
I S R A E L 
 

"Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat er niet meer zal gezegd 

worden: 'Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls uit Egypteland 

heeft opgevoerd! 

Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit 

het land van het noorden, en uit al de landen waarheen Hij hen gedreven had! want Ik 

zal hen wederbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb." 

 

Het boven geciteerde kunt u lezen in Jeremia 16, de verzen 14 en 15. Aan de hand van 

het onfeilbare Woord van God kunnen en  m o e t e n  we vaststellen én geloven dat 

aan het volk Israël een land is beloofd door de God van dit volk. We lezen dit op vele 

plaatsen in de Heilige Schrift. We geven u nu het BEWIJS uit de profeet Jeremia.  

 

Laten we dus allereerst vaststellen dat dit (beloofde) land een omvang heeft vele 
malen groter dan waar nu de Joden en de zogeheten Palestijnen wonen. Als 

bewijs hiervoor zijn er talrijke beloften aan te halen van de belovende God en 
deze beloften zullen tot de laatste tittel en jota vervuld worden. 

 

RECENTE TOESTAND: 
 

Het was te voorzien dat het geduld van Israël, met doorlopende aanvallen met raketten 

op de burgerbevolking, aan een eind zou komen. Deze toestand is dus nu de bestaande. 

Een ieder is daarmee wel op de hoogte. Dit besluit van Israëls regering is tevens het 

besluit van de besluitende God! Of de bevolking van Israël met haar regering zo 

godvruchtig is? Nee, allerminst. Maar dit hardnekkige volk staat onder Gods 

bijzondere bescherming. De HEERE heeft er een groot plan mee tot zegen en leven 

van de hele wereld. Dit zijn maar korte aantekeningen en daarom houden we het kort! 

 

Waar de huidige situatie op uit zal lopen. Wij weten dat niet exact. Wat wel voor 

honderd procent zeker is? Het volgende: 

 

1.  De last van het woord des HEEREN over Israël. De HEERE spreekt, Die de 

hemel uitbreidt, en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste 
formeert. 

2.  Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling alle volken 
rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. 

3.  En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige 
steen alle volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden 

worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. 

6.  Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder 
het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven; en zij zullen ter rechterzijde 

en ter linkerzijde alle volken rondom verteren; en Jeruzalem zal nog blijven in 
haar plaats te Jeruzalem. 



Deze teksten zijn geciteerd uit Zacharia 12. 

Het is een boodschap aan en voor Israël en tevens voor de hele wereld. 

Vers 1 vertolkt dit op een majestueuze wijze. Het is een Goddelijke spraak en 

boodschap!  
Vers 2 en 3 zien we voor onze ogen in vervulling gaan en het zal verder vervuld 

worden en wel zodanig dat de hele wereld bewogen zal worden. 

Vers 6 is uiteraard ook een boodschap van de God van Israël en ook deze zal vervuld 

worden! Het is een ontzaggelijke boodschap.   

 
Wanneer zal Israël alle volken rondom verteren? Is dat nu aanstaande? Wie kan en 

durft dat met zekerheid stellen? Maar het is wel mogelijk, hoewel we dat persoonlijk 

nog niet denken. Wat is het gevolg van dit antwoord van Israël aan Hamas nu het de 

constante rakettenstroom uit Gaza gaat stoppen? Er zouden in de loop der jaren al circa 

12.000 raketten op Israël zijn afgevuurd! Zal de Hezbollah uit Libanon zich in de strijd 

werpen? Zal Egypte het aandurven? Welk gevaar dreigt er uit Syrië? Hoe zal Iran  

reageren? Deze mogelijkheden zeggen ons wèl hoe explosief de situatie is. Een ding is 

wel zeker. Israël is op álles voorbereid! Naar de mens gesproken moet Israël ten 

onder gaan. Maar... alle omliggende volken verteren - uitschakelen? Dit dan maar 

"vergeestelijken"? Zal de "kerk" alles rondom zich verteren? De kerk verteert zichzelf 

met haar wijd verbreide onbijbelse (heils)leer en haar vreselijke wereldgelijkvormig-

heid. Laten we onze "vergeestelingsbril" maar niet meer te voorschijn halen!  

 

Laten we van een ding heel zeker zijn. Van lieverlee zal de hele wereld zich tegen 

Israël stellen. Bij de recente gebeurtenissen hebben de Verenigde Staten van Amerika 

mét Obama zich toch weer aan de kant van Israël gesteld! Het vervolg is ons 

onbekend. Het heeft er wel alle schijn van dat -gelet op alle brandhaarden in het 

Midden Oosten- een grote regionale oorlog zeker niet denkbeeldig is. We zullen het 

snel genoeg weten. Meerderen  menen dat zelfs een Derde Wereldoorlog kan ontstaan. 

Wat er dan ook te komen staat - Het zal niet meevallen. 

 

Dit zijn zomaar enkele opmerkingen bij de jongste gebeurtenissen. Er is een veelheid 

meer te schrijven. De bijstand van de God van Jacob zullen we hard nodig hebben. 

Andere hulp zal straks te kort schieten. Psalm 91 biedt ons de ware hulp: 
 

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw 

des Almachtigen. 

Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik 

vertrouw! 

Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke 

pestilentie. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij 

betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. 

Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; 

Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal 

het niet genaken. 

Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der 

goddelozen zien. 


