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a) profetie en Israel: wat zegt de bijbel?
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Jes. 11

1.Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen
stronk van Isaï. 2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten, 
de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en 
sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. 3 
Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet 
oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen 
naar wat Zijn oren horen.4 Hij zal de armen recht doen in 
gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met 
rechtvaardigheid vonnissen.
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Jes. 11

Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en 
met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 5 
Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de 
waarheid de gordel om Zijn middel. 6 Een wolf zal bij een 
lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, 
een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar 
zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen 
samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een 
leeuw zal stro eten als het rund.
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Jes. 11

8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder 
en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand 
steken 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten 
op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de 
kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee 
bedekt. 10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die 
zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de 
heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. 
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Jes. 11

Herstel van Israël 
11 En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, 
voor de tweede keer, met Zijn hand de rest van Zijn volk zal 
verwerven, die overgebleven zal zijn in Assyrië en Egypte, in 
Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden 
in de zee.12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de 
heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël 
verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, 
bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde (..)
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Jes. 11

15. Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met 
de ban slaan,en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de 
Eufraat door Zijn sterke wind. Hij zal haar uiteenslaan in 
zeven stromen en maken dat men er met zijn schoenen 
doorheen kan gaan. 16.Er zal een gebaande weg zijn voor de 
rest van Zijn volk, die overgebleven zal zijn in Assyrië, zoals 
het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het 
land Egypte. <



Israel

1) Het land 

´Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u 
vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit
geven. Ik zal hun tot een God zijn.´ (Gen 17:8) 

´Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei:  
Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van 
Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat´
(Gen. 15: 18)
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Ex. 3: 15

2) God van Abraham, Izak, Jakob:

Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de 
Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de 
God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, 
heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn 
Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op 
generatie. 
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3)Israel is Gods volk – en Israel is Gods land!

´Ik zal alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen 
naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtzaak 
voeren , vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij 
onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land 
hebben zij verdeeld. (Joël 3:3)

´Niet om uwentwil doe ik het , o huis Israëls, maar om Mijn 
heilige naam. (Ez: 36: 22)
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Joh. 4: 22

4) Jezus zegt:

´de zaligheid is uit de Joden´
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Rom. 11: 25

5) Gods plan 

´Voor een deel is er verharding over Israel gekomen, totdat 
de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan´
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Openb. 5:5

6) Jezus, Leeuw uit de stam van Juda

´Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van 
David, heeft overwonnen´
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Jer. 32: 36 – 42 NBV

7) Israel wordt hersteld!

Maar toch,dit  zegt de HEERE, de God van Israël,….Ik zal de 
inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze in 
mijn grote woede en toorn verdreven heb, ze terugbrengen 
naar deze stad en ze er in vrede laten wonen. Zij zullen Mijn 
volk zijn en Ik zal hun God zijn. Ik zal hen één van hart en 
één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor Mij zullen 
hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. Ik zal 
een eeuwig verbond met hen sluiten, 
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Jer. 32: 36 – 42 NBV

Ik keer Mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen.  
Ik zal hen met ontzag voor Mij vervullen, zodat zij zich nooit 
meer van Mij zullen afkeren. Ik zal er weer vreugde in vinden 
hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met 
hart en ziel zal Ik dat doen. Dit zegt de HEER: zoals Ik over dit 
volk al dit grote onheil heb gebracht, zo zal Ik al het goede 
brengen dat Ik hun beloof. 



Israel

Jer. 33:  7 – 8 NBV

´Ik breng een keer in het lot van Juda en Israel en maak ze 
weer tot het volk van vroeger. Ik zal het volk reinigen van 
alle wandaden waarmee het tegen Mij gezondigd heeft. Ik 
zal het alle wandaden vergeven waarmee het willens  en 
wetens tegen Mij gezondigd heeft´. 
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We come home!
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Gen.12: 2-3

b) Israel: zegen of vloek

´Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en *uw naam 
groot maken en u zult tot een zegen zijn. *Ik zal zegenen wie 
u zegenen, en vervloeken wie u vervloekt; en in u zullen alle 
geslachten van de aardbodem gezegend worden´
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Gen.12: 2-3

b) Israel: zegen of vloek

*uw naam groot maken
*Ik zal zegenen wie u zegenen, en vervloeken wie u      
vervloekt                                       
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Jer. 33:  7 – 8 NBV

Ik breng een keer in het lot van Juda en Israel en maak ze 
weer tot het volk van vroeger. Ik zal het volk reinigen van 
alle wandaden waarmee het tegen Mij gezondigd heeft. Ik 
zal het alle wandaden vergeven waarmee het willens  en 
wetens tegen Mij gezondigd heeft´
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Fil. 2: 9 -11

C) Jezus komt – tekenen van de tijd

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en Hem 
een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam 
van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel 
en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong 
zou belijden dat Jezus Christus Heere is, tot heerlijkheid van 
God de Vader! 
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Fil. 2: 9 -11

Opw. 744  (video)
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Lukas 22

14 Toen het zover was, ging Hij samen met de apostelen 
aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei tegen hen: Ik heb er 
hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor 
de tijd van Mijn lijden aanbreekt. 16 Want Ik zeg jullie: Ik zal 
geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling 
heeft gevonden in het Koninkrijk van God. 17 Hij nam een 
beker, sprak het dankgebed uit en zei: ´Neem deze beker en 
geef hem aan elkaar door. 18 Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal 
Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het 
koninkrijk van God gekomen is.´
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Lukas 22

brood

19 En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit en zei: 
´Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, 
telkens opnieuw, om Mij te gedenken´. 
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Lukas 22

beker

20 Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ´Deze 
beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe 
verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt´.
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Lukas 22

28 Jullie zijn in al Mijn beproevingen steeds bij Mij gebleven 
29 Ik bestem jullie voor het Koningschap zoals Mijn Vader 
Mij voor het Koningschap bestemd heeft. 30 Jullie zullen in 
Mijn Koninkrijk eten en drinken aan Mijn tafel, en zetelen op 
een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van 
Israël. 


