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GODS  WONDERVOLK  IS  ISRAËL 
 

1. Het begin van het volk is een wonder 
2. De geschiedenis van het volk is een wonder 
3. De toekomst van het volk is een wonder 

                                         ≈≈≈≈≈≈ 
 

 

              ‘’Ga uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, 

dat Ik u wijzen zal”, Genesis 12:1. 
 

 Zo maakt de Almachtige een begin met het wondervolk Israël! Een man, geboren als lid 

van een familie waar voor de ware godsdienst geen plaats meer was. Een man, niet als 

Noach een rechtvaardige die de erve des Heeren trouw bewaarde, maar van huisuit een 

afgodendienaar was, kreeg van de Heere deze rijke belofte: 

 

            “En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en 

wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u 

zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.”- “En Abram toog heen, gelijk de 

Heere tot hem gesproken had.” 

 

Abraham was de stamvader en tevens de eerste van dit volk aan wie God zich 

openbaarde, en spoedig zien we, hoe ook anderen uit dit volk God leerden kennen en hoe 

tenslotte Gods leiding en openbaringen de Bijbel vult en omvat. Zijn kleinzoon Jacob 

werd Israël en daarna vormden deze man en zijn nakomelingen het volk dat volkomen 

uniek was, is en zal blijven. Waarom wordt nu juist voor Abraham gekozen en waarom 

geen ander? Waarom moest later van het nakroost van Abraham gelden: Uit alle 

geslachten van de aarde heb Ik u alleen gekend? En ook zoals we zingen volgens Psalm 

147:10: 

 

Hij gaf aan Jacob Zijn wetten, 

     Deed Isrel op Zijn woorden letten; 

          Hij leerde ze in Zijn wegen wand’len, 

           Zo wou Hij met geen volken hand’len; 

Die moesten Zijn getuigenissen 

        En Zijn verbondsgeheimen missen…. 

 

Waarom? Een vraag voor ons niet te beantwoorden en dat is ook niet nodig. Zeker is dat 

Abraham niet waardiger was dan alle andere mensen. Zeker is dat het nageslacht van 

Abraham niet uitstak boven alle andere volken. De Heere moest er later over klagen, bij 

monde van de profeet Jeremia (9:26): 

     “Want al de heidenen hebben de voorhuid, maar het 

ganse huis Israëls heeft de voorhuid des harten.” 

 

En toch is op deze vraag een antwoord, hét antwoord, het énige antwoord, n.l. dít: 
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                      "Daarom zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet 

om uwentwil, gij huis Israëls! Maar om Mijn heilige Naam”, Ezech. 36:22. 

***** 
 
Het volk van het biologisch wonder 
Het ontstaan van het volk is ook een drieërlei wonder: 
 

 "Nog zei God tot Abraham: Gij zult de naam van uw 

huisvrouw Saraï, niet Saraï noemen; maar haar naam zal zijn Sara. Want Ik zal haar 

zegenen, en u ook uit haar een zoon geven; ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken 

zal worden: koningen der volken zullen uit haar worden! Toen viel Abraham op zijn 

aangezicht, en hij lachte; en hij zeide in zijn hart: Zal een, die honderd jaren oud is, een 

kind geboren worden; en zal Sara, die negentig jaren oud is, baren? En Abraham zeide 

tot God: Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht! En God zeide: Voorwaar, 

Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izak: en Ik zal 

Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zade na hem", Genesis 

17:15-19. "Maar Mijn verbond zal Ik met Izak oprichten, die u Sara op deze gezette tijd 

in het andere jaar baren zal” , Genesis 17:21. 

***** 
 

Wonder 1  Op de aangegeven tijd volbracht God een biologisch wonder in Sara, die niet 

alleen onvruchtbaar was, maar ook ver boven de leeftijd was dat vrouwen kinderen 

krijgen. De historie van het volk Israël is geheel verschillend van dat van andere 

volkeren. Dit volk is tegen de orde van de natuur ontstaan! Het volk is geboren uit twee 

mensen bij wie het voortplantingsvermogen reeds verdwenen was. Ingevolge het 

patriarchale systeem van die dagen was Ismaël Abrahams zoon én erfgenaam, maar hij 

werd door God ter zijde gesteld ten gunste van het kind dat Hij Abraham beloofd had! En 

het beloofde kind, Izak, werd geboren! 

 

• De geboorte van Izak was de grondslag van het grootste aller wonderen – de 

menswording Gods uit de maagd Maria: God geopenbaard in het vlees. 

 

Wonder 2  Ook de vrouw van het beloofde kind Izak was onvruchtbaar! 

 

 "En Izak bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van 

zijn huisvrouw; want zij was onvruchtbaar; en de Heere liet zich van hem verbidden, 

zodat Rebecca, zijn huisvrouw, zwanger werd" ,  Genesis 25:21. 

 

Wonder 3   De derde vrouw in deze keten was eveneens onvruchtbaar, n.l. Rachel, de 

vrouw van Jacob! 

 

 "Toen nu de Heere zag, dat Lea gehaat was, opende Hij 

baar baarmoeder; want Rachel was onvruchtbaar, Genesis 29:31. 

 

 "God dacht ook aan Rachel; en God verhoorde haar, en 

opende haar baarmoeder. En zij werd bevrucht, en baarde een zoon, en zij zeide: God 

heeft mijn smaadheid weggenomen", Genesis 30:22 en 23 

**** 
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Israël is als natie te danken aan een reeks wonderen van God. Het volk heeft niet alleen 

een bovennatuurlijk begin gehad; de kleine staat werd ook voorbereid tot een speciale 

verhouding met God; een voorrecht, dat geen ander ras of volk heeft gekend. 

 

 "Want wat groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij 

zijn als de Heere onze God, zo dikwijls als wij Hem aanroepen?" , Deut. 4:7. 

 

De grotere weldaden die aan geen ander volk gegeven werden, hielden ook een veel 

grotere verantwoordelijkheid in. Israël werd zorgvuldig geleerd om als het ware het 

“demonstratievolk” van God te zijn, dat de wereld verbijsterde, verbijsterd en nog veel 

meer zal verbijsteren, door heldendaden, verricht in de naam van JEHOVAH, de 

machtige God van Israël.  

 

Zo zagen we dat de wording van dit volk een wonder is. Dat in de eerste plaats! Maar als 

we letten op de geschiedenis, het voortbestaan van dit volk, dan merken we een tweede 

wonder, en ook alweer een groot wonder. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

2. De geschiedenis van het volk is een wonder. 
 

We weten dat het volk door Gods voorzienige leiding terechtkwam in Egypte. Ook in die 

tijd merken we een reeks van grote wonderen. Het moest in Egypte komen om in het 

eigen land Kanaän niet te verhongeren. Zolang Jozef, de onderkoning van Egypte leefde, 

ging het dit volk goed. Maar daarna werden ze als slaven behandeld en hun voortbestaan 

kwam in ernstig gevaar omdat alle geboren jongetjes gedood moesten worden. Voor ons 

een overbekende geschiedenis. Maar het volk kon niet ondergaan, omdat...  het een 

wondervolk is waarmee de Heere een zeer groot plan had en heeft. Het moest van de 

slavernij van Egypte bevrijd worden. En dat is niet vanzelf gegaan. De tien plagen die er 

voor nodig waren om de Farao te dwingen het volk te laten gaan, zijn grote wonderen 

geweest. Maar ook na hun uittocht hielden de wonderen niet op. Ze konden droogvoets 

door de Roode Zee wandelen; de Heere maakte er een pad in. De hen achtervolgende 

Egyptenaren maakten van dit pad eveneens gebruik om hen te achterhalen en weer in 

slavernij te brengen, maar de God van Israël liet het water terugkeren en de vijanden van 

Hem en van Zijn volk verdronken jammerlijk. 

 

De hele (woestijn)reis van veertig jaren is een aaneenschakeling van wonderen geweest. 

Denk aan de wolkolom op de dag en de vuurkolom in de nacht om hen de weg te wijzen 

en te verlichten.  Hun voedsel kwam uit de hemel vallen. Water kwam uit de steenrots, 

als het elders niet te vinden was. En hoe ging het met kleding en schoeisel? Alles is aan 

slijtage onderhevig en de kleine kinderen groeiden uit hun kleren en schoenen. En ze 

kwamen geen winkels tegen op hun reis. Maar als God wonderen werkt dan zijn het ook 

wonderen. Van het kleding- en schoeiselwonder lezen we in Deut. 29:5: “En Ik heb u 

veertig jaren doen wandelen in de woestijn; uw klederen zijn aan u niet verouderd, en uw 

schoen is niet verouderd aan uw voet.” Het is aan geen twijfel onderhevig dat het wonder 

nog groter was dan we lezen, omdat we mogen veronderstellen dat de kleding en het 

schoeisel met de kinderen méégegroeid is! Maar het zou ook kunnen zijn dat kleren en 

schoenen van kind op kind zijn gebruikt, omdat er niets verouderde. Maar zou het voor 

de Heere te wonderlijk geweest zijn? Alle aanslagen op het volk tijdens hun woestijnreis 

zijn afgeslagen. Denk aan de strijd met de Amelekieten, het ondersteunen tijdens de strijd 

van de armen van Mozes door Aäron en Hur! 

*** 



 4 

Grote wonderen zijn er gebeurd bij het veroveren van het land Kanaän. Het volk ging 

droogvoets door de Jordaan. De sterke stad Jericho werd veroverd door er zeven keren 

omheen te wandelen. De wonderen hielden niet op. De tijd van de Richteren was één 

aaneenschakeling van wonderen. Ook in de tijden van de koningen handelde de Heere 

wonderlijk. Wonderlijk in Zijn zegeningen, maar ook wonderlijk in Zijn straffen. Het 

voert veel te ver dit alles maar aan te stippen. We dienen nog wel te beseffen dat de 

Heere dit zo hardnekkige volk alleen maar verdragen en gespaard heeft om Zijns zelfs 

wil. Uit dit volk moest de Zaligmaker der wereld geboren worden, zodat Hij dit volk niet 

kon verdelgen, zoals alle andere onbekeerlijke en afgodische volkeren verwoest, 

verdwenen zijn. En de Heere heeft ook nu nog grote plannen met dit volk. 

 

Het is toch een wonder der wonderen te noemen dat uit een vrouw van dit volk de 

Zaligmaker geboren werd. God geopenbaard in het vlees! Zijn omwandeling onder dit 

volk was ook een manifestatie van de grootste wonderen. Maar het einde is toch geweest 

dat ze hun Verlosser gekruisigd hebben. Ze moesten daarin de raad Gods uitvoeren. Het 

allergrootste wonder geschiedde op Golgotha. Hier werd de hitte van Gods gramschap 

geblust en werd aan het recht van God volkomen genoeg gedaan en kon de gevallen 

mens weer in een verzoende betrekking met God komen.  

 

Wat de Bijbelse geschiedenis van Israël betreft letten we er alleen nog op dat het volk in 

70 na Christus door de Romeinen uit hun land verdreven zijn en over de hele wereld zijn 

verstrooid. Het leek een definitief einde van de twee en tien stammen van Juda en Israël. 

 

Maar omdat Israël Gods wondervolk is moest het volk blijven bestaan. De volkeren van  

de wereld hebben daaraan zeker niet meegewerkt. De na-Bijbelse geschiedenis van het 

volk Israël is een zeer trieste historie van vervolging, van marteling, van verdelging. In 

Spanje zijn ze vreselijk vervolgd en verdreven. In alle roomse landen hebben ze het zeer 

slecht gehad. Maar ook in de landen van oost Europa en met name in Rusland hebben ze 

vreselijk geleden. Berucht zijn de pogroms tegen dit volk. In Rome werden ze verplicht 

de gele Jodenster te dragen, zoals later ook onder nazi-Duitsland.  

 

Het is de grootste Jodenhater aller tijden, de Duitse dictator Adolf Hitler, bijna gelukt dit 

volk geheel uit te roeien. Zou de Almachtige hem geen halt hebben toegeroepen dan zou 

hij niet gerust hebben voordat heel Israël van de aardbodem verdwenen zou zijn. 

Niettemin heeft hij nog circa 6 miljoen Joden omgebracht. De naam “Holocaust” zegt 

ons genoeg. Het is een samenspanning van de helse machten geweest om te verhinderen 

dat dit volk nog tot het grootste wonder van de hele wereld gesteld zal worden.   

 

De satan heeft steeds getracht dit volk in zijn totaliteit te vernietigen om Gods plan met 

dit volk te verijdelen. Hoewel hij ongetwijfeld beseft dat hem dit niet en nooit zal lukken 

is zijn haat tegen dit volk en vooral tegen de Koning van dit volk, de grote Zoon uit het 

Huis David, zó ontzettend, zó hels, dat hij nooit opgehouden heeft tóch te proberen Israël 

te vernietigen. En naarmate de tijd van zijn binding dichterbij komt worden zijn 

haatpogingen groter. Want hij kent de toekomst van dit volk. Satan is niet almachtig, niet 

alwetend, maar we moeten absoluut geloven -en de geschiedenis heeft dit zeer uitvoerig 

bewezen- dat deze grote en verheven troongeest die hij ooit was, héél veel weet en vooral 

vermoedt van Gods plannen met dit volk. Hij kent de Bijbel opperbest en weet daarom 

dat Israël Gods wondervolk is en dat er nog een zeer groot wonder zal komen! En 

daarom besteden we nu aandacht aan het reeds genoemde punt: 

 

3. De toekomst van het volk is een wonder. 
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De onder ons zo bekende Schotse predikant R.MacCheyne zei: dat het in het plan van 
God ligt, Zijn Koninkrijk te doen komen door de verlossing van Israël!  
 

En met deze verwachting zijn we in het hart van de zaak gekomen. De duivel heeft door 

de val van de eerste Adam getracht het werk van God te vernietigen. En het is hem gelukt 

van de wereld een huis van ellende, een jammerdal te maken. Zou Adam niet gevallen 

zijn dan zou de aarde een lusthof gebleven zijn, waar alleen God gediend zou zijn. Maar 

we weten het gevolg. De wereld is van God vervreemd en dat heeft overal in 

doorgewerkt. Zeker: de geestelijke dood die er gekomen is moeten we wel het 

allervreselijkste noemen. Zonder redding daaruit volgt de tweede dood. Maar daarin heeft 

God voorzien door de tweede Adam te zenden, de HEERE uit de hemel, opdat een ieder 

die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. En hoe groot dit ook is, 

we moeten nu een ander aspect belichten. 

 

Het is Gods bedoeling en vast besluit deze gehele aarde weer tot een schouwtoneel van 

Zijn glorie te maken, door de hele wereld, de schepping te herstellen, de satan te 

verbannen,  zodat hij geen invloed meer kan uitoefenen op de mensen, maar alles zo te 

herstellen dat de hele wereld Hem weer zal eren en vrezen. En daartoe gebruikt Hij… 

Israël! De satan zal knarsetandend moeten verblijven in de afgrond als God dat grote plan 

gaat uitvoeren! 

  
Wonderen – nú 
Het is ondoenlijk om nu de ontwikkelingen te schetsen die er gebeurd zijn na het 

beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Die zijn voor het volk Israël enerzijds nog diep 

bedroevend geweest, maar het heeft toch tot de grote uitkomst geleid dat ze in 1948 een 

eigen staat, een eigen land gekregen hebben; het land dat hen rechtens toekomt, al heeft 

het volk het er niet naar gemaakt. Maar de Heere kan niet van Zijn Verbond, kan niet van 

Zijn volk af. Dáárom bestaat het volk tot op de dag van vandaag en heeft het nog de 

grootste toekomst die maar denkbaar is te goed. 

 

Het voortbestaan van dit volk in de huidige staat Israël is één doorlopend wonder. Ze 

hebben al die jaren -vanaf 1948- stand kunnen houden tegen een onvoorstelbare 

overmacht aan vijanden en alle oorlogen die de vijanden tegen hen hebben ontketend 

hebben zij gewonnen. Naar de mens en de omstandigheden gerekend was dit volkomen 

onmogelijk. In deze oorlogen zijn ook miraculeuze wonderen gebeurd. Wat momenteel 

in en rondom de kleine staat Israël gaande is, is nog maar een voorspel van hetgeen de 

Bijbelse profeten beschreven hebben. We denken in het bijzonder aan de laatste 

hoofdstukken van de profeet Zacharia. Ons christendom wordt geconfronteerd met 

gebeurtenissen, die het meest roemrijke tijdperk van de wereldgeschiedenis inluiden! 

Men hoede er zich voor deze gedachten op de sektarische hoop te werpen en te 

verwerpen. Men zou dan de gereformeerde theologie der eeuwen verwerpen. Déze 

theologie is verdonkerd en verduisterd, een enkele uitzondering daargelaten. Men doet 

beslist de Nederlandse zieners van voorheen geen recht. En deze ‘profeten’ hebben 

onvoorstelbaar veel over Israël voor het nageslacht nagelaten. 

 
Niet te begrijpen zonder de profetieën 
De huidige wereldsituatie valt niet te begrijpen zonder de profetische verwachtingsleer  

van de Heilige Schrift. De wereldgroten en wereldwijzen weten er geen raad mee. Men 

tracht de angst die er is nog te verdoezelen, maar regelmatig is toch merkbaar dan de 

leidslieden van deze wereld hun hart vasthouden. 
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Ons land heeft vele ‘zieners’ gehad.  We gaan iets laten horen van een man die nog wel 

eens ‘de laatste ziener’ wordt genoemd. Deze man heeft er op gewezen dat Gods 

wondervolk Israël het grote wonder voor de wereld zal betekenen en dat met dit volk de 

grootste wonderen zullen gebeuren We bedoelen de vooral  zo bekende predikant ds. Th. 

Van der Groe uit de 18e eeuw. In een preek over Romeinen 11:26 citeert ds. Van der 

Groe o.a. Zacharia 12:10. Dit hoofdstuk gewaagt van de geweldige krachten die Israël zal 

openbaren in zijn strijd met de omliggende en andere volken, waarvan de heldenstrijden 

die sinds 1848 gevoerd zijn ongetwijfeld nog maar een zwak voorspel zijn geweest. Dit 

hoofdstuk maakt ook melding van de ‘lastige steen’ die Jeruzalem zal zijn voor alle 

volken. Men leze de Bijbel náást de krant en doe dit steeds meer! Hoewel Israël o.i. ook 

nog een tijd van geweldig leed en bijna vernietiging tegemoet gaat, zal de einduitkomst 

voor dit uitverkoren volk overwinnend zijn. In Zacharia 12:10 wordt gesproken van het 

geestelijk herstel en de volgende woorden van Van der Groe zijn door Gods goede hand 

voor ons bewaard gebleven: 

 

“Hij zal hun staat, hun godsdienst en alles dan wederom wonderbaarlijk oprichten en 

herstellen, en dan met Zijn heiligdom weder in het midden van hen wonen. O! dan zullen 

Jacobs dorre beenderen weer levend worden! Gelijk Paulus het beschrijft. Dit zal dan het 

grootste werk zijn en de heerlijkste verlossing der kerk, die nog ooit op deze wereld 

gezien is. Dan zal Christus Zijn genade en heerlijkheid in Zijn kerk laten schijnen, veel 

meer dan ooit tevoren; Joden en heidenen zullen dan tezamen onder Zijn rijksscepter 

buigen en Zijn Koninkrijk zal dan in een zodanige, gezegende, voorspoedige en 

geestelijke staat zijn als het voorheen op aarde nog nimmer gezien is. En zo zullen al die 

uitnemende godsspraken der profeten, die van de laatste staat der kerk handelen, nu 

gelijkelijk in haar volkomen kracht vervuld worden.” 

***** 
 
Wonderen op komst 
Hetgeen Van der Groe beschrijft zijn grote wonderen. Het is Gods belofte dat het volk 

Israël grotere wonderen zal meemaken dan ten tijde toen ze uit Egypte gingen. Toen zijn 

er enorme wonderen gebeurd, waarvan we al iets gezegd hebben. Maar de profetieën 

zeggen op meerdere plaatsen dat de wonderen die zullen gebeuren als de Heere Zijn oude 

Bondsvolk gaat herstellen tot zegen en leven van de hele wereld onnoemelijk veel groter 

zullen zijn dan ten tijde toen ze uit Egypte bevrijd zijn. De wereld zal de adem inhouden 

als de God van Jacob Israël gaat stellen tot een “leven uit de doden” voor de hele wereld, 

zoals we in Romeinen 11 en andere plaatsen lezen. 

 

Wat zal straks het gevolg zijn voor de hele wereld? 
 

1. De hele wereld zal overspoeld worden met het Evangelie. 
2. De wereld zal eindelijk algehele vrede krijgen. 
3. Er zal recht en gerechtigheid gedaan worden op de hele aarde. 
4. Denkelijk zal Israël het grote zendingsvolk zijn. 
5. Het zal een periode in de wereldgeschiedenis zijn die met geen enkele 

andere te vergelijken is. 
6. Het is een tijd waar de kerk der eeuwen getuigenis van heeft gegeven. 
7. De satan zal opgesloten zijn voor 1000 jaren in de afgrond. 

  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 


