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Geachte Lezer, 
 
Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie in delen te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat 
u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij 
staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee 
loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te 
geven. Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, be-
antwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan 
is daar ook een mogelijkheid voor. 
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om 
geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal 
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 
 
 
 

         
2 Petrus 1:19 

 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met 
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) 
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen 
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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We gaan nu verder met de eigenlijke behandeling van het Duizendjarig Rijk, hetgeen veel omvattender is en 
daarom beginnen we met de eerste aspecten van dit onderwerp naar voren te brengen. 
 
Daartoe lezen we Micha 5:1-3 ”En gij, Betlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal 
Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwig-
heid. Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel 
zijner broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des Heren, in de  
majesteit van de Naam des Heren, Zijns Gods; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de 
einden der aarde, en Hij zal vrede zijn”. 
 
Deze bekende profetie laat ons zien, dat het Gods eeuwige plan is, dat Zijn Koninkrijk zal komen door 
middel van Zijn Zoon, de Heer Jezus. Maar niet, zoals we in dat eerste vers lezen, door de eerste komst van 
de Heer Jezus, toen Hij kwam in het vlees. Want we weten, dat dat vervuld is geworden, toen de Heer 
Jezus naar deze aarde kwam en Hij de menselijke staat aannam door die wonderlijke geboorte uit de 
maagd Maria. 
 
We hebben gezien, hoe de Heer Jezus de rechtstreekse nakomeling is van David en de rechthebbende op 
Davids troon. Maar Hij is als hun Koning verworpen, toen zij riepen: ”wij willen niet, dat deze koning over ons 
is”. Zij lieten Hem door de Romeinen nagelen aan dat vloekhout. Boven dat kruis werd in drie talen gezet: 
”Jezus de Nazoreeër, de Koning der Joden”. In het Hebreeuws, Grieks en Latijn; drie wereldtalen van die tijd.  
 
Hiermede bevestigden zij al een profetie uit de geschriften der Israëlieten, dus uit het Woord van God, wat 
we vinden in 1 Sam. 8:6 ”Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons te richten, mishaagde dat aan Samuël, 
en hij bad de Here”.  
 
Dan komt het antwoord van de Heer, want God Zelf had hen immers een Messias beloofd, die Koning zou 
worden over hen; en dat zou de Heer Zelf zijn. Toen zij dus een aardse koning begeerden, was dat op 
zichzelf niet verkeerd, want God had hen een Koning beloofd; maar op de tijd, die God gesteld had n.l. als 
de Messias komen zou, als God in het vlees, de Zoon van God. 
 
Daarom is dit het antwoord dat God hem gaf in vers 7-8 ”De Here zeide tot Samuël: Luister naar het volk, in 
alles wat zij tot u zeggen, want niet ú (als profeet en richter) hebben zij verworpen, maar Mij hebben zij 
verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn. Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af, toen Ik hen uit 
Egypte leidde, tot op de huidige dag”.  
 
Hier zien we ook dat, toen Hij in het vlees kwam als hun Messias, hun Heer, dat zij datzelfde uitroepen: ”Wij 
willen niet , dat deze koning over ons is“. Zij verwerpen Hem dus! Maar al heeft Israël zijn Koning verworpen 
tot op de huidige dag, betekent dat niet, dat Gods plan veranderd zou zijn, want Gods plan verandert nooit.  
 
In Psalm 2 lezen we ook al, hoe God hier dit zegt in vers 6-7 ”Ik heb immers mijn Koning gesteld (gezalfd) 
over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn Zoon zijt gij; Ik 
heb u heden verwekt”. Hier zien we dus, hoe God Zijn Zoon heeft gesteld en gezalfd tot Vorst, tot Koning 
over Sion, Zijn heilige berg. 
 
We weten uit de Schriften, dat eens dat volk Israël, als het hun weer benauwd zal gaan worden - en die dag 
van grote benauwdheid voor hen breekt spoedig aan - dan zullen zij om Hem roepen, om hun Messias, 
gelijk de Heer Jezus ook weer zo duidelijk heeft gezegd in Matt. 23 vanaf vers 37 ”Jeruzalem, Jeruzalem, dat 
de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk 
een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild”. 
 
Het Joodse volk heeft inderdaad niet gewild, dat de Heer Jezus Koning over hen werd! De Heer Jezus zegt 
zelf nog in vers 38-39 ”Zie, uw huis (dat is hun natie, hun land, hun stad, hun tempel, hun eredienst en hun 
troon) wordt aan u overgelaten. (de oude vertaling zegt “woest gelaten”) Want Ik zeg u, gij (Israël) zult Mij van 
nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren”.  
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Die tussentijd is de tijd, waarin we nu leven en waartoe God aan Zijn Zoon gezegd heeft: ”Zit zolang aan 
Mijn rechterhand en in Mijn Troon”.  

 
We zien dus, dat het Koninkrijk, dat God Zich vanaf den beginne gesteld heeft en wat komen moet, niet 
door de onwil en ongehoorzaamheid van Israël te niet gedaan kan worden. Geen sprake van! Geen macht, 
noch hemelse, noch aardse kan Gods plan te niet doen of veranderen; wat God gesproken heeft, dat heeft 
Hij gesproken. En Hij zal met al Zijn vijanden klaar komen en ook met de onwil. 
 
Ik hoop zo van ganser harte, dat Hij met u al klaar gekomen is of klaar kan komen in deze tijd van genade. 
Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd in het Lucas Evangelie, dat Hij dat Koninkrijk over Israël en heel de 
volkerenwereld zal ontvangen.  
 
Want Hij zal niet alleen over Israël regeren, maar over deze hele aarde. En dat zal Hij niet ontvangen uit de 
handen van Israël, noch uit de handen van enig menselijk schepsel, maar dat Hij dat Koninkrijk ontvangen 
zal uit de hand van de Vader. 
 
Hij ontvangt alles en alleen uit de hand van de Vader en Hij wil ook anders niets hebben, dan dat, wat de 
Vader Hem geeft. Zo zegt de Heer Jezus zelfs ook, dat, als Israël Hem verwerpt als Koning, dan is het, dat 
zij daarmede ook nog het plan van God aanvullen! Wij vinden dat in Luc. 19:11-12 ”Toen zij daarnaar 
luisterden, sprak Hij nog een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden, dat het 
Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar een ver 
land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en (daarna) terug te keren”.  
 
Hij, die de geboren Koning is - want Hij is die Man van hoge geboorte, uit God geboren, dus God uit God -  
Hij trok naar een ver land, d.w.z. Hij ging terug naar het Hemelse Vaderland, waarvan God immers gezegd 
had: ”Zit aan Mijn rechterhand zolang in Mijn troon, totdat Ik uw vijanden gesteld heb tot een voetbank Uwer 
voeten”. 
 
Dat betekent, totdat God de Vader de tijd gekomen acht, dat de Heer Jezus dat Koninkrijk en Zijn Troon in 
ontvangst zal nemen. Daarom zien we ook, broeders en zusters, dat de Heer Jezus weer moet komen. In 
de Schriften staat heel duidelijk, dat de Heer Jezus tweemaal moet komen op aarde. Eerst als het Lam 
Gods, die de zonden der wereld weg zou dragen; daarna om bij zijn wederkomst als Koning te gaan 
regeren. Het Woord laat ons dit duidelijk zien. 
 
Zo wordt het Evangelie van Matteüs in de Schrift gesymboliseerd door de leeuw. En het Marcus Evangelie 
afgebeeld door de os, het Evangelie van Lucas als de mens en het Evangelie van Johannes als de 
vliegende arend.  
 
Maar Matteüs als de leeuw, want het is bij uitstek het Evangelie van het Koninkschap, de Leeuw uit Juda’s 
stam. Vandaar ook, dat u alleen in het Matteüs Evangelie direct al bij de aanvang, leest hoe de wijzen uit 
het Oosten de ster hebben gezien. En uit die ster wisten zij, dat de Koning der Joden geboren was. In het 
Evangelie van Lucas lezen we, hoe de mensenzoon als kind geboren werd in Bethlehem. Maar in Matteüs 
staat, dat de wijzen vroegen: ”Waar is de geboren Koning der Joden“? 
 
Nu moeten we zien, hoe dat Evangelie al direct begint in vers 1, waar al gesproken wordt over de twee 
komsten van de Heer Jezus: ”Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van 
Abraham”.  
 
De Heer Jezus is dus zowel de zoon van David, als de zoon van Abraham. Wat betekent dit? Wie was de 
menselijke zoon van Abraham die God beloofd had? Dat was Izaäk, die ook, voordat hij geboren werd, zijn 
naam ontving. Welnu, die zoon van Abraham moest geofferd worden op de Moria. God zei tot Abraham: 
”Ga naar het land en de berg die Ik U wijzen zal”. En dat was de Moria, waarop later de Tempel verrees. Daar 
moest hij zijn eniggeboren zoon offeren, Izaäk. Zien we het profetische perspectief in het geslachtsregister 
van de Heer Jezus, de zoon van Abraham. 
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De Heer Jezus moest immers eerst komen om als de Eniggeborene des Vaders geofferd te worden, als het 
Lam Gods voor de zonden der wereld. Want zo zegt de Hebreeën brief, dat Abraham als het ware zijn zoon 
uit de dood heeft terug gekregen.  
 
En ook de vrome Joodse overleveringen zeggen, dat Izaäk eigenlijk al dood was en in het dodenrijk was en 
daarvan terugkeerde. Gingen de ogen der Joden nu maar eens open, want Izaäk was het profetisch type 
van Hem, die de Zoon van Abraham is, de Eniggeborene des Vaders, die eerst moest komen om geofferd 
te worden op dezelfde plaats, waar weleer ook Izaäk geofferd werd; maar dan is Hij ook de zoon van David. 
Zo is Hij inderdaad de Zoon van beiden.  
 
Want wie is de zoon van David? Salomo, de vredevorst, die een voortype is van de Koning van dat 
Vrederijk, dat komen gaat, het Messiaanse rijk onder de grote Vredevorst, die meer is dan Salomo. En 
daarom zien we ook in dat eerste vers eigenlijk reeds dat wondere Evangelie over de Koning, maar eerst 
moest de Heer Jezus komen in vernedering om te lijden, want Hij is de lijdende Dienstknecht des Heren.  
 
Die daarna zal wederkomen in heerlijkheid om dat Koninkrijk op te richten hier op aarde onder Israël en al 
de volkeren, dat Rijk van gerechtigheid en recht. Daarom is Hij de zoon van David, de zoon van Abraham. 
En in zijn wederkomst zal Hij de grote Salomo zijn, die de Troon van Zijn Vader als diens erfgenaam in bezit 
zal nemen op de tijd, die God gesteld heeft. 
 
Wat hebben we daar wonderbare voorbeelden van in de Schrift. In Num. 24:17 vinden we hetzelfde in de 
profetie van Bileam: ”Ik zie hem (hij zag de Messias), maar niet nu (in de dagen dat Bileam leefde); ik 
schouw hem, maar niet van nabij (neen, het zou nog vele eeuwen duren); een ster gaat op uit Jakob”. Hier 
hebben we de eerste komst, want dan is het Joodse volk nog Jakob, de bedrieger, de hielenlichter, die niet 
luisteren wilde naar God  
 
Dat is het Joodse volk in zijn verharding, in zijn eigenzinnigheid, die de profeten doodt, Gods wet overtreedt 
en tenslotte zijn eigen Messias uitlevert in de handen van de heidenen. Het is Jakob, die op slinkse wijze 
ook het eerstgeboorte recht weet te verkrijgen van zijn oudere broeder, wat Gods bedoeling is, want het is 
naar Gods raadsplan; maar hij wil God een handje helpen. En daarom moest Jakob ook gebroken worden, 
waartoe hij “de Pnielsnacht” moest doormaken, waarna hij Israël werd. Zijn eigen kracht moet verbroken 
worden en als hij verslagen is, gaat God hem helpen. 
 
Maar we kunnen er ook van leren, want met de natuurlijke mens is het precies hetzelfde. Er zijn vele 
Christenen, die altijd de Heer een handje willen helpen. Zij willen veel voor de Heer doen, maar doen dat in 
eigen kracht. Echter onze eigen kracht moet totaal verbroken worden. Daarom moet God dikwijls eerst met 
ons worstelen, zoals met Jakob in die “Pnielsnacht”, toen God hem op de heup sloeg, zodat hij mank werd. 
Maar toen kreeg hij een andere naam en heette niet meer Jakob, de bedrieger, maar God gaf hem de naam 
Israël, de strijder Gods. 

 
Welnu, zo zien we het ook in deze profetie van Bileam: ”Ik zie Hem, maar niet nu; ik schouw Hem, maar niet 
van nabij; een ster gaat op uit Jakob”. Dit wil zeggen, als het Joodse volk nog onbekeerd is, onweder-
geboren, dan wordt de Heer Jezus hun Messias geboren. En de wijzen uit het Oosten zagen de ster als het 
teken daarvan en die ster bracht hen naar de Koningstad Jeruzalem, waar zij de Hoge Raad, de 
Schriftgeleerden, de Farizeeën en de Priesters in beroering brachten, toen zij riepen: ”Waar is de geboren 
Koning der Joden, want wij hebben zijn ster gezien”.  
 
Maar in plaats, dat de Joden verblijd werden, ontstelden zij allemaal en Herodes deed nauwkeurig navraag, 
want hij was bang, dat zijn troon er aan ging en liep al met moordplannen rond. 

 
Maar de wijzen gingen uit Jeruzalem weg, want zij hadden van de Schriftgeleerden en de Farizeeën 
gehoord, dat de profetiën duidelijk waren, want zij kenden ze wel n.l. Micha 5:1 ”En gij, Betleham Efrata, al 
zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en 
wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid”.      
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Want Hij, die in het vlees komt, is God uit God, is er eeuwig. Maar Bileam gaat verder door met de profetie: 
”Een ster gaat op uit Jakob (dat is dus de eerste komst) een scepter rijst op uit Israël”. 
 
Wanneer komt de Heer Jezus met een scepter, wanneer aanvaardt Hij dus zijn Koninkschap, wanneer komt 
Hij terug om als Koning over Israël te heersen? Niet eerder, dan dat Jakob Israël geworden is. De Heer 
Jezus zegt immers in Matt. 23:39 ”gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij (de Joden) zegt: Gezegend 
Hij, die komt in de Naam des Heren“.  
 
En dan zullen zij Israël worden, als zij zien in Wie zij gestoken hebben. Ook hier dus de twee komsten; de 
eerste als de ster, die opgaat uit Jakob en de tweede als de scepter, die oprijst uit Israël. 
 
Hoe wordt nu straks het volk der Joden van Jakob tot Israël? Zoals Jakob Israël werd. Hoe is dat gebeurd?  
Jakob had het zo bont gemaakt, door zijn eigen vader Izaäk te bedriegen met de eerstgeboorte zegen; hij 
had ook zijn oudere broeder bedrogen. Toen moest Jakob het land uit vluchten en moest de heidenen, bij 
Laban dienen. En daar werd de bedrieger ook bedrogen! 
 
Eerst met de bruid en later wisselde Laban telkens zijn loon. Zo ging het ook met het Joodse volk, want toen 
zij het zo bont hadden gemaakt, dat zij niet alleen Gods profeten hadden gedood en Gods wetten hadden 
overtreden, maar zelfs de Messias hadden verworpen, toen zijn zij verstrooid onder alle volkeren. En zoals 
Jakob Laban met moeite moest dienen, zo zijn de Joden door de volkeren uitgeplunderd en worden 
vervolgd. Jakob moest een lange tijd in de vreemde dienen, totdat de dag kwam, dat hij terugkeerde naar 
het land van zijn vader, maar nog altijd als Jakob. 
 
Zo gaat het ook met het Joodse volk; zij zijn verstrooid als Jakob onder alle volkeren en hebben daar een 
harde dienst achter de rug. En nu is de tijd gekomen, dat het volk als Jakob terugkeert naar dat land der 
vaderen. Maar dan is Jakob weer opnieuw in benauwdheid, want hij vreest zijn broeder Esau te ontmoeten, 
omdat die veel sterker is dan hij.  
 
Nu de Joden als Jakob terugkeren naar hun land, vrezen zij de nakomelingen van Esau te ontmoeten, de 
Arabieren. Wat wij dus in de Schrift lezen over Jakob is allemaal profetie. Het is alles zo eenvoudig, als we 
het maar willen geloven. 
 
Maar het wordt niet verkondigd! En waarom wordt het niet verkondigd? Niet alleen het Joodse volk, dat nog 
Jakob is, maar ook de wereld wil niet dat Gods Koninkrijk komt en ook de Christelijke kerken en kringen zijn 
precies hetzelfde; en daarom wordt het niet verkondigd.  
 
Want het zijn allen onwedergeboren mensen. Zij willen wel de Heer Jezus als Koning in de Hemel hebben, 
maar dat zij zelf doen op aarde wat zij willen doen. Maar zo is het niet! De Heer Jezus is nu geen Koning, 
Hij is nu Hogepriester en straks zullen al zijn vijanden onder Zijn voeten gezet worden. 
 
En wat zullen we dan zien, wat met Jakob gaat gebeuren? Jakob had een zeer goed verstand en dat 
hebben de Joden ook zeer bijzonder. Zij zijn listig en weten op politiek gebied een geweldige politiek te 
voeren, waarvoor alle heidense volkeren nog wel bij hen in de leer kunnen gaan. Zij weten precies, hoe 
alles in te kleden om met Esau (de Arabieren) toch tot een accoordje te kunnen komen. 
 
Dan moeten we opletten, wat het volk van Jakob nu doet. Alles doen zij om het op een accoord te krijgen 
met de Arabieren, de Filistijnen (Palestijnen) en met de volkeren in de wereld; en het lukt hen ook nog ten 
dele. Maar er is er nog Eén, die wat met hem af te rekenen heeft. Als Jakob zo ver is, dat hij denkt iets te 
kunnen bereiken met Esau, laat hij zijn vrouwen en kinderen vooruit trekken en blijft Jakob alleen achter.  
 
Maar dan ontmoet hij een andere Persoon en daar had hij niet op gerekend. In Gen. 32:24 staat het: ”Zo 
bleef Jakob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak”. Die man was de Heer 
Jezus en zei, dat Hij Jakob geroepen had om in Zijn wegen te gaan wandelen; maar dat hij zijn eigen weg 
was gegaan en zich erg vroom vond in eigen vlees en daarom had gezegd, als Gij mij maar zegent, dan zal 
ik U de tienden geven. 
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Zo zijn er ook nu vele Christenen, die denken God welgevallig te zijn door wat aan de zending te geven, of 
door een goede daad te verrichten. Daarom wordt er zoveel opgehaald vandaag met o.a. “Kom over de 
brug” en vele dergelijke acties door de krant en televisie en internet. Het zijn aangekondigde collectes, 
daarom wordt er zoveel opgehaald en is dat allemaal net gewetensgeld. Men zegt dan “Wat zijn de mensen 
toch opofferingsgezind”! Welneen, het is het geweten. 
 
En dat was het ook met Jakob, die zich zelf zo sterk voelde, daarom kwam de Heer bij hem om met hem te 
worstelen. Want Jakob moest radicaal veranderen tegenover Hem. En dan weten we, wat daar gebeurt. In 
het Oude Testament is de Engel Gods de Heer Jezus en Deze was het, die daar met Jakob worstelde met 
het gevolg, dat die grote, sterke Jakob, aan zijn heup geslagen moest worden, zodat hij mank ging, want 
zijn kracht werd radicaal gebroken. Maar hij grijpt dan zijn Tegenstander vast en zegt: ”ik laat u niet los, 
tenzij gij mij zegent”. Zo werd Jakob wedergeboren en werd Israël. 
 
Zo zal het ook gaan met het volk van Jakob. Want toen het Joodse volk zijn Messias had verworpen, heeft 
God het een tijd overgegeven aan de heidenen, waar zij steeds verdrukt zijn. Reeds Mozes en vele profeten 
hebben het al geprofeteerd, dat onder de volkeren hun voetzool geen rust zal vinden en dat zij ‘s morgens 
zullen zeggen: ”Och, was het maar avond” en ‘s avonds: “was het maar morgen“. 
 
Maar dat is de Goddelijke verdrukking, waar zij nog steeds onder zitten. Want “de Pnielsnacht” is nog niet 
voor hen gekomen. Deze zal pas voor hen aanbreken, als de Heer Jezus straks de Zijnen, de ware 
Bruidsgemeente, weg zal hebben gehaald en God dan de verdrukking over Israël zeer, zeer zal verzwaren. 
 
In de afgelopen eeuwen hebben zij veel verdrukking gehad, maar dan komt de Grote Verdrukking over hen; 
dat is de dag van grote benauwdheid voor Jakob. Ja, “de Pnielsnacht”! 
 
Maar daaruit wordt het verlost, want dan zullen zij zien, dat diezelfde Messias, waarom zij roepen, niet 
alleen hun God is, de Engel des Verbonds, maar dat Diezelfde is, de Heer Jezus, de Christus der Schriften, 
die zij aan het kruis hebben overgegeven.  
 
Zij zullen dan zien, in Wie zij gestoken hebben en zij zullen over Hem rouw bedrijven. In die Grote 
Verdrukking, die over het Joodse volk komt (ook over de volkeren) wordt dat Joodse volk in zijn kracht, 
waarin het nu staat, volkomen mank gemaakt. Daar zijn de profetiën duidelijk en klaar over. Maar uit die 
Grote Verdrukking worden zij ook verlost en zullen Hem, die zij eens verworpen hebben, ontmoeten en zij 
zullen Hem vastgrijpen en over Hem rouw bedrijven. 
 
Zoals Zacharias heeft moeten profeteren in Zach. 12:10-14, dat dan elke stam van Israël afzonderlijk rouw 
zal bedrijven als over een Eniggeboren zoon. Want God zal over hen uitstorten de Geest der genade en der 
gebeden. Dan zal dat overblijfsel van het gebroken Jodenvolk Israël worden.  
 
“Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebe-
den; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de 
rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te 
dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van 
Megiddo; het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van 
David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrou-
wen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Leci afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van 
Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun 
vrouwen afzonderlijk”.  
 
Want God zegt in Zach. 13:8-9 “In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid 
worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven.Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en 
Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn Naam aan-
roepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeegen: De Here is mijn God”. Onder hen 
zal er geen één meer zijn, die een leugen spreekt, noch een bedrieger is. 
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Neen, dan is Jakob geen Jakob meer, maar dan is het volk, het ware Israël. Het zal een volk van rechtvaar-
digen zijn, niet één onder hen zal meer leugens spreken, nog een bedrieger zijn. Ja, God is een heerlijk 
God, die met zijn volk klaar komt. 
 
Als Jakob in die “de Pnielsnacht” is en tenslotte die engel des Heren aangrijpt en zegt: ”Ik laat u niet gaan”, 
dan krijgt hij van de Engel des Heren de nieuwe naam; hij heet dan niet meer Jakob maar Israël; dat is de 
wedergeboorte. En wat ging er toen nog meer gebeuren? Toen ging de zon op en brak er een nieuwe dag 
aan. Daar zucht de schepping naar en wacht er met reikhalzend verlangen op.  
 
Rom. 8:19-22 “Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen 
Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, 
die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan 
de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, 
dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is”.  
 
Ja, al de volkeren wachten op die nieuwe dag, die komt; dat is het Duizendjarig Vrederijk, als de zon der 
gerechtigheid zal opgaan. Dan zal Jeruzalem niet meer Jeruzalem heten, maar krijgt het een nieuwe naam 
naar de profetie van Ezechiël. Jeruzalem zal dan heten: ”De Here is aldaar“. (Ezech. 48:35) 

 
En dat is de stad van de Grote Koning. Want dan zal van daaruit des Heren Woord uitgaan en des Heren 
wet uit Sion. Ja, een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël. Een korte profetie en toch zien we 
daar het gehele gebeuren al in. 
 
De profeet Hosea vult deze profetie aan met de woorden in Hosea 3:4, waar we lezen hoe God Israël als 
Jakob tijdelijk opzij heeft moeten zetten, omdat zij Zijn verbond hebben verbroken en dan luidt het Woord 
van God over hen: ”Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder 
offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim”. Is dit niet wonderbaar vervuld? 
 
Toen zij hun Messias hadden verworpen, zijn de Israëlieten verstrooid geworden onder alle volken der 
wereld en daar zouden zij vele dagen blijven. Ja, al bijna twee duizend jaar, waarin zij alleen in hun 
synagogen konden samenkomen, maar waar geen offerdienst kon worden gehouden, omdat zij zonder 
priesters zijn, die de dienst in het Heilige kunnen verrichten, En nu komt het wonderlijke in vers 5 ”Daarna 
zullen de Israëlieten zich bekeren”. Dus zolang zij tussen de volkeren zitten, bekeren zij zich niet. Dat is 
duidelijk. 
 
Tot zover, volgende keer gaan we hiermee verder. 
Amen.  
 
 
 
 
 


