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 In uw licht zien wij het licht. 
(Psalm 36:10)

 Uw Woord is een lamp voor 
mijn voet en een licht op mijn 
pad. (Psalm 119:105)
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 Israël is het volk van God.

 God heeft een plan met Israël.

 Israël is Gods oogappel (Zacharia 2:8).

 Bidt Jeruzalem vrede toe (Psalm 122:6).

 Sinds de wegvoering naar Babel ‘de tijden van 
de heidenen’, totdat …

 Romeinen 11:25: … dat er voor een deel 
verharding over Israël is gekomen, totdat de 
volheid van de heidenen is binnengegaan.
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 Hosea 1:6,7: … Lo-Ruchama: Ik zal Mij 
voortaan niet meer ontfermen over het huis 
van Israël, …, en Ik zal hen verlossen … echter 
niet door boog, zwaard, strijd, paarden of 
ruiters.

 Hosea 1:9,10: … Lo-Ammi: u bent niet Mijn 
volk en Ík zal er voor u niet zijn. Toch zal … 
als het zand van de zee, dat niet gemeten en 
niet geteld kan worden. En … waar tegen hen 
gezegd is: U bent niet Mijn volk, zal tegen hen 
gezegd worden: Kinderen van de levende God.
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 Lukas 21:24: En Jeruzalem zal door de 
heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van 
de heidenen vervuld zullen zijn.

 Als God Zelf er leven in blaast, als Hij Zijn 
Geest geeft (Ezechiël 37:14).

 Ezechiël 37:20-28: Dan een geweldig 
perspectief van herstel, eenheid, vrede en 
zegen.



7

 Niet door zelf - net als Jakob – te proberen 
Gods belofte te vervullen. 

 Niet in eigen kracht maar door God Zelf. 

 Niet door legers, steden en zo (zie Hosea 1).

 Die zal God Zelf afbreken (Micha 5:9-14)!

 Zacharia 13:9: ‘De Naam des Heren aanroepen!’ 

 Idem citaat in Romeinen 10:11-13.

 De Heer Zelf zal Israël bevrijden en herstellen!
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 Zacharia 13:8-13: Het zal gebeuren, spreekt 
de HEERE, dat in heel het land twee derde 
ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal 
geven, en een derde ervan zal overblijven.

 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en 
het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal 
het beproeven, zoals men goud beproeft.

 Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het 
verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij 
zullen zeggen: De HEERE is mijn God.
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 Bijna alle profeten: eerst tuchtiging, oordeel, 
reiniging. Dan bekering (de Naam van de Heer 
aanroepen, bidden) en herstel van een rest.

 Voorbeeld: Sefanja.

 Voorbeeld: Jesaja 1:24-31.

 Romeinen 9:26,27: … waar tegen hen gezegd 
was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij 
kinderen van de levende God genoemd 
worden. En Jesaja …: slechts het overblijfsel 
zal behouden worden.
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 Alle volken zijn tegen Israël, en zijn tegen 
Israël ten strijde getrokken. 

 Grote verdrukking, gruwel der verwoesting, …

 De Heer verschijnt Zelf en zet ‘voet aan land’ 
op de Olijfberg. 

 Zacharia 14:4: zijn voeten zullen te dien dage 
staan op de Olijfberg, …

 Zacharia 14:5: En de Here, mijn God, zal 
komen, alle heiligen met Hem.

 Dan: redding en zegen.
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 2 Thessalonicensen 1:7-10: bij de openbaring 
van de Heere Jezus vanuit de hemel met de 
engelen van Zijn kracht, …, wanneer Hij zal 
gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te 
worden in Zijn heiligen en bewonderd te 
worden in allen die geloven

 Romeinen 11:26: En zo zal heel Israël zalig 
worden, zoals geschreven staat: De Verlosser 
zal uit Sion komen … En dit is het verbond van 
Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal 
wegnemen.
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 Voor een (groot?) deel terug in het land, maar 
(nog) zonder God (zie Ezechiël 37).

 Geen recht en gerechtigheid zoals God het ons 
leert.

 Jeruzalem nog steeds ‘vertreden door de 
volken’; sterker nog: op de tempelberg staat 
een Islamitisch heiligdom. 

 Nog geen (oordeel over en) herstel voor het 
bastaardvolk dat in Askelon en Gaza woont 
(Zacharia 9:6,7) tot een stamhoofd in Juda.
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 Accepteer Gods weg met Israël. Die leidt via 
schijn-veiligheid, algehele vijandschap, 
oordeel (en zelfs: ‘niet Mijn volk’) en afbreken 
van alle menselijke zekerheden heen naar 
bekering en herstel als de Heer komt.

 Kies niet voor een simpel pro of contra.

 ‘Bidt Jeruzalem vrede toe’, niet als ‘Israël-fan’, 
maar als iemand die meelijdt met God.

 Oordeel niet, maar besef: wat er gebeurt past 
hoe dan ook in Gods plan.
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 Ezechiël 47:1-12 de tempelbeek

 Ezechiël 47:13-20 het land; ongeveer zoals in 
Numeri 34:1-12.

 God komt tot Zijn doel met Zijn volk, met Zijn 
oogappel: recht en gerechtigheid en zegen.
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