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VOORWOORD BIJ DE 3e EDITIE
Sedert de publicatie van de 2e editie op internet (oktober 2000) en als gedrukte brochure
(september 2001) heb ik door Gods genade nog meer parallellen mogen zien, die ik aan deze
3e editie heb toegevoegd. Verder is de tekst op sommige plaatsen gecorrigeerd en aangepast.
Tevens heb ik de inhoud leesbaarder gemaakt door de verwijzingen naar Bijbelplaatsen, die
voorheen in de tekst zelf stonden, nu als een voetnoot aan het einde van elk hoofdstuk te
vermelden. Tot slot is de literatuuropgave uitbreid en zijn enkele namen en begrippen uit de
Tweede Wereldoorlog nader verklaard.
Arjan van den Bijgaart
Juli 2007
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INLEIDING
In de voor u liggende brochure heb ik getracht op overzichtelijke wijze een openbaring weer
te geven welke ik in vijf fasen mocht ontvangen van mijn hemelse Vader. Deels geleidelijk,
deels in ogenblikken van plotselinge inspiratie toonde de Here God mij hoe de
wereldgeschiedenis het decor vormt voor een aanstaand apocalyptisch gebeuren zonder
weerga.
Het hart van deze openbaring wordt gevormd door de levensgeschiedenis van de Here Jezus
Christus welke een profetische heenwijzing blijkt te zijn naar het verleden, heden en een zeer
nabije toekomst van Israël en het Joodse volk. In 1975 openbaarde de Here mij het raamwerk
van dit geheimenis, waarvan de details werden ingevuld in de vier latere fasen. Door
Bijbelstudie in de daaropvolgende jaren kreeg ik steeds meer inzicht in deze duidelijke en
indrukwekkende parallel tussen de Here Jezus en Zijn volk. Daarna maakte God me plotseling
deelgenoot van de kennis over een aanstaand, grandioos gebeuren: wij staan aan de
vooravond van een machtige uitstorting van de Geest Gods over Israël en een wereldwijde
opwekking. In november 1988 liet de Here me, even plotseling, een nieuw aantal
verbazingwekkende details zien, vooral met betrekking tot het lijden van het Joodse volk in de
Tweede Wereldoorlog.
Alles wat de Here mij tot dan toe geopenbaard had, heb ik in januari 1989 voor de eerste keer
gepubliceerd in een brochure onder de titel „Jezus & Israël, een parallelle geschiedenis‟ die in
kleine kring verspreid is. Daarbij gaf de Heer me het volgende woord: Schrijf het gezicht op
en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel
wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde;
als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet1.
De Oudtestamentische profeten moesten vaak profeteren over toekomstige gebeurtenissen,
zonder dat ze (precies) wisten wanneer deze dingen zouden gebeuren: Naar deze zaligheid
hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd
hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen
doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van
al de heerlijkheid daarna2. Dat zoeken, vorsen en naspeuren ken ik maar al te goed. Vooral in
de tweede helft van de jaren „80 heb ik vaak gevraagd: Here, wanneer zullen deze dingen dan
gebeuren? Soms meende ik het antwoord uit de loop van bepaalde gebeurtenissen te kunnen
afleiden, maar daar ben ik beschaamd van terug moeten komen.
Hoewel ik wist dat de uitstorting van de Heilige Geest over Israël zeer nabij moest zijn, heb ik
na de eerste publicatie van de brochure deze openbaring volkomen bij de Here gelaten en heb
ik er slechts met een enkeling nog over gesproken. Maar deze openbaring bewaarde ik wel in
mijn hart.
In januari 2000 sprak de Here echter zeer duidelijk tot me: Gij verstaat immers de tijd wel dat
het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken....3. Ik begreep dat alles nu een aanvang
zou nemen en bovendien zag ik dat de inleiding daarvan gevormd werd door een enorme
crisis in Israël en het Midden-Oosten. Een eerste bevestiging daarvan volgde al snel: in
september 2000 werd de lont in Jeruzalem aangestoken. In oktober 2000 werd ik gedrongen
door de Geest om alles, wat me geopenbaard was, via email en via de Ecovata website te
verspreiden, hetgeen ik dan ook gedaan heb. Hoewel er enkele instemmende mailtjes
binnenkwamen, waren de meeste reakties vol van ongeloof en afwijzing. Alleen al het woord
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„crisis‟ vulde menigeen met wantrouwen. Veel christenen staan uitermate sceptisch tegenover
apocalyptische scenario‟s, waarvan ze menen dat deze alleen voorkomen in science fiction
romans, in rampenfilms of in een boze droom. De rampzalige gebeurtenissen in de USA op 11
september 2001 hebben echter een dikke streep getrokken door dergelijke illusies.
Opnieuw voel ik mij gedrongen tot de publicatie van deze openbaring, nu echter in gedrukte
vorm. De tijdsaanduiding daarin geeft de noodzaak tot een spoedige kennisgeving aan. Ik ben
de Here dankbaar dat het karakter van het geopenbaarde niet wazig, ongrijpbaar of zwevend is
maar heel concreet en duidelijk is te toetsen door een ieder, die de Schriften kent en zich
enigermate wil verdiepen in de jongste geschiedenis van het Joodse volk vanaf 1933. Vandaar
ook de vele verwijzingen naar passages in de Bijbel waar opgesomde feiten terug te vinden
zijn en een korte literatuuropgave.
Ik hoop en bid oprecht dat wij ons door deze openbaring nog meer in liefde zullen uitstrekken
naar de grote Leidsman en Voleinder des geloofs, Die ons door zijn eigen bloed verzoend
heeft met Zijn hemelse Vader. De Here God geve dat onze harten door de Heilige Geest
zullen worden voorbereid op het moment dat de komende Vredevorst de andere lijdende
dienstknecht van God, Zijn eigen volk Israël, voor eeuwig in Zijn machtige armen zal sluiten!

Arjan van den Bijgaart,
september 2001
1

Habakuk 2:2+3
1Petr 1:10+11
3
Rom 13:11
2
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DEEL 1:
WAT GAAT ER IN ISRAEL GEBEUREN ?
Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de
bepaalde tijd is gekomen1
In dit eerste deel wil ik u graag vertellen wat er op zeer korte termijn gaat gebeuren. Over de
hoofdlijnen (het „raamwerk‟) daarvan heb ik absolute zekerheid. Wanneer details ter sprake
komen, waarvan ik slechts een indruk heb gekregen, vermeld ik dat ook heel duidelijk. Ik ben
me er zeer bewust van dat persoonlijke verlangens en eigen ideeën kunnen leiden tot een
onzuivere boodschap. Ik heb me dan ook beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. Daarna wil ik
in deel 2 graag uitleggen waarom deze profetieën uit het Oude Testament juist nu in
vervulling gaan. Dit 2e deel is zeer essentieel, niet alleen voor het verstaan van de tijd waarin
we nu leven maar vooral ook voor het begrijpen van de relatie tussen Jezus en Israël.
A. Er zal een zeer grote crisis komen in Israël en het Midden-Oosten
In het Midden-Oosten is de lont van een groot kruitvat aangestoken dat niemand meer uit kan
trappen. Dit zal leiden tot zeer dramatische gebeurtenissen. De directe aanleiding hiervan is de
stad Jeruzalem. In alle recente berichten uit het Midden-Oosten blijkt duidelijker dan ooit dat
het bij het huidige conflict eigenlijk maar om één ding gaat: de aanspraken op Jeruzalem.
De profeet Zacharia zegt hierover:
Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook
tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem
maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk
verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen2.
Ik heb sterk de indruk dat de strijd, die nu losgebrand is, in een ongekende hevigheid zal
toenemen en dat Israël daardoor in grote benauwdheid zal komen3.
B. Het is God Zelf die aan deze crisis een einde zal maken, voor het
oog van alle volken, en Hij zal Zijn Geest uitstorten over Zijn
Oogappel.
Door de profeten uit het Oude Testament wordt dit ingrijpen en geestelijk herstel van Israël op
talloze plaatsen voorzegd. Ik noem er enkele:
Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der
genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem
een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter
leed dragen als het leed om een eerstgeborene4.
Als Ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden
verzamel, dan zal Ik Mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen. En zij
zullen weten, dat Ik de Here hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer
onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand
van hen daarginds achterlaat. En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen,
wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here Here5.
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Lees ook Ezechiël 36:22-29, Jesaja 40:5, Zacharia 13:1 en het visioen in Ezechiël 37 over het
dal van de dorre doodsbeenderen!! Ook de profeet Jesaja heeft over het geestelijk herstel van
Israël machtige dingen gezien.
Ik heb sterk de indruk dat al deze gebeurtenissen en deze uitstorting van de Heilige Geest
gepaard zullen gaan met extreme weersomstandigheden en natuurverschijnselen6.
Dit geestelijk herstel van Israël geschiedt vóór de wederkomst van de Here Jezus en vormt de
inleiding op datgene wat de Here door Zijn knechten de profeten over de eindtijd heeft laten
zien.
De vele dogma‟s en theologieën, die in de afgelopen eeuwen zijn bedacht en opgetekend over
de Kerk als het „geestelijk Israël‟, kunnen na dit geestelijk herstel definitief verhuizen naar de
prullenbak!
C. Direct daarna zal de Here door Zijn Geest een wereldwijde
opwekking geven.
De uitstorting van Gods Geest op de 1e Pinksterdag, zoals in Handelingen beschreven, was
een geweldige gebeurtenis die levens in vuur en vlam heeft gezet, die van grote betekenis is
geweest voor de verkondiging van het Evangelie wereldwijd en die ons een profetische blik
biedt op wat komen gaat. Qua omvang is deze opwekking echter een binnenbrandje
vergeleken bij wat er nu gaat gebeuren.
Ik heb een indruk gekregen van enkele dingen die in deze Grote Opwekking zullen gebeuren:
Er zal een grote eenheid onder de ware christenen komen; scheidingsmuren zullen
wegvallen
Er zal een enorme honger naar de Here God en Zijn Woord zijn.
Muziek zal een belangrijk middel zijn om de Here lof te zingen en om Zijn woord door
te geven (zie mijn boodschap voor christen-musici in de Lage Landen verderop)
Er zal een enorme reiniging en zuivering plaatsvinden onder Gods kinderen omdat Gods
heerlijkheid openbaar wordt. In Handelingen lezen we, na de uitstorting van de Heilige
Geest, dat „er grote genade over hen was‟ en de gemeente „één van hart en ziel‟ was7.
Gods heerlijkheid was onder de discipelen! Maar dat had wel grote gevolgen voor
mensen, die zich niet met een volkomen hart aan de Here hadden toegewijd. Lees de
geschiedenis van Ananias en Saffira in Handelingen8. Ik moet eerlijk bekennen dat ik
dit Schriftgedeelte nooit begrepen heb, totdat de Here me liet zien dat de daarin
beschreven gebeurtenissen het gevolg waren van Zijn geopenbaarde en bijna tastbare
heerlijkheid. Alles wat niet op de Rots is gebouwd, zal diep naar beneden vallen!
Er zullen zeer grote tekenen en wonderen gebeuren, die God zal geven als een
bevestiging van de prediking van Zijn Woord. De Here Jezus zelf zegt hierover:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook
doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader9. Lees ook de profeet Joël:
Daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft....Ik zal
wonderen geven in de hemel en op de aarde....etc10.
Er zal een enorme geestelijke strijd ontbranden en de boze zal alles in het werk stellen
om het in zijn ogen geroofde gebied terug te winnen: Wee de aarde en de zee want de
duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft11.
De keuze kan dan alleen nog wit of zwart zijn: Wie onrecht doet, hij doe nog meer
onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer
rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd12. Dan zal eens te meer
blijken dat Gods Geest geen „luxe-artikel‟ is, zoals sommige predikers ons willen doen
geloven, maar dat de vervulling met Gods Geest een absolute noodzaak is van
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Godswege om staande te blijven in de dienst aan Hem, die ons kocht met Zijn eigen
bloed!
SPECIALE BOODSCHAP VOOR ALLE CHRISTEN MUSICI IN DE LAGE
LANDEN:
Voor alle christen muzikanten in Nederland en België, die God heeft begiftigd met een
muzikaal talent, heb ik een speciale boodschap. Al jaren geleden heb ik mogen zien dat God
een wereldwijde opwekking zou geven en het is al jaren mijn vaste overtuiging en visie dat
Hij in deze opwekking christen musici uit de Lage Landen wil gaan gebruiken om Hem lof te
zingen en Zijn Woord te verspreiden.
Na de uitstorting van de Heilige Geest, zoals beschreven in boek Handelingen, zien we de
apostelen veranderd van angsthazen in krachtige dienstknechten van de Here. Een van hen, de
apostel Petrus, werd daarna aangesproken door een verlamde die om een aalmoes vroeg.
Petrus antwoordde hem als volgt: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de
naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!13 Helaas is de belijdenis van vele Westerse
christenen nu precies het omgekeerde: "Zilver en goud bezit ik in overvloed, maar kracht en
visie van God heb ik niet meer!". Grote delen van de gemeente van Jezus Christus zijn in een
diepe slaap terechtgekomen, in een woestijn waarin krachteloosheid en nietszeggendheid troef
is. Zoals reeds eerder opgemerkt: God zal haar spoedig uit deze slaap opwekken. En wat voor
Israël geldt: Want de Here troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn
als Eden en haar wildernis als de hof des Heren; blijdschap en vreugde zullen er gevonden
worden, loflied en geklank van gezang14, zal ook voor Nederland en België gaan gelden! Laat
je door God gebruiken als een levende steen voor de bouw van Zijn huis15. Wees er klaar
voor!
1

Ps 102:14
Zach 12:2+3
3
Zie o.a. Deut 32:36+43, Jes 30:19 en Hosea 3:5. Ook de ontroerende geschiedenis van Jozef in Egypte, waarbij
Jozef een voorafschaduwing is van de Here Jezus, bevat een sterke profetische heenwijzing naar die situatie:
Jozef maakt zich aan zijn broeders bekend op een moment dat zij in grote benauwdheid verkeren (Gen hfst 44 en
45:1-15).
4
Zach 12:10; zoals Jozef in Egypte zich bekend maakt aan zijn broeders (Gen 45:3), zo zal de Here Jezus Zich
door Gods Geest bekend maken aan Zijn volk Israël: wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de
Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen (Joh 15:26).
5
Ezech 39:27-29
6
Jes 29:6
7
Hand 4:32-35
8
Hand 5:1-11
9
Joh 14:12
10
Joël 2: 28-32
11
Openb 12:12b
12
Openb 22:11
13
Hand 3:6
14
Jes 51:3
15
1 Petr 2:5; zie ook Haggaï hfst 1+2
2
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DEEL 2
WAAROM ZULLEN DEZE GEBEURTENISSEN JUIST NU
PLAATSVINDEN? HOE KAN IK DEZE PROFETIE TOETSEN?
Wellicht zult u denken bij het lezen van deze dingen: „Het zal zo‟n vaart wel niet lopen‟, „Dit
kan misschien nog wel 100 jaar duren‟, „Dat maken wij niet meer mee‟ of „Wat een onzin
wordt hier uitgekraamd!‟. En trouwens, heeft Jezus zelf niet tegen zijn discipelen gezegd: Het
is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan
Zich gehouden heeft....1.
De Bijbel leert ons duidelijk dat wij alles zelf moeten toetsen aan de Schriften, dus ook deze
openbaring. Ik kan me heel goed voorstellen dat u denkt dat zoiets, ogenschijnlijk bestaande
uit een aantal bijeengeharkte Bijbelteksten, moeilijk valt te toetsen. Daarom mag en wil ik u
door Gods genade iets heel bijzonders laten zien, wat u zelf kunt toetsen aan Zijn Woord. Wat
ik nu met u ga delen is niet alleen essentieel voor het begrijpen en toetsen van bovenstaande
profetie maar is, veel meer nog, essentieel voor het begrijpen van de grote liefde van de Here
Jezus voor Zijn volk Israël en waarom Zijn hart brandt van verlangen om Zich te openbaren
aan Zijn volk.
PARALLELLEN TUSSEN HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS EN DE
GESCHIEDENIS VAN ISRAËL EN HET JOODSE VOLK
Roep tot Mij en Ik zal U antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen,
waarvan gij niet weet2
Daarom moest Hij in alle opzichten aan Zijn broeders gelijk worden…3
Een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen4
Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan
deel gekregen…5
Geboorte en jeugd
1.
Jezus: Zijn geboorte is mogelijk door een wonderbaarlijk ingrijpen van God: Zijn moeder
Maria wordt zwanger uit de Heilige Geest6.
Israël: De geboorte van het volk Israël is mogelijk door een wonderbaarlijk ingrijpen van
God: Abraham en Sara waren beiden te oud om nog kinderen te verwekken resp. te baren7
terwijl Sara bovendien onvruchtbaar is8; ook Rebecca, Isaak's vrouw, is onvruchtbaar9.
2.
Jezus: Hij wordt bij zijn geboorte besneden10.
Israël: bij de geboorte van het volk Israël wordt het besneden11.
3.
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Jezus: De duivel probeert Hem te vermoorden: kindermoord in Bethlehem .
Israël: De duivel probeert het volk Israël uit de weg te ruimen: de kindermoord in Egypte13.
12

4.
Jezus: Hij wordt door de Here uit Egypte geroepen, nadat Jozef met Maria en Jezus naar dit
land is gevlucht14.
Israël: wordt door de Here uit Egypte geroepen: de Exodus!15
5.
Jezus: Hij wordt op een bijzondere manier door God beschermd in het prille begin van zijn
leven: God waarschuwt mensen door dromen (Jozef, de drie wijzen uit het Oosten) om een
bepaalde weg te gaan, waardoor het leven van de Here Jezus gewaarborgd wordt16.
Israël: Het wordt op een bijzondere manier door God beschermd in het prille begin van zijn
bestaan: God waarschuwt mensen door dromen, plagen en toesluiten van de moederschoot om
een bepaalde weg te gaan, waardoor het voortbestaan van het latere volk Israël gewaarborgd
wordt: Toen zij weinige in getal waren, een kleine schare en vreemdelingen daarin, en van
volk tot volk trokken, van het ene koninkrijk tot de andere natie, gedoogde Hij niet, dat enig
mens hen verdrukte, en bestrafte Hij koningen om hunnentwil: Raakt mijn gezalfden niet aan,
en doet mijn profeten geen kwaad17.
6.
Jezus: Hij is Gods eerstgeboren en eniggeboren Zoon18. Hij wordt de knecht van God
genoemd19 en Zijn naam is Immanuël20.
Israël: is Gods eerstgeboren zoon21. Ook Israël wordt de knecht van God genoemd22 en zijn
naam is Immanuël23.
7.
Jezus: Hij wordt geboren als een "vreemdeling en bijwoner" en zal dit Zijn leven lang
blijven. Jezus is Koning24, maar wel van een hemels Koninkrijk25.
Hij verlaat Zijn plaats in de hemel om een tijdlang als mens hier op aarde te leven26; er is geen
plaats voor Hem in de herberg27; zijn ouders moeten met Hem aanvankelijk vluchten naar
Egypte28; na hun terugkeer wordt Jozef door de Here gewaarschuwd niet te gaan naar Judea29,
de landstreek waar hij zich eigenlijk wilde vestigen, waarschijnlijk omdat hij behoorde tot het
huis en geslacht van David30; Hij gaat wonen in Nazaret in Galilea, een stad en een gebied die
bij de Joden nu niet bepaald in hoog aanzien staan31; de Zoon des mensen heeft geen plaats
om het hoofd neer te leggen32; Hij was veracht en van mensen verlaten....33
Israël: Abraham, Isaäk en Jakob zijn als aartsvaders van het volk Israel vreemdelingen en
bijwoners op aarde34. Zij verwachten een hemels vaderland35. De hele geschiedenis van Israël
door, tot op de huidige dag, wordt het Joodse volk met hun vreemdelingenschap
geconfronteerd.
Lees bijv. in 1 Kronieken 29:15 wat David daarover zegt. Ook de Joden in de diaspora
(verstrooiing) door de eeuwen heen kunnen daarover meespreken; in het boek “. . .En zij
werden verstrooid onder alle volken" van Werner Keller wordt de geschiedenis verteld van
het Joodse volk na het bijbelse tijdvak in al z'n nood en leed door vervolgingen en
afzondering. En ook voor de huidige staat Israël met zijn bewoners geldt: Zie, een volk, dat
alleen woont en onder de natiën zich niet rekent36.
Doop en verzoeking in de woestijn
8.
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Jezus: Gods handelen met Jezus wordt ingeleid door het optreden van een profeet uit de
stam Levi, welke is voorbereid in de woestijn: Johannes de Doper37. God staat hem echter niet
toe de werken van de beloofde Verlosser te aanschouwen. Wanneer Jezus goed en wel zijn
boodschap begint te verkondigen, wordt Johannes in de gevangenis geworpen en sterft daar38.
Johannes is bovendien de Elia die komen zou39!
Israël: Gods handelen met Israël wordt ingeleid door het optreden van een profeet uit de
stam Levi, welke is voorbereid in de woestijn: Mozes40. God staat Mozes echter niet toe het
beloofde land binnen te gaan, wel mag hij het vanuit de verte aanschouwen. Hij sterft nog in
de woestijn41.
Voor de relatie Jezus-Mozes-Elia zie onder andere Lucas 9:30+31.
9.
Jezus: Hij wordt door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt met water; direct daarna
daalt de Geest Gods op Hem neer42.
Israël: Het volk Israël wordt „in Mozes‟ in de wolk (= de Geest) en in de zee (= het water)
gedoopt43.
De relatie tussen Jezus en Israël komt heel nadrukkelijk tot uitdrukking in dit Schriftgedeelte:
Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren,
allen door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, allen
hetzelfde geestelijke voedsel aten, en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij
dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus44.
10.
Jezus: Direct daarna wordt Hij door de Heilige Geest in de woestijn geleid45.
Israël: Israël wordt direct daarna door Gods Geest in de woestijn geleid46, overdag middels
een wolkkolom, 's nachts door een vuurkolom.
11.
Jezus: Hij verblijft 40 dagen in de woestijn47 en wordt daar verzocht door de satan; lees ook
Ezechiël 4:6 voor het principe „voor elk jaar een dag‟.
Israël: verblijft 40 jaren in de woestijn en wordt daar op de proef gesteld48.
12.
Jezus: Na 40 dagen krijgt Jezus honger49 en de duivel brengt Jezus in verzoeking om stenen
in brood te veranderen: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden.
Het antwoord van de Here Jezus luidt: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle
woord, dat uit de mond Gods uitgaat50.
Israël: Na 40 jaar krijgt Israël "honger" naar het beloofde land: de stammen Ruben en Gad
vragen Mozes toestemming om het hun toegemeten erfdeel direkt in bezit te nemen, zonder
eerst de Jordaan over te trekken51. De opdracht van de Here was echter: eerst het land Kanaän
in bezit nemen52. Mozes staat het hun daarom niet toe en waarschuwt hen, niet te zondigen
tegen de Here door ongehoorzaam te zijn53 en gebiedt hen aldus niet alleen van brood te
leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.
13.
Jezus: Hij wordt in verzoeking gebracht om God tot handelen te dwingen door van het dak
van de tempel af te springen54. Gij zult de Here, uw God niet verzoeken, is het antwoord van
de Here Jezus.
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Israël: wordt in verzoeking gebracht om God tot handelen te dwingen door de Ark Gods in
hun voorhoede mee te nemen in de strijd tegen de Filistijnen, die ze aan het verliezen waren
vanwege hun zonden55.
14.
Jezus: Hij wordt verzocht de duivel te aanbidden in ruil voor alle koninkrijken der wereld
en hun heerlijkheid56.
Israël: De hele geschiedenis van Israël door in het O.T. wordt het volk verzocht om de
duivel te aanbidden57.
Opdracht en taakvervulling
15.
Jezus: Hij reinigt melaatsen58, wekt doden op59 en vermenigvuldigt spijzen op een
wonderbaarlijke manier60.
Israël: Israël's profeten reinigen een melaatse61, wekken doden op62 en vermenigvuldigen
spijzen op een wonderbaarlijke manier63.
16.
Jezus: Hij heeft twaalf discipelen64. Jezus was als Hogepriester door God geroepen65 en had
o.a. als taak zijn discipelen te onderwijzen66.
Israël: bestaat uit twaalf stammen67. De stam Levi verricht voor het aangezicht van God de
dienst bij de tabernakel68; van deze stam vervullen Aäron en zijn zonen het priesterambt69.
Levi heeft o.a. als taak de overige twaalf(!)70 stammen te onderwijzen71.
De Schrift zelf geeft aan dat er een duidelijke relatie bestaat tussen de twaalf apostelen en de
twaalf stammen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult ....ook op twaalf tronen
zitten om de twaalf stammen van Israël te richten72.
17.
Jezus: God woont temidden van Zijn volk in een heiligdom, dat een kopie is van het
origineel dat zich in de hemel bevindt. Dat heiligdom is Jezus Zelf; Hij noemt Zichzelf een
tempel73. De Hebreeënschrijver noemt Jezus de afdruk van Gods wezen74 en elders wordt
getuigd dat Hij het beeld is van de onzichtbare God75. Het Johannes evangelie vermeldt dat
Hij onder Zijn volk heeft gewoond76. Jezus zegt van Zichzelf: Wie mij aanschouwt,
aanschouwt Hem, die Mij gezonden heeft77.
Israël: God woont temidden van Zijn volk in een heiligdom, dat een kopie is van het
origineel dat zich in de hemel bevindt. Dat heiligdom is de tabernakel en al zijn gerei, die
Mozes in opdracht van God moest maken volgens een model dat Hij hem toonde78. De
Hebreeënschrijver spreekt in dit verband over de afbeeldingen van de hemelse dingen79.
18.
Jezus: Hij sluit een bloedverbond met de zijnen80. Als Hogepriester heeft Hij de taak om de
zonden van het volk te verzoenen door een offer. Hij doet dat door Zichzelf eenmalig ten offer
te brengen aan het kruis81. Door Zijn eigen bloed voor ons te geven is Hij eens voor altijd
binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf82.
Israël: God sluit door Mozes een bloedverbond met het volk Israël83. De hogepriester uit de
stam Levi in het oude verbond heeft als taak het brengen van een jaarlijks offer als verzoening
voor zijn eigen zonden en die van het volk84. Hij doet dat door het bloed van bokken en
kalveren te offeren in het heiligdom, nl. de tabernakel welke Mozes moest oprichten85. Deze
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offers moeten echter steeds opnieuw gebracht worden en zijn niet in staat een volmaakte en
eeuwige verzoening te bewerken86.

19.
Jezus: Hij openbaart Zijn heerlijkheid en doet vele wonderen en tekenen voor de ogen van
al Zijn discipelen en het hele volk87. Maar slechts drie van Zijn discipelen mochten op een
berg ooggetuige zijn van een heel bijzondere openbaring van de hemelse heerlijkheid van
Jezus88.
Israël: God openbaart Zich op velerlei manieren aan het hele volk Israël door grote
wonderen, tekenen en krachten89. Maar slechts Mozes, Aäron en zijn beide zonen en zeventig
van de oudsten van Israël mochten op een berg ooggetuige zijn van een heel bijzondere
openbaring van de hemelse heerlijkheid van God90.
20.
Jezus: Hoewel Hij zo veel wonderen en tekenen doet voor de ogen van het volk geloven zij
niet Hem, d.w.z. zij bekeren zich niet met hun hele hart tot Hem 91.
Israël: Hoewel God grote wonderen en tekenen doet door de handen van Mozes, gelooft het
volk niet in Hem en bekeren ze zich niet met hun hele hart tot Hem92.
21.
Jezus: Vóórdat Hij Zichzelf ten offer bracht als verzoening voor onze zonden werd Jezus
gezalfd93.
Israël: Voordat de hogepriester een offer mocht brengen ter verzoening van de zonden van
het volk Israël werd hij gezalfd94.
De lijdensweg, dood en opstanding
22.
Jezus: kort voor Zijn lijdensweg lijkt het er op dat de bijbelse beloften over Zijn komende
koningschap95 meteen al vervuld worden: Hij wordt door een grote menigte discipelen als
Koning onthaald in Jeruzalem96. Spoedig daarna slaat de stemming om en blijkt dat er eerst
nog een zware en vernederende lijdensweg wacht.
Israël: kort voor het lijden van het Joodse volk onder het nazi-regime lijkt het er op dat de
bijbelse beloften over het nationaal en geestelijk herstel van Israël in vervulling gaan: in
november 1917 belooft de Britse regering bij monde van de Britse minister Balfour in een
schriftelijke verklaring haar medewerking aan de totstandkoming van een Joods nationaal
tehuis in Palestina. Deze verklaring staat bekend als de „Balfour Declaration‟. Een maand
later wordt Palestina zelfs door de Engelsen veroverd op de Turken. Al spoedig echter zal
blijken dat de Balfour Declaration een loze belofte is en dat er eerst nog een zware en
vernederende lijdensweg wacht.
23.
Jezus: De overpriesters en Farizeeën beramen een listig plan om Jezus in handen te krijgen.
Jezus kan zich daarom niet meer vrij onder de Joden bewegen97. Zijn angst neemt toe: Ik moet
gedoopt worden met een doop en hoe beklemt het mij totdat het is volbracht98.
Israël: In de periode 1933-1938 wordt door allerlei beperkingen, vernederingen,
boycotmaatregelen en vervolgingen het openbare leven van de Joden in het nazi-rijk aan
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banden gelegd en zijn de aanwijzingen legio dat Hitler het joodse volk uit de weg wil ruimen.
De angst neemt toe.

24.
Jezus: Vlak voor zijn lijden en sterven wordt de Here Jezus overvallen door een vreselijke
angst voor alles wat over Hem gaat komen en wordt Hij zeer hevig aangevallen door de
duisternis: de nacht in Getsemane is het begin van de verschrikkelijke lijdensweg van de Here
Jezus99.
Israël: Vlak voor de Grote Catastrofe wordt het Joodse volk in de nacht van 9 op 10
november 1938 in alle hevigheid aangevallen door de duisternis: Goebbels geeft bevel tot een
nationale pogrom tegen de Joden tijdens de Kristalnacht; 91 Joden worden vermoord,
honderden gewond, bijna alle synagogen in Duitsland worden verwoest, Joodse winkels en
huizen worden geteisterd en duizenden Joden worden naar concentratiekampen afgevoerd.
Een rabbijn: "Een nacht die de ouverture vormde van een lange periode van absolute
duisternis". Het is het begin van een gruwelijke Jodenvervolging.
25.
Jezus: Hij wordt door Judas overgeleverd aan de overpriesters en de oudsten; alle
discipelen laten hem alleen100.
Israël: Groot-Brittannië sluit in Palestina de grenzen voor het overgrote deel van het Joodse
volk volgens de bepalingen van het Witboek uit 1939101. Joodse vluchtelingen worden niet of
nauwelijks opgenomen in Amerika, Australië of Europese landen (de Evian-conferentie102);
de buitenwereld blijft onverschillig en kijkt toe. Daardoor hadden de nazi's nu vrij spel: De
"Endlösung"103 van het Joodse vraagstuk wordt voorbereid (sedert juli 1939).
26.
Jezus: Hij moet de lijdensbeker drinken104.
Israël: Het Joodse volk moet nu diezelfde beker drinken.
Tegen twee van zijn discipelen, Jakobus en Johannes, zegt Jezus dat zij dezelfde beker zullen
drinken als die Hij drinkt en met dezelfde doop zullen worden gedoopt als waarmede Hij
gedoopt wordt105. Later blijkt dat dit ook voor de apostel Petrus geldt106.
Op een andere plaats in de Schrift zegt Jezus dat het voor een discipel genoeg is te worden als
zijn meester, en voor de slaaf als zijn heer107. Jezus legt hier dus géén verband tussen het
komende lijden van zijn discipelen en mogelijke zonden. Het is een lijden om Jezus‟ wil.
Zeker in het licht van deze parallel is het daarom bijzonder gevaarlijk om de verstrooiing en
lijdensweg van het Joodse volk louter en alleen te verklaren vanuit hun ongehoorzaamheid
aan de Here108. De apostel Paulus spreekt in dit verband erover hoe ondoorgrondelijk Gods
beschikkingen en onnaspeurlijk Zijn wegen zijn109. Deze man van God overziet het verleden,
heden en toekomst van het Joodse volk vanuit een geheimenis Gods: een gedeeltelijke
verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal
gans Israël behouden worden110. Voor een beter begrip leze men hierover de hoofdstukken 9,
10 en 11 van de brief aan de Romeinen.
27.
Jezus: Hij wordt bespot en vernederd als "Koning der Joden": als kenteken daartoe wordt
Hem een doornenkroon op zijn hoofd gezet, een purperen kleed om gedaan en een riet in
handen gedrukt111. Bovendien wordt een opschrift aangebracht boven Hem op het kruis: Dit is
Jezus, de Koning der Joden112.
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Israël: Het Joodse volk wordt bespot en vernederd als "Jood": als kenteken daartoe worden
ze o.a. verplicht een gele ster op hun kleding te dragen met het opschrift "Jood" (duits:
“Jude”) en worden ze bijeengedreven in getto's. Het pesten van Joden door o.a. Duitse
soldaten wordt een populair spelletje.
28.
Jezus: Hij wordt door de Romeinse overheid veroordeeld tot de kruisdood en wordt
overgeleverd aan zijn beulen113, dit alles nadat diverse valse getuigenverklaringen zijn
afgelegd114.
Israël: Het Joodse volk wordt door de Duitse overheid ter dood veroordeeld tijdens de
Wannsee conferentie115 van 20 januari 1942 en wordt overgeleverd aan zijn beulen. Dit alles
op grond van grove leugens: duivelse, antisemitische propaganda welke gebaseerd is op
blinde haat, perverse rassentheorieën en helaas ook op een verdorven theologie van
kerkleiders door de eeuwen heen.
29.
Jezus: Zijn klederen worden Hem bij de kruisiging afgenomen, inclusief een kostbaar
onderkleed (aan één stuk geweven, zonder naad) en deze worden verdeeld onder de
soldaten116.
Israël: Het Joodse volk wordt ontkleed voordat het de gaskamers ingaat of gefusilleerd
wordt en het wordt beroofd van alle kostbaarheden, zowel vòòr als na hun dood.
Honderdduizenden mensen verrijken zich uit deze plunderingen.
30.
Jezus: Hij leed buiten de stad Jeruzalem117, of, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief het
zegt „buiten de poort of legerplaats‟118 .
Israël: Het Joodse volk onderging het lijden "buiten de poort of legerplaats" van het land
Israël, namelijk in Europa.
31.
Jezus: Vlak voor Hij sterft roept Hij uit: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij
verlaten?119.
Israël: De tragedie van de Tweede Wereldoorlog brengt het Joodse volk steeds weer op
dezelfde, brandende vraag: „Waar was God in Auschwitz‟? Deze zeer gevoelige
geloofskwestie wordt ook wel genoemd het probleem van „de verborgenheid Gods in
Auschwitz‟: een kort ogenblik heb Ik u verlaten...120
32.
Jezus: Hij wordt gekruisigd en sterft121.
Israël: zes miljoen Joden sterven gedurende de Tweede Wereldoorlog door vergassing,
executies, mishandeling en uithongering. Het dieptepunt van deze verschrikkelijke
massaslachtingen ligt tussen 1942 en 1945, toen de nazi's hun plannen volgens de
"Endlösung" meedogenloos uitvoerden.
In Psalm 44 wordt het immense lijden van het Joodse volk door de geschiedenis heen
voorzegd door de psalmdichter.
33.
Jezus: Hij blijft drie dagen in het graf na Zijn sterven122.
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Israël: Het Joodse volk blijft drie jaar in het graf, namelijk van 7 mei 1945 (einde van de
oorlog in Europa) t/m 14 mei 1948.
34.
Jezus: Na drie dagen staat Jezus op uit het graf123.
Israël: Na drie jaar, op 15 mei 1948, rijst Israël op uit het graf: de staat Israël wordt
opgericht124.
35.
Jezus: Met leugens wordt geprobeerd de opstanding van Jezus te ontkennen125.
Israël: Met leugens wordt geprobeerd het lijden van het Joodse volk in de Holocaust te
ontkennen. Diverse personen en groeperingen beweren tot op de huidige dag dat er nooit een
Auschwitz of Holocaust is geweest.
36.
Jezus: De hoofdschuldigen aan de moord op de Here Jezus onttrekken zich aan elke
verantwoordelijkheid voor hun misdaad: Judas, de verrader van Jezus, heeft weliswaar
berouw van zijn daad maar pleegt zelfmoord126; Pilatus geeft Jezus over ter kruisiging127 maar
wast zijn handen in onschuld128; de hogepriester en de Raad wimpelen iedere beschuldiging
van moord op de Here Jezus af129.
Israël: De hoofdschuldigen aan de Holocaust onttrekken zich aan elke verantwoordelijkheid
voor hun misdaden: o.a. Hitler, Himmler130, Goebbels131 en Göring132 plegen zelfmoord.
Tijdens het Proces van Neurenberg133 tegen nazileiders verklaren veel van de aangeklaagden
zich onschuldig door o.a. te beweren niets van het bestaan van concentratiekampen te hebben
geweten134. Eichmann135, de organisator van de Holocaust, vind dat hij als gezagstrouw
ambtenaar alleen bevelen heeft uitgevoerd (befehl ist befehl) en daarom onschuldig is.
37.
Jezus: ook na Zijn opstanding komt er geen einde aan Zijn lijden. Bij Zijn verschijning aan
Saul, die de christenen hevig vervolgde, stelt Jezus hem de vraag: Waarom vervolgt gij
Mij136? Elke geestelijke en lichamelijke vorm van agressie tegen de gemeente, het Lichaam
van Christus137, is een aanval op de Here Jezus persoonlijk.
Israël: ook na het ontstaan van de staat Israël stopt het lijden van het Joodse volk niet. Door
oorlogen, terroristische aanslagen en allerlei uitingen van antisemitisme wordt geprobeerd
Israël en het Joodse volk te vernietigen.
38.
Jezus: Bij het einde van Zijn leven hier op aarde is één discipel afgevallen en gestorven:
Judas138. Zijn plaats moet nu ingenomen worden door een ander. Door de apostelen wordt aan
de Here de keus gelaten tussen Jozef en Mattias; de laatste wordt middels het lot gekozen139.
Israël: In de eindtijd komt één stam niet meer voor in de rij van de twaalf stammen der
kinderen Israëls: de stam Dan140. Zijn plaats wordt ingenomen door een andere: de stam
Manasse.
39.
Jezus: Na zijn opstanding uit de dood gebeurt het volgende:
Zijn lichamelijke opstanding is 40 dagen lang zichtbaar141. Hij belooft Zijn discipelen dat
zij „niet vele dagen na deze‟ gedoopt zullen worden met de Heilige Geest142.
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Daarna wordt Jezus verhoogd en ontvangt Hij, onzichtbaar voor de wereld, de belofte van
de Heilige Geest. Letterlijk staat in Handelingen: Nu Hij dan door de rechterhand Gods
verhoogd is en de belofte des Heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij
dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort143. Lees ook de brief aan de Efeziërs voor de
uitdrukking „belofte des Heiligen Geestes‟144.
Vervolgens stort Jezus op de 1e Pinksterdag (= 50 dagen na Pasen en 10 dagen na Zijn
hemelvaart) de Heilige Geest uit over zijn discipelen en die met hen waren, ongeveer 120
mensen145. Deze uitstorting van de Heilige Geest was zowel hoorbaar (een geluid als van
een geweldige windvlaag) als zichtbaar voor de inwoners van Jeruzalem (er vertoonden
zich aan hen tongen als van vuur..) en had een geweldige opwekking tot gevolg, eerst
onder de Joden en daarna ook onder de heidenen.
Israël: Na de oprichting van de staat Israël in 1948 gebeurt het volgende:
Israël blijft bestaan, ondanks de diverse oorlogen die tegen de inwoners van de jonge staat
worden gevoerd.
Vanaf ongeveer 1988 vindt er een explosieve toename plaats van het aantal Joden die
Jezus als de Messias belijden, zowel in Israël als daarbuiten. Deze groei wordt mede
mogelijk gemaakt door de val van het communisme die rond deze tijd in gang wordt
gezet.
Nagenoeg onopgemerkt door de wereld is dit een eerste beweging van de Heilige Geest,
vooruitlopend op een indrukwekkende gebeurtenis welke „niet vele jaren na deze‟ en nu
dus zeer binnenkort gaat plaatsvinden, namelijk: een geweldige uitstorting van de Heilige
Geest, eerst over het volk Israël en daarna wereldwijd, hoorbaar en zichtbaar voor alle
volkeren.
Dat zal een gigantische opwekking tot gevolg zal hebben. De apostel Paulus zegt
hierover: Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de
heidenen, hoeveel te meer hun volheid!146 en: Want, indien hun verwerping de verzoening
der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?147. Meerdere
profeten in het Oude Testament voorzeggen deze uitstorting van de Geest!148
Lees hierover vooral ook het visioen van de dorre doodsbeenderen van de profeet Ezechiël149.
Deze dienstknecht van de Allerhoogste zag in vogelvlucht datgene wat in deze parallel vanaf
punt 21 gedetailleerd is beschreven:
- een dal vol dorre doodsbeenderen (= Israël); onze hoop is vervlogen, het is met ons
gedaan, zegt het volk Israël
- dan komen de beenderen tot leven: de lichamelijke opstanding van Israël; maar: geest was
er nog niet in hen
- daarna volgt de uitstorting van de Heilige Geest: het geestelijk herstel van Israël
40.
Jezus: tot in de details worden Zijn leven en werken voorzegd in het Oude Testament (o.a.
de eerste vijf boeken van Mozes, de Psalmen en de Profeten; lees ook de aanhalingen daarvan
in het Nieuwe Testament)
Israël: tot in de details worden (verre) toekomstige gebeurtenissen voor Israël en het Joodse
volk voorzegd in het Oude en Nieuwe Testament150. Daarom kunnen ook wij in onze tijd
vanuit Gods Woord inzicht hebben in Gods handelen met Israël en ons daarop voorbereiden.
Hoewel ik geen inzage heb in de agenda van de Almachtige wat betreft de dag en het uur
geloof ik echter op grond van hetgeen ik hierboven heb weergegeven dat wij aan de
vooravond staan van een machtig ingrijpen van de Here God en een geweldige uitstorting van
de Heilige Geest, eerst over Israël en vervolgens over de heidenen, en dit alles wereldwijd!
1
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opsomming, terwijl de stam Levi daarin toch niet voorkomt. In die gevallen wordt de stam Jozef gesplitst in twee
stammen, namelijk Manasse en Efraïm. Dat gebeurt bijv. bij de verdeling van het land Kanaän, waarbij Levi
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organisatorische problemen van de massale jodenvernietiging. De aanwezigen kregen medegedeeld dat in het
kader van de 'Endlösung der Judenfrage' was besloten tot 'evacuatie' van 11 miljoen Europese joden naar het
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westelijke geallieerden in onderhandeling te treden, op grond waarvan hij door Hitler als verrader uit de partij
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van de Luftwaffe en op 1 sept. 1939 benoemde Hitler hem tot zijn opvolger, ingeval hijzelf mocht komen te
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NAWOORD VAN DE AUTEUR
Ik ben me er zeer van bewust dat het lijden van het Joodse volk onder het nazi-regime een
bijzonder gevoelig onderwerp is wat vele brandende vragen oproept, zowel bij Joden als bij
christenen. "Waar was God in Auschwitz?". "Kunnen wij na de Grote Catastrofe nog wel in
een Almachtig God geloven?". Dit lijden, wat zo onpeilbaar diep is geweest dat het eigenlijk
met geen enkele pen te beschrijven is, heeft desondanks toch vele pennen in beweging
gebracht. Uit de mond van overlevenden van de Holocaust en door henzelf is het relaas
opgetekend van wat er gebeurt wanneer beschaafde en weldenkende mensen veranderen in
wilde, teugelloze beesten die meedogenloos de instrukties opvolgen van een satanisch heerser.
Op het grote "Waarom?" daarvan moeten wij het antwoord schuldig blijven, de diepste zin
van het Lijden openbaart ons de Schrift niet (zie hierover ook mijn opmerking in punt 26b van
de parallel). Wat, of liever gezegd, Wie het Woord van God ons wel laat zien is Jezus, de
gekruisigde en opgestane Heer, Die in alle dingen op gelijke wijze als Zijn broeders is
beproefd. Hij is het, Die ten tijde van de uittocht uit Egypte met Israël meeging1, in al hun
benauwdheid was Hij ook benauwd2 en in de diepst gevoelde afwezigheid van God ten tijde
van de Holocaust was Hij toch aanwezig.
Als er één boodschap is die de Here God door deze parallel heen aan ons wil doorgeven, dan
is het denk ik wel deze: het hart van de Here Jezus brandt van een intens verlangen om Zich
opnieuw aan Zijn Oogappel, het Joodse volk te openbaren en hen te koesteren in Zijn
onmetelijke liefde, nu echter in grote macht en majesteit en voor de ogen van alle volken.
Jezus en Israel, beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. U mag deze twee nooit van
elkaar scheiden!
Veel is er door christenen geschreven over de betekenis van de huidige staat Israël en de
positie van het Joodse volk binnen het christendom. Veeleer echter moeten wij, niet-Joden,
ons afvragen wat de betekenis is van het geroepen zijn uit de heidenen binnen het plan wat
God met het volk Israël heeft. De apostel Paulus is daar zeer duidelijk over: Niet gij (=
heidenen) draagt de wortel (= Israël), maar de wortel u3. Mede-erfgenamen, mede-leden en
mede-genoten van de belofte in Christus Jezus4, dat is de positie welke God ons heidenen
heeft toebedeeld!
Het valt buiten het kader van dit overzicht om op deze zaken dieper in te gaan, hoewel er
zeker veel meer over te zeggen valt. Ook verscheidene onderdelen van de genoemde
parallellen zouden nog grondiger uitgewerkt kunnen worden. Om geen afbreuk te doen aan de
overzichtelijkheid ervan heb ik me daarin de nodige beperkingen op moeten leggen.
Ongetwijfeld ligt hier tevens een taak voor de lezer zelf om een en ander nog eens te toetsen
aan onvermeld gebleven Schriftpassages. Als u, om welke reden dan ook, wilt reageren op dit
boekje nodig ik u daarvoor van harte uit.
1

l Cor l0:4, Hebr 11:26
Jes 63:9
3
Rom 11:18b
4
Efez 3:6
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