Aflevering 3 ‘Tekenen van de tijd en ontwikkelingen in Israël’
•

De uitverkiezing van Israël heeft niets te maken met verwerping van de
overige volkeren, maar juist de roeping van Israël als heilsvolk om alle
volkeren te redden (zie Johannes 4 vs.22).

•

De Here God riep Abraham met een drievoudige belofte: een land, een volk
en een zegen (Genesis 12 vs.1-3). Deze belofte was onvoorwaardelijk en
eeuwig.

•

Het land werd verwoest en vertrapt…totdat (Lucas 21 vs.24)
Het volk werd verstrooid… totdat (Mattheüs 23 vs.37-39)
De Joden zijn geestelijk verblind…totdat (Romeinen 11 vs.25)

•

In de geschiedenis van Jakob zien we ook de geschiedenis van Israël: Jakob
vluchtte uit zijn land weg en kwam in een vreemd land. God beloofde Hem
weer terug te brengen en te zegenen (Genesis 28 vs.10-22). In het
‘buitenland’ vergaarde Jakob zijn bezit en werd zeer vermogend, zo zelfs dat
de zonen van Laban jaloers werden en het gezicht van Laban veranderde
(Genesis 30 vs.43 – 31 vs.2). Dit was het moment voor Jakob om weer naar
zijn eigen land terug te keren (Genesis 31 vs.3). Bij zijn terugkeer krijgt Jakob
te maken met zijn broer en komt uiteindelijk in een soort ‘doodstrijd’ terecht
waarin hij met de Here strijdt en door Hem gezegend wordt (Genesis 32 vs.2232). Deze geschiedenis kun je vergelijken met die van Israël. Een volk dat ook
uit zijn eigen land gevlucht is, maar aan wie Hij beloofd heeft hen te zegenen
en weer terug te brengen. Israël, vermogend geworden juist in het buitenland,
waardoor jalousie opgewekt werd (denk bv aan de kristalnacht in Duitsland).
Voor Israël werd dit de aanzet om naar hun eigen land terug te keren. Ook nu
krijgt Israël te maken met zijn broedervolk (Esau, de Arabische volken)
waardoor Israël in het nauw komt, maar waarin de Here God juist met Jakob
tot zijn doel komt.

•

In Mattheüs 24 vs.32 wordt Israël met een Vijgenboom vergeleken, die door
vruchteloosheid onder Gods oordeel terechtgekomen is en verdorde
(Mattheüs 21 vs.18-22) maar vlak voor de komst van Christus weer gaat
uitlopen. Dit uitlopen zien we in onze dagen gebeuren: het land dat hersteld
wordt, de Joden die naar hun eigen land terugkeren, Jeruzalem weer de
hoofdstad van het land en een belangrijke positie in de wereldpolitiek.

• Vragen:
1. Waaruit blijkt, dat God Israël niet verworpen heeft en dat de kerk niet in de
plaats van Israël gekomen is?
2. Waarom heeft de Here God Israël uitverkoren?
3. Welke houding verwacht de Here van ons t.o.v. Israël?
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