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Themadag Leven wij in de eindtijd?
4. Israël in profetie

Al voordat het volk Israël het beloofde land binnentrok kreeg het van Mozes te horen, dat
het weer uit dat land verwijderd zou worden als het zich niet hield aan de wetten die God
hen gegeven had. Zonder de hele geschiedenis van het volk op te sommen, zien we dat het
in ballingschap is gegaan. Jeruzalem werd verwoest door de koning van Babel, dat is
Nebukadnessar, en tot schrik van het volk beschermde God de stad niet. Hij liet zelfs de
tempel verwoesten. Mozes had gezegd: “De HEERE zal u en de koning die u over uzelf
aangesteld hebt, naar een volk brengen dat u zelf niet kende, en ook uw vaderen niet” (Deut
28:36). En later zei ook Jeremia: “Zie, Ik ga over u een volk van ver weg brengen, huis van
Israël, spreekt de HEERE. Een taai volk is het, een volk, van oude tijden af is het er, een volk
waarvan u de taal niet kent, en niet verstaat wat het spreekt” (Jer 5:15). En zo is het volk
Juda in ballingschap weggevoerd naar Babel. Ze zouden de koning van Babel zeventig jaar
dienstbaar zijn: “Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel
voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te
brengen naar deze plaats” (Jer 29:10). Dus na de jaren in Babel keerden ze – gedeeltelijk
althans – weer terug naar hun eigen land.

We kunnen ons dan de vraag stellen: Wat is eigenlijk Gods doel met deze ballingschap? En
we zien dan een drieledig doel:

• Het primaire doel was het volk te leren wie Hij is, om Hem trouw te blijven. Te leren
gehoorzaam te zijn, en om hun Schriften te koesteren. Dat wij nu het Oude
Testament als één geheel hebben, hangt samen met deze ballingschap in Babel. Pas
daarna beseften ze de waarde van de gehele Schrift, en kwamen er schriftgeleerden
die ervoor zorgden dat die overal in zijn geheel beschikbaar kwam. Dit is in schril
contrast met de situatie vóór de ballingschap, waarin ze vele decennia zelfs zonder
wetsrol geleefd hadden, want die was zoekgeraakt. God heeft dit doel zeker bereikt.
Vóór de ballingschap werden regelmatig afgoden gediend, en werd soms het
aanbidden van God gecombineerd met gewoonten van de volken rondom. Na de
ballingschap is dit compleet veranderd, en komt afgoderij nauwelijks voor. Er
ontstaat wel een ander probleem. Het wordt soms een uiterlijk vertoon, waarbij men
zich beter voelt dan anderen. De uitspraak van een rabbijn: ‘God wilde Israël zich
verdiensten laten verwerven daarom heeft Hij het vele wetten en geboden gegeven’.
Het idee ontstaat dat je behoudenis moet verdienen. De houding ontstaat dat zij
weliswaar niet volmaakt zijn, maar toch wel beter dan andere volken. Op zich ook
geen juiste houding, maar het tegenovergestelde van wat het vóór de ballingschap
geweest was. Volgens de overlevering heeft de beroemde rabbi Hillel gezegd: “Waar
veel wet is daar is veel leven”. We zien dit ook in het Nieuwe Testament, en de frictie
die het oplevert met Jezus, als Hij de schriftgeleerden en Farizeeën verwijt dat ze alle
geboden nauw in acht nemen, zelfs van hun kruidentuintjes de tienden geven, en
tegelijk het belangrijkste uit de Wet, de liefde en barmhartigheid, volledig negeren.
Het commentaar van Paulus: “Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben,
maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet
kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich
niet aan de gerechtigheid van God onderworpen” (Rom 10:2-3). Het eerste doel van
God was dus om de houding te veranderen.
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• Het tweede doel was een beeld te schetsen van Gods verlossing, zoals door Jesaja
voorzegd. De bevrijding uit Babel door de Perzen, en het weer terugkeren naar eigen
land, wordt als beeld gebruikt van de bevrijding van de mens van zonde en de
gevolgen daarvan, door Jezus.

• En als derde doel een voorafschaduwing van een grotere verstrooiing en aanneming.
Een verstrooiing over de hele wereld, en een complete aanneming en reiniging. Na
onder alle volken te zijn geweest, worden ze weer teruggebracht naar eigen land, en
volledig gereinigd, met een rechtvaardige Koning, een volmaakte staat. De vrij
simpele terugkeer uit Babel ziet uit naar iets veel groters dat volgen zal.

Die uitgebreide verstrooiing onder alle volken zien we ook in woorden van Jezus: “Wanneer
u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem
zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan. Want dit zijn dagen van
wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de
zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij
zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden
onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van
de heidenen vervuld zullen zijn” (Luc 21:20-24). Dit is begonnen in 70 na Christus, met het
optreden van de Romeinen. En in 135 na Christus zijn bijna alle Joden weggevoerd uit het
land, en op de slavenmarkten te koop aangeboden.

Is dit dan het einde van Israël? Volgens Paulus zeker niet: “Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk
verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet … God heeft Zijn volk, dat Hij van
tevoren kende, niet verstoten” (Rom 11:1,2); “Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de
bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val [struikelen] echter is de
zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken” (vs. 11). Als er
staat dat ze niet gevallen zijn en vervolgens over hun val gesproken wordt, zal duidelijk zijn
dat Paulus zichzelf niet tegenspreekt. Het is ook een ander woord. Het tweede woord
betekent eerder struikelen dan vallen. Daarom is het in de NBV ook vertaald met: “Door hun
overtreding konden de heidenen worden gered”. Ook Jeremia gaf aan dat God hen niet
afschrijft: “Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, 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” (Jer 30:11).

Tegelijkertijd heeft ook deze lange ballingschap een doel. Israël had Gods getuige moeten
zijn, om te laten zien dat zij rotsvast overtuigd zijn van Gods almacht. Dat wordt in Jesaja
beschreven, in een denkbeeldige rechtszaak. God daagt de afgoden van de andere volken
uit. Tot Israël zegt God: “U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik
verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er
geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen
Heiland … U bent Mijn getuigen, spreekt de Heere, dat Ik God ben” (Jes 43:10-12). Israël
moest optreden als Gods getuige in de wereld, maar helaas is die getuige doof en blind,
zegt God door Jesaja: “Wie is er zo blind als Mijn dienaar, doof zoals Mijn bode die Ik zend?
Wie is blind zoals de volmaakte, blind zoals de knecht van de Heere?” (Jes 42:19).
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Israël moest Gods getuige zijn, maar hun getuigenis is niet veel waard, gezien hun gebrek
aan vertrouwen op God. God daagt vervolgens de afgoden uit om, als zij werkelijk goden
zijn, de toekomst te voorspellen: “Doe ons de komende dingen horen. Maak de dingen
bekend die hierna zullen komen, en wij zullen weten dat u goden bent”. Laat maar zien wat
er in de toekomst gaat gebeuren, dan ben je wat waard als afgod. En uiteraard zijn de
afgoden hier niet toe in staat. Wat er daarom vervolgens gebeurt, is dat God er een nieuwe
getuige bij haalt, zodat er vanaf nu twee getuigen zijn. God roept een nieuw volk om van
Hem te getuigen. Zij moeten zich het voorbeeld van Israël aantrekken en daar lering uit
halen. En tegelijkertijd blijft ook Israël een getuige; nu niet meer door woord, maar door
alles wat hen overkomt. Zij tonen vanaf dat moment Gods almacht, doordat zij laten zien
dat God wél in staat is de toekomst te bepalen. God bepaalt vooraf wat er zal gebeuren,
met name met Zijn volk Israël; en zij tonen de waarheid van die stelling, of ze nu wel of niet
gelovig zijn.

Er zijn door de eeuwen heen vele volken overwonnen. Er zijn ook meerdere naties in
ballingschap gegaan en verstrooid. Die zijn allemaal opgegaan in andere volken, volledig
geassimileerd. Ze zijn niet meer als volk te herkennen. De andere volken die je in de Schrift
tegenkomt, de Edomieten, de Ammonieten, de Moabieten en vele andere, zijn er niet meer.
Ze zijn opgegaan in andere volken, terwijl het volk Israël is blijven bestaan, tweeduizend
jaar als een apart volk, ondanks alles wat hen overkomen is, en vaak ondanks hun eigen
wens om niet meer apart te staan. Over de gehele wereld zijn ze als Jood herkenbaar. Tot in
onze tijd is een Jood nog steeds apart. In Nederland had de Jood vrijheid van godsdienst,
maar heeft de overheid haar best gedaan om te zorgen dat de structuur van de Joodse
samenleving teniet werd gedaan, zodat het enkel een godsdienst was, en geen apart volk.
Er was godsdienstige vrijheid, maar het moest vooral enkel een godsdienst zijn. Zo zien we
hoe Israël een getuige blijft, niet meer door woord, maar door alles wat hen overkomt.

Al voordat het volk het beloofde land binnentrok, ruim 3000 jaar geleden, sprak Mozes hen
als Gods profeet toe en zei wat hen overkomen zou. We kunnen profetieën aanwijzen waar
staat dat Babel onder het woestijnzand zou verdwijnen en constateren dat het gebeurd is.
Of we kunnen zien dat Egypte een derdewereldland zou worden, en ook dat blijkt te
kloppen. Maar kijk eens naar de details van wat er over Israël geschreven is, die tot in onze
tijd te herkennen zijn:

• “De HEERE zal u in schepen naar Egypte laten terugkeren … Daar zult u uzelf als
slaven en slavinnen aan uw vijanden willen verkopen, maar er zal geen koper zijn”
(Deut 28:68). Deze profetie is wat eerder vervuld, in 135 na Chr.

• “Ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal achter u een zwaard
trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop” (vs. 33). De
verslagen van reizigers van een eeuw geleden bevestigen dit beeld.

• “U zult een verschrikking, een spreekwoord en een voorwerp van spot zijn onder al
de volken waar de HEERE u naartoe voeren zal” (vs. 37). Kijk maar in een
woordenboek naar het gebruik van het woord ‘Jood’, en je ziet dat het een
scheldwoord is, ook nu nog in de 21e eeuw. Tegenwoordig ligt daar wat minder de
nadruk op, met de wens om discriminatie te vermijden, maar iemand een Jood
noemen is meestal niet positief. Zo lang geleden voorzegd, en werkelijkheid in de
westerse talen.
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• “Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool zal geen
rustplaats hebben, want de HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en
een treurende ziel geven. Uw leven zal voor u aan een zijden draad hangen; u zult
nacht en dag beangst zijn en uw leven niet zeker zijn” (vzn 65 en 66). En in de
geschiedenis is te zien dat Joden steeds van land tot land trokken, op zoek naar
plaatsen waar de vervolging minder was. Nazi-Duitsland is maar één van vele
donkere periodes geweest.

Zij zijn werkelijk getuigen van God, als bewijs dat Hij de enige Waarachtige is, Die van
vooraf de afloop verkondigt. Zij zijn het grootste bewijs van de betrouwbaarheid van Gods
woord.

Mozes heeft meer gezegd. Hij heeft vele waarschuwingen gegeven. Maar naast alle ellende
die hij aan moet kondigen kan Hij ook Gods woorden weergeven: “Zie nu in dat Ik, Ik Die
ben, er is geen God naast Mij. Ík dood en Ik maak levend, Ik verwond en Ík genees en er is
niemand die uit Mijn hand redt!” (Deut 32:39). Ja, een opstanding uit de dood was ook de
toekomstverwachting voor de gelovige Israëliet. Dat zien we in de reactie van Marta en
Maria als Lazarus gestorven is. “ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste
dag” (Joh 11:24). In de eindtijd zou er een opstanding zijn. Maar behalve voor het individu
geldt deze belofte ook voor de natie als geheel. Want daar spreekt Mozes over in de rest van
dat hoofdstuk. Het volk is in 70 na Christus opgehouden als natie te bestaan. Ze zijn onder
alle volken verstrooid, maar in onze tijd is de natie weer tot leven gekomen na zoveel jaar
verstrooid te zijn geweest. Dit is volkomen uniek in de wereldgeschiedenis.

Dit heeft de profeet Ezechiël in een visioen gezien. “De HEERE zette mij neer, midden in een
vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen
er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor” (Ezech 37:1,2). Ze waren
zeer dor, alle hoop is vergaan. “Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en zie, een
gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag, en
zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was
geen geest in hen” (vs. 7). Langzamerhand verschuiven de botten om skeletten te vormen,
en daarbinnen komen de organen en spieren, en daarna ook een huid. Het worden
complete lichamen, zonder dat ze leven. “Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot
leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger” (vs. 10). Het woord geest
is hetzelfde als de levensadem in Genesis. Zij worden tot levende mensen. “Toen zei Hij
tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze
beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!” (vs. 11). “Mijn volk, Ik
zal u brengen in het land van Israël” (vs. 12). Wat hier beschreven wordt, is een proces, een
ontwikkeling. Het is niet plotseling van dorre beenderen tot mensenmassa. Het is stap voor
stap, om te komen tot een eindresultaat. De beenderen liggen er heel lang en zijn zeer dor,
en dan volgt een proces waarbij de uitkomst is dat zij in het land Gods volk zijn. En dat is dus
het proces dat wij zien in onze tijd, en nog niet klaar is; het volk wordt stap voor stap
hersteld.

Dit is geen beeld van de opstanding in de eindtijd. Dit is een beeld van het herstel van de
natie. Het gebeurt niet in een oogwenk, maar is een proces. Na een lange periode van niets
begint ineens dit proces wat zich redelijk snel voltrekt. Het wordt bovendien nadrukkelijk
vermeld dat dit niet gebeurt vanwege hun verdiensten:
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“Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: 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 … Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen
bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult
rein worden” (Ezech 36:22-24). Het zal duidelijk zijn dat dit laatste nog toekomst is. Op dit
moment zijn zij voor het grootste deel net zo gelovig als de rest van de wereld. Ze zijn
echter in hun land, middenin een proces dat iets meer dan een eeuw geleden begonnen is.
Het proces ontwikkelt zich, eerst het zionisme, een groeiend migratie naar het land, het
oprichten en uitroepen van de natie, erkenning door vele natiën, steeds sterker, maar nu
steeds meer onder druk, waarbij zij steeds meer alleen komen te staan. Er komen steeds
meer bedreigingen, vooral van Iran. Het lijkt alsof Europa de enige is die nog gelooft in het
vredesproces en dat het allemaal wel goed zal komen.

Het is uiteraard niet mogelijk de stappen in het visioen één op één te koppelen met
gebeurtenissen die we zien; en dat is blijkbaar ook niet de bedoeling, maar we zien hoe de
ontwikkeling redelijk kort geleden begonnen is. Tegelijkertijd staat de einddatum bij God
vast. Daarom kunnen we zeggen dat de terugkeer van Israël het teken is dat Gods plan
binnenkort de volgende fase in gaat. “Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer
zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem” (Joël 3:1); “Het zal gebeuren,
wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u
komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heere, uw God,
u verdreven heeft. Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en
Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw
God, u verspreid had” (Deut 30:1); “Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een
omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik
hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in
bezit nemen” (Jer 30:3). Het is dus niet op één vers gebaseerd, maar een belofte die door
vele schrijvers opgetekend is.

Het grote teken dat de eindtijd begonnen is, is de terugkeer in eigen land van het bijna 2000
jaar verstrooide volk Israël, zij het aanvankelijk in ongeloof in Jezus als de Messias. Israël zal
echter met Hem geconfronteerd worden tijdens een grote nationale crisis in het land,
waaruit het zichzelf niet kan redden en het volledig vernietigd dreigt te worden. “Zie, er
komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden
verdeeld. 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. Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die
heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen
Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan” (Zach 14:1-3).

En daarna wordt het volk gereinigd en hersteld. Zoals hierboven vermeld in een citaat uit
Ezechiël, zou God hen met rein water besprenkelen om hen weer rein te maken. “Het is een
tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden … zij zullen de HEERE,
hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan” (Jer 30:7,8). Uiteraard
wordt met David de grote Zoon van David bedoeld, de Messias, die zij als hun Koning zullen
aannemen; de Heiland die zij eerst verworpen hebben.
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“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” (Zach
12:10); “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 de HEERE” (Jer 31:28).

Israël zal een bijzondere plaats krijgen onder de sterfelijke mensen in het Koninkrijk, dat
Jezus zal oprichten. En dus is Israël voor ons een zeer mooie graadmeter van de nabijheid
van de wederkomst van Christus.


