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WAT AAN ISRAËL VERVULD MOET WORDEN
De belofte van land aan Abraham, Mozes en Jozua
Gn 12:7: Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik
dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was.
Gn 13:15-16: Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht
geven. 16 En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde; als iemand het
stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen
worden.
Gn 15:18-21: 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: 19 de Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, 20 de
Hethieten, de Ferezieten, de Refaïeten, 21 de Amorieten, de Kanaänieten, de Girgasieten en de Jebusieten.
Gn 17:7-8: Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun
generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw
nageslacht na u. 8 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.
Dt 11:24: Elke plaats die uw voetzool betreedt, zal van u zijn; vanaf de woestijn en
de Libanon, vanaf de rivier, de rivier de Eufraat, tot aan de zee in het westen zal uw
gebied zich uitstrekken.
Jz 1:3-5: Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig
wat Ik tot Mozes gesproken heb. 4 Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de
grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote
Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. 5 Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u
zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.
Dit alles werd nooit permanent vervuld. Het werd slechts tijdelijk
vervuld in de tijd van koning Salomo:
1Kn 4:21: Salomo heerste over alle koninkrijken van de rivier de Eufraat tot het
land van de Filistijnen en tot aan de grens van Egypte. Zij brachten geschenken en
dienden Salomo al de dagen van zijn leven.
De belofte in Psalm 89
Ps 89:27-37: Híj zal tot Mij roepen: U bent mijn Vader, mijn God en de rots van
mijn heil. 28 Ja, Ík zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste
van de koningen van de aarde. 29 Ik zal Mijn goedertierenheid tegenover hem voor
eeuwig houden, aan Mijn verbond met hem trouw blijven. 30 Ik zal zijn nageslacht
voor eeuwig laten bestaan en zijn troon als de dagen van de hemel. 31 Als zijn kinderen Mijn wet verlaten en in Mijn bepalingen niet gaan, 32 als zij Mijn verordeningen ontheiligen en Mijn geboden niet in acht nemen, 33 dan zal Ik hun overtre1

ding met de roede straffen en hun ongerechtigheid met slagen. 34 Maar Mijn goedertierenheid zal Ik bij hem niet wegnemen en in Mijn trouw niet falen. 35 Ik zal
Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen.
36 Eens heb Ik gezworen bij Mijn heiligheid: Nooit zal Ik tegen David liegen! 37
Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de
zon.
De belofte van het land, een koninkrijk, een grotere
Zoon van David als koning, wacht nog op vervulling.
De toekomstige heersende positie van
Israël over de volken
Js 2:1-5: Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. 2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de
HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden
boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken
zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar
het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het
woord van de HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en
veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en
hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. 5 Huis van Jakob, kom, laten wij
wandelen in het licht van de HEERE.
Js 49:22-23: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder.
23 En koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht ter aarde en zij zullen het stof van uw
voeten likken. U zult weten dat Ik de HEERE ben: zij zullen niet beschaamd worden die Mij verwachten.
Js 60:3: En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van
uw dageraad.
Js 60:12: Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan
en die volken zullen totaal verwoest worden.
Js 62:2: De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister;
u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de HEERE bepalen
zal.
Mi 4:1-5: Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis
van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal
worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van
de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet
uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 3 Hij zal oordelen tussen vele
volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden
omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen
een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. 4
Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand
zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het
gesproken. 5 Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god, maar wij
zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE, onze God, voor eeuwig en altijd.
Zc 8:23: Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat
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tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want
wij hebben gehoord dat God met u is.
Zc 12:2-3: Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken
rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Op die
dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen
is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
Zc 14:16-19: Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken
die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te
buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. 17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de
geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de
HEERE van de legermachten, neer te buigen. 18 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag
komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken
om het Loofhuttenfeest te vieren. 19 Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte
en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het
Loofhuttenfeest te vieren.
Jeruzalem zal de metropool, het centrum
van de wereld worden!
Israël keert terug uit de verstrooiing, wordt
behouden en woont op eigen grond
Jr 23:3-8: Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de
landen waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. 4 Ik zal over hen herders
doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn
of gemist worden, spreekt de HEERE. 5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE,
dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning
regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. 6
In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn
Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID.
7 Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat men niet meer zal zeggen:
Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, 8
maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid
heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.
Jr 31:17: en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE, uw kinderen
zullen terugkomen naar hun gebied.
Het eeuwige en onverbrekelijke verbond met Israël
Js 54:10: Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de
HEERE, uw Ontfermer.
Js 66:22: Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor
Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.
Jr 31:31-37: Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël
en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond
dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen
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uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík
hen getrouwd had, spreekt de HEERE. 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na
die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in
hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en
zíj zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en
eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen
Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want
Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. 35 Zo
zegt de HEERE, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan
en sterren tot een licht in de nacht, Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen,
HEERE van de legermachten is Zijn Naam. 36 Als deze verordeningen ooit zouden
wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE, dan zou ook het nageslacht
van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen! 37 Zo zegt
de HEERE: Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook Ik
heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, spreekt
de HEERE.
Jr 32:40: Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet
zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat
zij niet van Mij afwijken.
Jr 33:19-26: En het woord van de HEERE kwam tot Jeremia: 20 Zo zegt de HEERE: Als u Mijn verbond met de dag en Mijn verbond met de nacht kunt verbreken,
zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn, 21 dan zal ook Mijn verbond
met Mijn dienaar David verbroken kunnen worden, zodat hij geen zoon zal hebben
die koning is op zijn troon, en ook het verbond met de Levieten, de priesters, Mijn
dienaren. 22 Zoals het leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet
gemeten kan worden, zo talrijk zal Ik het nageslacht van Mijn dienaar David maken, en de Levieten, die Mij dienen. 23 Het woord van de HEERE kwam tot Jeremia: 24 Hebt u niet gemerkt wat dit volk spreekt: De twee geslachten die de HEERE verkozen had, die heeft Hij nu verworpen? Ja, zij verwerpen Mijn volk, zodat
het voor hen geen volk meer is. 25 Zo zegt de HEERE: Als Mijn verbond met de
dag en de nacht er niet is, als Ik de vaste orde van de hemel en de aarde niet geregeld heb, 26 dan zal Ik ook het nageslacht van Jakob en van Mijn dienaar David
verwerpen, zodat Ik uit zijn nageslacht geen heersers over het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob zal nemen. Want Ik zal een omkeer brengen in hun gevangenschap en Mij over hen ontfermen.
Hoe bont Israël het ook zou maken, God zal nooit voorgoed
met hen afrekenen
Lees eerst:
Lv 26:14-20: Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet, 15 als u
Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van Mijn bepalingen walgt, zodat u
geen enkele van Mijn geboden doet door Mijn verbond te verbreken, 16 dan zal Ik
Zelf dit met u doen: Ik zal verschrikking over u brengen, tering en koorts, die uw
ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw zaad voor niets
zaaien, want uw vijanden zullen het opeten. 17 Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren, zodat u door uw vijanden verslagen wordt. Zij die u haten, zullen over u heersen. U zult op de vlucht slaan, terwijl niemand u achtervolgt. 18 Als u dan ondanks
dit alles nog niet naar Mij luistert, dan zal Ik u vanwege uw zonden zeven keer erger straffen. 19 Ik zal de trots op uw eigen kracht breken. Ik zal uw hemel als ijzer
maken en uw aarde als brons. 20 Uw kracht zal voor niets verbruikt worden, uw
land geeft zijn opbrengst niet en de bomen op het land geven hun vruchten niet.
Lv 26:38-39: maar u zult omkomen onder de heidenvolken en het land van uw vij4

anden zal u verslinden. 39 En wie van u overgebleven zijn, zullen vanwege hun
ongerechtigheid wegkwijnen in de landen van uw vijanden. Ja, ook vanwege de
ongerechtigheden van hun vaderen zullen zij met hen wegkwijnen.
Lees daarna:
Lv 26:40-46: Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden, mét de ongerechtigheid van hun vaderen, hun trouwbreuk, die zij tegen Mij gepleegd hebben, en ook
dat zij tegen Mij zijn ingegaan, 41 – zodat Ik ook Zelf tegen hen inging en hen in
het land van hun vijanden bracht – of wanneer dan hun onbesneden hart vernederd
wordt en zij behagen scheppen in de straf voor hun ongerechtigheid, 42 dan zal Ik
denken aan Mijn verbond met Jakob. En ook aan Mijn verbond met Izak, en ook
aan Mijn verbond met Abraham zal Ik denken, en Ik zal denken aan het land. 43
Terwijl het land door hen verlaten is en behagen schept in zijn sabbatsjaren – het
ligt er immers omwille van hen verlaten bij – hebben zijzelf behagen in de straf
voor hun ongerechtigheid, omdat, ja, omdat zij Mijn bepalingen verwierpen en hun
ziel van Mijn verordeningen walgde. 44 Maar bovendien: wanneer zij in het land
van hun vijanden zijn, dan zal Ik hen niet verwerpen en niet van hen walgen door
hen te vernietigen en Mijn verbond met hen te verbreken, want Ik ben de HEERE,
hun God. 45 Ik zal ter wille van hen denken aan het verbond met de voorouders, die
Ik voor de ogen van de heidenvolken uit het land Egypte geleid heb om hun tot een
God te zijn. Ik ben de HEERE. 46 Dit zijn de verordeningen, de bepalingen en de
wetten die de HEERE gegeven heeft, over de verhouding tussen Hem en de Israelieten, op de berg Sinaï, door de dienst van Mozes.
Jr 4:27: Want zo zegt de HEERE: Heel het land zal een woestenij worden – toch zal
Ik er geen vernietigend einde aan maken.
Jr 5:10: Klim zijn wijnbergen op, richt ze te gronde, maar maak er geen vernietigend einde aan. Verwijder zijn ranken, want die zijn niet van de HEERE.
Jr 5:18 Maar ook in die dagen, spreekt de HEERE, zal Ik geen vernietigend einde
aan u maken.
Jr 30:11: Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen, want Ik maak
een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb, maar
aan u zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u
beslist niet voor onschuldig houden.
Jr 46:28: U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE, want
Ik ben met u. Ik ga immers een vernietigend einde maken aan alle heidenvolken
waarheen Ik u verdreven heb. Aan u echter zal Ik geen vernietigend einde maken.
Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden.
De bouw van de tempel volgens Ezechiël
De bouw van een tempel volgens Ez 40-43 is nooit voltrokken en
heeft betrekking op het aanstaande Vrederijk
Deze tempel zal geen ark bezitten:
Jr 3:16-17: En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert en
vruchtbaar wordt in het land, spreekt de HEERE, dan zal men niet meer zeggen: de
ark van het verbond van de HEERE. Zij zal niet meer in het hart opkomen. Men zal
er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet opnieuw gemaakt worden. 17 In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen.
Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan.
Geen ark omdat het nieuwe verbond voorziet in een wet
die op de harten wordt geschreven:
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Jr 31:33: Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël
sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in
hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.
Ez 36:27-28: Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn
verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. 28 U
zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn
en Ík zal een God voor u zijn.
Deze tempel zal door de Messias worden gebouwd
en zal nooit vernietigd worden:
Zc 6:12-13: en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een
Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel
van de HEERE bouwen. 13 Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal
met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester
zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.
Dit heiligdom zal eeuwig blijven bestaan:
Ez 37:26-28: Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn
heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. 27 Mijn tabernakel zal bij hen
zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. 28 Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn
heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn.
Ez 43:7: en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de
plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij
die van het huis van Israël zijn, zullen Mijn heilige Naam niet meer verontreinigen,
zij en hun koningen, met hun hoererij en met de dode lichamen van hun koningen
op hun offerhoogten.
De verdeling van Palestina volgens Ezechiël
De verdeling van Palestina volgens Ez 47-48
wacht nog op haar vervulling
De slag in het dal van Josafat op de dag van de Heer
Jl 3: Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, 2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en
hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken
verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. 3 Zij hebben het lot geworpen
over Mijn volk. Zij gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een meisje voor
wijn, zodat zij konden drinken. 4 En ook, wat wilt u van Mij, Tyrus en Sidon, en
alle gebieden van Filistea? Wilt u Mij Mijn handelwijze vergelden? Als u Mij dat
wilt aandoen, zal Ik snel en onmiddellijk uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren, 5 omdat u Mijn zilver en Mijn goud hebt weggenomen, het beste van Mijn
kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht. 6 U hebt de Judeeërs en de inwoners
van Jeruzalem aan de Grieken verkocht, om hen ver weg te voeren uit hun eigen
gebied. 7 Zie, Ik wek hen op uit de plaats waarheen u hen verkocht hebt. Ik zal uw
vergelding op uw hoofd doen terugkeren. 8 Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand van de Judeeërs. Zij zullen hen aan de inwoners van Sjeba verkopen,
aan een volk ver weg, want de HEERE heeft het gesproken. 9 Roep dit uit onder de
heidenvolken: Verklaar de oorlog! Wek de helden op! Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen! 10 Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw
snoeimessen tot speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held. 11 Snel te hulp en
6

kom, alle heidenvolken van rondom, verzamel u! HEERE, laat Uw helden daarheen
afdalen! 12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van
Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! 13
Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De
perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. 14 Menigten, menigten in het
dal van de dorsslede, want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede. 15 Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel
ingetrokken. 16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem
zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. 17 Dan zult u
weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. 18
Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van
water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen, die het dal van Sittim
zal bevochtigen. 19 Egypte zal worden tot een woestenij, Edom zal worden tot een
woeste wildernis vanwege het geweld tegen de Judeeërs: in hun land hebben zij
onschuldig bloed vergoten. 20 Maar Juda zal voor eeuwig blijven, Jeruzalem van
generatie op generatie. 21 Ik zal hun bloed voor onschuldig houden, dat Ik niet voor
onschuldig gehouden had. En de HEERE zal wonen in Sion.
De Heer Jezus verschijnt op de Olijfberg
Zc 14:1-5: Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in
uw midden zal worden verdeeld. 2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor
de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de
stad. 3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de
dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. 4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op
de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in
tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot
dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere
helft ervan naar het zuiden. 5 Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen,
want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal
de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!
De herstelprofetie in Hosea
Hs 3:4-5: Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst
blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. 5
Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid
wenden, in later tijd.
Hier is ‘David’ de Heer Jezus. Ten tijde van de profetie
was David er immers niet meer.
De herstelprofetie in Amos
Am 9:11-15: Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren
zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af; 12 zodat zij de rest van Edom in bezit
zullen nemen, en alle heidenvolken waarover Mijn Naam is uitgeroepen, spreekt de
HEERE, Die dit doet. 13 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger
de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen
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druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. 14 Ik zal een
omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste
steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan
drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. 15 Ik zal hen in hun
land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan
hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.
De herstelprofetie in Zefanja
Zf 3:9-20: Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen,
zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan
schouder te dienen. 10 Van over de rivieren van Cusj zullen zij die vurig tot Mij
bidden, het volk, overal door Mij verspreid, Mijn offer brengen. 11 Op die dag zult
u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen Mij in opstand kwam,
want dan zal Ik hen uit uw midden wegdoen die uitgelaten zijn over uw hoogmoed.
Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van Mijn heilige berg. 12 Maar Ik
zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de Naam
van de HEERE vertrouwen. 13 Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en
geen leugen spreken, en in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, en niemand zal hun schrik aanjagen. 14
Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees blij en spring op van vreugde
met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! 15 De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning van Israël, de HEERE, is in
uw midden: u zult geen kwaad meer zien. 16 Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: Wees niet bevreesd, Sion! Verlies de moed niet. 17 De HEERE, uw
God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen
met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met
gejuich. 18 Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal Ik verzamelen, zij zijn
uit u; de smaad drukt als een last op hen. 19 Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al
uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik
zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren.
20 In die tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de
aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de
HEERE.
Sions Koning in Zacharia
Zc 9:9-10: Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw
Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een
ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. 10 Ik zal de strijdwagens uit Efraim wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van
zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.
Men kan hier niet vers 9 letterlijk nemen
en vers 10 vergeestelijken!
Een overblijfsel, een rest, zal zich bekeren
Zc 13:7-9: Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de legermachten. Sla die Herder en de schapen zullen
overal verspreid worden. Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. 8 Het zal
gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal
worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. 9 Ik zal dat derde
deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren.
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Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.
Js 10:20-22: Op die dag zal het gebeuren dat de rest van Israël en wie van het huis
van Jakob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft,
maar zij zullen steunen op de HEERE, de Heilige van Israël, in trouw. 21 Die rest
zal terugkeren, de rest van Jakob, naar de sterke God. 22 Want, Israël, al is uw volk
als het zand van de zee, toch zal maar een rest daarvan terugkeren; tot verdelging is
vast besloten; het stroomt over van gerechtigheid.
Het overblijfsel uit Israël in Romeinen 11
Rm 11:11-32: Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen
zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. 12 Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel
te meer hun volheid! 13 Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, 14 om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit
hen te behouden. 15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent,
wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? 16 En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken ook.
17 Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in
hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid
van de olijfboom, 18 beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt:
U draagt de wortel niet, maar de wortel u. 19 U zult dan zeggen: De takken zijn
afgerukt, opdat ik zou worden geënt. 20 Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. 21 Want
als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u
niet spaart. 22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid
over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. 23 En ook zij zullen, als zij niet
in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten.
24 Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen
de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. 25 Want ik wil niet,
broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid
van de heidenen is binnengegaan. 26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden
zal wegnemen. 28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u,
maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. 29 Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. 30 Zoals ook u immers voorheen
God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, 31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de
ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. 32 Want God heeft hen
allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.
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