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Wachter 114

 
Israel in de Bijbel 
 

Israel = Gods volk - - zeker 25 tot 33% van de bijbel is profetie. 
Allereerst is het goed om duidelijk te maken dat Israel Gods volk is. Een volk door Abraham 
aan God gegeven toen hij Izaäk offerde en Israel nog in zijn lendenen zat (Hebreeën 7:9-10). 
 
Het is het enige etnische volk waarvan God zegt: "Mijn volk" niet te verwarren met de 
gemeente waarvan Gods woord zegt: 
 
1 Petrus 2:9-10 - Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een 
heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, 
die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu 
echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. 
 
Door de dwaling van de vervangingstheologie gaan velen voorbij aan de unieke rol van Gods 
volk Israel en in het bijzonder haar profetische rol in deze tijd, de eindtijd. Velen claimen 
daarom beloften voor Israel voor de gemeente, en willen Israel dwingen om als de gemeente 
te worden. Bijvoorbeeld t.a.v. sabbat, besnijdenis, de feesten, etc.  
 
Mark 16:2 - Jezus verrees  op de 1e dag v.d. week (niet sabbat de 7e maar zondag de 8e) 
En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging. 
 
Handelingen 20:7 - de eerste gemeente kwam samen op zondag en  
En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken... 
1 Korintiërs 16:2 - uwe gave geven op de eerste dag der week 
elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg. 
 
Dit komt niet van de keizer van Rome zoals sommigen beweren, was al praktijk voordien. 
We moeten onderscheid maken tussen Israel en de gemeente die een worden in Christus. 
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Efeze 2:14-18 - Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die 
scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der 
geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede 
makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam 
verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood 
heeft. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, 
die dichtbij waren; want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. 
 
Galaten 3:2-6-29 - Want gij zijt allen zonen Gods door het geloof, in Christus Jezus. Want gij 
allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van 
Jood of Griek, slaaf of vrije, mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus 
Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen 
Laten we nu kijken hoe God in onze huidige tijd de profetieën over Israel vervuld. 

 
IS HET HUIDIGE ISRAEL DE VERVULLING VAN BIJBELSE PROFETIEN? 
 
1. Het nageslacht van Jacob zou het land weer in bezit nemen 
Amos 9:14-15 Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël: verwoeste 
steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn 
ervan drinken; boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. 
Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de 
grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God. 
 
2. Israel zou opnieuw tot leven gewekt worden 
Ezechiël 37 - Zo zegt de Here HERE: zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven 
doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. En gij zult weten, 
dat Ik de HERE ben, wanneer Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o 
mijn volk. Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw 
land; en gij zult weten, dat Ik, de HERE, het gesproken en gedaan heb, luidt het 
woord des HEREN. 
 

3. Jesaja profeteerde dat Israel op een dag herboren zou worden  

Jesaja 66:7-8 - Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een 
land op één dag (14 mei 1948) voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? 
Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen. Zou 
Ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de Here. Of ben Ik een, die doet baren en 
toesluit? zegt uw God. 
 
4. Israel zou hersteld worden als een verenigde natie 
Ezechiël 37:21-22 - Zo zegt de Here zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar 
wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar 
hun land brengen. En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, 
en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn 
en niet langer verdeeld in twee koninkrijken. 
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5. Het nieuwe Israel zou indrukwekkender zijn dan het oude 
Jeremia 16:14-15 - Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat niet 
meer zal gezegd worden: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte 
heeft gebracht, maar veeleer: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten heeft doen 
optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; 
ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had. 
 
6. Ezechiël profeteerde wanneer Israel hersteld zou worden 
Ezechiël 4:3-6 - En gij, ga op uw linkerzijde liggen en leg daarop de ongerechtigheid 
van het huis Israëls; naar het getal der dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij hun 
ongerechtigheid dragen. En Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op, naar het 
getal der dagen: 390 dagen. ...  Als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, 
op uw rechterzijde; dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda: 40 
dagen; voor elk jaar leg Ik u een dag op (430 in totaal voor Israel en Juda)  
 
Daniel 9:24 - Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de 
overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, 
en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets 
allerheiligst te zalven.  
 
7. Het volk Israel zou terugkeren naar “hun eigen land” 
Ezechiël 34:13 – Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeen 
vergaderen en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden op de bergen van 
Israël, bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken van het land. 
 
8. God zelf zou waken over Zijn eigen volk 
Jeremia 31:10-11 - Hoort het woord des HEREN: Hij, die Israël verstrooide, zal het 
verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. Want de HERE maakt Jakob 
vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij.  
 
9. Israëls leger zou buitengewoon krachtig zijn 
Leviticus 26:3, 7-8 Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet 
in acht neemt, dan zal Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn 
opbrengst geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt. En gij zult uw vijanden 
vervolgen, en zij zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen. Vijf van u zullen 
100 achtervolgen, en 100 van u zullen 10.000 achtervolgen, en uw vijanden zullen 
voor uw aangezicht door het zwaard vallen. 
 
10. De rijkdom van het volk van Israel zou hersteld worden 
Deuteronomium 30:3-5 - dan zal de HERE, uw God, in uw lot een keer brengen en 
Zich over u erbarmen; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied 
de HERE, uw God, u verstrooid heeft. Al waren uw verdrevenen aan het einde des 
hemels, de HERE, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen; de HERE, 
uw God, zal u brengen naar het land, dat uw vaderen bezeten hebben, gij zult het 
bezitten en Hij zal u weldoen en u talrijker maken dan uw vaderen. 
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SPECIALE MEDEDELINGEN  YouTube blokkade is weer opgeheven 
We zullen de Wachter-filmpjes ook weer plaatsen op ons YouTube-kanaal. We zijn ons bewust 
dat elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld, zomaar geblokkeerd kan 
worden. Daarom wil ik u vragen om mij te helpen door zoveel mogelijk mensen erop te wijzen 
dat ze al onze filmpjes kunnen zien op: www.ontzagwekkendnieuws.nl. Als u zich daar 
inschrijft voor onze nieuwsbrief dan krijgt u elke week een mailtje met een link naar de 
nieuwste wachter met het tekstbestand van de boodschap en info over ons zendingswerk.  
 
UITSTEL FESTIVAL VANWEGE ENORME OVERSTROMING 
Beste vrienden, het Gospelfestival  van 26 augustus zal 
opschuiven naar september, vanwege een enorme 
overstroming in Pakistan. Honderdduizenden mensen zijn 
dakloos geworden en zijn letterlijk alles kwijt. Het is nu 
zaak deze mensen te helpen, om deze ramp te overleven. 
Het is beter het festival op te schuiven zodat de moesson 
voorbij is en we geen regen meer verwachten. 
 
NOODHULP VOOR DE OVERSTROMING-SLACHTOFFERS 
Om te helpen hebben we gelijk €25.000 gestuurd om de slachtoffers een overlevingspakket 
te kunnen geven. Omdat de nood zo enorm is en we juist deze mensen hadden willen 
bereiken hebben we besloten dit bedrag nogmaals te sturen. De Bijbel is duidelijk dat we 
Gods liefde handen en voeten moeten geven. Jacobus zegt: 
 
Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en 
iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter 
van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? Zo is het ook met het geloof: 
indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. - Jacobus 2:15-
17 
 

 
 

http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
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Kortom, we doen wat we kunnen doen en willen opnieuw een beroep op u doen om mee te 
doen, naar vermogen. Voel u niet verplicht maar als u iets kunt doen, dan zijn wij zeer 
dankbaar. U kunt doneren door hier te klikken. Dan komt u op de donatie pagina van Abba 
Child Care die de noodhulp zal faciliteren. Bij voorbaat dank namens de Pakistaanse 
slachtoffers! 
 

Ook in India is er een enorme behoefte aan Gods Woord. En daarom 
hebben we een opdracht uitstaan voor 50.000 bijbels in de Tamil-taal. Dat 
kost ons €60.000 maar omdat ze het brood des levens nodig hebben, 
kunnen we geen nee zeggen. We hebben echt grote financiële wonderen 
nodig om al deze kosten te dragen. En we zien op naar onze Hemelse Vader 
en vragen Hem de hemelsluizen te openen om dit mogelijk te maken. Als u 
wilt helpen, heel erg graag. Want alle beetjes helpen. Voor beide Bijbel-
projecten geldt dat elke gift vanaf €100,- van ons <-- dit boek krijgt. Klik hier 

om voor dit project te doneren en vermeld dan ook gelijk uw adres gegevens zodat we 
weten dat u het boek wilt ontvangen. Dank u! 
  

Een grote oogst in India en weer nieuwe Gospeltrucks In India zien we met onze 20 Gospel-

trucks maandelijks een oogst van zeker 100.000 zielen. Naar verwachting zullen de volgende 
10 trucks begin augustus ook gaan rijden. En nog meer bijzonder nieuws. Want er is al een 
opdracht gegeven om nogmaals 10 trucks te bouwen. Als die klaar zijn, naar verwachting 
voor het eind van het jaar, hebben we 40 trucks op die weg die naar verwachting ruim 
200.000 zielen per maand zullen oogsten. De lopende kosten voor een truck is € 2000,- per 
maand en met 40 trucks is dat € 80.000, -  We bidden dat onze God blijft voorzien zodat we 
een miljoenen oogst kunnen binnenhalen.  Bidt u mee en wilt u ook meehelpen met de 
oogst? Klik hier om voor dit project te doneren 
  

Opbouwende boeken en filmpjes  Wilt u meer opbouwende filmpjes, documentaires en 
artikelen lezen? Ga dan naar onze site www.ontzagwekkendnieuws.nl En wilt u boeken 
bestellen die u verder helpen, ga dan naar onze webshop waar u diverse opbouwende 

boeken kunt vinden. https://shop-heilbode.nl/   Zie hier ook mijn nieuwste boeken – Klik 
hier of op de boeken om ze te bestellen 
  
Steun ons werk!  
Ons budget voor de komende tijd ziet er als volgt uit: 
€  35.000 Project India - Massa campagne en leidersconferentie (oktober) 

€  100.500 Project Bijbels voor Pakistan en India (nu en wellicht later nog meer)  
€  50.000 Project Pakistan Gospel Festival zoals je hier kunt zien (augustus) 

€  40.000 Project Gospel Truck (per maand en straks het dubbele)   
€  50.000 Project Noodhulp overstroming-slachtoffers (gestart 15 augustus 2022).  
 
Voor ons zendingswerk zowel in Nederland als in het buitenland,  
zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties. Klik hier om ons werk te steunen.  
Hartelijk dank! 
 
Zie hier de laatste nieuwsbrief https://www.heilbode.nl/go/nieuws/laatste-nieuwsbrief/  

 
 

https://www.abbachildcare.org/doneer.html
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospel-festivals-pakistan/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospel-festivals-pakistan/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospel-festivals-pakistan/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmtuQnBTM0lVNXE4YmItYk5WYUU3QWpMZWxZUXxBQ3Jtc0ttRGlyQjJyZ2JYdHBCVmNVUEFhQk9uUUwydm5Fb2VYMnpRb1JOdXNmeEdqMk5yVWNrYWt0TWFTU1ZiMEZqUzlmVEtpT1NvRG9aRGRKeDlPcDlIcFY4WFY0TVRXbGdrcXhSNWNxU2NrVno3dk5DQjhqdw&q=https%3A%2F%2Fshop-heilbode.nl%2F
https://shop-heilbode.nl/shop/
https://shop-heilbode.nl/shop/
https://youtu.be/1o31syGD4Ew
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://www.heilbode.nl/go/nieuws/laatste-nieuwsbrief/

