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De onvoorwaardelijke en eeuwige aardse zegeningen en beloften aan Israël,
De komende verdrukkingsperiode,
De uitvoering van Gods oordeel door de terugkerende Koning JHWH-Jezus,
De herverzameling van het godvruchtige Joodse overblijfsel, en
Het herstel en verheffing van Zijn aardse volk Israël.
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Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling
Overzetting, voetnoot, herstel Verbondsnaam1 door M.V.

“Let me here remark . . . that in many of these passages it is not merely the statement of the fact
which we affirm, which is material, but its statement coincidently with facts which leave it impossible to spiritualise it away to other meanings. For example, it might be said that gathering all nations
to Jerusalem, or coming up to Jerusalem, meant the assembly of the Gentiles into the church; but I
find it associated with the re-gathering and exaltation of the Jewish nation, and at the same time
desolating destructions and judgments on these same Gentile nations. Then I see that the one cannot
mean former restorations, because then there was no gathering of Gentiles into the church; nor the
gathering by the gospel, when it went forth from Zion before; because there was no gathering of the
Jewish nation, but their dispersion, nor any judgment on the Gentile nations which came up against
Jerusalem, but on the Jews themselves. Yet I find these things introduced as coincident occurrences,
leading me to sure conclusions as to the unfulfilled character of the transaction, and how to receive
their force” - J. N. Darby, The Collected Writings of J.N. Darby, Vol. 2, p. 115.

Genesis 13:14-16
14 En JHWH zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: Sla toch uw ogen op
en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen.
15 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.
Genesis 15:18-21
18 Op die dag sloot JHWH 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.
Genesis 17:7-8
7 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.
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Hier heb ik het in de grondtekst voorkomende Tetragrammaton (Gr. tetra = vier; afbeelding onderaan) hersteld. Het
bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met
JHWH:
(te lezen van rechts naar links).
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2 Samuël 7:10-17, 22-29
10 Ik heb aan Mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in
zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen
zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger,
11 en sinds de dag waarop Ik richters aangesteld heb over Mijn volk Israël. Maar Ik heb u rust
gegeven van al uw vijanden. Ook maakt JHWH u bekend dat JHWH voor ú een huis zal maken.
12 Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling
na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen.
13 Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor
eeuwig bevestigen.
14 Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, wat wil zeggen: als hij zich
misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen.
15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik die deed wijken van Saul,
die Ik voor uw ogen weggenomen heb.
16 Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal
voor eeuwig zeker zijn.
17 Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David.
22 Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.
23 En wie is als Uw volk, als Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen om
voor Hem een volk te zijn, om Zich een Naam te maken en voor u, Israël, deze grote en ontzagwekkende dingen te doen: voor Uw land, voor de ogen van Uw volk, dat U voor Uzelf uit
Egypte verlost hebt van heidenvolken en hun goden.
24 U hebt Uw volk Israël voor eeuwig voor Uzelf bevestigd als Uw volk, en Ú, JHWH, bent
hun tot een God geworden.
25 Nu dan, JHWH God, laat dit woord dat U over Uw dienaar en over zijn huis gesproken hebt,
voor eeuwig bestaan, en doe zoals U gesproken hebt.
26 En laat Uw Naam tot in eeuwigheid grootgemaakt worden door te zeggen: JHWH der
legermachten is God over Israël, en het huis van Uw dienaar David zal zeker zijn voor Uw aangezicht.
27 Want U, JHWH der legermachten, God van Israël, U hebt voor het oor van Uw dienaar onthuld: Ik zal voor u een huis bouwen. Daarom heeft Uw dienaar vrijmoedigheid gevonden dit
gebed tot U te bidden.
28 Nu dan, Heere JHWH, U bent die God en Uw woorden zijn waarheid, en U hebt dit goede tot
Uw dienaar gesproken.
29 Moge het U dan nu behagen het huis van Uw dienaar te zegenen, dat het voor eeuwig
voor Uw aangezicht zal zijn; want U, Heere JHWH, hebt het gesproken, en met Uw zegen
zal het huis van Uw dienaar voor eeuwig gezegend worden.
2 Samuël 23:1-5a
1 En dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt; de man die hoog is
opgericht, spreekt, de gezalfde door de God van Jakob, en lieflijk in psalmen van Israël.
2 De Geest van JHWH heeft door mij gesproken, en Zijn woord is op mijn tong.
3 De God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken: Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods.
4 Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken; als de
glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde.
5 Hoewel mijn huis zo niet is bij God, heeft Hij mij toch een eeuwig verbond gesteld, in alles
geordend en bewaard.
1 Kronieken 16:14-18
14 Hij is JHWH, onze God, Zijn oordelen gaan over de hele aarde.
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15 Denk aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties,
16 aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Izak.
17 Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël tot een eeuwig verbond,
18 door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is.
1 Kronieken 17:11-14, 20-27
11 En het zal gebeuren, wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat Ik
uw nakomeling na u, die een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan, en Ik zal zijn koningschap
bevestigen.
12 Die zal voor Mij een huis bouwen, en Ik zal zijn troon voor eeuwig bevestigen.
13 Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, en Mijn goedertierenheid zal
Ik niet van hem wegnemen, zoals Ik die weggenomen heb van hem die er vóór u was,
14 maar Ik zal hem in Mijn huis en in Mijn koningschap voor eeuwig stand doen houden,
en zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn.
20 JHWH, er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij
met onze eigen oren gehoord hebben.
21 En wie is als Uw volk Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen om voor
Hem een volk te zijn, om Zich een Naam te maken door het doen van grote en ontzagwekkende
dingen, door heidenvolken te verdrijven van voor de ogen van Uw volk, dat U uit Egypte verlost
hebt.
22 U hebt Uw volk Israël voor U tot Uw volk gemaakt, voor eeuwig, en Ú, JHWH, bent hun
tot een God geworden.
23 Nu dan, JHWH, laat dit woord dat U over Uw dienaar en over zijn huis gesproken hebt, voor
eeuwig bewaarheid worden, en doe zoals U gesproken hebt.
24 Ja, laat het bewaarheid worden, en laat Uw Naam tot in eeuwigheid grootgemaakt worden
door te zeggen: JHWH der legermachten, de God van Israël, is God over Israël, en laat het huis
van Uw dienaar David zeker zijn voor Uw aangezicht.
25 Want U, mijn God, hebt voor het oor van Uw dienaar onthuld dat U voor hem een huis zult
bouwen. Daarom heeft Uw dienaar vrijmoedigheid gevonden dit gebed voor Uw aangezicht te
bidden.
26 Nu dan, JHWH, U bent die God, en U hebt dit goede over Uw dienaar gesproken.
27 Nu dan, het heeft U behaagd het huis van Uw dienaar te zegenen, dat het voor eeuwig voor
Uw aangezicht zal zijn; want U, JHWH, hebt het gezegend, en het zal voor eeuwig gezegend
zijn.
1 Kronieken 22:9-10
9 Zie, een zoon zal u geboren worden; díe zal een man van rust zijn, want Ik zal hem rust geven
van al zijn vijanden van rondom. Ja, Salomo zal zijn naam zijn, want Ik zal in zijn dagen vrede
en stilte over Israël geven.
10 Hij is het die voor Mijn Naam een huis zal bouwen, en hij is het die Mij tot een zoon zal zijn,
en Ik hem tot een Vader. En Ik zal de troon van zijn koninkrijk tot in eeuwigheid over Israël bevestigen.
2 Kronieken 9:8
8 Geloofd zij JHWH, uw God, Die behagen in u heeft gehad, door u als koning voor JHWH, uw
God, op Zijn troon te zetten! Omdat uw God Israël liefheeft, om het voor eeuwig te doen
standhouden, daarom heeft Hij u als koning over hen aangesteld, om recht en gerechtigheid te
doen.
2 Kronieken 13:5
5 Weet u niet dat JHWH, de God van Israël, voor eeuwig het koningschap over Israël aan
David gegeven heeft, aan hem en aan zijn zonen, door een met zout bekrachtigd verbond?
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Psalm 2:5-9
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.
7 Ik zal het besluit bekendmaken: JHWH heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U
heden verwekt.
8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als
Uw bezit.
9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.
Psalm 22:28-32
28 Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot JHWH bekeren: alle geslachten
van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen.
29 Want het koningschap is van JHWH, Hij heerst over de heidenvolken.
30 Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun
ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor Zijn aangezicht neerbukken.
31 Het nageslacht zal Hem dienen, en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties.
32 Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden,
Psalm 47:2-10
2 Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang.
3 Want JHWH, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde.
4 Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze voeten.
5 Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de trots van Jakob, die Hij heeft liefgehad. Sela
6 God vaart op onder gejuich, JHWH vaart op onder bazuingeschal.
7 Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen,
8 want God is Koning over de hele aarde; zing psalmen met een onderwijzing.
9 God regeert over de heidenvolken; God zit op Zijn heilige troon.
10 De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham; want de
schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven!
Psalm 48:2-3, 9
2 JHWH is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg.
3 Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de
stad van de grote Koning!
9 Zoals wij het gehoord hadden, zo hebben wij het gezien in de stad van JHWH der legermachten, in de stad van onze God: God zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid.
Psalm 72:1-19
1 Voor Salomo. O God, geef de koning Uw recht en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.
2 Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid en over Uw ellendigen met recht.
3 De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met gerechtigheid.
4 Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, hij zal de kinderen van de arme verlossen en de
onderdrukker verbrijzelen.
5 Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie.
6 Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen.
7 In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan
er niet meer is.
8 Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.
9 De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken, zijn vijanden zullen het stof oplikken.
10 De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen; de koningen van Sjeba en
Seba zullen schatten aanvoeren.
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11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen hem dienen.
12 Want hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft.
13 Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen verlossen.
14 Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
15 Hij zal leven! Men zal Hem van het goud van Sjeba geven, men zal voortdurend voor Hem
bidden, de hele dag zal men Hem zegenen.
16 Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als
de Libanon; de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde.
17 Zijn naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind
voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem gelukkig
prijzen.
18 Geloofd zij JHWH God, de God van Israël; Hij doet wonderen, Hij alleen.
19 Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid
vervuld worden. Amen, ja, amen.
Psalm 83:2-6, 18-19
2 O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God!
3 Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog.
4 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.
5 Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam
van Israël niet meer gedacht wordt.
6 Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten:
18 Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid, laten zij rood van
schaamte worden en omkomen.
19 Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is JHWH! – U alleen de Allerhoogste bent over
de hele aarde.
Psalm 86:9-10
9 Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor Uw aangezicht
neerbuigen en Uw Naam eren.
10 Want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen
Psalm 89:2-5, 28-38
2 Ik zal de blijken van goedertierenheid van JHWH eeuwig bezingen, van generatie op generatie
Uw trouw met mijn mond bekendmaken.
3 Want ik heb gezegd: Uw goedertierenheid zal voor eeuwig gebouwd worden; Uw trouw hebt
U vast doen staan in de hemel zelf.
4 Ik heb – sprak U – een verbond gesloten met Mijn uitverkorene, Ik heb Mijn dienaar
David gezworen:
5 Ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden, uw troon bouwen van generatie op generatie.
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 overtreding 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.
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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.
38 Hij zal voor eeuwig standhouden, zoals de maan; de getuige hoog aan de hemel is trouw.
Psalm 96:9-13
9 Buig u neer voor JHWH in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.
10 Zeg onder de heidenvolken: JHWH regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.
11 Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat ze
bevat.
12 Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het
woud vrolijk zingen
13 voor het aangezicht van JHWH, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.
Psalm 98:3-9
3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël; alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God.
4 Juich voor JHWH, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.
5 Zing psalmen voor JHWH met de harp, met de harp en met luid psalmgezang,
6 met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, JHWH.
7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de wereld juichen met wie haar bewoont.
8 Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen
9 voor het aangezicht van JHWH; want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld
oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.
Psalm 99:1-5
1 JHWH regeert; laten de volken sidderen. Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven.
2 JHWH is groot in Sion, Híj is verheven boven alle volken.
3 Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven. Heilig is Hij.
4 Loof de macht van de Koning, Die het recht liefheeft. Ú hebt een billijk bestuur gevestigd, Ú
hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob.
5 Roem JHWH, onze God; buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten. Heilig is Hij.
Psalm 102:13-23
13 Maar U, JHWH, U blijft voor eeuwig, de gedachtenis aan U van generatie op generatie.
14 Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn,
want de vastgestelde tijd is gekomen.
15 Want Uw dienaren zijn haar stenen goedgezind en hebben medelijden met haar gruis.
16 De heidenvolken zullen de Naam van JHWH vrezen, alle koningen van de aarde Uw
heerlijkheid,
17 wanneer JHWH Sion heeft opgebouwd, in Zijn heerlijkheid verschenen is,
18 Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten, en hun gebed niet heeft veracht.
19 Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt, zal JHWH
loven.
20 Want Hij heeft uit Zijn heilige hoogte neergezien, JHWH heeft uit de hemel op de aarde
neergekeken,
21 om het gekerm van de gevangenen te horen, om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven,
22 zodat men van de Naam van JHWH zal vertellen te Sion en Zijn lof in Jeruzalem,
23 wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen, en de koninkrijken, om JHWH te
dienen.
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Psalm 105:7-11
7 Hij is JHWH, onze God, Zijn oordelen gaan over heel de aarde.
8 Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties,
9 aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Izak.
10 Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig
verbond,
11 door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is.
Psalm 110:1-6
1 Een psalm van David. JHWH heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand,
totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.
2 JHWH strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden.
3 Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad; uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van Uw jeugd.
4 JHWH heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig,
naar de ordening van Melchizedek.
5 De Heere is aan Uw rechterhand, Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn.
6 Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert
hem die het hoofd is over een groot land.
Psalm 130:7-8
7 Laat Israël hopen op JHWH, want bij JHWH is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing.
8 Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
Psalm 132:11-17
11 JHWH heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet van afwijken: Eén van
de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten.
12 Als uw zonen Mijn verbond in acht zullen nemen en Mijn getuigenissen, die Ik hun leren zal,
zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten.
13 Want JHWH heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied.
14 Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb
Ik verlangd.
15 Haar voedsel zal Ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen.
16 Haar priesters zal Ik kleden met heil, haar gunstelingen zullen uitbundig juichen.
17 Daar zal Ik voor David een hoorn doen opkomen en voor Mijn gezalfde een lamp gereedmaken.
Jesaja 2:2-4
2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van JHWH 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 JHWH, 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 JHWH 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.
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Jesaja 9:6-7
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn
schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de
troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen
door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van JHWH der legermachten zal dit doen.
Jesaja 11:1-16
1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn
wortels zal vrucht voortbrengen.
2 Op Hem zal de Geest van JHWH rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad
en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze van JHWH.
3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze van JHWH. 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. 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.
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 JHWH, 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.
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 zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier
hoeken van de aarde.
13 Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid
worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw
drijven.
14 Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen, samen zullen zij de
mensen van het oosten uitplunderen. Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab, en
de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn.
15 Dan zal JHWH 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.
Jesaja 13:6-13
6 Weeklaag, want de dag van JHWH is nabij; als een verwoesting van de Almachtige komt
hij.
7 Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten.
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8 En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren, hun gezichten zullen
vlammen.
9 Zie, de dag van JHWH komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om
van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen.
10 Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen,
de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten
schijnen.
11 Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal
de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal
Ik vernederen.
12 Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het fijne goud
van Ofir.
13 Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de
verbolgenheid van JHWH der legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.
Jesaja 24:19-23
19 Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde,
20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.
21 Op die dag zal het gebeuren dat JHWH de legermacht van de hoogte in de hoogte en de
koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen.
22 Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden
in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden.
23 De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als
JHWH der legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.
Vergelijk Jesaja 24:19-23 met Openbaring 19:11-20:6
19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw
en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
12 En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een
naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.
13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord
van God.
14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.
15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan.
En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de
grimmige toorn van de almachtige God.
16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en
Heere der heren.
17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die
hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God,
18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen,
en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.
19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te
voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.
20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de
tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen
hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van
vuur, die van zwavel brandt.
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21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het
zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.
20:1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.
2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend
jaar,
3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de
volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En
daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.
4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de
zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die
het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op
hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met
Christus, duizend jaar lang.
5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde
gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.
6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood
geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als
koningen regeren, duizend jaar lang.
Jesaja 26:20-21
20 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein
ogenblik, totdat de gramschap over is.
21 Want zie, JHWH gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de
aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.
Jesaja 27:6, 12-13
6 In de dagen die komen, zal Jakob wortel schieten, Israël zal bloeien en groeien en zij zullen
het wereldoppervlak met vruchten vervullen.
12 Op die dag zal het gebeuren dat JHWH de aren zal uitkloppen vanaf de rivier tot aan de
Beek van Egypte; en ú, Israëlieten, zult worden opgeraapt, één voor één.
13 Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij
komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte.
En zij zullen zich voor JHWH neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.
Jesaja 30:18-21, 26-33
18 En daarom wacht JHWH, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om
Zich over u te ontfermen. Voorzeker, JHWH is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem
verwachten.
19 Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem, u hoeft nooit meer te wenen. Hij zal u zeker
genadig zijn op uw luide roepen: zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.
20 De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien.
21 Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit
voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan.
26 Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de
zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op de dag dat JHWH de breuk
van Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht, zal genezen.
27 Zie, de Naam van JHWH komt van ver, Zijn toorn brandt – de last is zwaar – Zijn lippen zijn
vol gramschap, Zijn tong is als verterend vuur.
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28 Zijn adem is als een overstromende beek, die reikt tot de hals, om de heidenvolken te wannen met de wan van nutteloosheid; en een toom die doet dwalen, ligt op de kaken van de volken.
29 Er zal een lied bij u zijn, als in de nacht waarin men zich heiligt voor een feest; en blijdschap
van hart, als bij iemand die met fluitspel voortgaat om te komen tot de berg van JHWH, tot de
Rots van Israël.
30 JHWH zal Zijn majestueuze stem doen horen, Hij zal het neerkomen van zijn arm doen zien
in grimmige toorn: een vlam van verterend vuur, slagregens, een vloed, hagelstenen.
31 Want door de stem van JHWH zal Assyrië verpletterd worden, hij die met de roede sloeg.
32 En overal waar de door God beschikte staf voorbij is getrokken, overal waarop JHWH die
heeft doen rusten, zullen er tamboerijnen en harpen zijn, want met alles in beroering brengende
strijdhandelingen zal Hij hen bestrijden.
33 Want de verbrandingsplaats is al eerder gereedgemaakt, ook voor de koning is hij in gereedheid gebracht. Hij heeft hem diep gemaakt en wijd. Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in
overvloed. De adem van JHWH zal hem aansteken als een zwavelstroom.
Jesaja 33:17-24
17 Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in Zijn schoonheid. Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien.
18 Uw hart zal de verschrikking overdenken: Waar is de schrijver? Waar is de betaalmeester?
Waar is hij die de torens telt?
19 Het onbeschaamde volk zult u niet meer zien, het volk met zo'n onbegrijpelijke taal dat je het
niet begrijpen kunt, met die bespottelijke tongval; het is niet te verstaan.
20 Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden, waarvan de pinnen voor altijd niet
uitgetrokken zullen worden en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden.
21 Want JHWH zal daar in Zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, van brede
stromen zijn. Geen roeiboot zal erop varen, geen statig schip zal er passeren.
22 JHWH is immers onze Rechter, JHWH is onze Wetgever, JHWH is onze Koning; Híj
zal ons verlossen.
23 Uw touwen hangen slap, ze houden hun mast niet op zijn plaats, ze spannen het zeil niet uit.
Dan wordt er een rijke buit verdeeld, zelfs verlamden roven buit.
24 Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, zal vergeving van
ongerechtigheid hebben ontvangen.
Jesaja 34:1-4, 8-12
1 Kom naar voren, heidenvolken, om te luisteren! Sla er acht op, natiën! Laat de aarde luisteren en al wat zij bevat, de wereld, en alles wat daarop uitspruit!
2 Want de grote toorn van JHWH richt zich tegen alle heidenvolken, Zijn grimmigheid tegen heel hun legermacht. Hij heeft hen met de ban geslagen, hen overgegeven ter slachting.
3 Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opstijgen. De bergen zullen wegsmelten door hun bloed.
4 Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een
boekrol, en heel zijn leger zal vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok, en zoals vijgen
vallen van een vijgenboom.
8 Want het zal zijn de dag van de wraak van JHWH, het jaar van de afrekening om de
rechtszaak van Sion.
9 Zijn beken zullen veranderd worden in pek, en zijn stof in zwavel; ja, zijn land zal worden tot
brandend pek.
10 's Nachts en ook overdag zal het niet geblust worden, voor eeuwig zal zijn rook opstijgen.
Van generatie op generatie zal het verwoest blijven, tot in alle eeuwigheden zal niemand erdoorheen trekken.
11 Kauw en nachtuil zullen het in bezit nemen, ransuil en raaf zullen daar wonen. Hij zal er het
meetlint van de woestheid over uitspannen en het paslood van de leegte.
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12 Zijn edelen – maar zij zijn er niet – zal men tot het koningschap roepen: met al zijn vorsten is
het gedaan.
Jesaja 35:1-10
1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in
bloei staan als een roos.
2 Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister
van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van JHWH, de glorie van onze God.
3 Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën;
4 zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak
zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u verlossen.
5 Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen
worden geopend.
6 Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in
de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis.
7 Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen; op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen.
8 Daar zal zijn een effen baan, een weg; de heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs
dwazen zullen niet dwalen.
9 Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen; ze zullen daar niet
aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen.
10 Want wie door JHWH zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen
met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij
verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.
Jesaja 43:1-7
1 Maar nu, zo zegt JHWH, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.
2 Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.
3 Want Ik ben JHWH, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld
voor u gegeven, Cusj en Seba in uw plaats.
4 Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. Daarom heb Ik
mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel.
5 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.
6 Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn
zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde.
7 Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.
Jesaja 44:1-7
1 Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb!
2 Zo zegt JHWH, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees niet
bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb.
3 Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.
4 Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen.
5 De een zal zeggen: Ik ben van JHWH, een ander zal zich noemen met de naam Jakob,
weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van JHWH, en de erenaam Israël aannemen.
6 Zo zegt JHWH, de Koning van Israël, zijn Verlosser, JHWH der legermachten: Ik ben de
Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.
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7 En wie kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een
eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal,
hun bekendmaken.
Jesaja 45:14-19, 25
14 Zo zegt JHWH: De arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cusjieten, en de Sabeeërs, mannen van grote lengte, zullen naar u overgaan en zullen van u zijn. Zíj
zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij zich buigen, zij zullen u
smeken en zeggen: Voorzeker, God is bij u, en niemand anders; er is geen andere God.
15 Voorwaar, U bent een God Die Zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland.
16 Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden, tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden.
17 Israël echter wordt door JHWH verlost: een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd
en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit!
18 Want zo zegt JHWH, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en
haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest
zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen: Ik ben JHWH, en
niemand anders.
19 Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het
nageslacht van Jakob niet gezegd: Zoek Mij tevergeefs. Ik ben JHWH, Die gerechtigheid
spreekt, Die bekendmaakt wat billijk is.
25 Echter in JHWH zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van
Israël.
Jesaja 48:8-11
8 Nee, u hebt ze niet gehoord, ook hebt u ze niet geweten, ook is uw oor van oudsher niet geopend geweest, want Ik wist dat u volkomen trouweloos handelen zou en dat u van de moederschoot af een overtreder wordt genoemd.
9 Omwille van Mijn Naam stel Ik Mijn toorn uit, omwille van Mijn roem zal Ik Mij bedwingen, u ten goede, zodat Ik u niet zal uitroeien.
10 Zie, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende.
11 Omwille van Mij, omwille van Mij doe Ik het, want hoe zou Mijn Naam ontheiligd worden! Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.
Jesaja 49:4-16, 22-26
4 Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij JHWH, en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God.
5 En nu zegt JHWH, Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen – maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal Ik
verheerlijkt worden in de ogen van JHWH, en Mijn God zal Mijn kracht zijn.
6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen
van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.
7 Zo zegt JHWH, de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen de verachte Ziel, tegen Hem
van Wie het volk een afschuw heeft, tegen de Knecht van heersers: Koningen zullen het
zien en opstaan, vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen, omwille van JHWH, Die getrouw is, de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft.
8 Zo zegt JHWH: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil
heb Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de
aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen,
9 om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn.
10 Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want
hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen.
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11 Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden.
12 Zie, sommigen zullen van ver komen: zie, anderen uit het noorden en uit het westen, en
weer anderen uit het land Sinim.
13 Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want JHWH heeft Zijn
volk getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.
14 Sion zegt echter: JHWH heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten.
15 Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar
schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten.
16 Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij.
22 Zo zegt de Heere JHWH: 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 JHWH ben: zij zullen niet beschaamd worden die Mij verwachten.
24 Zou een machtig man zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een rechtvaardige kunnen ontkomen?
25 Maar zo zegt JHWH: Ja, de gevangenen van een machtig man zullen hem ontnomen worden,
en de buit van een geweldpleger zal ontkomen. Die u ter verantwoording roepen, zal Ík ter
verantwoording roepen, uw kinderen zal Ík verlossen.
26 Ik zal hen die u onderdrukken, hun eigen vlees te eten geven, en van hun eigen bloed
zullen zij dronken worden als van jonge wijn. En alle vlees zal gewaarworden dat Ik, JHWH, uw Heiland ben, uw Verlosser, de Machtige van Jakob.
Jesaja 51:3, 11, 16-23
3 Want JHWH zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van JHWH. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang.
11 Zo zullen wie door JHWH zijn vrijgekocht, terugkeren en met gejuich in Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en
gezucht zullen wegvluchten.
16 Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw van Mijn hand, om de hemel
te planten en de aarde te grondvesten, om te zeggen tegen Sion: U bent Mijn volk.
17 Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem! U die uit de hand van JHWH gedronken hebt de
beker van Zijn grimmigheid; de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken,
opgedronken.
18 Er is niemand die haar zachtjes leidt van al de kinderen die zij heeft gebaard; er is niemand
die haar hand grijpt onder al de kinderen die zij heeft grootgebracht.
19 Deze twee dingen zijn u overkomen. Wie betuigt u zijn medeleven? Er is verwoesting en ondergang, honger en zwaard. Door wie zal Ik u troosten?
20 Uw kinderen zijn uitgeput, zij liggen op de hoeken van alle straten, als een antilope in een
net; zij zijn vol van de grimmigheid van JHWH, van de bestraffing door uw God.
21 Daarom, luister toch hiernaar, u die ellendig bent, dronken, maar niet van wijn.
22 Zo zegt uw Heere, JHWH en uw God, Die voor Zijn volk een rechtszaak zal voeren:
Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker van Mijn
grimmigheid – u zult die voortaan niet meer drinken.
23 Maar Ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven, die tegen uw ziel zeiden:
Werp je neer, dan lopen wij over je heen. En u legde uw rug neer als was u aarde, als was u de
straat voor wie daaroverheen gaan.
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Jesaja 52:1-10
1 Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad! Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen.
2 Schud het stof van u af, sta op, zet u neer, Jeruzalem, maak de ketenen om uw hals los, gevangene, dochter van Sion!
3 Want zo zegt JHWH: Voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost.
4 Want zo zegt de Heere JHWH: Vroeger daalde Mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, en Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt.
5 En nu, wat staat Mij hier te doen? spreekt JHWH. Want Mijn volk is voor niets weggevoerd,
zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt JHWH, en voortdurend, heel de dag, wordt Mijn
Naam gelasterd.
6 Daarom zal Mijn volk Mijn Naam kennen; daarom, op die dag, zal het weten dat Ik het Zelf
ben Die spreekt: Zie, hier ben Ik.
7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat
horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion
zegt: Uw God is Koning.
8 Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog
in oog, als JHWH terugkeert naar Sion.
9 Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want JHWH heeft Zijn volk
getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost.
10 JHWH heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken; en alle einden
der aarde zien het heil van onze God.
Jesaja 54:1-14, 17
1 Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, u die
geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de
getrouwde, zegt JHWH.
2 Vergroot de plaats voor uw tent, laat men uw tentkleden wijd uitspannen, wees niet terughoudend,
verleng uw touwen, sla uw pinnen vast.
3 Want u zult zich rechts en links uitbreiden, uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit
nemen en de verlaten steden bevolken.
4 Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u
zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken
aan de smaad van uw weduwschap.
5 Want uw Maker is uw Man, JHWH der legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de
Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden.
6 Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept JHWH u, de vrouw van de jeugd,
die afgewezen was, zegt uw God.
7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen.
8 In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen,
maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt JHWH, uw Verlosser.
9 Want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van
Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u
toornen zal en u niet meer bestraffen zal.
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 JHWH, uw Ontfermer.
11 U, ellendige, door stormweer voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik zal uw stenen leggen in
schitterend zilverwit, Ik zal u grondvesten op saffieren,
12 uw torens maken van kristal, uw poorten van robijn, heel uw omwalling van edelsteen.
13 Al uw kinderen zullen door JHWH onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal
groot zijn.
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14 U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking, want u
zult niet bevreesd zijn, en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen.
17 Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in
het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van JHWH, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt JHWH.
Jesaja 59:19-21
19 Dan zullen zij de Naam van JHWH vrezen vanwaar de zon ondergaat, en Zijn heerlijkheid
van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van JHWH de banier tegen hem oprichten.
20 En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren,
spreekt JHWH.
21 Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt JHWH: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn
woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond
van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt
JHWH, van nu aan tot in eeuwigheid.
Jesaja 60:1-22
1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van JHWH gaat over u op.
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u
zal JHWH opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe.
Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden.
5 Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want
de menigte van de zee zal zich naar u toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal
naar u toe komen.
6 Een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van Midian en Efa. Zij allen uit
Sjeba zullen komen, goud en wierook zullen zij aandragen, zij zullen de loffelijke daden
van JHWH boodschappen.
7 Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, de rammen van Nebajoth staan
u ten dienste; ze zullen als een welgevallig offer komen op Mijn altaar en Ik zal aan Mijn luisterrijk huis aanzien geven.
8 Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar hun til?
9 Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn
om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar de Naam van
JHWH, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt.
10 Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen, want in
Mijn grote toorn heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd.
11 Uw poorten zullen steeds openstaan; dag en nacht zullen ze niet gesloten worden, opdat
men het vermogen van de heidenvolken naar u toe zal brengen en hun koningen naar u toe
geleid zullen worden.
12 Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken
zullen totaal verwoest worden.
13 De luister van de Libanon zal naar u toe komen, cipres, plataan en dennenboom tezamen, om
de plaats van Mijn heiligdom aanzien te geven, en Ik zal de plaats van Mijn voeten verheerlijken.
14 Ook zullen, zich buigend, naar u toe komen de kinderen van hen die u onderdrukt hebben, en allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen, en zij zullen u noemen: Stad van JHWH, het Sion van de Heilige van Israël.
15 In plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest, zodat niemand door u heen trok,
zal Ik u tot een eeuwige glorie maken, tot een vreugde van generatie op generatie.
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16 U zult de melk van de heidenvolken zuigen, ja, u zult aan de borst van koningen zuigen; dan
zult u weten dat Ik, JHWH, uw Heiland ben, en uw Verlosser, de Machtige van Jakob.
17 In plaats van koper zal Ik goud brengen, in plaats van ijzer zal Ik zilver brengen, in plaats
van hout koper, in plaats van stenen ijzer. En als uw opzichter stel Ik vrede aan en als uw opzieners gerechtigheid.
18 Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen
binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof.
19 De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal u de maan niet
verlichten, maar JHWH zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad.
20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want JHWH zal
voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen.
21 Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit
nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden.
22 De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk; Ík, JHWH, zal dit te
zijner tijd spoedig doen komen.
Jesaja 61:4-9
4 Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer
oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie.
5 Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn.
6 Ú echter zult genoemd worden: priesters van JHWH, men zal u noemen: dienaren van onze
God. U zult het vermogen van heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister.
7 In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom
zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap
hebben.
8 Want Ik, JHWH, heb het recht lief, Ik haat roof bij het brandoffer, en Ik zal geven dat hun
werk in waarheid zal zijn en Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten.
9 Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden, en hun nakomelingen te midden
van de volken. Allen die hen zien, zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat JHWH
heeft gezegend.
Jesaja 62:1-12
1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat
haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel.
2 De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister; u zult met een
nieuwe naam genoemd worden, die de mond van JHWH bepalen zal.
3 U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van JHWH en een koninklijke tulband in de hand
van uw God.
4 Tegen u zal niet meer gezegd worden: verlatene, en tegen uw land zal niet meer gezegd
worden: woestenij, maar u zult genoemd worden: Mijn welgevallen is in haar, en uw land:
getrouwde; want JHWH verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden.
5 Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u;
zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden.
6 Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en
heel de nacht niet. U die het volk aan JHWH doet denken, gun u geen rust.
7 Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof
op aarde.
8 JHWH heeft gezworen bij Zijn rechterhand en bij Zijn sterke arm: Nooit zal Ik uw koren
meer geven als voedsel aan uw vijanden, en nooit zullen vreemdelingen meer uw nieuwe wijn
drinken waarvoor u zich ingespannen hebt!
9 Maar wie het inzamelen, zullen het eten en JHWH prijzen, en wie hem oogsten, zullen hem
drinken in de voorhoven van Mijn heiligdom.
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10 Ga door, ga door, de poorten door, bereid de weg voor het volk, verhoog, verhoog de gebaande weg, zuiver hem van stenen, steek een banier omhoog boven de volken.
11 Zie, JHWH heeft het doen horen tot aan het einde der aarde: Zeg tegen de dochter van
Sion: Zie, uw heil komt, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich en Zijn arbeidsloon gaat voor
Hem uit.
12 Zij zullen hen noemen: het heilige volk, de verlosten van JHWH, en u zult genoemd
worden: Gezochte, Stad die niet verlaten is.
Jesaja 63:1-6
1 Wie is Deze Die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bozra, Die luisterrijk is in Zijn
gewaad, Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die spreek in gerechtigheid, Die
machtig ben om te verlossen.
2 Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers
treedt?
3 Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden
in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat,
heel Mijn gewaad heb Ik besmet.
4 Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen.
5 Ik keek rond, maar er was niemand die hielp; Ik ontzette Mij, want er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft, en Mijn grimmigheid, die heeft Mij
ondersteund.
6 Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn, Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid, Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen.
Jesaja 65:17-25
17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet
meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.
18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap.
19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. In haar zal geen
stem van geween meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw.
20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die
zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar
een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.
21 Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht
eten.
22 In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de
dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen
lang genieten van het werk van hun handen.
23 Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want
zij zijn het nageslacht van de gezegenden door JHWH, en hun nakomelingen met hen.
24 En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík
zal horen.
25 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een
rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf
aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt JHWH.
Jesaja 66:12-16, 18-24
12 Want zo zegt JHWH: Zie, Ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier, en de
luister van de heidenvolken als een alles wegspoelende beek. Dan zult u zuigen, u zult op de
heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden.
13 Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u getroost worden!
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14 U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn, en uw gebeente zal groeien als het jonge gras. Dan
zal de hand van JHWH gekend worden door Zijn dienaren, maar op Zijn vijanden zal Hij toornig zijn.
15 Want zie, JHWH zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van
vuur.
16 Want met vuur en met Zijn zwaard zal JHWH een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij
die door JHWH dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.
18 Ik ken hun werken en hun gedachten! De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen
zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien.
19 En Ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal uit hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken, Tarsis, Pul, Lud, de boogschutters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden, die geen tijding over Mij hebben gehoord en die Mijn heerlijkheid niet
hebben gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen.
20 En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan JHWH, op
paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen, naar Mijn heilige
berg toe, naar Jeruzalem, zegt JHWH, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar
het huis van JHWH brengen.
21 Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt JHWH.
22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht
zullen blijven staan, spreekt JHWH, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven
staan.
23 En het zal geschieden dat van nieuwemaan tot nieuwemaan en van sabbat tot sabbat alle
vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt JHWH.
24 En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en
zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.
Jeremia 3:17-18
17 In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van JHWH noemen. Alle heidenvolken zullen er
samenstromen, tot de Naam van JHWH, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde,
boosaardige hart achternagaan.
18 In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. Tezamen zullen zij komen
uit het land in het noorden naar het land dat Ik uw vaderen in erfelijk bezit heb gegeven.
Jeremia 16:14-15
14 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar
JHWH leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft,
15 maar: Zo waar JHWH leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen
waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik
hun vaderen gegeven heb.
Vergelijk 7:7: dan zal Ik u in deze plaats, in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, laten
wonen, eeuw uit en eeuw in.
Jeremia 23:2-8
2 Daarom, zo zegt JHWH, de God van Israël, van de herders die Mijn volk weiden: Ú hebt Mijn
schapen overal verspreid en verdreven, en u hebt niet naar ze omgezien. Zie, Ik ga u uw slechte
daden vergelden, spreekt JHWH.
3 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 JHWH.
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5 Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, 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: JHWH ONZE GERECHTIGHEID.
7 Daarom zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar JHWH
leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte,
8 maar: Zo waar JHWH 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.
Jeremia 30:3, 7-11
3 Want zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt JHWH, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik
hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen.
7 Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor
Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.
8 Want op die dag zal het geschieden, spreekt JHWH der legermachten, dat Ik zijn juk van uw
nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten
dienen,
9 maar zij zullen JHWH, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan.
10 U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt JHWH, wees niet ontsteld, Israël,
want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap,
zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, en niemand hem schrik aanjaagt.
11 Want Ik ben met u, spreekt JHWH, 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.
Jeremia 31:27-28, 31-40
27 Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van dieren.
28 Dan zal het gebeuren, dat Ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten, zoals Ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg te rukken en af te breken, om omver te halen en te vernielen, en hun kwaad aan te doen, spreekt JHWH.
31 Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, 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 uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík
hen getrouwd had, spreekt JHWH.
33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt
JHWH: 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 JHWH, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe,
spreekt JHWH. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.
35 Zo zegt JHWH, 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, JHWH der legermachten is Zijn Naam.
36 Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt JHWH,
dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle
dagen!
37 Zo zegt JHWH: 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 JHWH.
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38 Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat de stad herbouwd zal worden voor JHWH, van de
Hananeëltoren tot aan de Hoekpoort,
39 en dat het meetlint nog verder zal lopen, rechtdoor, tot aan de heuvel Gareb en zal afbuigen
naar Goa.
40 Heel het dal met de dode lichamen en de as en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de
hoek van de Paardenpoort naar het oosten toe, zal een heiligheid voor JHWH zijn. Voor eeuwig
zal er niets meer worden weggerukt of afgebroken.
Jeremia 32:37-42
37 Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in Mijn
grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen
naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen.
38 Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn.
39 Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, en
hun kinderen na hen.
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.
41 Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land
planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel.
42 Want zo zegt JHWH: Zoals Ik al dit grote onheil over dit volk gebracht heb, zo zal Ik
ook al het goede over hen brengen dat Ik over hen uitspreek.
Jeremia 33:14-16, 20-26
14 Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik het goede woord gestand zal doen dat Ik
gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda.
15 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen.
Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.
16 In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men
de stad noemen zal: JHWH ONZE GERECHTIGHEID.
20 Zo zegt JHWH: 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 JHWH kwam tot Jeremia:
24 Hebt u niet gemerkt wat dit volk spreekt: De twee geslachten die JHWH verkozen had, die
heeft Hij nu verworpen? Ja, zij verwerpen Mijn volk, zodat het voor hen geen volk meer is.
25 Zo zegt JHWH: 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.
Jeremia 50:4-5, 20
4 In die dagen en in die tijd, spreekt JHWH, zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeeërs tezamen – al wenend zullen zij hun weg gaan – en zij zullen JHWH, hun God, zoeken.
5 Zij zullen vragen naar Sion, hun gezicht gericht op de weg daarheen. Zij zullen komen en bij
JHWH gevoegd worden met een eeuwig verbond, het zal niet vergeten worden.
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20 In die dagen en in die tijd, spreekt JHWH, zal gezocht worden naar de ongerechtigheid
van Israël, maar die zal er niet zijn, en naar de zonden van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden, want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik laat overblijven.
Ezechiël 36:19-38
19 Ik verstrooide hen onder de heidenvolken en zij werden verspreid over de landen. Ik heb hen
geoordeeld overeenkomstig hun weg en overeenkomstig hun daden.
20 Toen zij aankwamen bij de heidenvolken waarheen zij gegaan waren, ontheiligden zij Mijn
heilige Naam, omdat men van hen zei: Deze mensen zijn het volk van JHWH en toch zijn zij uit
Zijn land vertrokken.
21 Maar Ik spaarde hen vanwege Mijn heilige Naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren.
22 Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere JHWH: Ik doe het niet om u,
huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken
waarheen u gegaan bent.
23 Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik JHWH ben, spreekt de Heere
JHWH, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.
24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar
uw land brengen.
25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al
uw stinkgoden zal Ik u reinigen.
26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het
hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
27 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.
29 Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het
veel doen worden: Ik zal u geen hongersnood opleggen.
30 Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen, zodat u onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt.
31 U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren, herinneren. U zult walgen
van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden.
32 Ik doe het niet omwille van u, spreekt de Heere JHWH, laat dat u bekend zijn. Schaam u en
word te schande vanwege uw wegen, huis van Israël.
33 Zo zegt de Heere JHWH: Op de dag dat Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik
de steden doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden.
34 Het verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van een woestenij te zijn voor de ogen van
ieder die erdoorheen trekt.
35 Zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond.
36 Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn, weten dat Ik, JHWH, Zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ík, JHWH, heb gesproken en Ik zal het
doen.
37 Zo zegt de Heere JHWH: Opnieuw zal Ik hierom door het huis van Israël gevraagd worden
om dit voor hen te doen. Ik zal hen even talrijk aan mensen maken als aan schapen.
38 Als met de geheiligde schapen, als met de schapen van Jeruzalem op hun vaste feestdagen, zo
vol zullen de verwoeste steden worden met kudden mensen. Dan zullen zij weten dat Ik JHWH
ben.
Ezechiël 37:21-28
21 En spreek tot hen: Zo zegt de Heere JHWH: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar
hun land brengen.
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22 Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één
Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in
twee koninkrijken verdeeld zijn.
23 Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden,
waar zij gezondigd hebben, en Ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en
Ík zal een God voor hen zijn.
24 En Mijn Knecht David [= de Davidische Messiaanse Koning] zal Koning over hen zijn.
Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn
verordeningen in acht nemen en die houden.
25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin
uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David [= de Davidische Messiaanse Koning] zal
tot in eeuwigheid hun Vorst zijn.
26 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 JHWH ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn.
Ezechiël 39:25-29
25 Daarom, zo zegt de Heere JHWH: Ik zal nu een omkeer brengen in de gevangenschap van
Jakob, Ik zal Mij ontfermen over heel het huis van Israël en Ik zal het opnemen voor Mijn heilige Naam.
26 Zij zullen hun schande moeten dragen, en heel hun trouwbreuk, die zij tegenover Mij gepleegd hebben toen zij onbezorgd in hun land woonden en er niemand was die hun schrik aanjoeg.
27 Wanneer Ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun
vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden.
28 Dan zullen zij weten dat Ik, JHWH, hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in
ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven.
29 Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis
van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere JHWH.
Ezechiël 43:2-9
2 En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten, en
Zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, en de aarde werd verlicht vanwege Zijn
heerlijkheid.
3 En de aanblik van het visioen dat ik zag, was als het visioen dat ik gezien had, toen ik kwam
om de stad te gronde te richten. Het waren visioenen als het visioen dat ik aan de rivier de Kebar
gezien had. Toen wierp ik mij met het gezicht ter aarde.
4 En de heerlijkheid van JHWH kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag.
5 Toen hief de Geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van
JHWH had het huis vervuld.
6 Daarop hoorde ik Iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de Man naast mij bleef staan,
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.
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8 Terwijl zij hun drempel bij Mijn drempel plaatsten en hun deurpost naast Mijn deurpost, zodat
er alleen een muur tussen Mij en hen was, verontreinigden zij Mijn heilige Naam met hun gruweldaden, die zij deden, zodat Ik hen ombracht in Mijn toorn.
9 Nu zullen zij hun hoererij en de dode lichamen van hun koningen ver van Mij houden, zodat
Ik voor eeuwig onder hen wonen zal.
Daniël 2:34-35, 44-45
34 Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat
beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die.
35 Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze
werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde
de hele aarde.
44 In de dagen van die koningen [= 10 koningen/tenen, 2:41, 42; vgl. 10 koningen/horens in
7:24] zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet
te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het
zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig
standhouden.
45 Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen,
die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten
wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.
Daniël 7:13-14, 24-27
13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als
een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen.
14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen
moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.
24 En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen
zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij
vernederen.
25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te
gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn
hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd [= de 3 ½ jaren van de 2de
helft van de 70ste jaarweek].
26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem
verdelgen en volledig vernietigen.
27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de
hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk
zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.
Daniël 9:24-27 (Zie hierbij: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf).
24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk [= Daniëls volk: Israël] en uw heilige stad [=
Jeruzalem], om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te
verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.
25 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om
Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig
weken [voor een totaal van 69 jaarweken]. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden,
maar wel in benauwde tijden.
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26 Na de tweeënzestig weken [die de eerste 7 weken volgen, voor een totaal van 69 jaarweken]
zal de Messias uitgeroeid worden [kruisdood], maar het zal niet voor Hemzelf zijn [voor Zijn
aardse koninkrijksglorie]. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal [niet de vorst zelf
maar “het volk” van die vorst (de profetische figuur in 7:8, 20-21, 24-26) zoals gezien in volgend vers 27], zal de stad en het heiligdom te gronde richten [zoals vervuld in 70 nC. door
het Romeinse “volk”, na een bijna 40-jarige kloof vanaf de 69 jaarweken en de uitroeiing van de
Messias]. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog
zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is.
27 Hij [de Romeinse vorst die zal komen, hiervoor genoemd] zal voor velen het verbond versterken, één week lang [de finale zeven jaren van de 70ste jaarweek, op een niet geopenbaarde
tijd, volgend op de 70 nC-verwoesting van “de stad en het heiligdom”]. Halverwege de week
[in het midden van de 70ste jaarweek, na 3 ½ jaren] zal Hij slachtoffer en graanoffer doen
ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding,
die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste [De finale 3 ½ jaren van de 70ste
week, waarvan ook gesproken wordt in 7:25 (in connectie met het komende Romeinse Rijk) en
opnieuw in 12:7].
Daniël 12:11
11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende
gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen [3 ½ jaren plus 30 dagen].
Hosea 2:15-22; 3:4-5
15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt JHWH, dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet
meer zult noemen: mijn Baäl!
16 Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer
gedacht worden.
17 Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in
de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen
verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen.
18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid
en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid.
19 In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult JHWH kennen.
20 Op die dag zal het geschieden, spreekt JHWH, dat Ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren
en die zal de aarde verhoren.
21 Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren, en die zullen Jizreël verhoren.
22 En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen over Lo-Ruchama. Ik zal zeggen
tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God!
4 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 JHWH, hun God, zoeken en David, hun koning.
Zij zullen zich in diep ontzag tot JHWH en Zijn goedheid wenden, in later tijd.
Joël 2:1-2, 10-11
1 Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van JHWH komt, ja, is nabij!
2 Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de
dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er
niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie
op generatie.
10 Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en
de sterren trekken hun licht in.
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11 En JHWH laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van JHWH en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?
Joël 3:1-2, 12-21
1 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.
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 JHWH 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 JHWH zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten
klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar JHWH is een toevlucht voor Zijn volk
en een vesting voor de Israëlieten.
17 Dan zult u weten dat Ik, JHWH, 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 JHWH 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
JHWH zal wonen in Sion.
Amos 9:11-15
11 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 JHWH, Die dit doet.
13 Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen 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 JHWH, uw God.
Micha 4:1-7, 11-13
1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van JHWH 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
JHWH, 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 JHWH uit Jeruzalem.
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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 JHWH der 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 JHWH, onze God, voor eeuwig en altijd.
6 Op die dag, spreekt JHWH, zal Ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is
en wie Ik kwaad aangedaan heb.
7 Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk,
en JHWH zal over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid.
11 Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden, en laten onze ogen Sion aanschouwen.
12 Zíj echter kennen de gedachten van JHWH niet. Zij begrijpen Zijn raadsbesluit niet:
dat Hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven op de dorsvloer.
13 Sta op en dors, dochter van Sion, want Ik zal uw hoorn van ijzer maken en uw hoeven
van brons. U zult vele volken verpletteren en Ik zal hun winstbejag met de ban slaan: het is
voor JHWH, hun vermogen is voor de Heere van heel de aarde.
Zefanja 3:8, 11-20
8 Daarom, verwacht Mij, spreekt JHWH, op de dag dat Ik opsta om buit te halen, want Mijn
oordeel is de heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te brengen, om over hen
Mijn gramschap uit te storten, heel Mijn brandende toorn. Want door het vuur van Mijn
na-ijver zal heel dit land verteerd worden.
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 JHWH 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 JHWH heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning
van Israël, JHWH, 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 JHWH, 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 JHWH.
Zacharia 12:2-3, 6-10
2 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.
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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.
6 Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een
brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren
en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.
7 En JHWH zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David
en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda.
8 Op die dag zal JHWH de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt,
zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als de Engel van
JHWH voor hun ogen.
9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal
willen wegvagen.
10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.
Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen
over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.
Zacharia 13:1-2
1 Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van
Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.
2 Op die dag zal het gebeuren, spreekt JHWH der legermachten, dat Ik uit het land de namen
van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen.
Zacharia 14:1-5, 9-11
1 Zie, er komt een dag voor JHWH 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 JHWH 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 JHWH, mijn God, komen: al de heiligen met U!
9 JHWH zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal JHWH de Enige zijn en
Zijn Naam de enige.
10 Heel het land zal als de Vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem.
Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de Hoekpoort, en van de Hananeëltoren
af tot aan de perskuipen van de koning.
11 Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen.
Mattheüs 6:10
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
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Mattheüs 11:11
11 Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter
is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen [bij haar oprichting], is groter dan hij [Johannes de Doper; hij is vandaag vóór de oprichting van het koninkrijk].
Mattheüs 19:28
28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn [koninkrijks-] heerlijkheid, ook
zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.
Mattheüs 24:21-22, 27-31. Zie hierbij: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/RedeLaatste-Dingen.pdf en http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf.
21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van
de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.
22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille
van de uitverkorenen [gelovige Joodse overblijfsel] zullen die dagen ingekort worden.
27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal
ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
28 Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.
29 En meteen na de verdrukking van die dagen [de 70ste jaarweek] zal de zon verduisterd
worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen
en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen
al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij
op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen [Zijn gelovige Joodse overblijfsel] bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene
uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
Mattheüs 25:31-36, 40-41, 45. Zie hierbij: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/RedeLaatste-Dingen.pdf en http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf (schema)
en http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bedelingen.pdf (schema).
31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn [koninkrijks-] heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn [koninkrijks-] heerlijkheid.
32 En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.
33 En Hij zal de schapen [gelovigen van alle landen] aan Zijn rechterhand zetten, maar de
bokken [ongelovigen van alle landen] aan Zijn linkerhand.
34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van
Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.
35 Want [tijdens de verdrukking van de 70ste jaarweek] Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij
gastvrij onthaald.
36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de
gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze
geringste broeders van Mij [Mijn gelovige Joodse overblijfsel] gedaan hebt, hebt u dat voor
Mij gedaan.
41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn [ongelovigen uit de naties]: Ga
weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.
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45 Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten [Mijn gelovige Joodse overblijfsel] niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan.
Markus 13:19-20, 24-27. Zie hierbij: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-LaatsteDingen.pdf en http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf.
19 Want die dagen zullen dagen van zo’n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het
begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal.
20 En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter
wille van de uitverkorenen [het gelovige Joodse overblijfsel], die Hij heeft uitverkoren, heeft
Hij die dagen ingekort.
24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal
zijn schijnsel niet geven.
25 En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen
heftig bewogen worden.
26 En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en
heerlijkheid.
27 En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen [Zijn gelovige Joodse overblijfsel] bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.
Markus 15:43
43 kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, die zelf ook het Koninkrijk van
God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus
te vragen.
Lukas 1:31-33
31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.
32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal
Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.
Lukas 1:54-55
54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te
denken,
55 zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.
Lukas 1:67-75
67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde:
68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.
69 En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht,
70 zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen
geweest zijn,
71 namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten,
72 om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond,
73 de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven,
74 dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees,
75 in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.
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Lukas 17:24
24 Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder
de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag.
Lukas 19:11-12
11 Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een gelijkenis uit, die Hij eraan toevoegde omdat
Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken.
12 Hij zei dan: Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een
koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren [om het op te richten en te manifesteren].
Lukas 21:24b-28, 31, 34-35. Zie hierbij: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/RedeLaatste-Dingen.pdf en http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf.
24b En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen
vervuld zullen zijn.
25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.
26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de
wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en
heerlijkheid.
28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op,
omdat uw [het gelovige Joodse overblijfsel] verlossing nabij is.
31 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van
God nabij is.
34 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt.
35 Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen.
Lukas 22:18
18 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk
van God gekomen is.
Lukas 23:42
42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.
Lukas 23:51
51 Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelwijze. Hij kwam uit Arimathea, een
stadvan de Joden, en verwachtte ook zelf het Koninkrijk van God.
Lukas 24:25-26
25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de
profeten gesproken hebben!
26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn [koninkrijks-] heerlijkheid ingaan?
Johannes 18:36
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld [als bron en hoedanigheid, niet
als sfeer of rijk; vgl. de taal van Joh. 17:14, 16]. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was,
zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd [d.w.z. geen
dood aan het kruis] zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.
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[De door van Christus, volgens Gods eeuwige raadsbesluit (1 Pet. 1:19-20), was de door God
bepaalde manier (de enige manier) om verzoening te brengen voor zonde, om daardoor verlossing en zegen te voorzien voor zowel Gods aardse volk (Israël) als Zijn Gemeente of Kerk.
Geen Kruis, geen Koninkrijk, en dus geen oprichting van Israëls heerlijke, eeuwige koninkrijk
bij Zijn terugkeer in grote kracht en heerlijkheid].
Vergelijk Openbaring 11:15
15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld [of: wereld-koninkrijk] zijn van onze Heere en van Zijn
Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
“There is only one other passage I need refer to - John 18:36, ‘My kingdom is not of this world.’
Does C.G.T. mean to say, that this world will not be made the kingdom of Christ? He knows
this would be entirely contrary to Christian hope and faith [regardless of whether one is a premillennialist, amillennialist, or postmillennialist]. Then the question is its character, the source
of its power. ‘It is not from hence’: that I indeed believe. Would that other Christians would
own the truth! As to how it is to be brought under His power, we must refer to other scriptures
where this power, and in what way used, is sufficiently spoken of I use, as an example, C.G.T.'s
reference, Psalm 2:6-12” - J.N. Darby, The Collected Writings of J.N. Darby, Vol. 2, p. 83
Handelingen 1:6-7
6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het
Koninkrijk weer herstellen?
7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader
in Zijn eigen macht gesteld heeft,
Handelingen 3:19-21
19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,
20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is.
21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.
Handelingen 17:31
31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen [en erover heersen] door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij
aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.
Romeinen 11:1a, 2a, 11-15, 24-36
1a Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk [Israël als natie] verstoten? Volstrekt niet!
2a God heeft Zijn volk [Israël als natie], dat Hij van tevoren kende, niet verstoten.
11 Ik zeg dan: Zijn zij [Israël als natie] soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen [als
eind van hun natie] 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 [Israël als natie terzijde gesteld] verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming [Israël als natie hersteld] anders dan leven uit de
doden?
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24 Want als u [de naties] 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 [Israël als natie] 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 [Israël als natie] is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
26 En zo [of dus, op de volgende manier] zal heel Israël zalig [= gered; in contrast met 11:25 &
9:6. In de komende dag zal Israël als natie, als een geheel, gered en gerechtvaardigd worden, en
bevrijd van alle ongelovige Joden] 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 [in de huidige dag] vanwege u [de
naties], maar wat de [nationale] verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen [en de onherroepelijke beloften en verbonden die Hij maakte en met hen sloot].
29 Want de genadegaven en de roeping van God [voor Israël als natie] zijn onberouwelijk.
30 Zoals ook u [de naties] immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid,
31 zo zijn ook zij [Israël als natie] 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.
33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk
zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!
34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?
35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden?
36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Galaten 3:15, 17-18
15 Broeders, ik spreek op menselijke wijze: Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is
geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe.
17 Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog
op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderddertig jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen.
18 Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte; maar aan Abraham heeft
God die door de belofte genadig geschonken.
2 Thessalonicenzen 2:1-12
1 En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem,
2 dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de
geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de
dag van Christus al aangebroken zou zijn.
3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval
gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf [de Antichrist], geopenbaard is,
4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt,
zodat hij als God in de tempel van God [tijdens de 2de helft van de 70ste jaarweek] gaat zitten
en zichzelf als God voordoet.
5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was?
6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.
7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand [de Heilige
Geest] die hem nu weerhoudt, totdat hij [de Heilige Geest] uit het midden verdwenen is [Hij zal
weer weggaan in de zin zoals Hij op Pinksterdag is gekomen].
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8 En dan zal de wetteloze [de Antichrist] geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren
door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;
9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en
wonderen van de leugen,
10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,
12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen
hebben gehad in de ongerechtigheid.
2 Timotheüs 4:1
1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal
oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk [dat Hij zal oprichten op aarde bij Zijn
verschijning (wederkomst of 2de komst naar de aarde) in kracht en grote heerlijkheid]
2 Petrus 1:16-21
16 Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst
van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn
[koninkrijks-] majesteit.
17 Want [in Mattheüs 17] Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een
stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik
Mijn welbehagen heb.
18 En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op
de heilige berg waren.
19 En wij hebben het [oudtestamentische] profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet
er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de
dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige [geïsoleerde] uitleg toelaat;
21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.
2 Petrus 3:10-14, 18b
10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met
gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop
zullen verbranden.
11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos
door Hem bevonden te worden in vrede
18b Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.
Judas 14-15
14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de
Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen,
15 om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor
al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde
woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.
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Openbaring 3:10-11. Zie ook http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bedelingen.pdf (schema).
10 Omdat u [de gelovigen van de Kerkbedeling] het woord van Mijn volharding hebt bewaard,
zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking [de 70ste jaarweek], die over heel de
wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.
11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.
Openbaring 3:21
21 Wie overwint [de gelovigen van de Kerkbedeling], zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn
[Davidische] troon [van koninklijke heerlijkheid], zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met
Mijn Vader op Zijn [hemelse] troon gezet heb.
Openbaring 5:9-10
9 En zij [opgenomen heiligen van de kerkbedeling (waarin “noch Jood noch Griek” - Galaten
3:28)] zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke
stam, taal, volk en natie.
10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen
regeren over de aarde.
Openbaring 11:15
15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld [of: wereld-koninkrijk] zijn van onze Heere en van Zijn
Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
Openbaring 19:11-21
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw
en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
12 En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had
een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.
13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het
Woord van God.
14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.
15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan.
En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van
de grimmige toorn van de almachtige God.
16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen
en Heere der heren.
17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die
hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God,
18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen,
en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.
19 En ik zag het beest [de “vorst” van het herstelde Romeinse rijk] en de koningen van de
aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat,
en tegen Zijn leger.
20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet [de Antichrist], die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken
van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur [de hel], die van zwavel brandt.
21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk
het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.
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Openbaring 20:1-6. Zie hierbij: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf
1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting
in zijn hand.
2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend
jaar,
3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de
volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn.
En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.
4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de
zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die
het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op
hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren
met Christus, duizend jaar lang.
5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een
einde gekomen waren [Nu volgt de goddelijk geïnspireerde interpretatie vanhet visioen dat Johannes zonet “zag” in 20:4-5a:]. Dit is de eerste opstanding.
6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede
dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem
als koningen regeren, duizend jaar lang.
[Note: All of these glorified saints are said to reign with Christ, upon His return to this earth, all
throughout that same period of “a thousand years” between the first and second (kind or order
of) resurrections. They do not begin to reign with Christ each at different points in time and for
only part of (or for anything less than) that same thousand year period. All of the glorified
saints start reigning together with Christ at the same point in time and for the same length of time. Also, as F.W. Grant remarks (Leaves From The Book, p.126), Rev. 20:4-5a “gives the vision; the rest is interpretation; and this latter is not symbolic, or it would not be interpretation. It
shows indeed how clear the vision itself is, that it does represent a real resurrection, and that the
‘thousand years’ is literally this”].
Vergelijk Openbaring 19:11-20:6 met Jesaja 24:19-23
19 Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde,
20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.
21 Op die dag zal het gebeuren dat JHWH de legermacht van de hoogte in de hoogte en de
koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen.
22 Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden
in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden.
23 De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als
JHWH der legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.
Openbaring 21:1-5
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel,
gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.
3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij
zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen
rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf,
want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
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Openbaring 22:17, 20
17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat
hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
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