
1 

De naties werden territoria gegeven  
in functie van Israël 

George Zeller, http://www.middletownbiblechurch.org/dispen/deut32_8.pdf , januari 2017 
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 

Vertaling en kaarten door M.V. Update 13-12-2022 (kaartje, links) 

“Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen Hij Adams kinderen van  
elkaar scheidde, heeft Hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig  

het aantal Israëlieten” (Deuteronomium 32:8). 

Zonder te beweren alle geheimenissen te onthullen van deze passage, kan op zijn minst het volgen-
de gezegd worden: Toen God de grenzen bepaalde van alle naties, had Hij Israël in gedachten, en 
hierin voorzag Hij wonderlijk voor Zijn uitverkoren natie. Laten we Gods soevereine geografie er-
kennen! Na de migratie vanuit Babel (Genesis 11) verspreidden de zonen van Adam zich over de 
aarde, deden hun eigen ding en handelden onafhankelijk van God, maar de naties die gevormd wer-
den uit deze migratie en de grenzen die daaruit resulteerden, waren door God voorbeschikt: “En Hij 
maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft 
de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied” (Handelingen 
17:26). 

 
Uit: http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm  
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In Gods soevereine planning stond Israël centraal. God wist exact welk territorium aan hen te geven 
op basis van hun populatie en alle andere factoren. Het land van Israël is het exacte centrum van de 
wereld, gebaseerd op de nabijheid van de belangrijkste landmassa’s van de wereld. Ze is genesteld 
in het midden van drie belangrijke continenten: Europa, Azië en Afrika. 
 (Zie https://www.icr.org/article/50/  voor Henry Morris’ bespreking van het geografische centrum 
van de aarde). 

 
1581, Heinrich Bunting, klaverbladkaart met Jeruzalem/Israël in het midden van de aarde. Uit : 

http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm . Zie Jesaja: “Israël … in het midden van de aarde” (Jesaja 19:24). 
Zie het belang hiervan voor de verklaring van Openbaring 13: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op13.pdf  , nml. de 

identificatie van “het beest uit de aarde”. 

“Zo zegt de Heer JaHWeH: Dit is Jeruzalem: Ik heb het te midden van de heidenvolken gezet met 
landen eromheen” (Ezechiël 5:5).  

Hier wordt Israël beschreven als gelegen te midden van de naties, omgeven door naties aan elke 
kant. De woorden “Ik heb … gezet” geven aan dat God Degene is Die bepaald heeft waar Jeru-
zalem moest gelokaliseerd zijn. 

“Om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een 
volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van 
het land woont” (Ezechiël 38:12).  

De uitdrukking “in het midden van het land” kan letterlijk vertaald worden als “in de navel van 
de aarde”. Zoals de navel zich in het centrum bevindt van een mens, zo bevindt Israël zich in het 
centrum van de aarde, omringd door alle naties. 

 

Het land Kanaän is geen grote strook land, maar beschouw al de belangrijke historische gebeurte-
nissen die daar plaatsgevonden hebben, inbegrepen Christus’ dood en opstanding. Beschouw ook de 
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belangrijke profetische gebeurtenissen die nog moeten vervuld worden op deze geografische loca-
tie. Inderdaad, in het koninkrijkstijdperk zal Jeruzalem de hoofdstad zijn van de wereld, met Chris-
tus op Davids troon. Hoe dwaas is het voor “christenen” te leren dat Israël geen plaats heeft in het 
toekomstige plan van God! Israël was centraal en preëminent in de planning van de Heer van bij het 
begin! 

 
Noot: Voor een hartverwarmend commentaar op Deuteronomium 32:8 zoals dit relateert met Gods 
programma voor Israël, zie C. H. Mackintosh’s commentaar op deze passage in “Aantekeningen op 
Deuteronomium”, p. 606 e.v., (goedkoop) verkrijgbaar bij “Uit het Woord der Waarheid”: 
http://www.uithetwoordderwaarheid.nl/webshop/categorie/boeken-nederlands . Beter nog bestelt u 
het hele commentaar op de Pentateuch door C. H. Mackintosh (vijf delen, van Genesis tot Deutero-
nomium; werd in 16 talen uitgegeven)! 
 

 

 

Lees ook: 
o “Het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten”: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/deuteronomium32_8-14.pdf 
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