


 
 

1. Het teken van de Messias is drie dagen dood en opstanding (leven) en kan 
men op veel meer plaatsen in de Tenach terugvinden. 

2. Israël zal terugkeren naar Torah voordat de 2e & grotere Exodus    
plaatsvind. (Deu 30:2-3 & Neh 1:8-10 + Jes 11:11-12 & Jer 16:14-15) 
Judah bid voor onze terugkeer, Gods plan wacht op ons. 

3. Chiastische structuren & thematische verbindingen helpen om Bijbelse 
inzichten te krijgen. 

4. Wij zijn Israël dus Gods hele reddingsplan wacht op dit moment op mij!!! 

5. Profetie ontvangen we uit?  

• Geschiedenis (bv Abraham leven en Jacobs begrafenis)
• (Profeten die) beloftes van God (overbrengen)   
 
 
 

terugkeren חזור



Ki Tisa in vogelvlucht
• Moses krijgt de laatste Miskan/Tabernacle instructies en de stenen tafelen  

• Men maakt zich zorgen dat Mozes niet zal terugkeren  

• Men geeft Aaron sieraden waarvan het gouden kalf wordt gemaakt 

• Mozes “haalt God over” het volk niet te vernietigen, breekt de tafelen en het 
kalf  

• Mozes smeekt God om het volk te vergeven, Hij doet dit maar er zijn 
consequenties  

• Mozes vraagt om God te zien, en Deze toont hem enkel Zijn rug  

• God roept Moses terug de berg op om nieuwe tafelen te ontvangen. 

• Moses keert met een glanzend gezicht terug naar beneden.



Vayakhel in vogelvlucht

• Moses verzamelt het volk en gebied hun de Shabbat te houden. 

• Moses vraagt om een vrijwillig offer voor de Mishkan. 

• Men geeft zoveel dat het uiteindelijk te veel is. 

• Nu begint de bouw van het Tabernakel aan de hand van de instructies die 
gegeven zijn in Terumah & Tetzaveh. 

• Bezaleël & Aholiab worden vervuld met Gods Geest voor de bouw.



Pekudei in vogelvlucht
• De constructie aan de Miskan gaat verder 

• Een opsomming van al de offers voor het Tabernakel  

• Beschrijving van de priesterkleding  

• Alles wordt voltooid en bij elkaar gebracht met Mozes zijn goedkeuring  

• Op de eerste dag van de eerste maand wordt in opdracht van God begonnen 
met de opbouw van de Miskan  

• Het Tabernakel wordt in gebruik genomen en Gods wolk overdekte de tent van 
de ontmoeting. 

• Israël brak het kamp op zodra de wolk opsteeg, en ’s nachts was het een 
vuurkolom.



Cherubs 
• Ex/Shemot 25:18 ; 26:31 & 1  
• Deksel v/d Ark, voorhangsel Heilige der Heiligen & “dak Miskan” 
• Hof van Eden, aarde & Universum 

• 3 Hafdalah’s in Gods Scheppingsweek Gen/Bereshiet/ּבְֵראׁשִית: 

• וַּיְַרא אֱֹלהִים אֶת־הָאֹור ּכִי־טֹוב וַּיַבְּדֵל אֱֹלהִים ּבֵין הָאֹור ּובֵין הַחֹֽׁשְֶ    1:4
•  וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים יְהִי ָרִקיעַ ּבְתֹוְ הַּמָיִם וִיהִי מַבְּדִיל ּבֵין מַיִם לָמָֽיִם    1:6
•  ּיֹאמֶר אֱֹלהִים יְהִי מְאֹֹרת ּבְִרִקיעַ הַּׁשָמַיִם לְהַבְּדִיל ּבֵין הַּיֹום ּובֵין  1:14
 הַּלָיְלָה וְהָיּו לְאֹתֹת ּולְמֹועֲִדים ּולְיָמִים וְׁשָנִֽים

• Dak Miskan vs Gen 1:14 >> Geen hemellichamen meer te zien
• Voorhangsel vs Gen 1:6 >>  Geen leefruimte voor de mens 
• Deksel Ark    vs Gen 1:4 >>  Instructies Torah voor mens en natuur



Zone’s Mishkan en Berg Sinaï 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ex 19:22 Alleen priesters mogen in het paarse gedeelte komen, dit moet 
bewaakt (שָׁמַר) worden, overtreding = dood (יּומָֽת); Ex 19:12 & Num 18:4,7.

• Ex 19:24 Alleen Moses & Aaron in blauwe gedeelte 
• Ex  24:15-16 Gods glorie rust als een wolk op de berg en de Miskan (Ex 40:35)
• Ex 19:18 God is aanwezig als een vuur op de berg en de Miskan (Ex 40:38) 



Miskan 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 יְבֶָרכְָ יהוה, וְיִשְׁמְֶרָ
 יָאֵר יהוה ּפָנָיו אֵלֶיָ, וִיחֻנֶָּּ
 יִשָּׂא יהוה ּפָנָיו אֵלֶיָ, וְיָשֵׂם לְָ שָׁלֹום



Ex 31:13-17 
U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn 

sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al 
uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u 
heiligt.
14 Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. 
Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die 
dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden 
van zijn volksgenoten.
15 Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is 
het sabbat, een dag van volledige rust, heilig voor de HEERE. Ieder 
die op de sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden.
16 Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de 
sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond.
17 Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, 
want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, 
en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.



Zes dagen zal er werk verricht worden,  
maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust



U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is 
een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u 
heiligt.
14 Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet 
zeker gedood worden, ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden 
uit het midden van zijn volksgenoten.
15 Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag 
van volledige rust, heilig voor de HEERE. Ieder die op de sabbatdag werk verricht, moet zeker 
gedood worden.
16 Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun 
generaties door, als een eeuwig verbond.
17 Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes 
dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt. 



U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn 
sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al 
uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u 
heiligt.
14 Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. 
Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden, ja, ieder die op 
die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het 
midden van zijn volksgenoten.
15 Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende 
dag is het sabbat, een dag van volledige rust, heilig voor de 
HEERE. Ieder die op de sabbatdag werk verricht, moet zeker 
gedood worden.
16 Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de 
sabbat te houden, al hun generaties door, een eeuwig verbond.
17 Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, 
want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde 
gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich 
verkwikt. 





Mozes zijn Chutspah Ex 32 
Toen sprak de HEERE tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk (ְָעַּמ), dat u uit het land 

Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk (ׁשִחֵת Gen 6:12) gehandeld.
8 Zij zijn al snel afgeweken van de weg die Ik hun geboden had: zij hebben voor zichzelf 
een gegoten kalf gemaakt, zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: Dit zijn 
uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. 

9 Ook zei de HEERE tegen Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een halsstarrig 
volk.
10 Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. 
Dan zal Ik ú tot een groot volk maken. 

• 11 Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen, 
en zei: HEERE, waarom zou Uw toorn ontbranden tegen Uw volk, dat U met grote 
kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt?  
12 Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Met kwade bedoelingen heeft Hij hen 
uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? 
Laat Uw brandende toorn varen, en heb berouw over het kwaad voor Uw volk. 
13 Denk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw dienaren, aan wie U bij Uzelf hebt 
gezworen en tot hen gesproken hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren 
aan de hemel, en dit hele land waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nageslacht 
geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen.



• Laat me begaan     הַּנִיחָה ּלִי
• Rashi merkt op dat Mozes hierop inhaakt, hij ziet een kans.  
• Ramban verteld dat als je wilt begrijpen waarom Mozes zegt:  

“waarom zou Uw toorn ontbranden tegen Uw volk”  
• Mozes kan de zonde niet verdedigen, zich ook niet verontschuldigen voor het volk ze 

zitten nog middenin de zonde, en hij kan ook niet vertrekken want dan vernietigd God 
Israël dus zegt hij: “waarom….” 

• Hebreeuwse woorden voor waarom “לָמָה” en “ַמַּדּוע” 
•  is het wetenschappelijke waarom (verleden) en  “voor wat” (toekomst)  מַּדּועַ
• Or HaChaim sommeert Mozes zijn gebed met de volgende 4 redenen  
• 1) Het is uw volk (dus ook Uw verlies)  
• 2) Wat zullen de Egyptenaren ervan denken (hun afgoden winnen toch)  
• 3) Wat zal de rest van de wereld ervan denken (geen goed visitekaartje)  
• 4) Abraham, Izaak & Jacob zullen niet erg onder de indruk zijn van de intocht van mij 

en mijn twee zonen (niet echt zoals de sterren van de hemel zoals beloofd)  

• verwoesting, opnieuw beginnen, man Gods , הַּנִיחָה , ּתֵבָה



Opvallend 
• Mishkan lost “het probleem” van de ontmoeting op berg Sinaï op…. 
• Een halve מַֽחֲצִית Sjekkel als hefoffer voor Yahweh.  
 dood = מת
  leven =  חי
 rechtvaardigheid >> gift = צדקה staat voor צ

• Geven brengt je nader tot leven en duwt de dood weg. (Vilna Gaon)  
Spr 12:28 op het pad van gerechtigheid is leven  
Spr 11:4 gerechtigheid red van de dood 

• Ex 30:12 ze zullen geven נָתְנּו ,het geven zal tot je terugkeren, je verliest er niets 
mee (Baal HaTurim) 

• Geen “Jood” is compleet tenzij hij samen met anderen is, geïsoleerd heeft hij 
maar een potentieel van half…, missie van Israël hangt af van de eenheid van het 
geheel, we zijn allemaal nodig om de doelen te bereiken (Raphael Hirsch)  

• Reukoffer, Galbanum op zichzelf ruikt vies >> rechtvaardigen moeten samen 
bidden en God dienen met de zondaars (Rashi) 

• Bruid heeft bruidschat nog (552), satan bedriegt (554), goede daden voorvaderen 
(556), zwijgen bij zonde (556), toewijding Levieten (561), vergeving mogelijk 
(557), collectieve verantwoording en 3 soorten straf (560) Mozes type voor 
Messias, dood “betaald” zonde anderen (563), kronen (564)



Ps 133:1 Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. 
Efe 4:3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede  
Joh 17:23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U 
Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
1 Pet 3:8 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees 
barmhartig en vriendelijk. 
 
Spr 20:3 Het strekt een man tot eer zich buiten onenigheid te houden, maar een dwaas zal 
zich in mengen. 
2 Tim 2:24 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor 
allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. 

Jac 3:18 En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede 
stichten. 
 
Lev 19:18 U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u 
moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE. 
1 Joh 3:14 Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders 
liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood. 
 
Tit 3:9 Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de 
wet, want die zijn nutteloos en zinloos. 

Gal 5:15 Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.



Terugkeer naar beloofde land
• 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 11:11-12 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.

• 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.  



Terugkeer naar beloofde land
• Jer 3:18 In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. Tezamen 

zullen zij komen uit noorderland naar het land dat Ik uw vaderen in erfelijk bezit heb 
gegeven.

• Jer 50:4-6 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. Mijn volk – het waren verloren schapen…. 

• Jer 32:37-42 Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn 
toorn, in Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen 
terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. Zij zullen Mij tot een 
volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te 
vrezen, alle dagen, hun ten goede, en hun kinderen na hen. Ik zal een eeuwig verbond 
met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik 
zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van Mij afwijken.Ik zal Mij over hen 
verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel 
Mijn hart en met heel Mijn ziel.  
Want zo zegt de HEERE: Zoals Ik al dit grote onheil over dit volk gebracht heb, zo zal 
Ik ook al het goede over hen brengen dat Ik over hen uitspreek.

 



Profetie van toen voor nu

• Israël zal worden uitgestrooid  
 
Deu 30:1 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.  

• Israël zal weer terugkeren naar Gods Torah  
 
Deu 30:2 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.



• Yahweh zal Israël weer gaan verzamelen  
 
Deu 30:3-4 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.  

• God zal Israël weer terugbrengen naar het land  
 
Deu 30:5 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.

Profetie voor nu



• Yahweh zal het hart van Israël besnijden;  
 
Deu 30:6 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.  

• Tweede getuige: Israël zal terugkeren naar Gods Torah;  
 
Deu 30:8 En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al 
Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden. 

• Voorwaarde voor het verblijden van Yahweh; 
 
Deu 30:9-10 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.

Profetie voor nu



Wie wat is Israël

• 1) Jacob                                                    (Gen 32:28 ; 49:2)
• 2) 12 Stammen/zonen Jacob                   (Ex 1:7,12 ; 31:33)
• 3) 12 Stammen+menigte vreemdelingen               (Ex 12:38) 
• 4) Land Kanaän                         (Gen 49:7 Eze 13:9 , 20:40)  

• 5) Noordelijke Koninkrijk/10 stammen* 

• * Huis van Israël      (Jer 3:18 ; 11:10,17 ; 31:31 Zach 8:13)
• * Huis van Jozef                                   (Amo 5:6 Zach 10:6) 
• * Efraïm            (Jes 7:8 ; Jer 7:15 ; 31:18,20 ; Hos 6:4,10) 
• * Verloren Schapen   (Jer 50:6 ; Mat 10:6 ; 15:24 ; Jac 1:1)



• Gods Torah is alleen voor Israël 

• Aantal zandkorrels/sterren (10*22)  (hoog/laag)              100.000.000.000.000.000.000.000 

• 300 jaar 2*10                             =                                                                                     1024
• 1500 jaar 2*50                          .=                                                        1.125.899.906.842.624
• 2000 jaar Yeshua's tijd 2*66.     =                                               73.786.976.294.838.206.464  

• 2750 jaar Verstrooide N. Koninkrijk  2*93 =            9.903.520.314.283.042.199.192.993.792  

• 3500 jaar Berg Sinaï 2*116.      =            83.076.749.736.557.242.056.487.941.267.521.536 

• 3900 jaar Abraham 2*130 .           =1.361.129.467.683.753.853.853.498.429.727.072.845.824 

• Er stonden naar schatting zo'n 3.000.000 Israëlieten aan de voet v/d berg wat de Torah 
moesten leren aan hun nakomelingen… 

• Deu 4:9-10 ; 6:1-7 ; 11:18-19 ; 29:14-15, 29 
>> doe de geboden van Yahweh, u en uw kleinkinderen, prent ze hun in. 

• Zeggen dat jouw voorouder daar niet bij stond is een ongefundeerde bewering:  
Dat WEET NIEMAND, of BETER GEZEGD dat KAN niemand weten….



• Verrassende conclusie  
 

• 1 Torah voor iedereen en dat is nu net wat je op veel plaatsen in Zijn Woord leest 
(bv. Ex 12:48-49 ; Lev 18:5 ; Num 15:15-16 ; Pre 12:13 ; Jes 56:3) 

• Mat 5:17-19 Niets afschaffen totdat alles vervult is, geboden DOEN & ONDERWIJZEN 

• Mat 23:2-3 DOE wat ze zeggen ALS ZE LEZEN UIT MOZES maar niet wat ze doen  

• Mat 28:19 Onderwijs ALLE volken ALLES wat ik JULLIE geboden heb  

• Efe 2:12 zegt duidelijk dat wij die voorheen niet God kenden AFGESLOTEN WAREN 
van het BURGERSCHAP VAN ISRAËL....en in 2:19 zijn we NU door Yeshua’s offer 
MEDEBURGERS  

• God heeft één volk heeft dat uit velen bestaat Gen 12:2 en op dit moment is opgedeeld 
in twee huizen, het huis van Judah waarvan God NOOIT gescheiden is Hos 1:7 en het 
huis van Israël waarvan Hij wel gescheiden is Hos 1:6,8 en die zijn nu niet meer Zijn 
volk en daarmee dus feitelijk heidenen….. 

• Die laatste groep zijn de verloren schapen waarnaar Yeshua op zoek is (Mat 15:24)



Waarom zien nu net wij Torah?
• Psa 78:5 Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een 

Torah vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaderen 
geboden om ze hun kinderen bekend te maken,  

• 6 opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die 
geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun 
kinderen vertellen;  

• 7 zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet 
vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen,  

• 8 en niet worden als hun vaderen: een opstandige en 
ongehoorzame generatie, een generatie die zijn hart niet 
richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God.



Waarom zien nu net wij Torah?
• Psa 102:14 Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, 

want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd 
 is gekomen. 

• 102:19 Dit wordt beschreven voor de volgende generatie.  
Het volk dat geschapen wordt, zal de HEERE loven. 

• Volgende = ַאֲחרֹון  
• Acharon = laatste, ultieme, volgende, daarna 

• Wat zijn dus o.a. tekenen va de laatste dagen/generatie? 

• Terugkeer naar het land  
• Terugkeer naar Torah bij Israël / Zijn “verloren schapen”  
 



• 1897 1e Zionistisch congress Basel  

• 1917 Balfour declaratie,  
         Bevrijding Jeruzalem  

• 1947 VN Resolutie 181 stichting Israel  

• 1967 Herovering Judea& Samaria 

• 2017 …..?  
 


