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De Bijbel en de staat Israël
door Jb. Klein Haneveld, 1986
"Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, en zal
hen vergaderen van de zijden der aarde; onder hen zullen zijn
blinden en lammen, zwangeren en barenden te zamen; met een
grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen
leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet
zullen stoten; want Ik ben Israel tot een Vader, en Efraim is Mijn
eerstgeborene.
Hoort des HEEREN woord, gij heidenen! en verkondigt in de eilanden, die verre zijn, en zegt: Hij, Die Israel verstrooid heeft, zal
hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en Hij heeft hem verlost uit de hand desgenen, die sterker was dan hij. Dies zullen zij
komen, en op de hoogte van Sion juichen, en toevloeien tot des
HEEREN goed, tot het koren, en tot den most, en tot de olie, en tot
de jonge schapen en runderen; en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn." Jer. 31:8-12
Hetgeen we hierboven hebben gelezen is het goede nieuws voor Israël in
de toekomst. De toekomst van Israël
wordt duidelijk niet bepaald door de
machthebbers van deze tijd, maar
door God, door de God van Israël zelf.

Gods wereldpolitiek is nog altijd dat
Zijn volk Israël zal wonen in Zijn
land: Het is in het heilige land, het
beloofde land Kanaän.
Eens werd Israël uit het land verdreven. Niet als gevolg van politieke
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omstandigheden, maar verdreven uit
het land door God zelf en verstrooid
onder de volkeren der aarde vanwege hun ongehoorzaamheid. En het is
duidelijk, dat het ook de God van Israël Zelf is, die dat volk weer bijeen
zal vergaderen en zal terugbrengen
in het land, waaruit Hij hen eens verdreef.
Er staat in vers 10:
"Hoort des HEEREN Woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden, die
verre zijn en zegt: Hij, die Israël verstrooid heeft, zal hen weder vergaderen en hen bewaren als een Herder
zijn kudde."
Als ik een paar opmerkingen wil maken, is het niet in de eerste plaats
over de toekomst van Israël, hoewel
ik met u daar een gedeelte over gelezen heb. Een machtige toekomst,
waarbij God Zelf garant is voor de
verwezenlijking van al Zijn beloften;
geen tittel of jota zal hiervan voorbij gaan. Ik wil ook niet in de eerste
plaats spreken over het verleden van
de staat Israël, want daar staat het
hele oude testament vol van. Maar ik
wil een paar opmerkingen maken
over de huidige staat Israël, waarmee
u en ik, sinds de tweede wereldoorlog,
eigenlijk sinds 1948, worden geconfronteerd.
En ik wil u de vraag stellen: Is de huidige staat Israël de vervulling van
Gods beloften voor Israël, zoals we
enkele keren hebben gelezen: "Ik zal
hen weder vergaderen en hen bewaren
als een Herder zijn kudde."?

Beloften en profetie
Ik wil trachten het Woord van God te
laten spreken en dan kom ik tot deze
conclusie, deze eerste stelling:
Wat in de afgelopen decennia in Palestina is gebeurd, is geen vervulling
van de beloften die God voor zijn volk
Israël gegeven heeft en die onveranderd blijven bestaan. Het is wel de
noodzakelijke voorwaarde voor die
vervulling en ook duidelijk een vervulling van profetieën. Wie de bijbelse gegevens bestudeert komt tot de
volgende conclusie: God heeft plechtig beloofd, dat Hij zijn aardse volk
zal terugbrengen naar Kanaän en
hen rijk en overvloedig zal zegenen,
rijker dan ooit tevoren.
Daarmee houdt de tweede stelling
direct verband:
Deze terugkeer zal gepaard gaan met
een oprechte bekering tot God en deze
laatste is absolute voorwaarde voor
hun herstel. Daarbij kan ik vele
schriftgedeelten noemen, maar zal
mij beperken tot een paar verzen uit
de afscheidswoorden van Mozes tot
zijn volk, voor zijn dood.

"Voorts zal het geschieden, wanneer al
deze dingen over u zullen gekomen
zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u
voorgesteld heb; zo zult gij het weder
ter harte nemen, onder alle volken,
waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft; En gij zult u bekeren tot den
H EERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u
heden gebiede, gij en uw kinderen, met
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uw ganse hart en met uw ganse ziel.
En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit
al de volken, waarheen u de HEERE,
uw God, verstrooid had." Deut.30:1-3
Hier blijkt duidelijk, dat het God is
die Zijn volk verstrooide en verdreef
uit het land. En het is ook duidelijk,
dat het God is, die Zijn volk weer bijeen zal brengen. Dit is niet in het verleden gebeurd, ook niet aan het eind
van de Babylonische ballingschap,
want toen werden ze teruggebracht
uit slechts één land. Ze zullen echter
uit álle landen terugkomen. Dat is
nog profetie en een belofte, die nog
niet is vervuld.
Nadat de Israëli's de zesdaagse oorlog
in 1967 tot een voor hen zeer gunstig
resultaat hadden gevoerd, verschenen
er in allerlei periodieken artikelen,
waarin de profetische achtergronden
hiervan werden belicht. Algemeen was
men de mening toegedaan dat het God
Zelf was, die voor de Israëli's had gestreden. Ik citeer een uitspraak: "Wij
zien nu hoe Gods wil zich op krachtige
wijze manifesteert in de Heilsgeschiedenis." En op een andere plaats: "Gods
vrees is op de Arabieren gevallen, want
er staat geschreven: "En het land van
Juda zal den Egyptenaren tot een
schrik zijn." Jes. 19:17 Alsof deze profetie
toen werd vervuld. Onomwonden werd
uitgesproken dat God bezig was Zijn
beloften aan Israël te vervullen. Maar
is dat zo? Is God inderdaad thans bezig de beloften te vervullen?

Beloften ven God betekenen altijd zegen. Uiteraard behelzen de nog niet
vervulde profetieën niet altijd een
belofte. Er worden ook gerichten en
oordelen aangekondigd in de Bijbel.
En zeer vele. Maar dat zijn bepaald
geen beloften, hoewel ze wel worden
aangekondigd. We moeten bedenken,
dat de profetieën verband houden met
Gods regeringswegen met Israël en
de wereld. Het volk Israël staat centraal in de profetieën, en de verheerlijking van Jezus Christus, hun Messias, is het doel.
Daarom kunnen we zeggen, dat alle
bemoeienissen van God met het Joodse volk slechts dit ene doel hebben:
Het uiteindelijk te brengen tot de belijdenis dat Jezus de Christus, de
Messias, is. Al Gods handelingen leiden tot de verheerlijking van Hem, de
gekruisigde en opgestane Heer, die in
de toekomst in alle dingen de eerste
plaats zal innemen.
Bij al het wereldgebeuren vandaag
staat God achter de schermen. Hij
regeert de wereld en aan Jezus Christus "is gegeven alle macht in hemel en
op aarde." Mat.28:18 Ondanks het feit dat
satan nog altijd de overste dezer wereld Ef. 2:2, etc. en de god van deze eeuw
2Kor. 4:4
is, zoals de Schrift zegt.
Maar God regeert thans niet op een
rechtstreekse en zichtbare wijze. Heb. 2:8
Het lijkt er op dat de aardse machthebbers kunnen doen wat ze willen,
terwijl het in wezen de wil van satan
is, want diens slaven zijn zij. Toch
kunnen zij niet verder gaan dan de
grenzen die God zelf heeft gesteld.
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Ja, God gebruikt hen zelfs om Zijn
plannen te laten uitvoeren en om tot
Zijn doel te komen. Dit neemt echter
niet weg dat de aardse machthebbers
en de volkeren verantwoordelijk zijn
voor hun daden, ook al gebruikt God
die om Zijn doeleinden te verwezenlijken. Er zijn genoeg voorbeelden uit
het Oude Testament om dat te illustreren.
Zijn hand is nog uitgestrekt
Het is daarom onjuist om te beweren, dat alles, wat in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden en
plaats vindt, in overeenstemming is
met Gods wil. Sterker nog: De terugkeer van de Joden naar Palestina is
niet alleen een terugkeer in ongeloof,
(en zonder geloof is het onmogelijk
God te behagen, zegt de Bijbel, Heb. 11:6
dus kan God daar geen behagen in
hebben) maar het is ook besliste ongehoorzaamheid tegen de wil van
God, die zei: "Hij die Israël verstrooid heeft, zal Israël weder vergaderen." Jer. 31:10
Het is duidelijk, dat God het volk uit
het land verdreef. De verwoesting van
Jeruzalem en de tempel en de wegvoering in het jaar 70 waren het gevolg
van het verwerpen van Gods wetten,
Gods instellingen en uiteindelijk van
het verwerpen van de Messias en het
Evangelie, zoals hun na de opstanding
door de apostelen is verkondigd.
In zeer sterke bewoordingen (niet die
van mij) heeft de Heere Jezus dit Zelf
uitgesproken in de gelijkenis van het
koninklijk bruiloftsmaal:

"En Jezus, antwoordende, sprak tot
hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is
gelijk een zeker koning, die zijn zoon
een bruiloft bereid had; En zond zijn
dienstknechten uit, om de genoden ter
bruiloft te roepen; en zij wilden niet
komen. Wederom zond hij andere
dienstknechten uit, zeggende: Zegt
den genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle
dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn
heengegaan, deze tot zijn akker, gene
tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden
hun smaadheid aan, en doodden hen.
Als nu de koning dat hoorde, werd hij
toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en
hun stad in brand gestoken." Mat. 22:1-7
Vandaag is er een neiging om de verstrooiing van Israël los te maken van
wat er tweeduizend jaar geleden gebeurde. Toen werd Israëls Messias
door Joden en heidenen verworpen en
men riep gezamenlijk: "Wij willen
niet, dat deze over ons koning zij, weg
met Hem, kruisigt Hem!" Luk. 19:14
Er is niemand, die kan ontkennen,
dat dit rechtstreeks te maken heeft
met de verwoesting van Jeruzalem in
het jaar 70 AD. Toen werd letterlijk
de stad in brand gestoken, en waarom? Omdat ze in ongehoorzaamheid
en ongeloof Gods dienstknechten,
Gods profeten en uiteindelijk Zijn
Zoon terzijde hebben gesteld. Ook
andere uitspraken van de Heere Je-
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zus laten aan duidelijkheid niets te
wensen over:

"En als Hij nabij kwam, en de stad
zag, weende Hij over haar, zeggende:
Och, of gij ook bekendet, ook nog in
dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede
dient! Maar nu is het verborgen voor
uw ogen. Want er zullen dagen over u
komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en
zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen; en zullen u tot den
grond nederwerpen, en uw kinderen
in u; en zij zullen in u den enen steen
op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking
niet bekend hebt." Luk. 19:41-44
"Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is. Doch wee den bevruchten en
den zogenden vrouwen in die dagen,
want er zal grote nood zijn in het land,
en toorn over dit volk. En zij zullen
vallen door de scherpte des zwaards,
en gevankelijk weggevoerd worden
onder alle volken; en Jeruzalem zal
van de heidenen vertreden worden,
totdat de tijden der heidenen vervuld
zullen zijn." Luk. 21:22-24
Het is duidelijk dat Gods hand was in
de verstrooiing van Israël, in de verwoesting van Jeruzalem en in de verdrijving uit het land. De hand van
God, die eens de Joden uit het land
der vaderen verdreef, is ook nu nog
tegen hen uitgestrekt. Alleen al in
Jesaja 9 en 10 lezen we vier keer: "Om
dit alles keert Zijn toorn zich niet af,
maar Zijn hand is nog uitgestrekt."

Ter
ugk
eer in ongeloof
erugk
ugkeer
Wat de Zionisten hebben gedaan is
terugkeren naar het land der vaderen, zonder een schijn van verootmoediging. Dat is in wezen ongeloof en
ongehoorzaamheid tegen God. Menselijk geredeneerd komen wij ertoe te
zeggen, dat de Joden evenals elke andere natie recht hebben op nationale
onafhankelijkheid en een soevereine
staat. Alleen al om het menselijk mededogen vanwege het ontzettende
leed, dat over de Joden gekomen is in
de nazi-tijd, zijn we vanzelfsprekend
bereid sympathiek te staan tegenover
het nationale herstel van Israël, van
de Joden.
Maar menselijke overwegingen zijn
niet dezelfde als Goddelijke gedachten. Geen menselijke overwegingen
mogen ons verhinderen de terugkeer
naar Palestina te zien, niet als een vervulling van Gods beloften, maar wel
als een vervulling van Gods profetie.
En dat betekent, zoals de Bijbel ons
duidelijk laat zien, dat de huidige
staat Israël zich op den duur ook niet
kan handhaven tegenover de overmacht van zijn vijanden. Zolang Israël zich niet tot de Heer bekeert,
keert Gods toorn zich niet van hen af.
"Daarom is de toorn des HEEREN ontstoken tegen Zijn volk, en Hij heeft tegen hetzelve Zijn hand uitgestrekt, en
Hij heeft het geslagen, zodat de bergen hebben gebeefd, en hun dode lichamen zijn geworden als drek in het
midden der straten. Om dit alles keert
zich Zijn toorn niet af, maar Zijn
hand is nog uitgestrekt." Jes.5:24
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"Om dit alles keert Zijn toorn zich niet
af, maar Zijn hand is nog uitgestrekt.
Want dit volk keert zich niet tot Dien,
Die het slaat, en den HEERE der
heirscharen zoeken zij niet." Jes. 9:11, 12
Profetie
De terugkeer van de Joden, zoals die
in onze tijd heeft plaatsgehad, wordt
wel in de Schrift voorzegd, en ongetwijfeld is daarin de hand van God,
maar het is niet wat God aan Zijn volk
heeft beloofd. Als de Heere Jezus in
Mat. 24 spreekt over de heilige
plaats, over de gruwel der verwoesting, die daar zal worden geplaatst,
over hen, die in Judea zijn (en dus
over dingen, die nog op vervulling
wachten) dan moeten er wel Joden in
Palestina wonen. Deze profetieën
kunnen alleen in vervulling gaan als
er weer Joden in het land wonen. En
dat is gebeurd. Dat is een wonder op
zichzelf.
Op grond van dergelijke schriftgegevens hebben gelovigen al meer dan
een eeuw geleden gesproken over een
terugkeer van Joden naar Palestina
in ongeloof. We denken aan het boekje van H. C. Voorhoeve, 'De Toekomst
onzes Heeren Jezus Christus' uit
1866. En als u boeken leest van Joh.
de Heer, van vóór de tweede wereldoorlog, dan wordt er duidelijk gezegd
dat Israël in ongeloof terugkeert naar
Palestina. Maar het Zionisme werd
niet beschouwd als een Goddelijke of
religieuze beweging. Ook niet als een
middel, waarvan God zich bedient,
om Zijn beloften te vervullen.

eken
Tek
en des tijds
De stichting van de staat Israël is
ongetwijfeld een teken des tijds.
Maar bedenkt, broeders en zusters,
dat tekenen der tijden op zich geen
redenen zijn tot blijdschap, want zij
kondigen de dag des Heeren aan. Als
je de profetieën leest over de dag des
Heeren, slaat de schrik je om het
hart. Lees maar het boek Openbaring. Of:

"Wee dien, die des Heeren dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag
des HEEREN zijn? Hij zal duisternis
wezen en geen licht. Als wanneer iemand vlood voor het aangezicht eens
leeuws, en hem ontmoette een beer; of
dat hij kwam in een huis, en leunde
met zijn hand aan den wand, en hem
beet een slang. Zal dan niet des HEEREN dag duisternis zijn, en geen licht?
En donkerheid, zodat er geen glans
aan zij?" Am. 5:18-20
Of:
"De grote dag des HEEREN is nabij; hij
is nabij, en zeer haastende; de stem
van den dag des HEEREN; de held zal
aldaar bitterlijk schreeuwen. Die dag
zal een dag der verbolgenheid zijn; een
dag der benauwdheid en des angstes,
een dag der woestheid en verwoesting,
een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke
donkerheid; een dag der bazuin en des
geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken." Zef. 1:14-16
Het zijn donkere wolken, die zich samenpakken, voordat de storm van
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Gods toorn over de wereld gaat.
Zo is de stichting van de staat Israël
een teken des tijds. Op zichzelf geen
reden tot blijdschap, maar een bewijs,
dat de komst van de Heer nabij is. Die
terugkeer is een voorbereiding voor
wat God met hen bereiken wil, langs
een zeer moeilijke weg van verschrikking en benauwdheid voor Jakob.
Jer.30:7
Maar van vervulling van Gods
beloften is nog geen sprake. De tijden
der heidenen duren nog voort, Luk. 21:24
want ook al is heel Jeruzalem in handen van de Israëli's, de stad wordt nog
steeds door de heidenen vertreden.
Bij het 1icht van Gods Woord kunnen
we niet anders zeggen, dan dat de toekomst van de staat Israël en Jeruzalem beangstigend is. De verwoesting
door Nebukadnezar was verschrikkelijk, de verwoesting door Titus in het
jaar 70 was nog erger, maar de verwoesting die het tegenwoordige Jeruzalem te wachten staat zal alle vorige verschrikkingen overtreffen.
Mijn broeders en zusters, ik kan het
niet anders zien, dan zoals het staat
in het Woord van God. In Zacharia:

"Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw
roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem! Want Ik zal
alle heidenen tegen Jeruzalem ten
strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal
uitgaan in de gevangenis; maar het
overige des volks zal uit de stad niet
uitgeroeid worden." Zach. 14:1-2

En in Openbaringen 11:2 lezen we dat
die vertreding van Jeruzalem door de
volkeren 42 maanden zal duren.
Maar in die tijd zal God door Zijn
Geest op een bijzondere wijze werken
aan de harten. Er zal een geestelijk
ontwaken komen, een waarachtige
bekering. Vele Joden zullen weigeren
de Messias te aanvaarden. Tenslotte
zal Christus zelf verschijnen met zijn
hemelse legerscharen om zijn volk te
verlossen. Israël wordt hersteld, het
wordt Gods volk, maar de toekomstige zegeningen voor het volk en het
land zijn afhankelijk van Israëls terugkeer tot de Heer. Dat moeten we
niet vergeten bij de beoordeling van
de huidige situatie.
Geweldige prestaties
Naar de mens gesproken heeft Israël
goede redenen om trots te zijn op hun
prestaties in ruim drie decennia:
Omringd en aangevallen door vijandige Arabische staten hebben ze zich
op werkelijk onvoorstelbare wijze
weten te handhaven en hun verbitterde tegenstanders vaak militair vernietigd.
De Israëli's hebben grote wetenschappelijke en technologische bekwaamheid aan de dag gelegd, zodat ze in
vele opzichten zich zelf kunnen redden, terwijl ze bovendien een indrukwekkende export hebben van allerlei
goederen.
Wij allen weten, dat Palestina weinig
regenval ontvangt en dat water een
vitale noodzaak is voor het voortbestaan en de ontwikkeling van het
land Israël.
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Door grote vastberadenheid en menselijke inspanning hebben ze water
van het meer van Galilea via indrukwekkende pijpleidingen gevoerd naar
de Negev, zodat gebieden, die eeuwenlang bekend waren als woestijn,
nu rijke oogsten voortbrengen.
Ze hebben putten geboord en getracht
om dor gebied in vruchtbaar land te
veranderen en zijn daarin in zeer
hoge mate geslaagd en dwingen onze
bewondering af. Men heeft zowel wereldse als religieuze schrijvers geïnspireerd om te verkondigen, dat dit
alles de vervulling van Gods beloften
zou zijn.
Iets nieuws
Maar broeders en zusters, ik lees in
de profetieën van Jesaja:
"Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu
zal het uitspruiten, zult gijlieden dat
niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn
een weg leggen, en rivieren in de wildernis." Jes. 43:19
Het punt, waar het om gaat, is niet
of Israël grote dingen heeft gedaan,
want dat heeft het, maar of het werken van hun handen zijn òf de dingen,
die God beloofd heeft te zullen doen.
Is het iets nieuws, door irrigatie water te voeren naar een dorre plaats?
Heeft God het werk van mensenhanden nodig om Zijn doel te bereiken en
Zijn plan te verwezenlijken? Toen Hij
lang geleden aan Israël het land Kanaän beloofde, beschreef Hij het als
zeer verschillend van Egypte.

"Want het land, waar gij naar toe
gaat, om dat te erven, is niet als

Egypteland, van waar gij uitgegaan
zijt, hetwelk gij bezaaidet met uw
zaad, en bewaterdet met uw gang, als
een kruidhof. Maar het land, waarheen gij overtrekt, om dat te erven, is
een land van bergen en van dalen; het
drinkt water bij den regen des hemels; een land, dat de H EERE , uw
God, bezorgt; de ogen des H EEREN,
uws Gods, zijn gedurig daarop, van
het begin des jaars tot het einde des
jaars." Deut. 11:10-12
Had God in die tijd voeten van mensen nodig om het land te bewateren?
Het is volkomen duidelijk dat de Negev-woestijn in de dagen van Abraham vele mensen en kudden onderhield. Maar de Heer zei:

"Ik zal hem tot woestheid maken; hij
zal niet besnoeid, noch omgehakt worden, maar distelen en doornen zullen
daarin opgaan; en Ik zal den wolken
gebieden, dat zij geen regen daarop
regenen." Jes. 5:6
En dat principe is nog steeds actueel:
God verzekerde Israël dat het land
voldoende regen zou hebben, maar
Hij waarschuwde hen, dat Hij de regen zou doen ophouden als ze ongehoorzaam waren. En vervolgens beloofde Hij overvloedige regens te zenden op een toekomstige dag. Hij heeft
noch menselijke inspanningen, noch
menselijke uitvindingen of ontdekkingen nodig om te verwezenlijken
wat Hij zich heeft voorgenomen te
zullen doen. Zelfs de geweldige oogsten, die een nieuw verworven land

NBC december 2007 pagina 8

Nederlands Bijbelstudie Circulaire
oplevert, waarop de Israëli's zich (terecht) beroemen, zijn niets vergeleken met die, welke God heeft beloofd.
"Is er een hand vol koren in het land
op de hoogte der bergen, de vrucht
daarvan zal ruisen als de Libanon; en
die van de stad zullen bloeien als het
kruid der aarde." Ps.72:16
Maar deze profetie gaat gepaard met:
"Ja, alle koningen zullen zich voor
Hem nederbuigen, alle heidenen zullen
Hem dienen….. alle heidenen zullen
Hem welgelukzalig roemen. Geloofd zij
de HEERE God, de God van Israël, die
alleen wonderen doet." Ps. 72:11, 18
En wie kent niet de profetie van
Amos:

"Ziet, de dagen komen, spreekt de
HEERE, dat de ploeger den maaier en
de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen
zullen smelten." Am. 9:13
Met andere woorden: de oogst zal zo
overvloedig zijn, dat de zaaier voor de
nieuwe oogst de maaier van de vorige oogst als het ware op de hielen zit.
Is er vandaag iets wat hiermee kan
worden vergeleken?
Sommige christenen hebben blijkbaar uit het oog verloren dat de toekomstige zegen, beloofd voor het volk
in het land, afhankelijk is van Israëls
bekering tot God. Ik zou nog vele andere profetieën kunnen aanhalen, die
spreken van Israëls zegen "te dien
dage", "op die dag".

Zelfs de meest oppervlakkige lezer of
waarnemer zal moeten toegeven dat,
hoewel Israël met recht trots kan zijn
op geweldige prestaties, deze onmogelijk een vervulling kunnen zijn van
Gods beloften voor Zijn volk en land.
Er zal nog veel moeten gebeuren vóór
die tijd van zegen komt.
Onze harten zijn vervuld van diep
mededogen, want "zij zijn beminden,
om der vaderen wil." Rom.11:28 Maar we
moeten onze profetische blik niet laten vertroebelen.

"Jeruzalem zal van de heidenen
vertreden worden, totdat de tijden
der heidenen vervuld zullen zijn."
Luk. 21:24

Jeruzalem wordt ondanks alles nog
steeds door de heidenen vertreden.
De tijden der heidenen zijn nog niet
vervuld, hoewel die dag nadert. Deze
tijden begonnen bij de verwoesting
van Jeruzalem door Nebukadnezar,
en ze hebben zich al die jaren voortgezet om een hoogtepunt te krijgen
straks in de eindtijd.
Ons gebed
Wanneer wij bidden, vandaag de dag,
dan kan dat niet in de eerste plaats
een gebed zijn voor de vrede van Jeruzalem, maar ik denk aan Paulus, die
zegt in Rom. 10:1:

"Broeders, de toegenegenheid mijns
harten, en het gebed dat ik tot God
voor Israël doe, is tot hun zaligheid."
En in Rom.11:13 en 14 zegt Paulus:

NBC december 2007 pagina 9

Nederlands Bijbelstudie Centrum

"Ik maak mijn bediening heerlijk; of
ik enigszins mijn (Joodse) vlees tot
jaloersheid verwekken, en enigen uit
hen behouden mocht."
Dat is de doelstelling van de apostel
Paulus.
We besluiten: Moeten we bidden voor
het welslagen van de opbouw van de
Joodse staat? Moeten we de Joodse
economie steunen? Moeten we ons als
christenen opstellen achter de staat
Israël? Vragen, die volop actueel zijn.
In deze praktische zaak handele een
ieder naar eigen inzicht en "zij in zijn
eigen gemoed ten volle verzekerd."
Rom. 14:5

Ontkennend beantwoorden van deze
vragen betekent niet dat men antisemitisch is, want dan waren Jezus en
Paulus het ook. We zijn ervan overtuigd, dat wie nu vijandig staat tegenover de Joodse staat, zich de toorn
van God op de hals haalt. De Joden
zijn en blijven "beminden om der vaderen wil" en de Heer houdt Zijn ogen
geopend over het huis van Juda, nu
en ook in de toekomst. Maar het steunen van Israël als staat en het bevorderen van zijn politieke aspiraties is
bepaald niet de roeping van de christen en van de gemeente.
Onze verantwoordelijkheid is de prediking van het Evangelie van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus
Christus. We weten ook dat we deze
boodschap vaak niet eerder kwijt
kunnen, voordat we ook humanitaire steun verlenen aan mensen, die
werkelijk in nood zijn.

Soms is hierin het evenwicht volledig
zoek. Sommigen verlenen slechts humanitaire steun en zeggen: Wij spreken beslist niet over het Evangelie.
En dit komt ook voor op andere zendings-terreinen, want niet alleen Israël behoort tot de akker van deze
wereld. Aan de andere kant zijn er
ook die zeggen: We hoeven alleen
maar het Evangelie te brengen en
verder bemoeien we ons nergens mee.
Maar wanneer de liefde van Christus
ons dringt, zullen wij helpen waar wij
kunnen. Niet om politieke aspiraties
te steunen, maar om hulp te verlenen
aan mensen, die in nood zijn.
Maar dan toch altijd met de achtergrond en de hoop, dat we open deuren
krijgen voor het Evangelie.
Mijn broeder en zuster, wij dienen het
Joodse volk in onze generatie het
meest, door hen in aanraking te brengen met de boodschap van verlossing
en met de enige Naam, die onder de
hemel gegeven is, waardoor wij moeten behouden worden, Jood of Griek;
de naam van onze Heere Jezus Christus, de Messias, hun Heiland, onze
Heiland. Hand. 4:12
Zonder Hem heeft het Joodse volk
geen toekomst, maar God heeft een
verbond met hen en Hij zal zijn beloften waarmaken. Laten we niet door
onze liefde voor het Joodse volk in
extase geraken voor hun menselijke
prestaties en onze blik niet laten vertroebelen. Laten we acht geven op
wat God van plan is te doen aan Israël. En ik denk, heel spoedig.
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Evangelisatie
Het onderstaande is bedoeld als aanvulling op de bespreking die wij hadden met allen die enigerwijze betrokken zullen zijn bij de tentcampagnes
in het komende seizoen. Maar omdat het evengoed van belang is voor allen
die anderszins het Woord van God willen prediken, drukken wij het hier af.
Ons woord evangelie komt van euangelion
en betekent: goed nieuws of blijde boodschap. Luk. 2:10 De stam van het oorspronkelijke woord betekent: boodschapper of engel. In het Nieuwe Testament en vooral bij
Paulus is het de boodschap van verlossing
door de Persoon en het werk van Jezus
Christus. Later heeft men ook de door Mattheus, Markus, Lukas en Johannes beschreven geschiedenis van Jezus Christus evangelie genoemd.
Evangelisatie is het brengen van de blijde
boodschap van verlossing door het volbrachte werk van Jezus Christus.
De opdracht
Wie zich bezighoudt met de prediking van
het Woord van God, moet begrijpen, dat dit
geen vrijblijvende hobby is. Het is ook niet
een speciale bezigheid van enkelen, die
daarvoor de gelegenheid hebben. Christus
heeft aan Zijn Gemeente de opdracht gegeven om te getuigen, te prediken, te onderwijzen. Alle gelovigen zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor de uitvoering van
deze opdracht. Joh. 20:21; Mat. 28:19; Hand. 1:8
Wiens opdracht ?
Waar een opdracht is, moet ook een opdrachtgever zijn. Als de Heere Jezus zegt:
"Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zo
zend Ik ook u," Joh. 20:21 dan ligt onze op-

dracht in het verlengde van Zijn opdracht.
Wij lezen dat de Heilige Geest uitzendt, Hand.
13:2
en aanstelt. Hand. 20:28
Waaruit bestaat de opdracht ?
Hoewel er onderscheid bestaat in de specifieke taak, waartoe iemand wordt geroepen,
is het een opdracht, die aan de Gemeente
wordt gegeven, zodat allen, die tot de Gemeente behoren, en dat zijn allen, die door
de Heilige Geest zijn wedergeboren, voor
de uitvoering verantwoordelijk zijn.
Die opdracht is: "... de grote daden te verkondigen van Hem, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar
licht." 1Pet. 2:9
De taken kunnen verschillend zijn, afhankelijk van natuurlijke en geestelijke gaven, situatie en milieu, maar het is één opdracht: getuigen en verkondigers van Christus te zijn.
Het doel
De bedoeling van de prediking van de Heere Jezus was, dat mensen zouden geloven
in Hem, door wie Hij was gezonden. Joh. 5:24
Zo is het ook de bedoeling, dat door middel van evangelieprediking vandaag mensen worden bereikt met diezelfde boodschap, opdat zij zouden geloven, niet in ons,
maar in Hem, die ons gezonden heeft.
De inhoud van de prediking is Jezus Christus, de Zoon van de levende God en Zijn
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verlossingswerk, opdat mensen hun vertrouwen gaan stellen op Hem, die alles voor
hen heeft volbracht. Hand. 16:31
Evangelisatie bedrijven is dus voldoen aan
de grote opdracht, die de Heere God Zelf
heeft gegeven. De apostelen deden dat door
"het Woord des Heeren te spreken". Hand.16:31
Als mensen dan komen tot geloof in Christus …
hebben zij deel aan de verzoening; 2Kor. 5:20
ontvangen zij eeuwig leven; Joh. 5:24
worden bevrijd van het oordeel; Joh. 5:24
komen tot vernieuwing. Joh. 5:24; 2Kor. 5:17
Het tweede doel van de prediking is het
bouwen van de Gemeente van Christus. Dat
doet God Zelf door Zijn Geest, maar Hij wil
ons daartoe gebruiken. 1Kor. 3:9; Ef. 4:11,12 En wij
zouden dat zien als een groot voorrecht!
Ieder, die tot geloof in Christus komt, wordt
met Hem levend gemaakt. Ef. 2:5 Hij of zij
wordt ingelijfd in de Gemeente als het
Lichaam van Christus, 1Kor. 12:13 maar wordt
ook als een levende steen ingevoegd in dit
bouwwerk van God. 1Pet. 2:5
Evangelisatie bedrijven zonder daarbij ook
te denken aan het gestalte geven aan de Gemeente, is zeer onvolledig.
Samenvatting:
a. Jezus Christus en Zijn lijden, sterven en opstanding bekend maken als Redder en Zaligmaker der wereld. Kol. 1:28
b. Alle mensen confronteren met de liefde
van God. Joh. 3:16
c. Iedereen, die bereikt wordt, bewegen om
een persoonlijke beslissing voor Jezus
Christus te nemen. 2Kor. 5:11, 20
d. Meewerken 1Kor. 3:9 aan de (op-)bouw van
de Gemeente van Christus. Ef. 4:12

De inhoud
Van de evangelist Filippus lezen we: "en hij
predikte hun Christus." Hand. 8:5
De inhoud van de boodschap is: Jezus
Christus, de Zoon van God. Rom. 1:1-4 Dat geldt
niet alleen voor de specifieke prediking,
maar ook voor het persoonlijk gesprek en
getuigenis. De middelen waardoor de boodschap thans wordt gebracht zijn niet meer
dezelfde als vroeger, maar de boodschap
zelf is onveranderlijk.
Bestudeer hiervoor het werk van de verschillende apostelen en predikers. Dit zijn
o.a. Filippus, Petrus, Paulus, Apollos.
Maar het getuigenis blijft altijd hetzelfde,
toen zowel als nu! Het moet altijd "woord
Gods" zijn. Hand. 13:7; 15:35; 16:32; 17:2, 3; 18:5
Samenvatting:
a. Overdragen van de boodschap; 2Tim. 2:2
b. Wees het middel, waardoor de Heer Zelf
mensen overtuigt van hun verloren toestand, opdat zij getrokken worden tot Christus. Joh. 16:8; 6:44
c. Welke methodiek ook wordt gebruikt, het
Woord God, het getuigenis van de Heere
Jezus, moet verder worden gebracht.
Voorwaarden
Evangelisatie is een opdracht, aan de Gemeente gegeven. Tot die Gemeente behoren uitsluitend mensen, die bekeerd en wedergeboren zijn. De eerste voorwaarde is
dus: Bekeerd te zijn door het geloof in
Christus. 1Thes. 1:9 Vervolgens: Onze levenshouding moet in overeenstemming zijn
met ons getuigenis. Fil. 2:15; 1Pet. 2:11, 12; 3:1, 2
Verder is het gewenst duidelijk inzicht te
hebben in de wijze, waarop de mensen kunnen worden bereikt . Kol. 4:6; 1Pet. 3:15

NBC december 2007 pagina 12

Nederlands Bijbelstudie Circulaire
Toch is de beste voorbereiding van weinig
waarde, als de christen die gaat evangeliseren zich niet als een werktuig van de Heilige Geest laat gebruiken, maar meent in
eigen kracht en met eigen mogelijkheden te
kunnen werken.

Bestudeer herhaaldelijk de volgende
schriftplaatsen - in canonieke volgorde -,
die beschrijven op welke wijze het werk des
Heeren zou worden uitgevoerd:

Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Rom. 12:1
Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de
nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Rom. 12:16
Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam. 1Kor. 6:20
Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins,
daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde. 1Kor. 9:27
Weest zonder aanstoot te geven, en den Joden, en den Grieken, en der Gemeente Gods.
1Kor. 10:32

Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het
voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden. 1Kor. 10:33
Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.

1Kor. 14:40

Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde
in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere. 1Kor. 15:58
Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid,
maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. 2Kor. 2:17
Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij
uw dienaars zijn om Jezus' wil. 2Kor. 4:5
Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof.

2Kor. 5:11

Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van
Christus wege: laat u met God verzoenen. 2Kor. 5:20
Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worde. 2Kor. 6:3
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Maar wij, als dienaars van God, maken onszelven in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden. 2Kor. 6:4
In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in
ongeveinsde liefde. In het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen
der gerechtigheid aan de rechter zijde en aan de linker zijde; Door eer en oneer, door
kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders, en nochtans waarachtigen. 2Kor. 6:6-8
Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den
ander uitnemender dan zichzelven. Fil.2:3
Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein
is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt
datzelve. Fil. 4:8
En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere
Jezus, dankende God en den Vader door Hem. Kol 3:17
En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; Wetende, dat
gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere
Christus. Kol. 3:23, 24
Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer ….. lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat
men van uw dienst ten volle verzekerd zij. 2Tim. 4:2, 5
Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken, betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Tit. 2:7
En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn
in den Heere, en u vermanen. 1Thes. 5:12
Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor den Heere, dat zij geen woordenstrijd
voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders. 2Tim. 2:14
En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen,
bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen. 2Tim 2:24
Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 1Pet. 2:9
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Agenda van Ab Klein Haneveld
ALKMAAR donderdag 24 jan,
7/21 feb, 6/20 mrt, 3/17 apr,
1/15/29 mei,19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2,
Bijbelse Bedelingen
APELDOORN zondag 2 mrt,
11 mei, 10:30 uur, P. Saenredamstr. 15
BEVERWIJK zondag 17 feb,
25 mei, 10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74
BOLSWARD zondag 27 jan, 24 feb, 23
mrt, 20 apr, 18 mei, 10:00 uur;
Ontmoetingscentrum Petra, Burg.
Praamsmalaan 18A, Het boek Esther
BOLSWARD zaterdag 16 feb,
12 apr, 10:00 uur;
Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
Nederlands Bijbelstudie College
onderwerp 16 februari:
De "vervangingsleer"
DRACHTEN donderdag 31 jan,
14/28 feb, 13/27 mrt, 10/24 apr,
8/22 mei, 20:00 uur;
Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31; Samuel en zijn tijd
DRACHTEN zondag 3 feb,
10:00 uur, Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
EINDHOVEN woensdag 23 jan,
6/20 feb, 5/19 mrt, 2/16 apr,
14/28 mei,
20:00 uur; C.Huygens College,
Strausslaan 1

EMMEN maandag 28 jan, 11/26 feb,
10 mrt, 7/21 apr, 5/19 mei,
19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21
Het boek Handelingen
't HARDE zaterdag 19 jan,
15 mrt,3 mei, 10:00 uur;
't Poshuis, Munnikenweg 58
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
onderwerp 19 januari:
Een uitverkoren volk
LEERDAM zondag 10 feb, 9 mrt,
6 apr, 4 mei, 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a,
De 1e brief van Johannes
LINSCHOTEN maandag 21 jan,
4/18 feb, 3/17/31 mrt, 14/28 apr,
26 mei, 20:00 uur; "De Vaart",
J. Barneveldstraat 24,
De profetie van Amos
OLDEBROEK dinsdag 22 jan, 5/19 feb,
4/18 mrt, 1/15/29 apr, 13/27 mei,
20:00 uur; Stationsweg 43,
Christus in de Psalmen
OLDEBROEK zondag 27 jan, 10/24
feb, 9/23 mrt, 6/20 apr, 4/18 mei,
17:30 uur; L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3
OUD-BEYERLAND zondag 30 mrt,
10:00 uur,
Karel Doormanstraat 11
URK dinsdag 29 jan, 12/26 feb, 11/25
mrt, 8/22 apr, 6/20 mei, 20:00 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk8-2
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Geliefde lezer,
Over het klimaat maak ik me zorgen:
het wordt steeds kouder. En dan heb
ik het niet over "de gemiddelde gesteldheid van de lucht", het weer dus,
op langere termijn. De veranderlijkheid daarvan is spreekwoordelijk en
sinds mensenheugenis onderwerp van
- thans oververhitte - "small talk".
Word ik niet warm of koud van.
Wat mij met zorg vervult, is dat wij
christenen - in navolging van de samenleving - terechtkomen in het klimaat van
de regio (= klima) Laodicea: "Ik weet uw
werken, dat gij noch koud zijt, noch heet;
och, of gij koud waart, of heet! Omdat
gij lauw zijt, en noch koud noch heet, zal
Ik u uit Mijn mond spuwen." Op. 3:15, 16
Wat doorgaat voor idealistische tolerantie is in werkelijkheid verwerpelijke onverschilligheid voor het Woord,
de wil en het werk van onze Heiland.
"Gaat heen en discussieer" over eigen
fantasie en gelijk, met als gevolg hete
hypes maar ijzige harten, vervangt inmiddels "Gaat heen en predik het
Evangelie", met de daaraan gepaarde
vurige liefde voor het onveranderlijke
Woord van onze Heer en God, Die
blijkbaar is buitengezet. Op. 3:20
Want waar de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zal de liefde
van velen verkouden. Mat. 24:12
Misschien "een ongemakkelijke waarheid." Maar wordt het niet hoog tijd
om iets aan die klimaatverandering te
doen? Warm aanbevolen!

Ab Klein Haneveld

Uit de statuten: "De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum
stelt zich ten doel de kennis van
de inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als Gods Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar
doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift."
In de praktijk wordt dit o.a. gedaan
door het houden van bijbelstudieavonden, tentcampagnes, contactdagen, collegedagen en conferenties,
studiereizen; de uitgave van de lezingen op audio-cd's en cassettes; de
uitgave van brochures en deze circulaire. Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

Correspondentieadres
Benny Goodmanstraat 40
1311 RA Almere
telefoon (036) 53 62 976
telefax (036) 54 68 644
Internet
www.bijbelstudie.nl
info@bijbelstudie.nl
Giften
Postbank 55 67 669
Rabobank 30 87 47 046
ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum
Bolsward
Giften voor de tentevangelisatie
Rabobank 10 35 81 006
ten name van
NBC Evangelisatie, Bolsward
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