
Is er iets dat de wereld niet ziet? 

Waarom zijn er Joodse mensen in Israël vandaag? 
Is het willekeurig, is het toeval? 
Of is het het lot? 
Wat er vandaag in Israël gebeurt is een combinatie van Joodse historie. 
Al vanaf zo’n 4000 jaar geleden leeft het Joodse volk in geloof. 
Geloof in profetieën die duizenden jaren geleden voorzegd zijn. 
Beloftes, die irrationeel leken, beloftes die onmogelijk leken. 
Elke profetie was gelinkt aan de volgende, als er 1 niet waar was, waren ze 
allemaal niet waar. 
Elke afzonderlijke profetie komt de laatste jaren tot vervulling. 
De eerste belofte voor Israël werd aan Abraham gedaan, een eeuwig verbond. 

7 Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, 
tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Gen. 17:7 

Een eeuwig volk 

Het Joodse volk is het enige oude volk dat nog in leven is. 
De Assyriërs, de Babeloniers, de Jebusieten, de Kanaänieten zijn allemaal 
verdwenen. 

“Geen ander volk heeft het verstrooid worden over de naties overleefd en is toch 
een volk gebleven, men paste zich aan en uiteindelijk was het origineel 
verdwenen.” 

Wij, een eeuwig volk zijn nog springlevend! 

33 Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken, 
en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. (Lev. 26:33) 

We weten ook dat als het volk Israël geen Godvrezend bestaan leidt, zij zullen 
worden verstrooid tot de 4 uithoeken der aarde. 

Zoiets is eigenlijk een garantie voor uitsterven, raakt men verstrooid, dan 
verdwijnt men al snel als volk zijnde. 

Het laatste dat je een eeuwig volk zou willen aandoen, is ze verstrooien over de 
wereld zonder gewone cultuur, zonder gewone taal, zonder internet of welke vorm 
van communicatie dan ook. 
Hoe kunnen de Joodse mensen Joods blijven? 
Hoe kunnen we eeuwig bestaan, als we over de wereld verstrooid zijn? 
En toch is dat precies wat er gebeurde. 

We bleven een volk, niet alleen door geloof of religie maar als familie. 

27 de HERE zal u onder de natiën verstrooien en gij zult met een klein getal 
overblijven onder de volken, bij wie de HERE u brengen zal; 
(Deuteronomium 4:27) 



Volgens de meest recente volkstelling bestaat de bevolking van China uit 1,3 
miljard mensen met een marge van 12 miljoen naar boven of beneden. 
Twaalf miljoen is het totale aantal Joden op de wereld. 
We zijn een statistische fout in het tellen van de bevolking van China, zo klein zijn 
we. 

Het feit, dat we verstrooid zijn en klein en onderwerp van de grootste haat in de 
menselijke historie… 

De Thora vertelt ons over de wreedheden en vloeken die over het Joodse volk 
tijdens de verbanning zouden komen. 

Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken, en 
uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. Lev. 26:33 

Niemand heeft geleden als wij, niemand is vervolgd zoals wij… 

Antisemitisme, de oudste, universele, irrationele, meest intense vorm van haat 
in de wereld. 

Of het nu de progroms, de kruistochten, de Inquisitie of de onderdrukking door 
moslims zijn, volk na volk, religie na religie… 

En de vervolging die we onder ogen moesten zien, heeft altijd het logisch en 
rationeel denken overstegen. 
Toen we arm en behoeftig waren en onder aan de ladder stonden werden we 
gehaat omdat we parasieten waren, en waren we rijk, dan waren we geldgraaiers. 
Het enige waar we zeker van konden zijn, dat er altijd wel iets was om ons te 
haten. 
En ondanks alle vervolging hebben we het niet alleen overleefd, maar we gedijden. 

Stel je eens voor, een klein volk, verstrooid over de landen, vervolgd, hoe kunnen 
juist zij van alle landen een globaal bewustzijn ontwikkelen? 

Ik zal u maken tot een licht der naties. (Jesaja 49:6) 

Het volk dat door iedereen zou worden gehaat,dat werd verstrooid over de wereld 
en zou normaal gesproken niet eens meer bestaan, moet een licht der naties 
worden? 
Die 2 dingen gaan toch niet samen? 
We zouden hier niet eens moeten zijn, laat staan dat we invloed op de wereld 
hebben… 

We hebben te maken met een volk, klein in getal, maar dat de wereld heeft 
beïnvloed op een ongelofelijke manier. 
In wetenschap, in al die geweldige dingen die zij hebben bijgedragen, in welk land 
ze zich ook bevinden, worden ze een stuwende factor van buitengewone energie. 
Ook kan je een correlatie zien tussen landen, waar Joden wonen, hoe ze Joden 
behandelen en hoe die landen het doen in termen van wetenschappelijke, politieke 
en technische ontwikkeling. 



Van de Thora leren we dat als mensen zich niet aan de geboden houden, ze van 
hun land worden verwijderd en het, gedurende de tijd dat ze weg zijn, het tot een 
verlaten vlakte zal worden. 
Aan het eind van 19e eeuw was het land hier onbegroeid en vol stenen, je kon hier 
niets verbouwen. 
In 1850 kwam Mark Twain hier en sprak over al die plaatsen die hij wilde 
bewonderen en werd teleurgesteld door de verlatenheid, niets wilde hier groeien. 

32 Ik zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden, die daarin wonen, zich 
daarover 
zullen ontzetten. (Lev. 26:3) 

Als je de onmogelijkheid van die belofte wil begrijpen, moet je de geografische 
kaart van het Bijbelse Israël begrijpen. 
Al de oude antieke wegen kruizen Israël. 
Elk rijk van de afgelopen 2000 jaar heeft geprobeerd Israël te ontginnen. 
Babylonie, de Meden en Perzen, de Grieken, de Romeinen, de Ottomanen, de 
Britten… 
Al deze rijken, met hun rijkdom en bronnen hebben het geprobeerd en allemaal 
faalden ze. 
Elk stuk land kan onvruchtbaar zijn of vruchtbaar, verlaten of bewoond, maar wat 
Israël betreft, gelden er totaal andere regels. 

Dan wordt ons verteld, dat als de Joden terugkeren, het land weer op zal bloeien. 

8 Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen 
voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst. Ez. 36:8 

Zoals de mensen weer tot leven kwamen, zo kwam ook het land weer tot leven. 
Het land van Israel reageert op het volk van Israel. 

Het land veranderde niet, maar keerde terug naar haarzelf. 
Het bloed keerde terug naar haar wangen, de kleur kwam terug in de ogen. 
Het fruit bevatte een levendigheid aan kleuren, zoals het duizenden jaren niet had 
gehad. 
En het Joodse volk keert ook tot zichzelf terug, werkende op het land, de bodem 
verzorgende. 
Het is een levend wonder, mensen die hun hele leven hebben bewaterd en gespit 
om een oase van deze woestijn te maken. 

De bijeen verzameling van de bannelingen is een van de meest belangrijke 
profetieën 
in de Bijbel. Het wordt meer dan 40 keer genoemd. 
Niet eerder voorgekomen in de geschiedenis. 
Niet eerder is een over de wereld verstrooid volk weer bijeen verzameld in het 
originele thuisland, toch had elke profeet het erover. 

7 Want zo zegt de HERE: Jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd der 
volkeren, verkondigt, looft en zegt: de HERE heeft zijn volk verlost, het 
overblijfsel van Israël. 8 Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en 



verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden en lammen, zwangeren 
en barenden tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen terugkeren. 9 Onder 
geween zullen zij komen en onder smeking zal Ik hen leiden; Ik zal hen voeren 
naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen. Want Ik ben Israël 
tot een vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene. (Jeremia 31) 

Hierbij verklaren wij het ontstaan van een Joodse staat in het land van Israël, die 
zal heten: de staat Israël. 

En nu zijn ze teruggekeerd naar het land en het land draagt nog steeds de namen 
uit de rijke historie van dit volk. 
Het is ongelofelijk! 

Vandaag de dag zie je universaliteit in Israël. 
Joden uit Ethiopië, Afrika, Azië, Amerika, Zuid Amerika, Rusland, de hele wereld is 
teruggekeerd naar het land van Israël. 

9 Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de 
naam des HEREN aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder. 
(Sef.3:9) 

De profeten vertellen ons dat de Hebreeuwse taal uiteindelijk zal herleven. 

Wanneer zag jij voor het laatst een Fenicisch Engels woordenboek? 
Waarschijnlijk helemaal niet, want het Fenicisch is een dode taal. 
Weet je welke taal ze in Latijns Amerika spreken? 
Het is niet latijn, want Latijns is een dode taal. 
Nooit eerder in de geschiedenis is een dode taal tot leven gebracht, voordat het 
Joodse volk terugkeerde naar Israël en het Hebreeuws weer tot leven kwam. 

Het Hebreeuws is altijd bewaard gebleven in Bijbelse geschriften en in 
gebedsdiensten maar het was niet de spreektaal. 

Opmerkelijk dat zo’n 6 miljoen mensen een taal spreken die een paar honderd jaar 
geleden niet gesproken werd. 
Het Hebreeuws kwam samen met het Joodse volk weer tot leven in hun thuisland. 

Nu terug naar het meest inspirerende comebackverhaal uit de menselijke 
geschiedenis. 
Na het bouwen van de meest morele, innovatieve democratie in het Midden Oosten 
zou je denken dat Israël gesteund en als voorbeeld gesteld zou worden. 
Toch zien we dat de VN, die alle landen in de wereld vertegenwoordigt, Israël veel 
vaker veroordeeld, dan ieder ander land ter wereld. 

2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; (Zach.14:2) 

Het enige land, wiens vernietiging is afgeroepen door leden van de VN. 
Wiens nationale beweging, het zionisme, als illegaal en racistisch werd bestempeld 
door de VN. 



Wiens hoofdstad, ouder dan veel andere hoofdsteden in de wereld, wordt betwist 
en niet door andere landen wordt erkend. En zo zijn er nog veel meer punten. 

23 Zo zegt de HERE der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken 
van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en 
zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is. 
(Zach. 8:23) 

In deze tijd van materialisme is er een niet eerder voorgekomen grote dorst naar 
spiritualiteit. 

Het is niet zozeer een resultaat van straathoekwerk, maar meer iets in de natuur 
van de Joden in Israël, dat hen aanspoort terug te grijpen. 

Het is onlogisch. Israël is het meest gehate land in de wereld. 
Waarom willen mensen zich identificeren met het Joodse volk? 
Toch zien we een internationale opleving van mensen die zich met de Joodse 
wortels her verbinden. 
De spiritualiteit die we hebben te bieden, de geheimen die we 4000 jaar hebben 
bewaard. 
Die spirituele herleving vindt vandaag plaats. 

Nu Israël meer en meer alleen komt te staan, zijn er mensen die voor haar opstaan, 
met het geloof en de integriteit van Abraham. 
En zij zullen het verschil maken. 

Israël begon 3 jaar na de holocaust. 
Drie jaar nadat 70 % van haar bevolking was afgeslacht in wat de exponentieel de 
grootste mensenmoord in de geschiedenis was. 

Tegen het afpakken van land tegen het woord van de Britten in, zonder steun van 
de restvan de wereld, tot een woestijnachtig stuk onroerend goed, zonder 
natuurlijke bronnen, zonder infrastructuur, omringd door miljoenen vijandelijke 
Arabieren in een constante staat van oorlog, terrorisme en economische blokkade, 
exporteerde de woestijn haar groentes naar de rest van de wereld binnen een paar 
jaar tijd. 
Israël is ook het enige land met meer bomen nu dan aan het begin van de 20e 
eeuw. 
Ook op High Tech gebied bevindt zich het meeste in Israël. 
Het is ongelofelijk, maar mensen zien het niet, want ze zijn er gewend geraakt. 
Het is Joodse historie, bovennatuurlijk! 

Deze visioenen zijn ons duizenden jaren geleden gegeven. Ze zijn voor onze tijd, 
onze generatie. 
Elke belofte komt uit. 
En de uitdagingen die we vandaag hebben, maken deel uit van een groter plan. 
Het Bijbels lot, het menselijk lot, ontvouwt zich vandaag in Israël. 
Een wereldwijde beweging wordt elke dag sterker. 
En het is jouw kans deel uit te maken van de grootste revolutie uit de mensheid. 
Israël! 


