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deel 24 - 25 
 
Geachte lezer,  
 
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar 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 zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beant-
woorden. 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 dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om ge-
opende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal door-
dringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van 
de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw 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 

 
 
 
 
 
 
 
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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Wij vinden in de Schrift (Oude Testament) al duidelijk, dat ook Mozes reeds gezegd heeft, dat Israël aan het 
einde der tijd tot grote afval komt. Ik sla daartoe het boek Deuteronomium op en wel, als we staan vlak voor de 
dood van Mozes.    
 
Dan zegt Mozes: Deutr. 31:28-29. “Roept alle oudsten uwer stammen en uw opzieners bij mij samen, opdat ik te 
hunnen aanhoren de volgende woorden spreke en tegen hen de hemel en de aarde tot getuigen aanroepe. Want 
ik weet, dat gij na mijn dood zeer verderfelijk handelen zult en afwijken van de weg, die ik u geboden heb; daar-
om zal na verloop van tijd het onheil over u komen, wanneer gij doet wat kwaad is in de ogen des Heren en Hem 
krenkt door het maaksel uwer handen”. 
 
Dat heeft Mozes dus voor het gehele volk Israël gesproken, voordat zij met Jozua verder zouden gaan naar 
het beloofde land. Ik kan nu niet alle belangrijke plaatsen opzoeken, maar ik wil nog wel met u gaan naar de 
profeet Hosea, want daar wordt ons geleerd hoelang die tijd nog duurt. 
 
We gaan naar Hosea 3, waarin we eveneens geprofeteerd vinden, dat Israël afvalt van zijn levende God. God 
spreekt door de profeet Hosea: Hosea 3:4. “Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning 
en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim”. 
 
We weten dat al meer dan twee duizendjaar zij geen koning meer hebben en zij hebben immers ook geen 
offerdienst meer, omdat zij geen Tempel meer hebben, ook hebben zij geen gewijde steen, dat is het altaar, 
want die moest uit een steen gehouwen zijn.  
 
Dus ze zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vorst en zonder Tempeldienst, vervolgens staat 
er in Hosea 3:5. “Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de Here, hun God, zoeken, en David, hun koning, 
en bevende komen tot de Here en tot zijn heil – in de dagen der toekomst”. 
 
De tekst begon met de aanduiding: ”vele dagen“. We weten, dat er sinds de uitstorting van de Heilige Geest, 
toen de Gemeente ontstond, inmiddels al bijna twee duizend jaar zijn verstreken. Momenteel leven we nu 
anno 2020 in waarschijnlijk het jaar 1992. Hoezo 1992. Ik heb het u al een paar keer uitgelegd, maar nu 
nogmaals een keer, opdat het u duidelijk wordt. 
 
Koning Herodus leefde van 37 jaar voor Christus tot 4 jaar voor Christus. Hij was het die het bevel gaf tot de 
kindermoord in Bethlehem. Dus 4, 5 of 6 jaar eerder begint officieel onze jaartelling. We nemen aan dat het 
niet ver van zijn dood was. Dus laten we nemen 5 jaar eerder dan onze jaartelling. Wij leven nu in 2020 en 
daar tellen wij bij op 5 jaren, dan wordt het 2025. Echter God rekent niet vanaf de geboorte van het kindje 
Jezus maar vanaf het kruis (het centrale punt). Het eerste feest dat God viert, Pesach. (zie studie: het grote 
verlossingswerk van God) Dus van 2025 moeten wij 33 jaar aftrekken en dan komen we uit in het jaar 1992. Dus 
de vraag is dan: Kan de wederkomst dan nog vele eeuwen duren? 
 
Dat hoor je gelovigen nogal eens zeggen: ”Och, het kan nog wel vele eeuwen duren”. Neen! Ik heb u al ge-
zegd dat God deze herstelde schepping in zes dagen tot stand bracht en dat Hij op de zevende dag rustte om 
te volmaken. 
 
Er staat niet: een rustdag waarop God vermoeid ging uitrusten. Voor ons heeft het Woord rust een heel ander 
betekenis. God was niet moe, Hij is niet moe en Hij wordt nooit moe! Laten we in Jes. 40 lezen, wat God daar 
zegt: Jes. 40:28. “Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de ein-
den der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden”. 
 
Vandaar dan ook dat de Heer Jezus zegt in Joh. 5:17: ”Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook”. Als God 
werkelijk een ogenblik zou ophouden om te werken, dan zou de hele schepping uit elkaar vallen. Maar hier 
betekent rust, dat het zes dagen durende herstellende scheppingswerk, Gen. 1:2. “De aarde werd woest en 
leig”, gereed was en dat God nu in al hetgeen Hij gemaakt had ging rusten en Zich verlustigen, om het te 
volmaken. Dat is het! 
 
Om die lijn nu even naar ons door te trekken, ik heb wel eens iemand horen zeggen: ”Ja, als de Gemeente 
straks zalig is geworden, lopen we daarboven allemaal in een mooi lang kleed, en dragen we allemaal een  
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palmtak en een kroontje en dan zitten we de hele dag maar te zingen. Dat wordt dus een vervelende boel en 
daarom wil ik er niet wezen”!  
 
Maar de Heer wil ons daar zo niet hebben, want dat is tegen elk Goddelijk verstand in. Er is rust voor het volk 
van God, maar dat betekent niet dat we moe zijn en ons lekker daarom gaan uitstrekken en helemaal niets 
anders meer doen dan lekker lui wezen! 
 
O, nee, het betekent, dat het werk weer net zo heerlijk, net zo machtig, net zo vruchtbaar en tot vreugde voor 
ons wordt, zoals het geweest moet zijn voor de zondeval 
 
Toen God Adam opdroeg: “Bewaar de hof, bewerk haar en onderhoud haar”, was dat geen moeizaam, zwaar 
werk, maar een vreugde om te doen. Daar hoef je niet bij te zweten, want het was alleen maar een ontspan-
nen werk en het was voor Adam een genoegen dat hij zijn gaven en krachten daaraan mocht geven; daar 
genoot hij dan ook van. 
 
Kijk, dat is de rust bij God. Niet dat we niets doen, maar dat ons leven en dat wat God in ons gegeven heeft 
aan gaven, aan krachten, aan heerlijke dingen tot vrucht komen, zodat we niet meer onvruchtbaar blijven, zo-
als nu. 
 
Nu moeten we dikwijls zwoegen en waar loopt het meestal op uit? Op niets. God zegt het zo duidelijk: In de 
eindtijd zal het zo wezen, dat iedereen zijn loon ontvangen zal als in een doorboorde buidel. Dat is een Profe-
tisch Woord, doelend op de inflatie (daling van koopkracht).  
 
Daarmee wil God duidelijk maken: ”Hoe meer er van boven in komt, des te harder zal het er van onderen weer 
uitlopen”. Nu, is dat vandaag niet zo? We eisen allemaal loonsverhoging; daar gaan we voor staken en ook 
voor demonstreren en dan ontvangen we misschien weer zoveel procent meer, maar het loopt onze porte-
monnee even hard weer uit, want het is een doorboorde beurs zegt God.  
 
En daarmee typeert Hij het raak, vindt u niet? Het loon van de arbeider gaat te niet (is het waar?), de werk-
loosheid zal geweldig groot worden (Is het waar?), de inflatie wordt steeds hoger, en . . . .  dat staat allemaal 
in Gods Woord! 
 
Als tekenen van wat gaat gebeuren en omdat het huis van Jeruzalem nog woest ligt. De tijd zal echter komen, 
dat Hij Zijn huis in Jeruzalem weer laat verrijzen. Maar daar gaat aan vooraf dat eerst dat, wat Zijn eeuwige 
Tempel is (een levende Tempel, gebouwd met levende stenen), op haar fundament komt en de hoeksteen 
krijgt: Jezus, de Christus der Schriften, die Fundament en Hoofd is. Is het niet zo? Dan gaat dat geweldige 
komen, in zes dagen werken. Dat heeft God gestempeld in deze wereld. 
 
God zegt: “Eén dag is bij Mij als duizend jaar”. Zesduizend jaar mag de mens aanzwoegen en aanknoeien, 
want God weet dat hij toch ongehoorzaam blijft, maar Hij laat hem nog begaan. En u ziet: Alles loopt dan op 
een mislukking uit. 
 
Zes duizend jaar en waarin leven we vandaag? In het jaar vierduizend kwam de Heer Jezus en we zijn alweer 
bijna twee duizend jaar verder. Maar het zevende duizendtal, dat is “de dag des Heren”. Daarom heet het ook:  
“de dag des Heren”.  
 
We leven nu in “de dagen der mensen”, teneinde de Gemeente te roepen en aan te werven, uit de Joden en 
uit alle volkeren. God heeft ze geroepen en aangeworven! Dat is een wonderbaar iets. 
 
Zo af en toe licht God voor Zijn kinderen even een tipje van de sluier op en mogen we iets zien van Zijn werk. 
Ik weet niet of u eens een T.V. programma heeft gezien over het Koninkrijk Tonga (een eilandengroep  in de 
Grote Oceaan). Zo ja, vond u het niet beschamend voor Christelijk Nederland? 
 
We moesten eigenlijk allemaal met het schaamrood op onze kaken lopen. Het is toch schande dat Nederland 
(dat al zolang het Evangelie gehoord heeft) nu zo afvallig geworden is en verloederd. Het is verschrikkelijk!    
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Maar dit van oorsprong heidense Afrikaanse volk heeft zich in het verleden als volk, samen met de koning en 
zijn huis, op de prediking van zendelingen bekeerd. En leeft nog altijd als een Christelijke natie. De koning en 
koningin wonen weliswaar in een prachtig paleis, maar als een vader en moeder van het volk, dat zij voorgaan 
in het getrouw dienen van God en de Heer Jezus, overeenkomstig het Woord van God. 
 
Ook wij zijn vaders en moeders, om onze kinderen (en dat is ons volk) op te voeden in de vreze des Heren en 
in de onderwijzing van Gods Woord en om hen de persoonlijke wandel met de Heer Jezus voor te leven, op-
dat ook zij tot wedergeboorte komen. 
 
Wat hebben we ervan terecht gebracht? Wat is het beschamend voor Nederland en voor het zogenaamde 
Christelijke Europa, als we zien hoe zo’n “jong Christelijk volk“, als dat van Tonga haar nationale wandel met 
de Heer praktiseert! Men adoreert in Europa het humanisme “Nie Dieu, Nie Maitre“. 
 
De Heer Jezus zei in Matt. 19:30. “Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten“. Zien we 
de tijd waarin we leven? En de geduchte dag des Heren komt op het tijdstip, waarvan God de beschikking aan 
Zich gehouden heeft. Namelijk wanneer Hij besluit: ”En nu is het afgelopen met de regering van de mens, die 
er een chaos en een in alle opzichten duivelse wanorde op elk terrein van gemaakt heeft”.  
 
En dan grijpt de Heer in en breekt die “zevende dag“ aan, dat is “het Duizendjarig Vrederijk”; dan gaat de Heer 
regeren met de Zijnen. Dat is de “dag des Heren“. Voor die dag behoeven wij niet te vrezen indien we (als Zijn 
kinderen) in de rechte verhouding tot God staan en volharden tot het einde, want dan mogen we met Hem 
zitten in Zijn troon. 
 
Maar wie moeten daar wel voor vrezen? Zie eens wat de Heer Jezus gezegd heeft tegen Zijn volk Israël waar-
over Hij geweend heeft, omdat ze Hem verwierpen. Matt. 23:37. “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 kui- 
kens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild”. 
 
Dat was niet alleen tijdens de Heer Jezus rondwandeling op aarde, maar ook daarvoor, namelijk door de pro-
feten, door Mozes, door Jozua, door de Richteren, door vrome koningen als David. Doch altijd vielen ze weer 
af, omdat zij altijd opnieuw in ongehoorzaamheid vervielen.  
 
Dat hoeven we Israël heus niet te verwijten, want ieder mens is, wanneer hij niet wederom geboren is, gelijk 
Israël. Matt. 23:37-39. “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. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, tot- 
dat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren”! 
 
Wanneer komt dat “totdat“? Dat zegt de Heer ons al in Hosea 5:14-15. “Want Ik ben als een leeuw voor Efraïm, 
en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Ik, Ik zal verscheuren en heengaan; Ik zal wegnemen, zonder dat 
iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn 
aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien” 
 
Efraïm maakte het in de tijden van afval het bontst. Het wil zeggen dat God hun Koninkrijk, hun stad en hun 
Tempeldienst zal verscheuren, maar ook voor Juda. 
 
Laten we hierbij denken aan die reeds gelezen verzen uit Matt 23:37. “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. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.  Want Ik zeg 
u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren”! 
. 

Samengevat: ”Jeruzalem, Jeruzalem, geen steen zal op de andere gelaten worden, die niet zal weggebroken 
worden. Totdat gij zegt (weer een totdat) Gezegend Hij, Die komt in de naam des Heren”!    
 
Maar wanneer komt dat totdat? Hosea 5:15b. “Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoe-
len en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien”. 
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Waar gaat de Heer naar toe? Vanwaar Hij gekomen is en wat is dat? Hij is van Zijn Vader gekomen en Hij is 
weer naar Zijn Vader teruggekeerd. 
 
Ja, de Romeinen kwamen en hebben de stad en Tempel en alles verwoest. Weet u dat (toen zij Jeruzalem 
moesten innemen, er een gebod van de Romeinse Keizer uitging, om de Tempel te sparen? Want dat was 
een wonderbaar bouwwerk, ja een kunstwerk. De aanvoerders en de officieren gaven het bevel ook nauwge-
zet door aan de legers. 
 
Maar de Joden hadden zich voor het grootste deel in de Tempel verschanst, want ze dachten: daar durven ze 
toch niet te komen en daar zal God ons helpen! De Romeinen hebben de Tempel ook inderdaad niet aange-
vallen of in directe zin aangestoken, omdat er dat bevel gekomen was, dat niet te doen; alleen de stad mocht 
worden aangevallen. 
 
Maar weet u, het Woord van God (Hosea 5): “Ik, Ik zal verscheuren en heengaan; Ik zal wegnemen, zonder dat 
iemand redden kan, moest tot vervulling komen, ondanks het bevel van de keizer 
 
Waarschijnlijk, maar precies weet men het niet, heeft een Romeins soldaat een brandende fakkel weggewor-
pen en die zou toen precies in de houtvoorraad van de brandoffers terecht gekomen zijn, waardoor de hele 
zaak in brand vloog en de gehele Tempel tot de grond toe afbrandde, want er was geen blussen aan (omdat 
de Heer het gezegd had!) Bovendien kwam er een aardbeving, waardoor er geen steen op de andere bleef.   
Hij is Heer, Hij regeert en Hij doet wat Hij zegt! 
 
Zijn Woord is ja en amen. “Ik zal heengaan, (en nu komt het) Ik wil wederkeren naar mijn plaats (bij de Vader. 
En dan komt dat woordje “totdat”), totdat zij zich schuldig gevoelen”. 
 
Dat is hetzelfde als waarop de Heer Jezus doelt in Matt. 23:39,“totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de 
naam des Heren”! En wanneer gaat Israël zich eindelijk schuldig voelen? Nu nog niet hoor. Ze denken het nog 
altijd zonder de Heer Jezus te kunnen doen: Hosea 5:15b. “totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht 
zoeken (en hoor nu toe); wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien”. 
 
Er komt een grote benauwdheid over het volk van Israël en die benauwdheid staat nu te komen. We weten uit 
het Woord van God, dat als Israël straks weer voor een deel in het land der vaderen vergaderd zal zijn en stad 
en land weer bevolkt zijn, er een grote menigte volkeren zal binnenvallen, waaronder Ros (Rusland), maar ook 
Duitsland (Germanië) en alle volkeren, ook uit ons land.  
 
Zach. 12:3. “En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen”. En u weet, alle volkeren leveren nu 
immers soldaten aan de V.N.? Dat wordt een politiemacht, een vredesmacht genoemd, die militair moet kun-
nen ingrijpen, als de zaken naar het oordeel van de Veiligheidsraad niet naar hun wens verloopt. Hoe ver zijn 
we al gevorderd in dit wereldbeeld? 
 
Er zijn in de eerste tien eeuwen van onze jaartelling, maar ook daarna in de vroege middeleeuwen, nog echte 
Godvrezende mannen en vrouwen geweest, Christenen, die de gave van profetie hadden en hun profetieën 
zijn opgetekend. Zij konden natuurlijk nooit de dingen weten, die nu staan te gebeuren; dat bestaat niet. 
 
In een profetie uit het jaar duizend konden ze nog niets geweten en beseft hebben van een atoombom en toch 
hebben ze die “gezien/geschouwd”. Hen werd getoond reeds, wat er gaat gebeuren. Zo hebben zij bijvoor-
beeld gezien dat er drie wereldoorlogen komen zullen en wel om en nabij de twintigste eeuw en dat Duitsland 
daarvan altijd de aanvoerder zou zijn. We hebben gehad de oorlog van 1870 en van 1914 en 1940. Maar de 
laatste grote wereldbrand, daarvoor maken de Verenigde Naties (de UNO) zich ook op.  
 
Zach. 12:2-3. “Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen 
Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een (lastige) steen, 
die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen (en ze moeten het), zullen zich (daaraan) deerlijk verwonden. 
(en vertillen) En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen”. 
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Ja, God gaat afrekening houden. Maar dat maakt de Gemeente niet meer mee, want dan heeft de Heer ons 
reeds thuis gehaald en met de Heer zullen we rechter zijn. Ziet u, hoe kort dat voor de deur staat?   
 
Nu lezen we verder, om te zien hoelang die dagen zullen duren. Hosea 5:15. “Ik zal wegnemen, zonder dat ie-
mand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn 
aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien”. 
 
Ja, ik heb u al gezegd dat het voor Israël een bange tijd zal worden, een bange tijd voor Jacob, als de barens-
nood van een vrouw, maar daaruit wordt het verlost. Het wordt zo beangstigend voor hen, omdat ze niets 
meer zullen kunnen doen en met totale uitroeiïng en uitmoording bedreigd zullen worden.  
 
Als de stad reeds wordt ingenomen, de legers opmarcheren en het voor Israël het moment van de diepste 
angst is, dan grijpt God in. Daarom moeten we voorzichtig zijn ten aanzien van profetieën, die thans nog over 
Israël worden uitgesproken. Laten we ons maar aan het Woord van God houden. 
 
We gaan en lezen we Hosea 5:15 en Hosea 6:1.“Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heen-
gaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer 
het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien. Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij 
heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden”.  
 
Inderdaad ze zullen om Hem roepen en wat zeggen ze dan? Ja, dan gaan ze inzien, dat de Heer hen niet ver-
laten heeft, maar dat zij de Heer verlaten hebben. Dan zullen ze beseffen dat Hij het was die hun stad, de 
Tempel en het land verwoest heeft en hen onder alle volkeren verstrooide. 
 
Ik kan zo moeilijk begrijpen, dat Israël ook nu nog zo verblind kan blijven. Toen ze de Sabbatsjaren niet om de 
zeven jaar vierden, legde God hen een straf op. Lev. 26:43. “Maar het land zal door hen verlaten worden en het 
zal zijn sabbatsjaren vergoed krijgen, terwijl het verwoest ligt zonder hen, en zij zullen hun ongerechtigheid boe-
ten, omdat, ja, omdat zij mijn verordeningen versmaadden en van mijn inzettingen een afkeer hadden”. 
 
Geen lichte straf, zult u misschien zeggen, maar de reden daarvoor is dat Israël het volk is, waarin God Zijn 
gestrengheid naar wet en gerechtigheid toont, 
 
Toen Israël in de woestijn was, werd zij op een wonderbare wijze verlost door hun God, die daarvoor Mozes 
gebruikte, toen was de Heer Jezus reeds op een verborgen wijze bij hen. Het machtige Egyptische wereldrijk 
(ja, want dat was toen een wereldrijk) en de Farao met zijn strijdwagens en wapens deed de Heer ten onder 
gaan in tien ontzettende plagen.  
 
Doch het volk Israël werd alleen door dat lammetje, dat zij moesten slachten en waarvan zij het bloed aan de 
deurposten en bovendorpel moesten aanbrengen, verlost. God stond hen toe dat zij hun vijanden en verdruk-
kers, die schatrijk waren, plunderden zoveel als ze wilden, aan goud en zilver. God zond hen niet ledig weg, 
toen zij naar de woestijn, naar de Sinaï gingen, waar Hij met hen een verbond zou aangaan, letterlijk: een hu-
welijk. Het verbond van de Sinaï. 
 
Tot zover, volgende keer het laatste deel. 
 
De Heer Zegene u, Amen. 
 
 
 


