, en dat heeft u wel vaker gehoord: De zegeningen worden aanvaard, maar de 

vloeken laat men graag voor Israël liggen. 

 

Paulus geeft zijn geestelijke zoon Timotheüs, een Joodse jongen, aanwijzingen voor zijn 

predikingen. En hij zegt: “Timotheüs, als je het woord der waarheid predikt,  snij dat woord 

dan recht, versnijdt het niet”.                    2 Tim. 2:15 

De mens heeft namelijk altijd de neiging om het Woord van God op te vangen in een vorm, 

die men daar zelf aan wil geven. U leest dat in Jeremia.           Jer. 2:13 

Daarmee neemt men het leven eruit. Ook Jesaja moet daar al voor waarschuwen.  

Zodrá men het Woord van God op een eigen wijze gaat interpreteren, niet in overeen-

stemming met de Schrift, dan creëert men een leerstelling in die uitleg. En dáárdoor maakt 
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men het Woord van God volkomen ontoegankelijk. Ik lees hierover een tekst uit Jesaja. Het is 

Jesaja 29:9-14 : 

   

Verbaast u en weest verbaasd, verblindt u en wees blind, 

  - zij zijn dronken maar niet van  wijn, zij waggelen, maar niet van bedwelmende drank,-  

  Want de HERE heeft een geest van een diepe slaap  over u uitgestort  

  en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld.  

  Zo werd het gezicht van dit alles voor u als de woorden  van een verzegeld boek,  

  dat men aan iemand geeft, die lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens,  

  maar hij antwoordt: Ik kan niet, want het is verzegeld. 

  Of het boek wordt gegeven aan iemand, die niet lezen kan, terwijl men zegt:  

  Lees dit eens, maar hij antwoordt: Ik kan niet lezen.   

  En de HERE zeide: Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert,  

  en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart ver van Mij houdt  

  en hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is,  

  daarom, zie, Ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen, wonderlijk en wonderbaar, 

  de wijsheid van zijn wijzen zal te niet gaan,  

  en het verstand van zijn verstandigen zal schuil gaan.                   

 

In het Nederlands staat daar ‘wonderlijk en wonderbaar’, maar in de grondtekst staat er twee 

maal ‘wonderlijk handelen’. Niet alleen de wijsheid zal teniet gaan en het verstand 

schuilgaan, maar het allerbelangrijkste is te vinden aan  het begin van die tekst, waar staat 

geschreven, dat God geen profeten en geen zieners meer geeft.  

Dus, als men naast de profeten een eigen leer gaat ontwikkelen, dan ontneemt God de mens 

het zicht op het leven en op de toekomst.  Dat betekent, dat men geen visie meer heeft, dat 

men niet meer ziet, wat er gaat gebeuren.   

De Spreukenschrijver verwoordt dit, als volgt:  

 

  Waar (Bijbelse !) profetie ontbreekt, verwildert een volk.          Spreuken 29:18 

 

Er is een Chassidisch verhaal, dat dit heel goed illustreert. Het gaat over een man; hij vlucht 

voor de Kozakken. Hij komt in een dorp en hij zoekt zijn toevlucht bij een rabbijn. Hij vertelt 

de rabbijn, dat hij op de vlucht is voor de Kozakken en dat hij gedood zal worden, als ze hem 

zullen vinden. En de man zegt dat hij nergens anders heen kan.  

Dan komen de mensen uit het dorp naar die Rabbijn en zeggen: “Je hebt die man gastvrijheid 

verleent, dat is gevaarlijk. Hoe moet dat verder?” De rabbijn wijst erop, dat het een deugd is 

iemand gastvrijheid te verlenen.  

Maar de mensen in het dorp zijn bang, dat hun vrouwen en kinderen en straks misschien wel 

allen vermoord zullen worden. Ze vragen de rabbijn om een oplossing te zoeken en de man uit 

te leveren.  

De rabbijn gaat de hele nacht door in de Talmud studeren. En eindelijk, als het dan ochtend 

wordt, vindt hij een tekst waar staat: ‘Het hele volk hoeft niet om te komen omwille van één 

man’. Herkent u die tekst?....   zie Johannes 11:50 

Met deze tekst gaat hij naar de man en leest hem voor. Op dat moment komen de Kozakken 

en vragen waar de man is: “Zeg ons waar de man is, want anders zullen we het hele dorp in 

brand steken”.  En dan zegt de rabbijn: “Hier is hij”. De man geeft een schreeuw en wordt 

weggevoerd.  

Het dorp viert feest van de ochtend tot de avond, omdat ze gered zijn. De rabbijn zit in zijn 

kamer, vol verdriet en schuldgevoel. Op dat moment komt Elia binnen. Elia is de profeet, die 

de komst van de Messias aankondigt. En hij zegt: “Wat heb je gedaan?”  
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De rabbijn antwoordt dan: “Ik heb een man laten omkomen om het volk te redden”. Waarop 

Elia zegt: “Die man was de Messias”.  

“Maar hoe kon ik weten of hij de Messias was?” vraagt de rabbijn. Elia antwoordt:  

“Als je niet de hele nacht in de boeken had gezocht, maar één keer naar het gezicht van die 

man had gekeken, dan had je het geweten”.  

 

Dit verhaal  heeft zo’n diepgang. Denkt u daar eens over na. Wanneer men aan het Woord van 

God een eigen uitleg geeft met behulp van wat men naast het woord van God heeft opgesteld 

aan leringen en men die leer dan minstens zoveel gezag geeft als het Woord van God zelf, dan 

komt er onherroepelijk verblinding.  

In Israël zie je dat inderdaad later ook gebeuren,  dát, waarvoor Jesaja gewaarschuwd had. 

Wanneer Jezus op aarde is, is dit Zijn zwaarste verwijt aan de geestelijke leiders.  

En Hij haalt dan ook die tekst uit Jesaja aan.  

We lezen dat in Mattheus 15:1-9 en Marcus 7:1-13, dat men door eigen uitleg het Woord van 

God  krachteloos maakt. Dit gebeurde in Israël tweeduizend jaar geleden, maar precies 

hetzelfde heeft plaats gevonden in het christendom.  

De leer van de christelijke kerk heeft het Woord van God voor de mensen krachteloos 

gemaakt en ondermijnd.  

In Marcus 7:8,9,13 staat geschreven, dat Jezus zegt:   

   

“Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen.  

 

En even verder zegt Hij:  

   

Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking, 

   om uw overlevering in stand te houden…. 

  En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering,  

  die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.” 

 

Interviewer:  

 

U hebt ernstige kritiek op de kerk, bent u niet hard in uw oordeel daarover? 

 

Ik begrijp deze vraag heel goed en ik wil daar graag op antwoorden.  

Ik herinner mij, dat ik een paar jaar geleden dit verwijt ook hoorde. En u moet niet denken, 

dat mij dat niets doet. Het is veel aangenamer, wanneer mensen je aardig vinden.  

Terwijl ik daar zo over nadacht - ik reed door de polder - en zei : “Heer, is dat echt zo?” was 

het net alsof er een stem zei: “Wat zou je doen, als iemand op de spoorrails zou staan en jij 

zag een trein met een enorme vaart aankomen?”  En direct zag ik dat beeld voor mij. Ik zou 

zo iemand bij zijn haren voor die trein wegslepen of desnoods zijn arm breken om hem voor 

het gevaar weg te krijgen. En dat is eigenlijk wat ik doe.   

Want ik weet vanuit de Schrift wat een vreselijke tijd aanstaande is.  

Als Jezus daarover spreekt, noemt Hij dat ‘een tijd, die er nog nooit geweest is en die daarna 

nooit meer komen zal’.                   Matth. 25:21-22 

 

En, wat vindt men hard? Ik doe in wezen niets anders dan constateren: Dit leert de kerk, maar 

zó staat het in de Bijbel.  

Als je die twee zaken naast elkaar legt en met elkaar vergelijkt, dán zie je het verschil.  
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Ik ben niet hard, maar wanneer de kerk van mening is, dat zij de waarheid verkondigt, en het 

tegendeel blijkt het geval te zijn óf zij verkondigt een leer, waardoor de kern van de waarheid 

voor de mensen verborgen blijft, dan komt mijn reactie daarop natuurlijk heel  hard aan.  

 

Al  tweeduizend jaar heeft de kerk zich opgesteld, alsof ze de opvolger is van Israël.  

(En) Sinds ze dit leert en die leer, naast de Schrift, handhaaft, is het tot een dwaling geworden. 

Dan is het ook niet verwonderlijk, dat daar vele fouten uit voortkomen.  

Ik ga  daar straks op in. Maar vóór ik dat doe, wil ik duidelijk stellen, dat de Gemeente, wat 

de Schrift noemt ‘het Lichaam van Christus’, niet hetzelfde is als “de kerk”.  

Nu wil ik graag vier voorbeelden geven, waaruit blijkt dat de kerk ten onrechte de positie in 

heeft genomen, die de hare níet is.  

 

Het eerste voorbeeld is de voorlezing, iedere zondag, van ‘de Wet’.  

Misschien gebeurt dat niet meer zo in de vrijzinnige of de moderne kerken, maar in veel 

kerken is het nog gebruikelijk dat de Wet wordt voorgelezen.  

De ‘Tien Woorden’, zoals de Bijbel ze noemt, en de 613 geboden, heeft God door de mond 

van Mozes aan Israël gegeven, en niet aan de niet-Joden.  

Toch wordt gelezen: “Wij zijn uit het diensthuis, uit Egypte uitgeleid” en: “Gedenk de sabbat, 

de zevende dag, dat gij die heiligt”. Aan het tweede gebod houdt men zich weliswaar niet, 

maar goed, het wordt wél gelezen.  

Dit  is het eerste voorbeeld, waaruit blijkt dat de kerk zich ziet als opvolger van Israël. 

 

Het tweede voorbeeld, waarop ik zou willen wijzen, in de leer van de kerk, is de leer van de 

doop. Als we daar even de catechismus en het doopformulier bijhalen, dan zullen we zien, dat 

men uitgaat van de aanname, dat de kerk het nieuwe, het geestelijk Israël is en dat dáárom de 

kinderen van de kerkleden op dezelfde, gelijke wijze beschouwd moeten worden als de 

kinderen van Abraham.  

Ik lees u het volgende voor  uit  het doopformulier:  

  “Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God 

  de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen  

  en erfgenamen aanneemt”.  

Met dat ‘ons’ wordt de kerk bedoeld en verder:  

  “Gelijk God spreekt tot Abraham, de Vader van alle gelovigen en zulks mede tot ons  

  en onze kinderen, zeggende: Ik zal Mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u,  

  en tussen uw zaad na u, in hun geslachten tot een eeuwig verbond,  

  om u te zijn tot een God en uw zaad na u.  

  Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: “Want u komt de belofte toe en uw kinderen 

  en alle die daar verre zijn, zo velen als de Here  God er toe roepen zal”.  

Met ‘ons’ bedoelt de kerk weer, dat God met de kerk een eeuwig verbond zou hebben  

gesloten. Maar de Schrift leert, dat God de verbonden met Israël heeft gesloten; met 

Abraham, Izaäk en Jacob en diens nakomelingen.   

God heeft met Israël een verbond gesloten op de Sinaï!  

God belooft in Jeremia 31:31-37, dat Hij met Israël het nieuwe verbond zal sluiten. En God 

heeft dat, in Jezus, ook gesloten met Israël. Dat leest u in Lucas 22:14-22.  

Daarbij waren Zijn twaalf Joodse discipelen aanwezig, als vertegenwoordigers van Israël. 

Maar uitgaande van die veronderstelling, dat de kerk ‘het nieuwe Israël’ is, trekt men (dan) de 

redenering door en zegt: “Daarom moeten wij onze kinderen dopen, want ‘de doop is in plaats 

van de besnijdenis’ gekomen”.  

Dit laatste vind u helemaal nergens in de Bijbel!!  
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Dat de doop ‘in de plaats van de besnijdenis is gekomen’ is een inzetting van mensen.  

De geschiedenis leert, dat in de eerste gemeenten kinderen niet gedoopt werden. Dit is pas 

later begonnen en ingesteld. 

Velen weten ook, dat  bij de kinderdoop dikwijls de berijmde Psalm 105 wordt gezongen en 

dan met name het vijfde vers, dat spreekt van het verbond:  

“God gedenkt Zijn woord; dat wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht.  

Het verbond met Abraham Zijn vriend bevestigt Hij van kind tot kind”.   

Maar wijselijk zingt men dan niet verder! Want zou men verder zingen, of zou men de Schrift 

lezen, dan leest men wat de inhoud van dat verbond is. Want er staat in Psalm 105:8-10,11, 

over het verbond, dat God met Israël  heeft gesloten: 

   

Hij [de HERE] gedenkt voor eeuwig aan Zijn verbond,  

  het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten 

  dat Hij met Abraham sloot, en aan Zijn eed aan Isaak; 

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

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

 

En waarschijnlijk om het begrip ‘duizendste  geslacht nog een beetje uit te werken, voegt men 

in de kerk dan zomaar toe; ‘van kind tot kind’.  

Maar dat staat helemaal niet in de Bijbel!  

Toen ik dat ontdekte, was ik ontsteld, want mensen in de kerk denken bij het dopen van een 

kind, dat  het verbond daarop van toepassing is!   

Wat staat er wel in de Bijbel wel in Psalm 105:8-11: 

 

vers 8   Hij [de HERE] gedenkt voor eeuwig aan Zijn verbond,  

                (het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten) 

vers 9    dat Hij met Abraham sloot, en aan Zijn eed aan Isaak; 

vers 10   ook stelde Hij het voor Jakob tot een inzetting,  

voor Israël tot een eeuwig verbond, 

vers 11    toen Hij zeide: U zal Ik het land Kanaän geven als het u toegemeten erfdeel. 

 

Een derde voorbeeld is, dat men deze kinderdoop ‘een sacrament’ noemt. 

Terloops voeg ik hier nog aan toe het volgende: Men noemt deze kinderdoop “een 

sacrament”.  Het woord ‘sacrament’ betekent ‘genademiddel’, het middel om aan de genade, 

die God geeft, deel te krijgen.  

Ook het avondmaal - in de r.k. kerk ‘de eucharistie’ - wordt ‘een genademiddel’ genoemd. 

Maar ook dat is niet Schriftuurlijk. Er is maar één genademiddel, één middel om aan de 

genade van God deel te krijgen:  Dát is het offer van Jezus, Zijn bloed, dat Hij gestort heeft 

om ons te verzoenen met God!  

Ik verwijs (nu) u naar een Schriftplaats, namelijk Romeinen 6:3-5,  waar u kunt lezen, dat de 

doop is: ‘De begrafenis van het oude leven’ nádat men tot geloof, tot wedergeboorte, 

gekomen is.  
[Mevrouw Stranders verwijst vervolgens naar de brochure, ’Daar was veel water’, waarin het onderwerp 

aangaande de doop uitvoerig wordt besproken: “Daar was veel water”. Deze brochure is te vinden op de website 

www.profetischwoord.nl ] 

 

Een vierde voorbeeld.              

Het volgende punt in de leer van de kerk, waar ik op wil wijzen, is weer een gevolg van het 

voorgaande en wel dat de kerk in haar prediking spreekt van ‘dagelijkse bekering’. 

Ook hier zult u weer die parallel zien, die men trekt met Israël.  

Voor Israël, als oud verbondsvolk, is ‘de wet betrachten’ een dagelijkse activiteit.  

http://www.profetischwoord.nl/
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Als de kerk ‘het nieuwe verbondsvolk’ zou zijn, dan spreekt de christenheid, als in een soort 

spiegelbeeld van Israël in het Oude Testament, over ‘de dagelijkse bekering’.  

En dat komt neer op: Dagelijks je zonden belijden, je voornemen het beter te doen, een beter 

leven te gaan leiden, en een beter christen te worden.  

Met ander woorden, het woord ‘bekering’ heeft voor de mensen in de kerk een totaal andere 

betekenis gekregen, dan wat de Bijbel ermee bedoelt. En dus wordt in de kerk nooit 

gepredikt, wat in werkelijkheid de bekering is.   

 

Een laatste voorbeeld. 

Dan een laatste punt,  hoewel ik nog veel meer zou kunnen aanhalen.  

Dit betreft het afwijzen van de toekomst voor Israël door de kerk.  

Ik zeg het in  moderne termen en ik noem het: “De toekomst voor Israël”.  

De Schrift spreekt, aangaande de toekomst, over ‘Het Rijk van vrede  en gerechtigheid’, dat 

zal aanbreken, wanneer de Here Jezus als Koning zal terugkeren naar de aarde,    
                                                                               Openb. 19.    Zach. 14.   Matth. 25:31 e.v.   etc. 

op vele plaatsen in het Nieuwe Testament genoemd: “Het Koninkrijk Gods.”  

En nu lees ik een klein stukje voor uit ‘Het formulier van de Christelijk Gereformeerde kerk 

voor de predikanten ter ondertekening’. Daar staan heel duidelijk minstens twee punten in, die 

in strijd zijn met de Schrift:  

“De synode spreekt uit, dat de drie formulieren van enigheid zich duidelijk uitdrukken         

-  [let u wel, dat de drie formulieren van enigheid zich duidelijk uitdrukken,  

       men zegt niet, dat de Schrift zich duidelijk uitdrukt] -,  

inzake de persoonlijke wederkomst van Christus, en dat het niet gereformeerd is te            

leren, dat Christus duizend jaar zichtbaar en lichamelijk op aarde zal regeren, aangezien 

dit strijdt tegen Gods woord. Zodat het niemand geoorloofd is dit gevoelen te leren of te 

verbreiden.  

Er is geen Schriftuurlijke grond voor de leer van een lichamelijke opstanding der 

gelovigen vóór de algemene opstanding, noch ook van een regering der heiligen op 

aarde gedurende duizend jaren, noch voor een periode van aards getinte Christo-cratie 

(Christus-regering).  

Derhalve blijven de Christelijk Gereformeerde kerken bij de bepalingen van de synode 

van - [en dan komen er een aantal jaartallen vanaf 1863 tot 1931].  

En moet het iedere dienaar des woords verboden worden zijn persoonlijk gevoelen 

aangaande het duizend jarig rijk en de leer van de tweeërlei opstanding in woord en 

geschrift te verbreiden als de leer der Heilige Schrift, 1933.’ 

 

Het zou te ver voeren dit alles te analyseren, maar toch een paar opmerkingen(dingen) 

hierover.  De eerste opmerking hierover is, dat dit formulier ontkent, dat de Bijbel spreekt van 

een duidelijk zichtbaar rijk op aarde, dat duizend jaar zal duren.  

Dat mag niet gepredikt worden als de leer van de Christelijk Gereformeerde Kerk, aangezien 

dit strijdig zou zijn met Gods Woord.  

De Schrift staat vol teksten, die verwijzen naar het Rijk Gods, dat gaat aanbreken in de 

hemel, maar óók op de aarde.   

De Schrift zegt, dat Jezus Christus terugkomt en dat Hij duizend jaar als koning zal regeren.  

U kunt dat heel duidelijk lezen in het boek Openbaring.   
                Openbaring 11:15, 17  12:10  19. m.n. vers 6  

 

De tweede opmerking is, dat de Christelijk Gereformeerde kerk de persoonlijke, 

lichamelijke terugkomst van Jezus Christus afwijst.  

De Schrift spreekt duidelijk van een persoonlijke Wederkomst van Jezus Christus.  
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In Zacharia 12. en 14. wordt gesproken van de komst van de Here Jezus op de Olijfberg: 

 

   Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg,  

   die voor Jeruzalem ligt aan de Oostzijde.                             Zach.14:4 

 

Wanneer er sprake is van de Here Jezus met ‘voeten’, dan moet er ook sprake zijn van een 

lichaam. Als op Hemelvaartsdag Jezus naar de hemel opstijgt, dan staat er in het boek 

Handelingen geschreven, dat twee mannen in witte klederen zeggen:   

 

   Gij Galilese mannen wat staat gij en ziet op naar de hemel,  

   deze Jezus, Die van u weg gegaan is, zal op dezelfde wijze wederkomen.  Hand. 1:10 

 

Jezus ging heen met uitgestrekte armen, zegenend uitgestrekt over Israël.  

En in Openbaring hoofdstuk 19. is duidelijk te lezen, dat de hemel opengaat en dat er Iemand 

op een wit paard naar de aarde komt en Zijn Naam wordt genoemd: ‘Het Woord Gods’. 

Op Zijn kleed en op Zijn dij staat geschreven de naam: ‘Koning der koningen’ en ‘Heer der 

heerscharen’.  

En dán breekt aan dat rijk van vrede en gerechtigheid, dat duizend jaar zal duren.  

Dus afgezien van het feit, dat de kerken dit zo, tégen de Schrift in, afwijzen, houdt dat ook in, 

dat men Israël zijn toekomst ontzegt!!  

Want het Rijk van God op aarde, waar de Messias koning zal zijn, dát is nu juist de 

verwezenlijking van zovele beloften, die er nog openstaan voor Israël!!  

 

Als ik deze dingen zo uiteenzet, dan begrijp ik heel goed, dat de predikant Grolle deze hele 

geestelijk-Israël-theorie destijds ‘een samenzwering’ heeft genoemd, want waar het nu om 

gaat, is trachten de Komst van het Rijk van God op aarde tegen te houden.  

De kerk noemt zich ook: ‘Civitas Dei’, ‘de Godsstaat op aarde’.   
[ Dit is ontleend aan een uitspraak van Augustinus [± 350 AD] in zijn boek: ‘De Civitate Dei’ ‘Over de stad 

Gods’] 

Maar het Rijk van God is immers nog niet op  aarde! Het komt pas als de Koning komt! 

De paus heeft (paus betekent: ‘papa’) zich opgesteld als de leider van ‘de Godsstaat op aarde. 

Hij laat zich ‘vader’ noemen, terwijl er in de  Bijbel staat:  

 

  En gij zult op aarde niemand uw vader noemen,  

  want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is.         Mattheüs 23:9   

 

Zelfs de Hervormde hoogleraar, professor H. Berkhof  heeft in de jaren zeventig van de 

vorige eeuw wel eens gezegd: “Er zou ook eigenlijk voor de protestanten een soort 

Petrusfiguur moeten komen”.  

 

Maar de Vredevorst is Jezus, de Messias, en niemand anders. En pas als Hij komt, zal het 

Koninkrijk van God aanbreken op aarde. En dat zal dan ook meteen het einde betekenen van 

al deze eigen gebouwde rijken: Babylon, Perzië, Griekenland, Rome en de koningen, die met 

Rome samenspannen (Openb. 17.).  

 

Het verbaast mij, dat u als Joodse zich zo verdiept hebt in deze kerkelijke zaken. 

 

Dat kan ik mij wel voorstellen. 

In het begin heb ik al gezegd, dat het mij gaat, om de zaak van Israël te bepleiten, om te 

laten zien wie en wat Israël is. Ik kan niet anders dan mij verdiepen in deze dingen, want al 

heel lang leeft de vraag in mij:  
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“Hoe kan het, dat mensen, die in de oorlog hun leven hebben ingezet voor Joden, dat 

diezelfde mensen eigenlijk tégen het profetisch herstel van Israël zijn”.  

 

God sloot het Oude Verbond met Abraham en met Israël, maar ook het Nieuwe Verbond 

sloot Hij met Israël.                    Lukas 22:20 

Als de kerk dan al 2000 jaar leert dat dit verbond is overgegaan op de kerk, en dat je daar deel 

aan hebt gekregen door je kinderdoop dan zal je, als je ouder bent, ook niet te horen krijgen, 

dat er een noodzaak is om persoonlijk tot een beslissing in je leven te komen. Want er is een 

drempel.  

En die drempel is de bekering en de wedergeboorte en dát wordt niet gepredikt.  

Óf je komt in het verbond met God door als kind gedoopt te worden,  

óf je komt in het verbond met God op het moment, dat je je persoonlijk aan de Here Jezus 

overgeeft en Hem aanvaardt als je Verlosser.  Het is: óf, óf.  

 

En dat bedoel ik dan met: Als je als kind gedoopt bent, zal je heel moeilijk tot de 

geloofsbeslissing van bekering en wedergeboorte  komen.              

Een predikant kan niet meer zeggen, als hij je als kind gedoopt heeft,: “Nu moet je nog zélf 

tot bekering komen, nu moet je nog zélf tot dat verbond toetreden”. Want dan zou hij 

datgene ontkennen, wat hij predikt, wanneer hij kinderen doopt.  

Daarom zult u de noodzaal van bekering en de wedergeboorte zelden van een predikant horen.  

En wat ik zo vreselijk vind is het gevolg, want duizenden mensen in de kerken zijn en blijven 

daardoor zoekenden.  

Dikwijls wordt ook Jezus Christus zelfs niet meer als ‘de Christus der Schriften’ gepredikt. 

Hij, Die allereerst  is gekomen om de zonden en de verlorenheid op Zich te nemen, en Die in 

onze plaats de dood is in gegaan, Die gekomen is om te sterven en om op te staan én Die ook 

binnenkort zal weerkomen.  

Ook wanneer dat nog wel eens gezegd wordt, wordt niet  de noodzaak van wat de Bijbel 

noemt - de éénmalige - bekering gepredikt.                           

En, helaas, er wordt helemaal niet uitgelegd hoe je dat moet doen.  

 

In het begin las ik het citaat van de Duitse predikant, Bernd Schlottoff.  En ik wil daar nog 

even op terugkomen. Hij schrijft in het blad van de Evangelische Alliantie:  

“In onze volkskerk heb je met verschillende belemmeringen te maken.  

Ten eerste een wijdverbreide doop-theologie,  Je zou  bijna 

kunnen zeggen ‘doop-ideologie’.  

Die mensen zeggen dan: “Het kind is gedoopt en daarom is 

er ook geloof”.”  

Met andere woorden: De basis voor geloof ligt in de 

kinderdoop.  Daarna zegt hij, even verder:  

“Ik weet van een bijeenkomst,  

waar ongeveer 60 predikanten aanwezig waren,  

allen bij evangelisatiewerk betrokken.  

Ik vroeg ze de namen op te schrijven van de mensen,  

die ze tot Jezus gebracht hadden.  

 

Toen was er niet één, die namen kon opschrijven.” 

 

Dat is iets wat ik zelf ook al jaren gezien heb en wat ik ook al jaren onder woorden breng.  

Het is diep tragisch en dit komt door de leer van de kerk”, aldus Ds. Bernd Schlottoff.    
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En als we dan nu weer terugkomen op het punt, dat ik hard zou zijn, dan ben ik inderdaad 

hard over die leer en over diegenen, die die leer verkondigen en in stand houden. De leer,  

die de mensen doet denken, dat ze in het verbond zitten, terwijl ze er niet in zitten.  

Ja, ze zitten wel in een verbond, maar dat is een verbond dat hun ouders met de kerk hebben 

gesloten. Maar het verbond met God sluit je persoonlijk af! 
Het heil, dat de Here Jezus biedt, moet je je zelf toe-eigenen.  

Het Heil - Redding, Verlossing - dat de God van Israël geeft, en dat Hij heeft vastgelegd in 

het Verbond met Israël, is tweeledig.  

In de eerste plaats is het een persoonlijk heil,  

In de tweede plaats is daar, direct aan verbonden, het heil van Gods Koninkrijk. 

 

En wat is nu precies dat heil? Dat heil is in wezen het gered worden. Het gered worden van 

de verlorenheid, waaronder de mensheid, maar ook de hele schepping, ligt.  

Verlorenheid is een beetje een ouderwets woord, maar het betekent de scheiding, die er ligt, 

tussen God en mens, doordat de mens God ongehoorzaam was, en daardoor sterfelijk werd.  

Een sterfelijk mens kan geen verbinding hebben met God.  

God is eeuwig, licht, volmaakt.  

En de mens, vanaf het moment dat hij sterfelijk werd, is onvolmaakt.  

Dat onvolmaakte is zichtbaar in het feit, dat de mens, al leeft hij nog zo goed, eenmaal sterft. 

Die scheiding, die er gekomen is tussen God en mens, dát noemt de Bijbel ‘de zonde’.  

Ik weet, dat men over het algemeen, wanneer men het woord ‘zonde’ uitspreekt, denkt aan 

slechte daden en gedachten. Maar dat zijn de vruchten, die voortkomen uit die sterfelijke 

staat van de mens, uit die staat van het gescheiden zijn van God.   

En het beloofde Heil, dat heil, dat God waar heeft gemaakt in Jezus, is, dat God die scheiding 

weer opheft. Dat God Zelf, een nieuwe relatie tussen Hem en de mens tot stand heeft 

gebracht. Dat is gebeurd tweeduizend jaar geleden.  

 

Die relatie is in principe tot stand gebracht, maar de mens moet zich dat zelf toe-eigenen!  

En, om die relatie weer tot stand te brengen, om die scheiding op te heffen, moest er een offer 

gebracht worden en dat offer kon alleen maar door God Zelf gebracht worden.  

Dát offer heeft Hij gebracht in Jezus, de Volmaakte Mens, Die vrijwillig de dood in ging.  

Die nieuwe relatie houdt niet alleen in straks in de hemel komen, maar die nieuwe relatie 

betekent ook een nieuw leven, een nieuw mens worden.  

 

Een nieuwe mens zijn,  dat ontvang je vanaf het moment, dat je heel persoonlijk je keuze voor 

God maakt, en dat doe je door op welk moment van je leven ook - liever vroeger dan later - 

op je knieën te gaan en heel bewust en eerbiedig een gebed uit te spreken, dat hier over gaat. 

Het hoeft geen vaste formule te zijn, maar je moet wel weten, wat je zegt.  

Als je het als een formule zou bidden, dan is het een formele aangelegenheid en dan heeft het  

geen resultaat. Maar, als je het vanuit je hart bidt, wél!  

Het is belangrijk, dat in dit gebed bepaalde kernelementen verwoord worden. Ik zal als 

voorbeeld een gebed hieronder voor u verwoorden.  

Als nu mensen, die nog geen zekerheid hebben, dit gesprek horen en/of lezen en ze hebben 

gehoord, bemerkt, hoe ik dit gebed heb verwoord en het spreekt ze aan, laten ze het dan zelf 

eventueel op een stukje papier schrijven en het naast zich leggen en knielen - mensen die nog 

geen zekerheid hebben - en laten ze het gebed, in oprechtheid, biddend van het papier lezen. 
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     Niet via kerkelijke dogma’s              Rechtstreeks mogen we tot  

     de Here Jezus komen 

 

In het boek Openbaring spreekt de Here Jezus tot mensen die wel gelovig zijn, maar niet 

wederom geboren. Daar staat:  

 

  “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 (haar) houden.”     Openb. 3:20 

 

Kijk, dáár gaat het om. Het gaat erom, dat je een inwendige Jezus Christus krijgt, door de 

inwoning van Zijn Heilige Geest. Heel eenvoudig zou je dus het volgende kunnen bidden:  

 

God, ik besef dat ik een zondaar ben…” 

 

Sommige mensen - en dat zeg ik even tussen door - hebben van zichzelf een  vrij goede dunk, 

want ze denken:  “Ik leef toch niet zo slecht…?”. Maar, daar gaat het natuurlijk niet om, hoe 

je leeft of hoe je denkt. Het gaat erom, dat alle mensen zondaar zijn. En het bewijs daarvan is, 

dat aan het einde van het leven de dood staat. Je kunt dus ook zeggen: 

 

   

    God, ik belijd dat ik een zondaar ben.  

En Uw Woord zegt, dat zondaren verloren gaan.  

Dat betekent, dat ik als zondaar niet kan bestaan.  

Maar U hebt de mensheid zo lief, dat U Uw eniggeboren Zoon gegeven hebt  

om de mensheid te redden 

U hebt mij zo lief, dat U niet wilt, dat ik verloren ga. 

Daarom hebt U Uw Zoon Jezus gegeven. Dat wil zeggen,  

U, God, werd mens en die Mens heet Jezus.   

Jezus stierf voor mij.  

Hij gaf Zijn leven en Zijn bloed voor mij  persoonlijk.  

Dat offer wil ik aanvaarden.  

Ik kan als mens niet bestaan.   

Maar er staat geschreven: ‘In Jezus hebt U een welbehagen’  

en ik open dan nu ook mijn hart en ik nodig U, Jezus, uit:  

Ik vraag U heel eerbiedig: Here Jezus, kom in mijn hart, op dit moment. 
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Ik geef U mijn hart en ik geef U mijn leven.  

Ik dank U, dat naar Uw beloften, nu ik U gevraagd heb bij mij binnen te komen,  

U ook bij mij, in mijn hart, naar binnen gekomen bent.   

Jezus woont nu in mij, dat is niet, U, Jezus in vlees en bloed, toen U op aarde was,  

maar dat is Uw Geest,  

Die gekomen is in de plaats van Jezus, toen Jezus naar de hemel ging.  

En die Geest van God woont nu in mijn hart.   

Mijn oude ik is door U weggenomen, was eigenlijk al dood voor God,  

en Gods Geest is nu in mij gekomen. 

Ik heb het Woord gehoord, het is als zaad in mijn hart gezaaid,  

ik heb het aanvaard en Gods Geest heeft aan dat zaad leven gegeven.  

Het is Uw Heilige Geest, Die levend maakt. 

Ik ben nu behouden. Ik ben wederom geboren  

en ik dank U daarvoor, Here God. 

Ik geef U ook mijn leven.  

En dat betekent alles wat bij mij behoort; mijn gaan en mijn staan, 

mijn denken en doen, mijn man, mijn vrouw, mijn huwelijk, mijn kinderen,  

familie, huis, tijd, werk, geld, geloof,  

mijn kerk, mijn eigen mening, mijn toekomst.  

Vanaf nu geef ik U het beheer erover.   

Vanaf dit moment, dat ik wederom geboren ben,  

sta ik nu ook recht voor U.  

En nu vraag ik U ook vergeving voor al mijn zonden,  

uit het verleden, van het heden en van de toekomst.  

En ik dank U, dat U op dit moment alles vergeven hebt, 

omdat Jezus al voor mij betaalde met dat offer tweeduizend jaar geleden, 

toen ik nog niet eens geboren was.   

Ik dank U Here God, dat ik nu echt behouden ben, 

en dat ik ook vanaf nu weet:  

Mijn zonden zijn vergeven en Uw eeuwige leven begint in mij, nú! 

 

Amen 

 

Als men dit gebed oprecht heeft uitgesproken, dan gebeurt er echt iets. Dan word je op dat 

moment wederom geboren, door Gods Heilige Geest opnieuw geboren.      Joh. 3:5,6,8 

De Bijbel leert dat de schepping ontstond doordat God sprak.  

Wil een mens een nieuwe schepping worden, dan zal hij moeten spreken.  

En op dat moment, dat je dat doet, wordt je wederom geboren.  

Want door het woord, “Nabij u is het woord”, zegt de Bijbel (Rom. 10:8), door het 

uitgesproken woord, vervuld met Gods Geest, komt leven tot stand!.  

Je hoeft dan niet te vragen: “Wat voel ik?”,  maar zeggen: “Dit staat in de Bijbel geschreven, 

zo heb ik het met mijn hele hart gedaan, en dus dank ik God er nu voor dat ik behouden ben”.  

 

Op deze wijze heb ik tijdens de Israël-avonden al heel veel mensen blij en gelukkig naar huis 

zien gaan, nadat ze dit gebeden hadden.  

Het is heel belangrijk, dat je je gebed weet te verwoorden.  

Ik heb wel eens gedacht: “Als mensen een belasting aanslag hebben gekregen, een aanslag die 

ze niet kunnen betalen, of die niet terecht is, dan weten ze heel goed hun verzoek om 

kwijtschelding van schuld te verwoorden”.  
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Het zondaarsgebed is eigenlijk ook zoiets. Je gaat naar God toe, je verzoekt om 

kwijtschelding van schuld. En, het énige, waarop je kunt pleiten is het offer van Jezus.  

Maar dan moet je Hem en Zijn offer voor die tijd wel hebben aanvaard. Want alleen op díe 

grond kan God vergeven, en dat gebeurt op het moment, dat u vraagt of de Here Jezus door 

Zijn Geest in uw hart komt wonen.  

U identificeert zich met Hem. Als persoon bent u, zoals de Bijbel dat noemt ‘één plant met 

Hem geworden’. En daarop volgt dan de doop. Zo staat het in Romeinen 6. en Galaten 2:20.  

 

Zo’n gebed is dus geen formule. Het is alleen belangrijk, dat jij/u correct en duidelijk 

verwoordt dát, wat je/u tegen God te zeggen heeft.  

Er staat ook in de Schrift, dat het goed is om zoiets - dit gebed - onder twee getuigen uit te 

spreken,  want onder twee getuigen staat een zaak vast voor God.           Deut. 19:15 e.a. 

 

Weet u, wat ik hard vind? Dat predikers, of dat nu in gevestigde kerken is of in vrije kringen, 

op deze zaken niet attent zijn, dat ze niet aan het einde van de dienst klaar staan, om naar 

mensen toe te gaan!  

Want het is, met name in kerken, zo moeilijk voor een mens om zelf te komen.  

Veel predikers vinden het belangrijker, dat mensen zich aansluiten bij een gemeente, dan dat 

ze letten op wat er in het hart van de mens ontbreekt.  

 

De taak van de predikers, van de pastors, is om naar de mensen toe te gaan en te vragen:  

  “Bent u behouden? Hebt u zekerheid voor de eeuwigheid?” En zo, nee:  

  “Zullen we dan samen knielen? Zal ik u helpen en u/jou het gebed voorzeggen?”  

Dát is de taak van de kerk. 

 

Want wanneer men zegt: “God is liefde”, dan betekent dat niet: “God is niet zo streng, we 

hoeven het niet zo nauw te nemen”.  

Nee, “God is liefde” betekent: God had ons verloren kunnen laten gaan om onze zonden, maar 

Hij heeft Zichzelf gegeven om ons te redden. En of we toch alstublieft die redding willen 

aannemen. We krijgen het gratis. We hoeven er alleen maar voor te knielen en erom te 

vragen, maar het gebeurt niet automatisch! 

 

Pas als de mens, wie of wat hij of zij ook is, de Here Jezus persoonlijk heeft aangenomen, dan 

heeft hij/zij de Heilige Geest ontvangen. En dán gaat hij/zij de Bijbel in het profetisch licht 

lezen en verstaan.  

Dan denkt men ook niet meer alleen aan zichzelf en/of alleen aan de kerkelijke gemeente, 

maar dan kijkt men over de grenzen, dan verstaat men wie en wat Israël in Bijbelse zin is, en 

dan zal men ook bewogen zijn over de rest van de wereld. 

 

Mijn verontwaardiging is vooral vanwege het feit, dat door die leer, die door de kerken 

gehandhaafd wordt, niet wordt erkend en onderwezen, dat de mens zélf zijn/haar beslissing 

tot bekering moet nemen en uitspreken en op welke manier hij/zij dat moet doen.  

Dat is de schade, die de kerk zijn eigen mensen aandoet.  

 

De leer van ‘het geestelijk Israël’ is eigenlijk zo vreemd en merkwaardig.  

Ter verduidelijking geef ik een voorbeeld: 

Stelt u zich eens voor, een Joodse jongeman in het huidige Israël, daar in het Midden-Oosten. 

Een jongeman, geboren in de jaren 1940 of misschien wel 1948.  
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Die jongen gaat de profeten lezen, zijn eigen profeten. En met het licht van Gods Geest 

daarover ziet hij, dat daar gesproken wordt over zijn volk, dat de verstrooiing zal ingaan, 

maar dat na verloop van tijd weer terug gebracht zal worden uit alle landen.  

Hij leest, dat het land een ruïne zal zijn, bezaaid met stenen, maar dat na het verloop van een 

aantal eeuwen het land weer bewoond zal worden en vruchtbaar zal zijn.  

Ineens gaat die jongen een licht op en zegt: “Dat stond dus al eeuwen geschreven en ik maak  

dat nu mee,  daar sta ik nu midden in!”.  

En stelt u zich dán nu even voor, dat die jongen dan plotseling zal moeten denken, of dat 

iemand tegen hem zal zeggen: “O, nee, dat klopt niet, want dat herstelde Israël, dat moet je 

symbolisch zien, dat moet je geestelijk verstaan. Dat slaat nu niet meer op mijn volk, op mijn 

land, hier in het Midden-Oosten maar, dat slaat nu op het christendom en op de christelijke 

kerk………”  

 

De stichting Sjofar heeft een boek uit gegeven: ‘Wie is God, tempel of moskee?’ Gaat dat ook 

over het profetisch gebeuren? 

Ja, voornamelijk over Israël. Het boek is gewijd aan de toenemende spanningen in de wereld 

en in het bijzonder in het Midden-Oosten. 

Het is heel duidelijk merkbaar, dat er een macht werkzaam is onder de Arabische volken.  

Een macht, die de volken in opstand brengt en die haat, vooral onder de Islamitische volken, 

jegens Israël aanwakkert. Het is de macht van de Islam.  

Concreet ervaar je die macht in de olie, in het geld, in de wapens en in de enorme aantallen 

mensen, die worden ingezet tegen Israël.  

 

In de onzichtbare wereld is een heel sterke, geestelijke macht bezig. Het is diezelfde macht, 

die, naar mijn inzicht, ook wil bewerken, dat het zogenaamde christelijke Westen toch maar 

zal gaan geloven, dat de God van de Christenen en de Joden, dus de God van de Bijbel, 

dezelfde is als de god van de Moslims en dat is niet waar.  

Men is er op uit om één wereldgodsdienst te vormen. En men denkt, dat men heel 

gemakkelijk - door Jodendom, Christendom en Islam onder één noemer te brengen - deze 

zogenaamd monotheïstisch godsdiensten onder de paraplu van dié wereldgodsdienst zal 

kunnen schuiven.  

De God van de Bijbel is een geheel andere God, dan de god, die door de Moslims vereerd 

wordt.  

 

In het begin van dit gesprek heb ik uiteen gezet, dat en hoe God Zich heeft geopenbaard door 

en in Zijn Woord. Als de god van de Islam, de god van Mohammed, dezelfde zou zijn als de 

God van de Bijbel, dan zouden Bijbel en Koran, althans in strekking, overeen moeten komen.  

In het boek ‘Wie is God’ wordt door middel van vergelijking van teksten uit de Bijbel en 

teksten uit de Koran over eenzelfde onderwerp aangetoond, dat er enorme verschillen zijn.  

Je gaat je afvragen: Als het niet dezelfde God is, wie is dan de God van de Bijbel en wie is de 

god van de Islam? En wil je weten wie iemand is, dan moet je zijn naam kennen.  Vandaar de 

titel: ‘Wie is God?’ 
(*) 

[
(*) 

U kunt een korte samenvatting van bovenstaande vinden in de lezing van mevrouw Stranders op 

video en/of in boekvorm - ‘Gods Heilsplan’ - zie website www.profetischwoord.nl ] 
 

 

http://www.profetischwoord.nl/
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Het boekje geeft ook aan waar de bron ligt van de onenigheid tussen de Arabieren  en het volk 

Israël. Die bron ligt in het feit, dat de beloften, die God aan Abraham en Izaäk gegeven heeft, 

door de Moslims wordt  overgedragen op Ismaël en zijn volgelingen.   

Ook waar het de belofte van het land Israël betreft, kan het niet anders, dan dat dit binnenkort 

tot een enorme uitbarsting zal komen. Die uitbarsting, beschreven in Ezechiël 38. en 39., is 

dan nog niet het einde.  

Over de eindstrijd spreekt de profeet Zacharia. Alle volken zullen dan optrekken naar 

Jeruzalem. En dat is, nádat het volk Israël uit de Babylonische ballingschap terugkwam, nog 

nooit gebeurd.                    m.n. Zach. 12. en 14. 

Deze eindstrijd zal beslist worden in de vlakte van Megiddo. U leest hierover in de  profeten 

en natuurlijk in het boek Openbaring.  

Ik denk dat daaraan vooraf al een nood zal zijn en een verlangen naar en een roep  om de 

Messias.  

Er staat geschreven: “Uit die nood zal Israël gered worden”. En God zegt: 

 

  En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen;  

  terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.          Jeremia  30:7  en  Jesaja 65:24 

 

In die strijd zal de Messias ingrijpen. Er staat geschreven:  

 

  Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden,  

  zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;          Zacharia 14:3   

De Here Jezus zal, als Koning, komen, wanneer het volk zal zeggen:  

 

  “Gezegend is Hij Die komt in de naam des HEREN”.  

“Dit is de dag, die de HERE gemaakt heeft”.     Dat leest u in Psalm 118:26,24 

 

Ook in Sefanja 3:14-17,20b  lezen we hierover:  

 

  Jubel, dochter van Zion, juich Israël,  

  verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem,  

  de HERE heeft u gerichten weggenomen, Hij heeft u vijanden  weggevaagd.  

  De Koning Israëls, de HERE, is in uw  midden, gij zult geen kwaad meer vrezen.  

  Te dien dage zal  tot Jeruzalem gezegd worden:  

  Vrees niet Zion, laten uw handen niet slap worden,  

  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….  

  Want Ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde  

  wanneer Ik voor uw ogen een keer heb gebracht in uw lot, zegt de HERE.  

 

Hij komt! In Mattheus 25:31 staat, dat Koning Jezus zal plaatsnemen op de troon Zijner 

heerlijkheid. Dan zullen de volken voor Hem geleid worden. Let wel, niet individuen, maar 

volken.  En die volken zullen naar rechts of naar links worden gestuurd.  

Ze zullen als schapen of als bokken worden beoordeeld. Ze zullen worden beoordeeld op het 

punt hoe zij, zegt Koning Jezus, tegenover deze, ‘Mijn minste broeder’, hebben gestaan.  

En deze, ‘Mijn minste broeder’, dat is het Joodse volk, dat is Israël.  

Dus, een volk (!!) wordt beoordeeld op het criterium, hoe het tegenover Israël heeft gestaan.   
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In het verleden heeft Nederland bijzondere kansen gehad en ze goed benut.  

Maar als ik zie hoe Nederland zich nu opstelt tegenover Israël, dan huilt mijn hart. Want 

Nederland is zijn kansen bewust aan het verspelen door zich op omzichtige wijze van Israël te 

distantiëren.  En dan gaat  wel eens door mij heen: “Nederland, let op uw zaak”.  

Wat is de zaak van Nederland? De zaak van Nederland is:  

Hoe staan we tegenover Israël?  

Hoe staan we tegenover de God van Israël?  

Hoe staan we tegenover het Woord van die God?  

Nemen we het Woord van God zoals het er staat? Dan krijgen we ook wat er staat!  

 

Dát is voor mij het motief geworden om de Israël-avonden te houden.  

Ik hoop zo van harte, dat nog velen onder  het Nederlandse volk hun oor zullen neigen naar de 

Waarheid en die Waarheid zullen  verstaan.  

Want er staat geschreven: De waarheid zal u vrij maken.          Joh. 8:32 

Dat wens ik Nederland toe.  
 


