Gods’ onfeilbare erfelijke belofte aan Abraham, Izak en Jacob.

En ziet, het woord des HEEREN was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn;
maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde Hij hem uit naar
buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij
zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn! En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot
gerechtigheid. Voorts zeide Hij tot hem: Ik ben de HEERE, Die u uitgeleid heb uit Ur der
Chaldeen, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide: Heere, HEERE!
waarbij zal ik weten, dat ik het erfelijk bezitten zal?(Gen. 15:4-8)

Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des
hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poorten zijner
vijanden erfelijk bezitten. (Genesis 22:17)

En Izak riep Jakob, en zegende hem; en gebood hem, en zeide tot hem: Neem geen vrouw van
de dochteren van Kanaan. Maak u op, ga naar Paddan-Aram, ten huize van Bethuel, den
vader uwer moeder, en neem u van daar een vrouw, van de dochteren van Laban, uwer
moeders broeder. En God almachtig zegene u, en make u vruchtbaar, en vermenigvuldige u,
dat gij tot een hoop volken wordt. En Hij geve u den zegen van Abraham; aan u, en uw zaad
met u, opdat gij erfelijk bezit het land uwer vreemdelingschappen, hetwelk God aan
Abraham gegeven heeft. (Gen. 28:1-4)

Jakob dan toog uit van Ber-seba, en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats, waar hij
vernachtte; want de zon was ondergegaan; en hij nam van de stenen dier plaats, en maakte
zijn hoofdpeluw, en legde zich te slapen te dierzelver plaats. En hij droomde; en ziet, een
ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte; en ziet, de engelen
Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de
HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te
slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en
gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in
u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, Ik ben met
u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit
land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken
heb. (Gen. 28:11-15)

Gedenk aan Abraham, aan Izak en aan Israel, Uw knechten, aan welke Gij bij Uzelven
gezworen hebt, en hebt tot hen gesproken: Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des
hemels; en dit gehele land, waarvan Ik gezegd heb, zal Ik aan ulieder zaad geven, dat zij het
erfelijk bezitten in eeuwigheid. (Exodus 32:13)

En Ik heb u gezegd: Gij zult hun land erfelijk bezitten, en Ik zal u dat geven, opdat gij
hetzelve erfelijk bezit, een land vloeiende van melk en honig; Ik ben de HEERE, uw God, Die
u van de volken afgezonderd heb! (Lev. 20:24)
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Toen stilde Kaleb het volk voor Mozes, en zeide: Laat ons vrijmoedig optrekken, en dat
erfelijk bezitten; want wij zullen dat voorzeker overweldigen! (Num. 13:30)

Doch Mijn knecht Kaleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft Mij
na te volgen, zo zal Ik hem brengen tot het land, in hetwelk hij gekomen was, en zijn zaad zal
het erfelijk bezitten. (Num. 14:24)

En gij zult het land in erfelijke bezitting nemen, en daarin wonen; want Ik heb u dat land
gegeven, om hetzelve erfelijk te bezitten. (Numeri 33:53)

Ziet, Ik heb dat land gegeven voor uw aangezicht; gaat daarin, en bezit erfelijk het land, dat
de HEERE aan uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob gegeven heeft, dat Hij het hun en hun
zaad na hen geven zou. (Deut. 1:8)

Ziet, de HEERE, uw God, heeft dat land gegeven voor uw aangezicht; trekt op, bezit het
erfelijk, gelijk als de HEERE, uwer vaderen God, tot u gesproken heeft; vreest niet, en ontzet
u niet. (Deut. 1:21)

Zo zal de HEERE al deze volken voor uw aangezicht uit de bezitting verdrijven, en gij zult
erfelijk bezitten groter en machtiger volken, dan gij zijt. (Deut. 11:23)

Want gijlieden zult over de Jordaan gaan, dat gij inkomet om te erven dat land, dat de
HEERE, uw God, u geven zal; en gij zult het erfelijk bezitten, en daarin wonen. (Deut. 11:31)

Wanneer gij zult gekomen zijn in het land, dat u de HEERE, uw God, geeft, en gij dat erfelijk
zult bezitten en daarin wonen, en gij zeggen zult: Ik zal een koning over mij stellen, als al de
volken, die rondom mij zijn; (Deut. 17:14)

Het zal dan geschieden, als u de HEERE, uw God, rust zal gegeven hebben, van al uw
vijanden rondom, in het land, dat u de HEERE, uw God, ten erve geven zal, om hetzelve
erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder den hemel zult uitdelgen;
vergeet het niet! (Deut. 25:19)

Wees sterk en heb goeden moed! want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat Ik
hun vaderen heb gezworen hun te geven. (Jozua 1:6)

Totdat de HEERE uw broederen rust geve, als ulieden, en dat zij ook erfelijk bezitten het
land, dat de HEERE, uw God, hun geeft; alsdan zult gijlieden wederkeren tot het land uwer
erfenis, en zult het erfelijk bezitten, dat Mozes, de knecht des HEEREN, ulieden gegeven heeft,
aan deze zijde van de Jordaan, tegen den opgang der zon. (Jozua 1:15)
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Mozes, de knecht des HEEREN, en de kinderen Israels sloegen hen, en Mozes, de knecht des
HEEREN, gaf aan de Rubenieten en aan de Gadieten, en aan den halven stam van Manasse,
dat land tot een erfelijke bezitting. Dit nu zijn de koningen des lands, die Jozua sloeg, en de
kinderen Israels, aan deze zijde van de Jordaan tegen het westen, van Baal-Gad aan, in het
dal van den Libanon, en tot aan den kalen berg, die naar Seir opgaat; en Jozua gaf het aan de
stammen Israels tot een erfelijke bezitting, naar hun afdelingen. (Jozua 12:6-7)

Toen zij nu geeindigd hadden het land erfelijk te delen, naar zijn landpale, zo gaven de
kinderen Israels aan Jozua, den zoon van Nun, een erfdeel in het midden van hen. Naar den
mond des HEEREN gaven zij hem die stad, welke hij begeerde, Thimnath-Serah, op het
gebergte van Efraim; en hij bouwde die stad, en woonde in dezelve. Dit zijn de erfdelen, welke
Eleazar, de priester, en Jozua, de zoon van Nun, en de hoofden der vaderen van de stammen,
door het lot aan de kinderen Israels erfelijk uitdeelden te Silo, voor het aangezicht des
HEEREN, aan de deur van de tent der samenkomst. Aldus maakten zij een einde van het
uitdelen des lands. (Jozua 19:49-51)

Voorts hebt Gij hun koninkrijken en volken gegeven, en hebt hen verdeeld in hoeken. Alzo
hebben zij erfelijk bezeten het land van Sihon, te weten, het land des konings van Hesbon, en
het land van Og, koning van Basan. Gij hebt ook hun kinderen vermenigvuldigd, als de
sterren des hemels; en Gij hebt hen gebracht in het land, waarvan Gij tot hun vaderen hadt
gezegd, dat zij zouden ingaan om het erfelijk te bezitten. Alzo zijn de kinderen daarin
gekomen, en hebben dat land erfelijk ingenomen; en Gij hebt de inwoners des lands, de
Kanaanieten, voor hun aangezicht ten ondergebracht, en hebt hen in hun hand gegeven,
mitsgaders hun koningen en de volken des lands, om daarmede te doen naar hun welgevallen.
En zij hebben vaste steden en een vet land ingenomen, en erfelijk bezeten, huizen, vol van
alle goed, uitgehouwen bornputten, wijngaarden, olijfgaarden en bomen van spijze, in
menigte; en zij hebben gegeten, en zijn zat en vet geworden, en hebben in wellust geleefd,
door Uw grote goedigheid. (Nehemia 9:22-25)

Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die den HEERE verwachten, die
zullen de aarde erfelijk bezitten. Vau. En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn; en
gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. De zachtmoedigen daarentegen
zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over groten vrede. (Psalm 37:9-11)

De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in eeuwigheid daarop wonen. Pe. De
mond des rechtvaardigen vermeldt wijsheid, en zijn tong spreekt het recht. De wet zijns Gods
is in zijn hart; zijn gangen zullen niet slibberen. Tsade. De goddeloze loert op den
rechtvaardige, en zoekt hem te doden. Maar de HEERE laat hem niet in zijn hand; en Hij
verdoemt hem niet, als hij geoordeeld wordt. Koph. Wacht op den HEERE, en houd Zijn weg,
en Hij zal u verhogen, om de aarde erfelijk te bezitten; gij zult zien, dat de goddelozen
worden uitgeroeid. (Psalm 37:29-34)

Want God zal Sion verlossen, en de steden van Juda bouwen; en aldaar zullen zij wonen, en
haar erfelijk bezitten; (Psalm 69:36)
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Die zeiden: Laat ons de schone woningen Gods voor ons in erfelijke bezitting nemen. (Psalm
83:13)

En de volken zullen hen aannemen, en in hun plaats brengen; en het huis Israels zal hen
erfelijk bezitten in het land des HEEREN tot knechten en tot maagden; en zij zullen
gevangen houden degenen, die hen gevangen hielden, en zij zullen heersen over hun drijvers.
(Jes. 14:2)

Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuifuit, en de raaf zal
daarin wonen; want Hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken, en een richtlood
der ledigheid. (Jesaja 34:11)

Want Hij Zelf heeft voor hen het lot geworpen, en Zijn hand heeft het hun uitgedeeld met het
richtsnoer; tot in der eeuwigheid zullen zij dat erfelijk bezitten, van geslacht tot geslacht
zullen zij daarin wonen. (Jesaja 34:17)

Wanneer gij roepen zult, zo laat die, die van u vergaderd zijn, u redden; doch de wind zal hen
allen wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op Mij betrouwt, die zal het
aardrijk erven, en Mijn heiligen berg erfelijk bezitten. (Jesaja 57:13)

En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid de aarde
erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdat
Ik verheerlijkt worde. (Jesaja 60:21)

Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel; daarom zullen zij in
hun land erfelijk het dubbele bezitten; zij zullen eeuwige vreugde hebben. (Jesaja 61:7)

En Ik zal zaad uit Jakob voortbrengen, en uit Juda een erfbezitter van Mijn bergen; en Mijn
uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten, en Mijn knechten zullen aldaar wonen. (Jesaja
65:9)
Alzo zegt de HEERE: Aangaande al Mijn boze naburen, die Mijn erfenis aanroeren, dewelke
Ik Mijn volke Israel erfelijk gegeven heb; ziet, Ik zal hen uit hun land uitrukken, maar het
huis van Juda zal Ik uit hunlieder midden uitrukken. (Jer. 12:14)
O HEERE! Gij zijt mijn Sterkte, en mijn Sterkheid, en mijn Toevlucht ten dage der
benauwdheid; tot U zullen de heidenen komen van de einden der aarde, en zeggen: Immers
hebben onze vaders leugen erfelijk bezeten, en ijdelheid, waarin toch niets was, dat nut deed.
(Jer. 16:19)

Want zie, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik de gevangenis van Mijn volk, Israel en
Juda, wenden zal, zegt de HEERE; en Ik zal hen wederbrengen in het land, dat Ik hun
vaderen gegeven heb, en zij zullen het erfelijk bezitten. (Jer. 30:3)
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Zij zijn er ook ingekomen en hebben het erfelijk bezeten, maar hebben Uwer stem niet
gehoorzaamd, en in Uw wet niet gewandeld; zij hebben niets gedaan van alles, wat Gij hun
geboden hadt te doen; dies hebt Gij hun al dit kwaad doen bejegenen. (Jer. 32:23)

Daarom zal Ik de kwaadste der heidenen doen komen, die hun huizen erfelijk bezitten zullen,
en zal den hoogmoed der sterken doen ophouden, en die hen heiligen, zullen ontheiligd
worden. (Ezechiël 7:24)

Mensenkind! de inwoners van die woeste plaatsen in het land Israels spreken, zeggende:
Abraham was een enig man, en bezat dit land erfelijk; maar onzer zijn velen; het land is ons
gegeven tot een erfelijke bezitting. Daarom zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Gij eet
vlees met het bloed, en heft uw ogen op tot uw drekgoden, en vergiet bloed; en zoudt gij het
land erfelijk bezitten? Gij staat op ulieder zwaard; gij doet gruwel, en verontreinigt, een ieder
de huisvrouw zijns naasten; en zoudt gij het land erfelijk bezitten? (Ezechiël 33:24-26)

En Ik zal mensen op u doen wandelen, namelijk Mijn volk Israel, die zullen u erfelijk bezitten,
en gij zult hun ter erfenis zijn, en gij zult ze voortaan niet meer beroven. (Ezechiël 36:12)

Ook heb Ik ulieden uit Egypteland opgevoerd; en Ik heb u veertig jaren in de woestijn geleid,
opdat gij het land van den Amoriet erfelijk bezat. (Amos 2:10)

Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten
vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen
van ouds; Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar
Mijn Naam genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet. (Amos 9:12)

Maar op den berg Sions zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn; en die van het huis
Jakobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. En Jakobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs
huis een vlam, en Ezau's huis tot een stoppel; en zij zullen tegen hen ontbranden, en zullen ze
verteren, zodat Ezau's huis geen overgeblevene zal hebben; want de HEERE heeft het
gesproken. En die van het zuiden zullen Ezau's gebergte, en die van de laagte zullen de
Filistijnen erfelijk bezitten; ja, zij zullen het veld van Efraim en het veld van Samaria
erfelijk bezitten; en Benjamin Gilead. (Obadja 1:17-19)

Daarom, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Moab
zal zekerlijk zijn als Sodom, en de kinderen Ammons als Gomorra, een netelheide, en een
zoutgroeve, en een verwoesting tot in eeuwigheid! De overigen Mijns volks zullen ze beroven,
en het overige Mijns volks zal ze erfelijk bezitten. (Zefanja 2:9)

( Let op het verband tussen het aardse Israel en het geestelijke verkoren Israel…!! )
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