Hoe weten we wat God belangrijk vind? En hoe weten we wat Hij HEEL belangrijk vind?

Deu 30:1-10 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. En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn
stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig
alles wat ik u heden gebied. 3 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. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het
einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar
weghalen. En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit
hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw
vaderen. De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de
HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. De
HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u
vervolgd hebben. En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn
geboden, die ik u heden gebied, houden. HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk
van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land,
ten goede. Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw
vaderen verblijd heeft, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent door Zijn
geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u
zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel.
Neh 1:8-10 Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als
u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot Mij bekeert en
Mijn geboden in acht neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van
de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen
heb om daar Mijn Naam te laten wonen. Zij zijn toch Uw dienaren en Uw volk, dat U verlost hebt
door Uw grote kracht en Uw sterke hand.
Jes 11:6-9 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf,
een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin
zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund.
Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een
peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige
berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de
zee bedekt.
Jes 11:11-12 En het zal te dien dage geschieden, dat de HEERE wederom zijn hand opheffen
zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam,
Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee. En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de
verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de
vier einden der aarde.
Jes 14:1-2 Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal
hen neerzetten op hun eigen grond. De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten en zich bij het huis
van Jakob voegen.
2De volken zullen hen nemen en naar hun woonplaats brengen. Het huis van Israël zal hen in
erfelijk bezit nemen als slaven en slavinnen in het land van de HEERE. Zo zullen zij
gevangenhouden wie hen gevangenhielden en heersen over hun onderdrukkers.
Jes 27:13 Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen
zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land
Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.

Jes 35:4-6 …Híj zal komen en u verlossen. 5Dan zullen de ogen van de blinden worden
opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. 6Dan zal de kreupele springen als
een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg
banen en beken in de wildernis. 7Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot
waterbronnen;
Jes 41:8-20 Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van
Abraham, die Mij 9u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken,
en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.
10Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u,
ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. 11Zie, zij zullen
beschaamd en te schande worden, allen die in woede tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als
niets, zij zullen omkomen, de mannen die u aanklagen.
12U zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden, de mannen die zich tegen u keren. Zij
zullen worden als niets, als volstrekt niets, de mannen die strijd tegen u voeren.
13Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet
bevreesd, Ik help u.14Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de
HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël.
15Zie, Ik maak u tot een scherpe dorsslede, een nieuwe, met puntige pinnen. U zult bergen dorsen
en verpulveren, en heuvels maken 16U zult ze wannen, de wind zal ze opnemen, en de storm zal
ze verspreiden. Maar ú zult zich verheugen in de HEERE, in de Heilige van Israël zult u zich
beroemen. 17De ellendigen en de armen zoeken water, maar het is er niet, hun tong versmacht
van dorst. Ík, de HEERE, zal hen verhoren, Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten.18zal op
kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien bronnen. Ik zal de woestijn maken tot
een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. 19Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia,
de mirt en de oliehoudende boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en
dennenboom, 20opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet dat de hand van de HEERE dit
gedaan heeft, en de Heilige van Israël het geschapen heeft.
Jes 43:5 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht
halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden:
Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van
het einde der aarde.
Jes 44:3-5 Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op
uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. 4Zij zullen opkomen tussen het gras, als
wilgen aan de waterstromen.5De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE, een ander zal zich
noemen met de naam Jakob, weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de HEERE, en de
erenaam Israël aannemen.
Jes 44:26 Die het woord van Zijn knecht gestand doet, en de raad van Zijn boden volbrengt; Die
tegen Jeruzalem zegt: U zult bewoond worden, en tegen de steden van Juda: U zult herbouwd
worden, en: Ik doe hun puinhopen herrijzen;
Jes 49:8-13 Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag
van het heil heb Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om
de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen,
9om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom
tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn.
10Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want hun
Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. 11Ik zal al Mijn bergen tot
een weg maken, Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. 12 Zie, sommigen zullen van
ver komen: zie, anderen uit het noorden en uit het westen, en weer anderen uit het land
Sinim. 13Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft
Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.

Jes 51:3 Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar
woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en blijdschap zal
daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang.
Jes 51:11 Zo zullen wie door de HEERE zijn vrijgekocht, terugkeren en met gejuich in Sion
komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten.
Jes 54 1-17 Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit,
u die geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen
van de getrouwde, zegt de HEERE.
2Vergroot de plaats voor uw tent, laat men uw tentkleden wijd uitspannen, wees niet
terughoudend, verleng uw touwen, sla uw pinnen vast. 3Want u zult zich rechts en links uitbreiden,
uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. 4Wees niet
bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u zult niet te
schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken aan de
smaad van uw weduwschap.
5Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de
Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden. 6Want als een verlaten
vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was,
zegt uw God.
7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u
bijeenbrengen. 8In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik
verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw
Verlosser.
9Want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach,
toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik
gezworen dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal.
10Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken
en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. 11U, ellendige,
door stormweer voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit,
Ik zal u grondvesten op saffieren,
12uw torens maken van kristal, uw poorten van robijn, heel uw omwalling van edelsteen. 13Al uw
kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. 14U
zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd
zijn, en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen. 15Zie, zij zullen zeker samenscholen
– niet door Mijn toedoen – wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten val komen. 16Zie, Ík heb
de smid geschapen, die het kolenvuur aanblaast en wapentuig vervaardigt, geschikt voor zijn doel;
en Ík heb de verwoester geschapen om te gronde te richten. 17Elk wapentuig dat tegen u wordt
vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig
verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij,
spreekt de HEERE.
Jes 56:8 De Heere HEERE, Die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem
nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.
Jes 60:1-22 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over
u op. 2Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u
zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3En heidenvolken zullen naar
uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. 4Sla uw ogen op, kijk om u heen en
zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw
dochters zullen op de heup gedragen worden. 5Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep
ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren, het
vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen. 6Een menigte kamelen zal u bedekken, de
jonge kamelen van Midian en Efa. Zij allen uit Sjeba zullen komen, goud en wierook zullen zij

aandragen, zij zullen de loffelijke daden van de HEERE boodschappen. 7Alle schapen van Kedar
zullen voor u bijeengebracht worden, de rammen van Nebajoth staan u ten dienste; ze zullen als
een welgevallig offer komen op Mijn altaar en Ik zal aan Mijn luisterrijk huis aanzien geven.
8Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk,
als duiven naar hun til? 9Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van
Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen,
naar de Naam van de HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt.
10Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen hun koningen zullen u dienen, want in Mijn grote
toorn heb Ik u geslagen,
maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 11Uw poorten zullen steeds openstaan; dag
en nacht zullen ze niet gesloten worden, opdat men het vermogen van de heidenvolken naar u toe
zal brengen en hun koningen naar u toe geleid zullen worden. 12Want het volk en het koninkrijk
die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden. 13De luister
van de Libanon zal naar u toe komen, cipres, plataan en dennenboom tezamen, om de plaats van
Mijn heiligdom aanzien te geven, en Ik zal de plaats van Mijn voeten verheerlijken.
14Ook zullen, zich buigend, naar u toe komen de kinderen van hen die u onderdrukt hebben, en
allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen, en zij zullen u noemen:
Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige van Israël.
15In plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest, zodat niemand door u heen trok, zal Ik u
tot een eeuwige glorie maken, tot een vreugde van generatie op generatie.
16U zult de melk van de heidenvolken zuigen, ja, u zult aan de borst van koningen zuigen; dan zult
u weten dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, en uw Verlosser, de Machtige van Jakob. 17In plaats
van koper zal Ik goud brengen, in plaats van ijzer zal Ik zilver brengen, in plaats van hout koper, in
plaats van stenen ijzer. En als uw opzichter stel Ik vrede aan
en als uw opzieners gerechtigheid. 18Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van
verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof.
19De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal u de maan niet
verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad. 20Uw
zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot
een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. 21Uw volk, zij allen
zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn,
door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden.
22De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk; Ík, de HEERE, zal dit te
zijner tijd spoedig doen komen.
Jes 61:3-9 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak
van onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te
beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw,
een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de
gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.
4Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer
oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie.
5Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en
uw wijnbouwers zijn. 6Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u
noemen: dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten, u zult u beroemen
in hun luister. 7In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel.
Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap
hebben. 8Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat roof bij het brandoffer, en Ik zal geven dat
hun werk in waarheid zal zijn en Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. 9Hun nageslacht zal
onder de heidenvolken bekend worden, en hun nakomelingen te midden van de volken. Allen die
hen zien, zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de HEERE heeft gezegend.
Jes 65:20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die
zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een
zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. 21Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij
zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten.

Jer 3:14 Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ík heb u getrouwd. Ik zal u
nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en Ik zal u naar Sion brengen.
Jer 12:15-16 Maar nadat Ik hen weggerukt heb, zal het gebeuren dat Ik zal terugkeren en Mij over
hen zal ontfermen. Ik zal hen terugbrengen, eenieder naar zijn erfelijk bezit en eenieder naar
zijn land. En het zal gebeuren, wanneer zij werkelijk de wegen van Mijn volk zullen leren, zodat zij
bij Mijn Naam zweren: Zo waar de HEERE leeft – zoals zij Mijn volk geleerd hebben te zweren bij
de Baäl – dan zullen zij te midden van Mijn volk gebouwd worden.
Jer 16:14-15 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal
worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar:
Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen
waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik
hun vaderen gegeven heb. (Jer 23:7-8)
Jer 24:6 Ik zal Mijn oog op hen gericht houden ten goede en Ik zal hen naar dit land doen
terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken.
Jer 30:3,10,18 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.
10 U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE, wees niet ontsteld, Israël
want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap,
zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, en niemand hem schrik aanjaagt.
18 Zo zegt de HEERE:Zie, Ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van
Jakob en zal Mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne en het
paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn.
Jer 30:7-8 Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor
Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden. Want op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE
van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren.
Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen,
Jer 31:8 Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen bijeenbrengen van de
uithoeken van de aarde; onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en barenden met
elkaar: met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen.
Jer 31:10-13 Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van
ver weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden,
zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en hem verlost uit de
hand van hem die sterker was dan hij. Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion, zij
zullen toestromen naar het goede van de HEERE: naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de
olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof, zij zullen voortaan niet
meer treurig zijn. Dan zullen jonge vrouwen zich verblijden in een reidans, ook de jongemannen en
de ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde, Ik zal hen troosten, Ik zal hen blij
maken na hun verdriet.
Jer 31:15-17 Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter
geween: Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen,
want zij zijn er niet meer. Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van
tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de HEERE. Zij zullen uit het land van de vijand
terugkomen, en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE, uw kinderen zullen
terugkomen naar hun gebied.

Jer 32:15 Want zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Er zullen weer huizen
en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land.
Jer 33:10-16 Zo zegt de HEERE: In deze plaats, waarvan u zegt: Zij ligt verwoest, zodat er geen
mens en geen dier meer is – in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo
verwoest zijn, dat er geen mens, geen inwoner en geen dier meer in te vinden is, zal weer gehoord
worden de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de
stem van de bruid, de stem van hen die zeggen: Loof de HEERE van de legermachten, want de
HEERE is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, en de stem van hen die in het huis van
de HEERE een lofoffer brengen. Ik zal namelijk een omkeer brengen in de gevangenschap van het
land, zodat het weer wordt als vroeger, zegt de HEERE. Zo zegt de HEERE van de legermachten:
In deze plaats – hij ligt verwoest, zodat er geen mens en geen dier meer in te vinden is – en in al
zijn steden zal weer een weideplaats voor herders zijn die de kudde doen neerliggen
13 In de steden van het Bergland, in de steden van het Laagland, in de steden van het Zuiderland,
in het land van Benjamin, in de omstreken van Jeruzalem en in de steden van Juda zullen de
kudden weer onder de handen van de teller doorgaan, zegt de HEERE. Zie, er komen dagen,
spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord gestand zal doen dat Ik gesproken heb tot het huis van
Israël en over het huis van Juda. In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van
gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda
verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE
HEERE ONZE GERECHTIGHEID.
Jer 46:27 U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, wees niet ontsteld, Israël! Want zie, Ik
ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap. Jakob
zal terugkeren, rust hebben en zonder zorgen zijn, en niemand zal hem schrik aanjagen.
Jer 50:4-8 In die dagen en in die tijd, spreekt de HEERE, zullen de Israëlieten komen, zij en de
Judeeërs tezamen – al wenend zullen zij hun weg gaan – en zij zullen de HEERE, hun God,
zoeken. Zij zullen vragen naar Sion, hun gezicht gericht op de weg daarheen. Zij zullen
komen en bij de HEERE gevoegd worden met een eeuwig verbond, het zal niet vergeten worden.
6 Mijn volk – het waren verloren schapen. Hun herders hadden hen misleid, hen naar de bergen
geleid. Zij gingen van berg naar heuvel. Zij vergaten hun rustplaats. Allen die hen vonden,
verslonden hen, en hun tegenstanders zeiden: Wij laden geen schuld op ons, omdat zij gezondigd
hebben tegen de HEERE, de woonplaats van de gerechtigheid, ja, de hoop van hun vaderen, de
HEERE.
8 Vlucht weg uit het midden van Babel, uit het land van de Chaldeeën. Ga weg, wees als bokken
voor de kudde uit!
19 Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. Het zal de Karmel en de Basan afweiden en
op het bergland van Efraïm en Gilead zal het verzadigd worden.
Eze 11:17 Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u
bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid bent, en Ik zal u het land van Israël geven.
Eze 16:53-55 Als Ik een omkeer zal brengen in hun gevangenschap – in de gevangenschap van
Sodom en haar dochters, in de gevangenschap van Samaria en haar dochters – zal Ik ook een
omkeer brengen in de gevangenschap van uw gevangenen in hun midden, opdat u uw smaad
draagt en te schande wordt vanwege alles wat u gedaan hebt, wanneer u hen troost. Wanneer uw
zusters, Sodom en haar dochters, zullen terugkeren naar hun vorige staat, en Samaria en haar
dochters zullen terugkeren naar hun vorige staat, dan zullen ook u en uw dochters terugkeren naar
uw vorige staat.
Eze 20:34,41 Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u
verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Ik zal
behagen in u scheppen vanwege de aangename geur, wanneer Ik u uit de volken leid en Ik u
bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de heidenvolken
door u geheiligd worden.

Eze 28:25-26 Zo zegt de Heere HEERE: Als Ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit de
volken waaronder zij verspreid zijn, en Ik door hen voor de ogen van de heidenvolken geheiligd
word, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik Mijn dienaar Jakob gegeven heb. Zij zullen er
onbezorgd wonen, huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja, zij zullen er onbezorgd wonen,
zodra Ik strafgerichten heb voltrokken aan allen die hen verachten onder hen die hen omringen.
Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben.
Eze 34:11,13 Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze
op zoek gaan. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen
naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle
bewoonbare plaatsen van het land.
Eze 34:22 Ik zal Mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal
oordelen tussen schaap en schaap. 23Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze
weiden: Mijn David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. 24En Ik, de HEERE, zal
een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb
gesproken. 25Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen.
Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. 26Ik zal hun en het gebied
rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van
zegen zullen er zijn. 27De bomen op het veld zullen hun vrucht geven, het land zal zijn opbrengst
geven, en ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat Ik de HEERE ben,
wanneer Ik de stangen van hun juk breek en ze red uit de hand van hen die zich door hen lieten
dienen. 28Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken, en de wilde dieren van de
aarde zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik
aanjagen.29Ik zal een Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer
weggenomen worden door honger in het land, en de smaad van de heidenvolken zullen ze niet
langer dragen.30Dan zullen ze weten dat Ik, de HEERE, hun God, met ze ben, en dat ze Mijn volk
zijn, het huis van Israël, spreekt de Heere HEERE.
Eze 36 En u, mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël, en zeg: Bergen van Israël, hoor
het woord van de HEERE! Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijand over u gezegd heeft: Haha!
Zelfs de eeuwige hoogten zijn ons tot erfelijk bezit geworden,
profeteer daarom, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Daarom, omdat men u van rondom verwoest
en opgeslokt heeft, zodat u een erfelijk bezit werd voor het overblijfsel van de heidenvolken, u over
de tong ging en er kwaad gerucht bij het volk was luister daarom, bergen van Israël, naar het
woord van de Heere HEERE. Zo zegt de Heere HEERE tegen de bergen en tegen de heuvels,
tegen de waterstromen en tegen de dalen, tegen de verwoeste puinhopen en tegen de verlaten
steden, die tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn voor het overblijfsel van de
heidenvolken die rondom u zijn 5 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Voorwaar, in het vuur van Mijn na-ijver heb Ik gesproken tot
het overblijfsel van de heidenvolken en tot heel Edom, die zichzelf Mijn land tot erfelijk bezit
hebben gegeven met de blijdschap van heel hun hart, met leedvermaak, zodat zijn weidegrond tot
buit zou zijn. Profeteer daarom over het land van Israël, en zeg tegen de bergen en tegen de
heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, in Mijn na-ijver
en in Mijn grimmigheid heb Ik gesproken, omdat u de smaad van de heidenvolken gedragen hebt.
Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ík heb gezworen: Voorwaar, de heidenvolken die rondom u
zijn, zullen zelf hun schande dragen! Maar u, bergen van Israël, u zult uw takken weer
voortbrengen en uw vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij.
9 Want zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden.
Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. De steden zullen
bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden. Ik zal mens en dier op u talrijk maken, zij
zullen talrijk worden en vruchtbaar zijn. Ik zal u doen bewonen als in uw vroegere tijden, ja, Ik zal u
meer goeddoen dan in uw begin. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Ik zal mensen over u
doen lopen, namelijk Mijn volk Israël. Zij zullen u in bezit nemen, u zult voor hen tot erfelijk bezit
zijn en u zult hen voortaan niet meer van kinderen beroven. Zo zegt de Heere HEERE: Omdat zij

tegen u zeggen: U bent een mensenverslinder, en u bent een land dat uw volken van kinderen
berooft, daarom zult u geen mens meer verslinden en uw volken niet meer van kinderen beroven,
spreekt de Heere HEERE.
15 Ik zal de smaad van de heidenvolken over u niet meer doen horen en u zult de schande van de
volken niet langer dragen. U zult uw volken niet meer doen struikelen, spreekt de Heere HEERE.
Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, toen het huis van Israël in hun land woonde,
toen verontreinigden zij dat met hun weg en met hun daden. Hun weg was voor Mijn aangezicht
als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. Toen stortte Ik Mijn grimmigheid over hen uit
omwille van het bloed dat zij in het land vergoten hadden, en vanwege hun stinkgoden waarmee zij
het verontreinigd hadden. Ik verstrooide hen onder de heidenvolken en zij werden verspreid over
de landen. Ik heb hen geoordeeld overeenkomstig hun weg en overeenkomstig hun daden. Toen
zij aankwamen bij de heidenvolken waarheen zij gegaan waren, ontheiligden zij Mijn heilige Naam,
omdat men van hen zei: Deze mensen zijn het volk van de HEERE en toch zijn zij uit Zijn land
vertrokken.
21 Maar Ik spaarde hen vanwege Mijn heilige Naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder
de heidenvolken waarheen zij gegaan waren. 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 Mijn grote Naam heiligen, die onder
de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken
weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.
24 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. Van al uw onreinheden en
van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in
uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees
geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt
en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen
gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al
uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel doen worden: Ik zal u geen
hongersnood opleggen
30 Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen, zodat u onder de
heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt. U zult zich uw slechte wegen en
uw daden die niet goed waren, herinneren. U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en
om uw gruweldaden. Ik doe het niet omwille van u, spreekt de Heere HEERE, laat dat u bekend
zijn. Schaam u en word te schande vanwege uw wegen, huis van Israël. Zo zegt de Heere
HEERE: Op de dag dat Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden doen bewonen en
zullen de puinhopen herbouwd worden. Het verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van een
woestenij te zijn voor de ogen van ieder die erdoorheen trekt. Zij zullen zeggen: Dit land, dat
verwoest was, is als de hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en
afgebroken, zijn versterkt en bewoond. Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven
zijn, weten dat Ik, de HEERE, Zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ík, de
HEERE, heb gesproken en Ik zal het doen. Zo zegt de Heere HEERE: Opnieuw zal Ik hierom door
het huis van Israël gevraagd worden om dit voor hen te doen. Ik zal hen even talrijk aan mensen
maken als aan schapen. Als met de geheiligde schapen, als met de schapen van Jeruzalem op
hun vaste feestdagen, zo vol zullen de verwoeste steden worden met kudden mensen. Dan zullen
zij weten dat Ik de HEERE ben.
Eze 37:1-14 1De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar
buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle
kanten omheen gaan. rondom langs hen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de
vallei, en zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven
komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het! Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze
beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE. Zo zegt de Heere
HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal
pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven,
zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Toen profeteerde ik zoals mij
geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, 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. Hij zei tegen mij:
Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE:
Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik
profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij
gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. 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! Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere
HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u
brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en
als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen
en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb,
spreekt de HEERE.
Eze 37:15-23 Het woord van de HEERE kwam tot mij: En u, mensenkind, neem een stuk hout voor
uzelf en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander
stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël,
zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw
hand één worden. Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen: Wilt u ons niet vertellen wat deze
dingen voor u betekenen? Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal het stuk hout
van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël, zijn
metgezellen, en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk hout maken.
Ze zullen in Mijn hand één worden. Die stukken hout, die u beschreven hebt, moeten voor hun
ogen in uw hand zijn. 21 En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten
nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen
en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van
Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en
niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met
hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen
verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben, en Ik zal hen reinigen. Dan zullen
zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn.
Eze 37:24-28 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder
zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden.
Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen
gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in
eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. Ik zal met hen een verbond
van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen
talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal
bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. Dan zullen de
heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig
in hun midden zal zijn.
Eze 39:25-29 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ik zal nu een omkeer brengen in de
gevangenschap van Jakob, Ik zal Mij ontfermen over heel het huis van Israël en Ik zal het
opnemen voor Mijn heilige Naam. Zij zullen hun schande moeten dragen, en heel hun trouwbreuk,
die zij tegenover Mij gepleegd hebben toen zij onbezorgd in hun land woonden en er niemand was
die hun schrik aanjoeg. 27 Wanneer Ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de
landen van hun vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden.
Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in
ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds
nog liet achterblijven. Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest
over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.
Eze 40-48 Beschrijving van de 3e Tempel

Eze 45:1-8 Wanneer u het land als erfelijk bezit toewijst, moet u de HEERE een heilig deel van het
land als hefoffer brengen: de lengte moet vijfentwintigduizend el zijn en de breedte tienduizend.
Dat zal, heel het gebied rond, heilig zijn. Hiervan zal voor het heiligdom vijfhonderd bij vijfhonderd
el bestemd zijn, rondom vierkant, en vijftig el weidegrond eromheen. En met deze maat moet u
een lengte van vijfentwintigduizend el en een breedte van tienduizend el afmeten. Daarin moet dan
het heiligdom, het heilige der heiligen, zich bevinden. Dat zal een heilig deel van het land zijn. Het
zal bestemd zijn voor de priesters, die in het heiligdom dienstdoen, die naderen om de HEERE te
dienen. Het zal voor hen dan een plaats zijn voor woonhuizen en een heilige plaats voor het
heiligdom. En een deel van vijfentwintigduizend lang en tienduizend breed zal bestemd zijn voor
de Levieten, die dienstdoen in het huis. Het zal voor hen als bezit zijn, bestemd voor twintig
kamers. U moet als bezit van de stad een deel van vijfduizend breed en van vijfentwintigduizend
lang geven, dicht bij het heilige hefoffer. Het zal bestemd zijn voor heel het huis van Israël. En voor
de vorst zal het gebied bestemd zijn aan de ene kant en aan de andere kant van het heilige
hefoffer en van het bezit van de stad, vóór aan het heilige hefoffer en vóór aan het bezit van de
stad, aan de westzijde naar het westen, en aan de oostzijde naar het oosten. De lengte komt
overeen met een van de delen, van de westgrens tot de oostgrens. Dat deel van het land zal voor
hem bestemd zijn als grondbezit in Israël. Dan zullen Mijn vorsten Mijn volk niet meer uitbuiten,
maar zij zullen het land aan het huis van Israël geven, aan hun stammen. (Eze 47:21 ™ 48:29)
Dan 2:44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen
opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander
volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het
voor eeuwig standhouden.
Dan 12:1,7 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal
een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die
tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.
Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij
hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een
vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal
hebben om de macht an het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.
Hos 1:10 Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet
geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: U bent niet
Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: Kinderen van de levende God.
Hos 3:4-5 Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder
offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten zich
bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot
de HEERE en Zijn goedheid wenden, in later tijd.
Hos 6:11 Ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd, wanneer Ik een omkeer breng in de
gevangenschap van Mijn volk.
Hos 11:11 Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land
Assyrië. Dan doe Ik hen wonen in hun huizen, spreekt de HEERE.
Hos 14:5-9 Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft
zich van hem afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel
schieten als de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de
olijfboom, en hij zal een geur hebben als de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten,
koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van
Libanon. Efraïm, wat heb Ik nog met de afgoden te maken? Ík heb hem verhoord en zal naar hem
omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cipres. Door Mij is bij u vrucht te vinden.
Joël 2:18-22 Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, en Hij spaarde Zijn volk. De HEERE

antwoordde en zei tegen Zijn volk: Zie, Ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u
ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de
heidenvolken. Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen. Ik verdrijf hem naar een dor en woest
land, zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn
stank stijgt op, zijn walm stijgt op, want hij heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, land,
verheug u en wees blij, want de HEERE heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren
van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen, de bomen dragen hun vrucht, de
wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst.
Joël 2:32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal
worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft,
namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.
Joël 3:18-21 Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels
van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal
uit het huis van de HEERE ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen. Egypte zal worden
tot een woestenij, Edom zal worden tot een woeste wildernis vanwege het geweld tegen de
Judeeërs: in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten. Maar Juda zal voor eeuwig blijven,
Jeruzalem van generatie op generatie. Ik zal hun bloed voor onschuldig houden, dat Ik niet voor
onschuldig gehouden had. En de HEERE zal wonen in Sion.
Amos 9:11,14-15 Op die dag zal Ik oprichtende vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik
dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen
van oude tijden af; Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij
zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn
ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land
planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven
heb, zegt de HEERE, uw God.
Obad 17 Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn: die zal een heilige plaats zijn; zij die van het
huis van Jakob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen.
Mic 2:12 Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël
zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra, als een kudde midden in
zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen.
Mic 4:6-7 Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen wie
verdreven is en wie Ik kwaad aangedaan heb. Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel en
wie verdreven was tot een machtig volk, en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion,
van nu aan tot in eeuwigheid.
Mic 7:14 Weid Uw volk met Uw staf, de kudde van Uw eigendom, die alleen in een woud woont, te
midden van een vruchtbaar land. Laat hen weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van oude
tijden af.
Nah 2:2 Voorzeker, de HEERE zal de glorie van Jakob herstellen, zoals de glorie van Israël; want
plunderaars hebben hen geplunderd en hun wijnranken te gronde gericht.
Zef 2:7 En het gebied zal zijn voor het overblijfsel van het huis van Juda, zodat zij daarin zullen
weiden. 's Avonds zullen zij in de huizen van Askelon neerliggen, want de HEERE, hun God, zal
naar hen omzien en een omkeer in hun gevangenschap brengen.
Zef 3:19-20 Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat,
bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij
beschaamd waren. In die tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal
bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde,

wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE.
Hag 2:10 De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de
HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de
legermachten.
Zach 1:14 De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: Zo zegt de HEERE van de
legermachten: Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion. (8:2)
Zach 1:16-17 Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met
barmhartigheid; Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de HEERE van de legermachten, en
het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder: Zo zegt de HEERE van de
legermachten: Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede, de HEERE zal Sion nog
troosten en Jeruzalem nog verkiezen.
Zach 6:15 Men zal van verre komen en bouwen aan de tempel van de HEERE. Dan zult u weten
dat de HEERE van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Dit zal gebeuren als u aandachtig
zult luisteren naar de stem van de HEERE, uw God.
Zach 8:4-5 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer oude mannen en oude
vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge
leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar
pleinen.
Zach 8:7-8 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het land
waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen, zij
zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God
zijn, in waarheid en in gerechtigheid.
Zach 10:9 Ik zal hen onder de volken uitzaaien en zij zullen in verre streken aan Mij denken,
zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren.
Zach 12:9-10 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken,
zal willen wegvagen. 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.
Mal 3:2 Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden?
Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die
zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen
zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en
Jeruzalem voor de HEERE aangenaam zijn, zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in
vroegere jaren.
8845 woorden (+ Ezechiël 40-48) over de terugkeer naar en bewoning van het land Israël
Israël zal zich bekeren, God zal ons terughalen, kreupelen blinden en zieken gaan mee, goud en
zilver gaat mee, zullen in rust gaan, vijanden zullen verslagen/vernietigd worden, Tempel en
steden zullen herbouwd worden, land zal weer overvloed verzorgen, op de straten zal gedanst
worden, Torah zal vanuit Jeruzalem gaan, licht zal niet meer van zon en maan komen,
scheppingsorde/vrede wordt (gedeeltelijk) herstelt, men zal dansen door de straten enz enz.
(meer info mbt ons : Youtube “Wie is Israël deel 1&2” 119 Nederland)

Is het heel vreemd dat de verwachting van de discipelen was dat dit zou gaan gebeuren, en al
helemaal toen ze Yeshua leerde kennen?
Dan zouden we dit thema toch ook in het “NT” terug moeten kunnen vinden….
1) Aarde of toch land…?
Mat 2:6 En u, Bethlehem, land (γῆ) van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van
Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.
20-21 en zegt: Sta op, neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en ga naar het land (γῆν) Israël,
want zij die het Kind naar het leven stonden, de ziel van het Kind zochten. zijn gestorven. Hij stond
dan op, nam het Kind en Zijn moeder met zich mee, en kwam in het land (γῆν) Israël.
Mat 4:15 Land (γῆ) Zebulon en land (γῆ) Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de
Jordaan, Galilea van de volken,
Mat 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde (γῆν) beërven
Ps 37:11 Maar de zachtmoedigen zullen de aarde (γῆν) bezitten en vreugde scheppen in grote
vrede.
Waar wonen diegenen die oorlog gaan voeren tegen God OP HET EIND van het Millennium (Ope
20:8)?
Dus m.i. is de beste vertaling/invulling voor Mat 5:5 (Ps 37:11) het land (Eretz) Israël, of dat is op
zijn minst waar de erfenis begint.
2) De dag van wraak…
Luc 4:18-21 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden
om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan
gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te
zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek
dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de
synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw
oren in vervulling gegaan.
Jes 61:1-2,7 1De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om
een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden
de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden
zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE
en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten;
7 In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen
zij in hun land (γῆν) het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben.
Yeshua stopt hier halverwege de zin, omdat het laatste gedeelte ervan nog in de toekomst ligt. Dat
gedeelte gaat echter heel duidelijk over het land Israël, daar linken de hoorders het aan!
(Dit is ook een belangrijk principe voor het begrijpend lezen van profetieën!!)
3a) 12 apostelen & 12 stammen
Ook de twaalf apostelen (Mat 10:1-4) wijzen naar een connectie met het land dmv de 12 stammen:
Mat 10:5-6 Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de
heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de
verloren schapen van het huis van Israël.
Mat 15:24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van
het huis van Israël.

Hij was de goede Herder die Zijn schapen weer verzamelt (Mat 9:36) waarover op vele plaatsen in
de Tenach werd gesproken:
Eze 34:23 Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj
zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. (Ps 23:1 Jes 40:11 Jer 31:10 Eze 34:12)
24-26 En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun
midden. Ík, de HEERE, heb gesproken. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde
dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ik
zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen
neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn.
Zodra Yeshua zich betitelde als De goede Herder, dachten de discipelen aan het herstel van Israël
(alle 12 stammen in het land).
3b) 12 apostelen & 12 stammen
Maar Yeshua refereerde hier niet enkel indirect aan:
Mat 19:28 En Yeshua zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de
wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult
zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.
In o.a. Eze 40-48 kunnen we lezen dat die twaalf stammen zich bevinden in het land.
Dus ook hier wordt weer direct een link gelegd naar al die profetieën over het herstel van Israël.
5) Baruch haba b’Shem Adonai
Mat 23:39 Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die
komt in de Naam van de Heere!
Ps 118:26 Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis van de
HEERE.
Waar staat het huis van de Heere? in het land Israël…
6) Teken v/d Zoon des mensen
Mat 24:30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen
al de stammen van de aarde HET LAND (γῆς) rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen
zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
Waar komt Yeshua terug?
Zach 14:4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten
ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen.
Waar keert Yeshua terug?
Dus diegenen in het land zullen Hem zien terugkeren…. (hoe >> Hand 1:9-11)
7) Koninkrijk van God
Luc 13:28 Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle
profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen.

Luc 19:11 Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een gelijkenis uit, die Hij eraan toevoegde
omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk van God onmiddellijk zou
aanbreken.

Hier lezen we wat de term “het Koninkrijk van God” voor associaties oproept bij de toehoorders,
deze term komt 53 keer voor in de Evangeliën en nog 15 keer in 5 andere brieven van het “N.T.”
Hoewel er (achteraf gezien) een verschil zit tussen het verkondigen van het Koninkrijk van God en
de daadwerkelijke ingaan, was de gedachte van de hoorders duidelijk een letterlijke vervulling.
8) Gods Tempel verwoest
Mat 24:3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en
zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst
(aanwezigheid) en van de voleinding van de wereld?
Mat 23:38 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.
Als de fysieke tempel wordt verwoest hoe zit het dan met het Koninkrijk van God?
(meer info Youtube Antichrist en Mattheus 24 onthuld 119 Nederland)
9) Verlossing Israël
Luc 24:21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag
de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn.
Dit is een overduidelijke link naar de fysieke verlossing van het land/volk Israël.
10) Koninkrijk herstellen
Hand 1:6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël
het Koninkrijk weer herstellen?
Opnieuw lezen we wat er voor hun op de voorgrond speelt, het fysieke herstel van land/volk!
11) Alle dingen worden hersteld
Hand 3:19-21 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van
verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die
tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen
worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de
eeuwen heen.
Na Yeshua’s hemelvaart spraken de discipelen nog steeds erover dat ALLE DINGEN worden
hersteld waarover de profeten spraken >> Fysiek herstel van het volk/land.
12) Vervallen hut van David opgericht
Hand 15:15-18 En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven
staat: Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is
afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven
zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de
Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. (Amos 9:11-12)

Waar zou die vervallen hut weer worden opgericht? >> In het land….

Samenvattend
- Tenach (“OT”) staat propvol met profetie over de 2e exodus naar Israël
- In de Briet Chadasha (“NT”) vinden we dat op de achtergrond ook weer overal terug. Focus van
mensen op verslaan vijanden ipv Teshuva…
- Vanwege die sterke overtuiging die men had over hoe het zou moeten lopen, moest Yeshua
daarin orde op zaken stellen en duidelijk maken dat Bekering en Vergeving van zonden
noodzakelijkerwijs voorop moest gaan (Deu 30:1-10)
- Tegenwoordig hebben de meeste volgers (hoe oprecht ook) helaas net als toen een verkeerde
eindtijd visie….

