


Israël en de gemeente in historisch en profetisch perspectief 

“Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken, en 
ook niet aan de gemeente van God” (1 Kor. 10:32) 
 

Drie categorieën: 

- Joden  
- Grieken (of te wel de heidenen) 
- Gemeente Gods (bestaand uit individuele Joden en heidenen) 
 



Israël en de gemeente in historisch en profetisch perspectief 

Indeling van de studies 

Studie 1:  
- ontstaan van Israël,  
- roeping en doel,  
- de geschiedenis tot aan de profeten in vogelvlucht,  
- de Messiaanse verwachting vanuit de profeten. 
 
Studie 2:  
- de Evangeliën in hun Messiaanse context,  
- ontstaan van de gemeente,  
- overeenkomsten en verschillen tussen Israël en de gemeente. 
 
Studie 3:  
- De toekomst van Israël en de gemeente. 
 



2000 jaar kerkgeschiedenis 

1948 oprichting  

staat Israël 

         

vanaf 300-350 n. Chr. 

sterke aanhang van de 

vervangingstheologie 

         

Allexandrijnse school 

        

Antiocheense school--> Letterlijk lezen 
 

Alexandrijnse school--> Allegorisch lezen (vergeestelijken) 

         

eind 16e eeuw 

Puriteinen 

         

1600 - 1700 jaar sterke vervangingstheologie! 
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Schepping 

         

Abraham (Gen. 12) 
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Wat speelde zich voor de roeping van Abraham af? 



Val van satan 

1. Geïllustreerd in de vorst van Tyrus: 
“Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart 
hoogmoedig is geworden en u zegt: Ik ben God, ik zit op de zetel van God in het hart van de 
zeeën – terwijl u  een mens bent en geen God – geeft u uw hart uit voor het hart van God.”  
(Ez. 28:2) 
 
“U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U 
was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. 15 Volmaakt was u in uw 
wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.”  
(Ez. 28:14, 15). 
 
 
 2. Eigenschappen van satan n.a.v. Jes. 14:12-15 (de vorst van Babel) 
Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, 
overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven 
Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan  de 
noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de 
Allerhoogste.  Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil! 
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Wat speelde zich voor de roeping van Abraham af? 

Satans ambities: 
1. Hoogmoed  
2. Zich uitgeven als een god (gelijkstellen aan de allerhoogste) 
3. Zittend op de zetel van God (2 Tess. 2:3,4  satan zelf gereïncarneerd in  de antichrist, wil zich 
zetten in de tempel Gods.) 
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Zijn oorsprong: 
4. Beschermde Cherub die zijn beschermende vleugels uitspreidt 
5. zijn positie van God ontvangen 
6. van oorsprong onberispelijk 
7. geschapen 
8. onberispelijk totdat er onrecht in hem gevonden werd. 
 

Satans doel: rebelleren tegen zijn Maker 



Wat speelde zich voor de roeping van Abraham af? 
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1. Twijfel zaaien 
“Is het echt zo dat God gezegd heeft....” (Gen. 3:1) 
 
 
2. Leugen 
“God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend 
zullen worden en dat u als God” (Gen. 3:5).  
 
 



“En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw 
nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel 
vermorzelen.”(Gen. 3:15) 
 

 
 

 
Het Zaad van de vrouw: geboorte van de Messias uit de Joodse 
maagd (Luk 1:33-35) 
 

Het zaad van de slang: de incarnatie van satan in ‘de mens der 
wetteloosheid’: ‘de zoon des verderfs’: de tegenstander  
(2 Tess. 2:3,4) 

TEGENOVER 
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“Daarom zei God tegen Noach: Het einde van 
alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, 
want de aarde is door hen vervuld met geweld; 
en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten. 
Maak voor uzelf een ark van goferhout.” (Gen. 
6:13, 14). 
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Noach: 

In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, 
toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren 
gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de 
geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.5 En 
de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde 
groot was, en dat  al de gedachtespinsels van zijn hart elke 
dag alleen maar slecht waren. (Gen. 6:4-5) 
 
 
 
 
 
 
 



Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren 
waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons 
een naam maken, anders worden wij over heel de aarde 
verspreid! 
 
… Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit 
is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van 
wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk 
zijn. (Gen. 11:4-6) 
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Babel (Gen. 11) 



Gen. 12:1-3 

1 De HEERE nu zei tegen Abram:  Gaat u uit uw land, uit uw 
familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik 
u wijzen zal. 
2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam 
groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 
3 Ik zal zegenen wie u zegenen,  en wie u vervloekt, zal Ik 
vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem 
gezegend worden. 

 Een zevenvoudige belofte: 

1. een land 
2. een groot volk 
3. zegen 
4. grote naam 
5. tot zegen gesteld 

6. wie Abraham zegent, wordt 
gezegend; wie hem vervloekt 
wordt vervloekt 
7. zegen in Abraham voor alle 
geslachten des aardbodems 
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1. God dienen en van Hem getuigen; 

Twee doelen: 

2. Uit Israël komt de Messias die de slang (satan) 
overwint. 

“Ik zal  vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw 
nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel 
vermorzelen.” (Gen. 3:15) 
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Hoe loopt het geslachtsregister verder? 

Isaak 

         

Ruben 

Simeon 

Levi 

Juda 

Issakar 

Zebulon 

 

         

Dan 

Naftali 

Gad 

Aser 

Jozef 

Benjamin 

         

Abraham 

         

Jakob (Israël) 

         
Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet 

meer Jakob luiden, maar Israël (Gen. 32:28) 

         

12 stammen Israël  
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Sarai   
“Maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken... Daarom zei Sarai 
tegen Abram: Zie toch, de HEERE heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan 
krijgen. ” (Gen. 16:1-2) 
“De HEERE nu zag om naar Sara  zoals Hij gezegd had; de HEERE deed bij Sara zoals Hij 
gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom,  op de 
vastgestelde tijd die God hem genoemd had.” (Gen. 21:1-2) 

Rebekka   
“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de 
HEERE liet Zich door hem verbidden,  zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.”(Gen. 25:21) 

 
Rachel   
“Rachel daarentegen was onvruchtbaar” (Gen. 29:31; Gen. 30:1) 

“God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder” (Gen. 30:22) 

Lea   
“Toen de HEERE zag dat Lea minder geliefd was, opende Hij haar baarmoeder; (Gen. 29:31) 

“En God verhoorde Lea; zij werd zwanger en baarde Jakob een vijfde zoon.” (Gen. 30:17) 

(zie ook: Hebr. 11:12 – Rom. 4:17) 

 

Onvruchtbaar 

Israël en de gemeente in historisch en profetisch perspectief 



  

Ruben 

Simeon 

Levi 

Juda 

Issakar 

Zebulon 

 

         

Dan 

Naftali 

Gad 

Aser 

Jozef 

Benjamin 

         

12 stammen Israël  

         

Egypte 

         

Uittocht  
(o.l.v. Mozes) 

         

Verbond Sinai 

         

Volk wordt verdrukt >> 
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“Toen zei God tegen Abram: Weet wel  dat uw nakomelingen vreemdelingen 
zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen 
vierhonderd jaar onderdrukken. Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen 
dienen, rechtspreken en daarna zullen zij  met veel bezittingen wegtrekken. 
Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede ouderdom 
begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de 
ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol.” (Gen. 15:13-16) 
 



  

Ruben 

Simeon 

Levi 

Juda 

Issakar 

Zebulon 

 

         

Dan 

Naftali 

Gad 

Aser 

Jozef 

Benjamin 

         

12 stammen Israël  

         

Egypte 

         

Uittocht  
(o.l.v. Mozes) 

         

Verbond Sinai 

         

Volk wordt verdrukt >> 
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“De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte 
is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. 
Voorzeker, Ik ken hun leed. Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden 
uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit (S.V. opvoere uit) dit land 
naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, 
naar het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, 
de Hevieten en de Jebusieten. (Exod. 3:7,8) 
 



1. Onthulling van Gods bewogenheid over het volk; 
 
2. Vervulling van Zijn belofte aan Abraham; 
 
3. Verlossing op basis van bloedstorting: “Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan” 
(Exod. 12:13); 
 
4. De verlossing van het volk om God te dienen: “Zo zegt de HEERE: Laat Mijn volk gaan, 
zodat zij Mij kunnen dienen.”(Ex. 8:20);  
 
5. Het leren kennen van Zijn Wezen d.m.v. de wet en Gods dagelijkse leiding en 
voorziening: ‘kleed niet versleten, voet niet gezwollen’ (Deut. 8:4); “de rots die hen volgde was 
Christus” (1 Cor. 10:4)  
 
6. Gods rechtspraak over Egypte en Kanaäntische volken (Gen. 15:6) 
 
7. De openbaring van Zijn almacht aan Israël en de volken (Exod. 15:15, 16, Joz. 2:9-11) 
 
8. De vestiging van het Davidisch koninkrijk en het volk leiden naar zijn roeping: “een 
koninkrijk van priesters” (Exod. 19:5,6) 
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Israëls verlossing uit Egypte diende tenminste 8 doelen: 



  

Verbondsluiting op de berg Sinaï 
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“Verklaart u aan te nemen tot uw wettige echtgenoot…. 
en belooft u trouw alle plichten te zullen vervullen, die de 
wet aan de huwelijkse staat verbindt” 
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Ambtenaar zegt: 



…………… 

God en Israël sluiten een verbond 

God belooft Israël tot een God te zijn Israël belooft God tot een dienend en 
getuigend volk te zijn 

God belooft Zich met heel Zijn liefde op 
Zijn volk te richten. Hij belooft Zijn volk te 
beschermen, aan te voeren, leiden, en 
zegenen.  

Israël moest trouw zijn aan God en geen 
andere goden dienen! (het eerste gebod) Ze 
moesten zich aan de geboden en 
inzettingen houden. God had naast de tien 
geboden nog allerlei inzettingen gegeven 
om een goede samenleving te vormen. Als 
ze deze regels zouden toepassen zou dit 
leiden tot een bron van zegen in hun 
samenleving.  

De Wet 
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“Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de HEERE en al de 
bepalingen aan het volk.  Toen antwoordde heel het volk eenstemmig 
en zij zeiden: Al de woorden die de HEERE gesproken heeft, zullen wij 
doen. Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de HEERE op.”  
(Ex. 24:3,4; Ex. 19:5). 

Verbond 
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Heidense volken met  
zelfgemaakte goden 

Volk Israël 

God 

“U zult voor Mij een koninkrijk van 
priesters en een heilig volk zijn” 

(Exod. 19:6) 

“U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn 
dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en 
Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór 
Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen 
zijn. Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen 
Heiland.” (Jes. 43:10) 
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Zegen Vloek 

Deuteronomium 28 

- Vervloekt zult u zijn in de stad en op het veld (vers 16) 
- vervloekt de vrucht van uw schoot, vrucht van het land en 
vee (vers 18) 
- De Heere zal vloek, verwarring, verderf zenden (vers 20) 
- De HEERE zal geven dat u door uw vijanden verslagen 
wordt (vers 25a) 
- U zult een schikbeeld worden voor alle koninkrijken van 
de aarde (vers 25b) 
- Een volk dat u niet kent, zal de vrucht van uw land en heel 
uw arbeid opeten. U zult alle dagen alleen maar onderdrukt 
en uitgebuit worden (vers 33) 
- De HEERE zal u en de koning die u over u uzelf 
aangesteld hebt, naar een volk brengen dat u zelf niet 
kende, en ook uw vaderen niet. Daar zult u andere goden 
dienen, hout en steen (vers 26) 
- U zult een verschrikking, een spreekwoord en een 
voorwerp van spot zijn onder al de volken waar de HEERE 
u naartoe voeren zal (vers 37). 
- De Heere zal een volk van ver weg tegen u doen 
opkomen, van het einde van de aarde, zoals een aren aan 
komt zweven; een volk waarvan u de taal niet verstaat (vers 
49) 
- De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, van het 
ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de 
aarde. Daar zult u andere goden dienen (vers 64) 

- Gezegend in de stad, op het veld 
(vers 3) 
- Vrucht van uw schoot, vrucht van het 
land en vee (vers 4); 
- De HEERE zal geven dat uw vijanden 
die u aanvallen, door u verslagen 
worden (vers 7); 
- De HEERE zal u voor Zichzelf 
bevestigen tot een heilig volk (vers 9) 
- Alle volken van de aarde zullen zien 
dat de Naam van de HEERE over u 
uitgeroepen is, en zij zullen voor u  
bevreesd zijn (vers 10) 
- De Heere zal voor u Zijn rijke 
schatkamer, de hemel, openen, door 
uw land regen te geven op zijn tijd en 
door al het werk van uw handen te 
zegenen (vers 12) 
- De HEERE zal u tot een hoofd maken 
en niet tot een staart (vers 13) 
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“Maar als u de inwoners van het land niet van voor uw 
ogen verdrijft, dan zal het gebeuren dat zij die u van hen 
liet overblijven,  als doornen zullen worden in uw ogen en 
tot prikkels in uw zijden; zij zullen u benauwen in het 
land waar u woont.” (Num. 33:55) 

Israël en de gemeente in historisch en profetisch perspectief 

“Zij vaagden de volken niet weg, zoals de HEERE hun 
bevolen had; maar  zij vermengden zich met de 
heidenvolken en leerden hun gebruiken. Zij dienden hun 
afgoden, die hun tot een valstrik werden. “ 
(Ps. 106:34-36) 
 



  

Verbond  

         

”Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de HEERE en zij dienden de 
Baäls. Zij verlieten de HEERE, de God van hun vaderen, Die hen uit het land Egypte had 
geleid, en gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden 
Zij bogen zich voor hen neer en verwekten de HEERE tot toorn. 13 Want zij verlieten de 
HEERE en dienden de Baäl en de Astartes. 14 Toen ontbrandde de toorn van de HEERE 
tegen Israël en Hij gaf hen over in de hand van plunderaars, die hen plunderden.  Hij 
leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat zij niet meer konden 
standhouden tegen hun vijanden. 15 Overal waarheen zij uittrokken, was de hand van de 
HEERE tegen hen, ten kwade,  zoals de HEERE gesproken en zoals de HEERE hun 
gezworen had. Zij zaten zeer in het nauw. 16 En de HEERE deed richters opstaan, die hen 
verlosten uit de hand van hen die hen plunderden.” (Richt 2:11-12) 

Richteren 

         

Verovering Kanaän 

         

40 jaar woestijn 

         
(door ongeloof) 
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2 Stammen (586 v. Chr.) 

naar Babel 

         

3e Salomo 

         

10 Stammen (722 v. Chr.) 

naar Assyrië 

         

Scheuring 

         

“Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn 
vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere 
goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met 
de HEERE, zijn God, zoals het hart van zijn vader 
David” (1 Kon. 11:4) 

1e Saul 
2e David         

“Ík heb immers een huis gebouwd als woning voor U, een 
vaste woonplaats voor U, in alle eeuwigheid.” (2 Kron. 6:2) 
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6 In de dagen van koning Josia zei de HEERE tegen mij: Hebt u gezien wat het 
afvallige Israël gedaan heeft? Zij  ging elke hoge berg op en onder elke bladerrijke 
boom, en bedreef daar hoererij. 7 Ik zei, nadat zij al deze dingen gedaan had: Keer 
terug naar Mij, maar zij keerde niet terug. Dat zag haar trouweloze zuster Juda. 8 Maar 
Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar 
weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar 
trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven. 9 Zo 
gebeurde het dat het land door haar lichtzinnige hoererij ontheiligd werd, want zij 
pleegde overspel met steen en met hout. 10 Zelfs in dit alles heeft haar trouweloze 
zuster Juda zich niet tot Mij bekeerd met heel haar hart, maar slechts in schijn, spreekt 
de HEERE. 11 Daarom zei de HEERE tegen mij: Het afvallige Israël heeft zichzelf nog 
rechtvaardig doen lijken, vergeleken bij het trouweloze Juda. 12 Ga deze woorden 
prediken tegen het noorden, en zeg: Keer terug, afvallig Israël, spreekt de HEERE, 
Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken, want Ik ben  goedertieren, spreekt de 
HEERE, Ik handhaaf Mijn toorn niet voor eeuwig. 13 Alleen, erken uw 
ongerechtigheid, want u bent tegen de HEERE, uw God, in opstand gekomen, en u 
hebt zich in alle richtingen verspreid op zoek naar de vreemden, onder elke bladerrijke 
boom, maar u hebt niet geluisterd naar Mijn stem, spreekt de HEERE. 14 Keer terug, 
afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ík heb u getrouwd. Ik zal u nemen, één 
uit een stad en twee uit een geslacht, en Ik zal u naar Sion brengen. 15 Ik zal u  herders 
geven naar Mijn hart, die u zullen weiden met kennis en verstand. (Jeremia 3:6-15) 
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Oproep van de profeten: 
 

“Bekeer u, Israël, tot de 
HEERE, uw God, want 
u bent gestruikeld door 
uw ongerechtigheid. 
Neem deze woorden 
met u mee, bekeer u tot 
de HEERE. Zeg tegen 
Hem: Neem alle 
ongerechtigheid weg, 
neem het goede aan.”  
(Hos. 14: 2) 
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1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking 
die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult 
nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven 
heeft. 
2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem 
gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw 
ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. 
3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in  uw 
gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen 
uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. 
4   Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal 
de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. 
5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in 
bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en 
u talrijker maken dan uw vaderen. 
 (Deut. 30:1-5).  

Let op: Dit gedeelte staat vlak na de zegen en vloek. Het volk Israël 
krijgt dit te horen vlak voordat ze het land Kanaän intrekken. 
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“… Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, 
en hem bewaren als een herder zijn kudde” (Jer. 31:10) 
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De profeten kenden: 
- de beloften uit de Thora m.b.t. de beloften van de Messias die 
komen zou; 
- de woorden en beloften van Mozes uit o.a. Deut. 30; 
- de Heere sprak Zelf tot Zijn profeten en maakte hen vele 
profetieën bekend m.b.t. Zijn  Komst  

Ruim 300 profetieën gaan over Jezus’ eerste komst! 



De Messias aangekondigd door de profeten 

“Zie, er komen  dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige 
SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij 
zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost 
worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem 
noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID.” (Jer. 23:5-6) 
 
Adonai Tsid-kee-noe 

Israël en de gemeente in historisch en profetisch perspectief 



De Messias aangekondigd door de profeten 

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, 
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 6 Aan de 
uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde 
komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te 
grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van 
nu aan tot in eeuwigheid. De  na-ijver van de HEERE van de 
legermachten zal dit doen.” Jes. 9:5-6 

Israël en de gemeente in historisch en profetisch perspectief 

“Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal 
zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel 
geven.” (Jes. 7:14) 
 
Immanuël: God met ons! 
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7 kenmerken van de beloofde Messias, het herstel van 
Israël als volk en het Messiaanse Rijk 



31 Zie, er komen  dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het 
huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond dat Ik met hun 
vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte 
te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, 
spreekt de HEERE.33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis 
van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal 
die in hun hart schrijven. Ik zal hun  tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 
34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen 
door te zeggen: Ken de HEERE, want zij  zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste 
tot hun grootste toe, spreekt de HEERE.  Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en 
aan hun zonde niet meer denken. (Jer. 31:31-34) 
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1. Nieuw verbond, één hart, een nieuwe geest 

19 Ik zal hun  één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het 
hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, 20 zodat zij in 
Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan 
zullen zij Mij een  volk zijn, en zal Ík hun een God zijn. (Ezech. 11:19,20) 
 
(Zie ook: Jer. 24:6, 7; Ezech. 36:24-29)  
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2. Gerechtigheid 

“Zie, een  Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten 
zullen heersen overeenkomstig het recht.” (Jes. 32:1) 

“Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms; schrikt voor Zijn aangezicht, 
gij ganse aarde. Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld 
bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle 
rechtmatigheid. 
 
Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge, dat de zee bruise met haar 
volheid. Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan al de bomen des 
wouds juichen. Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om 
de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met 
Zijn waarheid.” (Ps. 96:9-13 SV) 
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3. Vrede 

“Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij 
zullen hun  zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot 
snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. 
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.” (Jes. 2:4 Zie ook Micha 4:3). 

“Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog 
breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. 
11 Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de 
heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde. 12 De HEERE van de 
legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige 
vesting.” (Ps. 46:10-12). 
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4. Vreugde 

“Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen 
Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd 
zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht 
zullen wegvluchten.” (Jes. 35:10 zie ook 42:10) 

“De  HEERE regeert, laat de 
aarde zich verheugen en 
vele kustlanden zich 
verblijden.” (Ps. 97:1) 
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5. Rechtspraak 

“Hij zal de armen recht doen in 
gerechtigheid en de zachtmoedigen 
van het land zal Hij met 
rechtvaardigheid vonnissen.” (Jes. 
11:4a) 

“Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, hij zal de kinderen van de 
arme verlossen en de onderdrukker verbrijzelen…  
 
Want hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie 
geen helper heeft. 13 Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de 
armen verlossen. 14 Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed 
is kostbaar in zijn ogen.” (Ps. 72:4, 12-14). 
 
(Zie ook: Jer. 23:5-6; Jes. 9:5-7).  
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6. Kennis van God 

“Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan 
naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal 
Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden 
bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de 
HEERE uit Jeruzalem.”(Micha 4:2 Zie ook: Jes. 2:3) 

“de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de 
bodem van de zee bedekt.” (Jes. 9:6) 
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7. Bevrijding van onderdrukking 

“Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand 
grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het 
volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om 
gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis 
zitten.” (Jes. 42:6,7) 

“Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, hij zal de kinderen van de 
arme verlossen en de onderdrukker verbrijzelen.” (Ps. 72:4) 



Profetieën m.b.t. het herstel van Israël toepassen op de huidige staat 

Kenmerken huidige Israël Kenmerken toekomstig herstelde Israël 

Oorlog en voortdurende dreiging Vrede, welvaart, vreugde (Ps. 46:9; 72:7,8 Jes. 2:4; Ps. 97:1; Jes. 
35:10; 42:10) 

Staat opgericht en ingericht naar seculiere maatstaven Christusregering met recht en gerechtigheid (Jes. 9:6, 7; Jes 
11:4; Jer. 23:5,6; Ezech. 34:23, 24) 

Terugkeer in ongeloof Terugkeer in geloof (Deut. 30:13, 14) 

Het land is in het algemeen dor en woest Het land zal worden als de hof van Eden (Ezech. 36:35) 

Arbortussen, homoparades etc. Gods wet zal uit Sion uitgaan (Jes. 2:3; Micha 4:2). Gods wet 
zal in hun binnenste zijn. (Jer. 31:33, 34) 

Enkelen uit het volk dienen de Heere Heel Israël zal de Heere kennen en dienen (Ezech. 11:19, 20; 
36:24-29a; Jer. 30:9) 

Grote verwarring 
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Volgende studie (13 februari): 

- Messiaanse verwachting vanuit de profeten doortrekken naar de 
Evangeliën; 
 
- het ontstaan van de Gemeente behandelen; 
 
- verschillen en overeenkomsten tussen Israël en de Gemeente 
behandelen. 


