
DE JODEN ZIJN ONDERWEG NAAR HUIS 

NAAR HET LAND DER VADEREN 

  
  
„Ik zal mijn grootheid onder alle volken doen gelden. Ze zullen zien hoe ik ze straf en hoe ik ze mijn wil 
opleg. Vanaf die dag zal het volk van Israël beseffen dat ik, de HEER, hun God ben, en de andere 
volken zullen beseffen dat de Israëlieten zelf aan hun ballingschap schuldig zijn. Omdat ze mij 
ontrouw waren verborg ik mijn gelaat voor hen. Ik leverde hen aan hun vijanden uit, en zij vielen door 
het zwaard. Ik heb hen behandeld zoals past bij hun onreinheid en hun misdaden, ik heb me van hen 
afgewend. Maar, zegt God, de HEER: Nu zal ik Jakobs lot ten goede keren, me ontfermen over heel 
het volk van Israël en strijden voor mijn heilige naam. Hun schande en ontrouw aan mij moeten ze 
dragen, ook wanneer ze weer onbezorgd in hun land wonen, door niemand opgeschrikt. Door hen 
weg te halen bij de vreemde volken, door hen bijeen te brengen uit de landen van hun vijanden, laat ik 
vele volken zien dat ik heilig ben. Ze zullen beseffen dat ik, de HEER, hun God ben: ik heb hen over 
de hele wereld in ballingschap gestuurd en ik breng hen ook weer naar hun eigen land terug; ik zal 
niemand achterlaten. Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor 
hen verbergen-zo spreekt God, de HEER.”’ 
(Ezechiel 39:21-29) 
  

Gods verborgen aangezicht 
  
God „verborg Zijn aangezicht” voor Israël (:23,29). Wat betekent dit? Het verwijst naar: 
  
„Dan zal ik in toorn tegen hen ontsteken, ik zal hen aan hun lot overlaten en me van hen afkeren. 
Wanneer ze zo kwetsbaar zijn geworden, zullen ze ten prooi vallen aan allerlei ellende en 
tegenspoed. Dan zullen ze zeggen: “Deze ellende overkomt ons zeker doordat onze goden ons 
verlaten hebben.” Nee, ik ben het die zich van hen afkeert, omdat ze zoveel kwaad hebben gedaan en 
zich met andere goden hebben ingelaten.” (Deuteronomium 31:17,18) 
  
„Ik ben het die zich van hen afkeert” is letterlijk: „Ik zal te dien dage mijn aanschijn verbergen en 
verborgen houden”. 
  

Waarom verborg God Zijn aangezicht voor hen? 
  
God is een bewogen God, een meelevend God. Als Hij zag hoe Israël leed in de tijd van de 
woestijnreis, leed Hij met hen mee (Jesaja 63:9). Als God al die tijd naar het lijden van Zijn volk 
gekeken zou hebben, zou Hij Zijn straf niet hebben kunnen uitvoeren, uit medelijden. Israël moest 
echter gestraft worden. Daarom keek God niet naar hen. Zo zag Hij hun lijden niet en maakte Hij het 
mogelijk dat de vijanden Israël zoveel kwaad aandeden. 
  
Maar nadat Israël de straf voor de zonden gedragen heeft, zal God een verandering in hun leven 
brengen. Na de donkerste nacht uit hun bestaan zal de zon weer gaan schijnen! 

  
  

Christelijke verbetenheid 

  
Ds. Henk Poot uitte in het september 2010 nummer van ISRAELACTUEEL zijn verbazing over een 
ingezonden stukje in het omroepblad van een bekende christelijke omroep. Het ingezonden stuk 
bevatte de volgende regel: „Jezus aanvaardt hier geen koningschap en zeker niet over de Joden”. De 
toevoeging ‘en zeker niet over de Joden’, raakte hem en deed hem pijn. Hij proefde het venijn dat er 
uit sprak. Het was iets dat hem vaker opgevallen was als mensen de pen opnamen om dingen recht te 
zetten over Israël. De verbetenheid over Israël noemt hij opmerkelijk. Het is dan alsof er een zwarte 
walm uit hun keel komt... 
  



Dit is iets dat je bijna in de hele wereld tegenkomt. Als bijvoorbeeld Palestijnse zelfmoordterroristen 
Joodse vrouwen en kinderen opblazen, of als bijvoorbeeld vanuit Gaza raketten op Israëlische dorpen 
en steden afgevuurd worden, dan is dat voor zo ongeveer de gehele wereld geen probleem. Het wordt 
pas een probleem als Israël zichzelf verdedigt, want dat mogen de Joden niet... 
  

Tranen en verdriet 
  
  
Jeremia huilde al om de verwoesting van de stad Jeruzalem en de tempel: 
  
„Ach, hoe eenzaam zit zij neer, de eens zo levendige stad. Een weduwe is ze geworden, zij die groot 
was onder de volken, de vorstin van de gewesten is tot slavernij vervallen. Heel de nacht weent zij, 
haar wangen zijn nat van tranen. Er is niemand die haar troost, niemand van haar vele minnaars; 
geen vriend bleef haar trouw, allen zijn haar vijandig gezind. Juda is verbannen na een tijd van nood 
en zware onderdrukking; zij zit neer te midden van de volken, maar vindt geen rust: haar vervolgers 
belagen haar, drijven haar in het nauw. Haar vijanden zijn heer en meester, zo zeker van zichzelf. De 
HEER heeft haar dit aangedaan om haar vele overtredingen. Haar kinderen zijn gevangen 
weggevoerd, voor de vijand uit. Sion heeft al haar glans verloren. Haar leiders zijn als herten die geen 
weidegrond meer vinden. Ze zijn gevlucht, van al hun kracht beroofd, voor hun vervolgers uit. 
Jeruzalem denkt ten tijde van haar nood en haar zwervend bestaan aan alle kostbaarheden die zij 
vanouds bezat. Toen haar volk in handen van de vijand viel, schoot niemand haar te hulp;  
de vijanden die haar zagen, lachten om haar ondergang... 
De vijand heeft zijn hand naar haar kostbaarheden uitgestrekt.  
Zij moet aanzien hoe het heiligdom betreden wordt door vreemde volken, aan wie u de toegang tot de 
gemeenschap had ontzegd.” 
(Klaagliederen 1) 
  
Door de eeuwen heen hebben veel Joden regelmatig gehuild omdat de tempel verwoest was, omdat 
Jeruzalem in handen van heidenen was, omdat het land er desolaat bijlag en omdat ze zelf over de 
hele wereld verspreid waren en vervolgd werden. 
Zij waren zich bewust dat het een tragedie was dat de tempel als huis van God en Jeruzalem als stad 
van God en het land als land van God en zij zelf als volk van God er zo in en in droef en verdrietig aan 
toe waren. 
Hun droefheid en hun tranen waren oprecht. Zij kwamen voort uit een hart dat vol was van liefde voor 
God. 
  
Hoeveel christenen hebben ooit om deze zaken gehuild. 
In een periode van zo’n 2000 jaar vierde het antisemitisme hoogtij in het zo geheten ‘gedoopte 
christelijk Europa’. De kerk huilde niet om God of om de Joden; de kerk vloekte tegen de Joden! 
  
Helaas moet nog steeds gezegd worden dat grote delen van de kerk in de gehele wereld zich niet 
bekommeren om de Joden. Men heeft niet eens oog voor het wonder dat dit volk na 2000 jaar 
ballingschap nog steeds bestaat uit mensen die zichzelf als een volk beschouwen. Ze zijn nooit 
opgegaan in de massa van de landen waarin zij leefden. Nu hebben ze niet alleen hun eigen land, 
hun eigen leger, hun eigen universiteiten, maar ook hun eigen taal, hun eigen boeken en hun eigen 
kranten. Geen nieuwe taal, maar de oude Hebreeuwse taal van duizenden jaren geleden. Het is een 
wonder van God, maar veel kerkmensen zien het niet. Ze beschouwen de Joden nog steeds als 
verblinde mensen, terwijl zij op het ogenblik zelf verblind zijn voor het grote werk van God in onze tijd. 
  
Het antisemitisme valt blijkbaar niet uit te roeien. De Jodenhaat zit als een onuitroeibaar virus in de 
harten van een groot aantal mensen. Die Jodenhaat kan ongekende vormen aannemen. 
Enkele voorbeelden: 
-        Op de Olijfberg hebben de Jordaniërs indertijd de grafstenen van de Joodse begraafplaats 
gehaald en er urinoirs van gemaakt. 
-        Dertig jaar geleden kwamen in de meest noordelijke kibboets van Israël - Misgav Am - 
Palestijnse terroristen en zaaiden dood en verderf in een babycrèche. 
-        Op internet was een filmpje van mensen die urineerden op een Joodse begraafplaats. 
  



Christenen zeggen ook dat hun hart vol is van liefde voor God. Wie van ons heeft ooit een traan 
gelaten omdat het huis van God al 2000 jaar geleden verwoest is? En zijn stad. En zijn land. En Zijn 
volk wreed vervolgd? 
Wie heeft ooit een christen ontmoet die verdriet had omdat God in deze zaak zo treurig behandeld is? 
Wie heeft ooit gehuild om het verdriet van God Zelf? Kennen we alleen tranen van medelijden om ons 
eigen verdriet? 
  

Het land is ‘het land van de Heer’ 
  

Deze tijd van de ballingschap was aangekondigd: 
  
„Wees maar niet zo vrolijk, Israël, houd ermee op zo te jubelen als de andere volken: in overspel heb 
je je God verlaten; je was altijd uit op hoerenloon, overal waar graan werd gedorst. Dorsvloer en 
perskuip zullen hun niet langer gunstig gezind zijn, de wijnoogst zal hen teleurstellen. Ze blijven niet in 
het land van de HEER: Efraïm zal terugkeren naar Egypte, onrein voedsel eten in Assyrië.” (Hosea 
9:1-3) 

Let op: God zegt: Het land van Israël is Mijn land. 
Het is het land waar Abraham, Izaak en Jacob wandelden, 
dat de Israëlieten o.l.v. Jozua veroverd hebben, waar Samuel, Saul, David en Salomo leefden, waar 
grote profeten Gods boodschap aan het volk brachten. Het is het land waar Jezus geboren werd, 
opgroeide, wandelde met Zijn discipelen, leed, stierf en opstond uit de dood. Van waar Hij terugkeerde 
naar de hemel, maar waar Hij ook zal terugkeren. Hij is vertrokken uit het Joodse land en zal niet 
terugkeren in een Palestijns land, maar in een Joods land!  
Dit is het land dat speciaal in eigendom is van God Zelf. 
  
Daarom moeten christenen niet slechts als toeristen dit land bezoeken, maar moeten ze met dit land, 
Gods land, meeleven, ervoor bidden en ervoor opkomen als de wereld het verguist. 
  

Israël is een bijzonder volk 
  

Het volk leeft onder Gods speciale zegen: 
  
„Meer dan alle andere volken zult u gezegend worden. Onvruchtbaarheid zal bij u niet voorkomen, 
niet onder mannen en niet onder vrouwen, en evenmin bij uw dieren.” (Deuteronomium 7:14) 
  

Het volk zal gescheiden leven van de andere volken: 
  
Bileam sprak namens God: „Ik zie hen vanaf de top van de rotsen, ik neem hen waar vanaf de 
heuvels, een volk dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met andere naties.”  
(Numeri 23:9) 
  

Het volk zal Gods eigen volk zijn: 
  
„Vandaag heeft de HEER u verzekerd dat u, zoals hij u heeft beloofd, zijn volk zult zijn, zijn 
kostbaar bezit. U moet al zijn geboden naleven. Hij zal u hoog verheffen boven alle volken die hij 
geschapen heeft. U zult lof oogsten en met roem overladen worden. U zult het volk zijn dat aan 
de HEER, uw God, is gewijd, zoals hij heeft beloofd.” (Deuteronomium 26:18,19) 
  

Vijf feiten worden hier genoemd: 
  
1.      Zij zijn Gods volk 
2.      Zij zijn een kostbaar bezit van God 
3.      Zij zijn door God verheven boven alle volken 
4.      Zij moeten in de hele wereld lof oogsten en dienen met roem overladen te worden 
5.      Zij hebben een geestelijke wijding tot ‘volk van God’. 
  



God zal hen daarom ook „Mijn volk” noemen (Exodus 8:1). 
  

God heeft hen op een bijzondere wijze lief: 
  
„Hij kreeg Israëls stammen lief, hij hield al de zijnen in zijn hand. Ze waren gezeten aan zijn voeten en 
ontvingen zijn onderwijzing.” (Deuteronomium 33:3) 
  

Vier feiten in deze tekst: 
1.      God kreeg Israëls stammen lief, (het teken was o.a. de hogepriester met de 12 stenen van de 12 
stammen op zijn borst en op zijn schouders), 
2.      hij hield al de zijnen in zijn hand (Hij heeft hen in Zijn handpalm gegraveerd).  
3.      Ze waren gezeten aan zijn voeten (bij het heiligdom)  
4.      Zij ontvingen zijn onderwijzing (de Torah, de wet). 
  

Gods motivatie: 
„Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, 
anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker 
was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos-u was het kleinste van allemaal! Maar 
omdat hij u liefhad en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, 
heeft de HEER u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van 
Egypte.” (Deuteronomium 7:6-8) 
  

Israël is een kostbaar volk voor God: 
  
„Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit 
voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken-want de hele aarde behoort mij toe.” 
(Exodus 19:5) 
  
De Bijbel spreekt in bijzondere bewoordingen over Israëls toekomst: „Zie de dagen komen...” en „In 
die dagen zal het geschieden dat...” 
  

De over de gehele wereld verstrooiden 

zullen terugkeren 
  

Een profetische tijd 
  
De profeet Jeremia schreef de volgende woorden op: 
„Dit zegt de HEER: In Rama hoort men klagen, bitter treuren.  
Rachel beweent haar zonen, zij wil niet worden getroost.  
Haar kinderen zijn er niet meer. 
Maar dit zegt de HEER: Huil niet langer, droog je tranen.  
Je zorg voor hen wordt nu beloond- spreekt de HEER.  
Ze keren terug uit het land van de vijand. 

Je hebt een hoopvolle toekomst, je kinderen keren naar hun 
eigen land terug- spreekt de HEER.” (Jeremia 31:15-17) 
  

Een hoopvolle toekomst 
  
Jeremia profeteerde zo’n 2600 jaar geleden tegen de ballingen uit Babel met de woorden: „Je hebt 
een hoopvolle toekomst” 
Profetieën betreffende Israël hebben meestal te maken met ‘de laatste dagen’, ‘de laatste tijden’, ‘het 
laatste einde’ en ‘de eindtijd’.  
  

Hoe het begon 



Theodor Herlz 
  
Deze profetische tijd is na vele eeuwen eindelijk gekomen. In feite is hij al begonnen aan het eind van 
de 19e eeuw, in 1897. 
  
Het was Theodor Herlz die met profetische klaarheid op het eerste Zionisten congres te Basel in 1897 
het gevaar onderkende van nieuw antisemitisme in Europa, zoals in landen als Frankrijk,  Hongarije, 
Roemenie, en Rusland. In zijn profetische blik waarin hij het komend onheil zag opdagen, zag hij 
slechts één oplossing voor de Joden in Europa om de nieuwe ramp af te wenden: er moest een 
massale uittocht van Joden uit Europa naar Zion, dat is Jeruzalem, komen.  
  
Helaas is zijn waarschuwing door de meeste Joden toen niet ter harte genomen, met als gevolg de 
Holocaust met de moord op 6 miljoen Joden. 
  
Toch kon Herzl zeggen, dat hij in feite al in 1897de Joodse staat gesticht had! 
  
Israël vierde dit jaar de 150ste geboortedag van Herzl, die in Pest (Hongarije) op 2 mei 1860 geboren 
was. 
Herlz was een soort profeet in zijn tijd. Hij voorzag dat het Ottomaanse Rijk (het Turkse rijk) begon te 
wankelen en begreep dat er mogelijkheden konden komen om een nationaal tehuis te stichten voor de 
miljoenen Joden, die verspreid leefden over de gehele wereld. In zijn visie was het een heilig ‘moeten’ 
om terug te keren naar het land der vaderen. 
  

Hoe is de stand van zaken nu? 

Einde van de vervolgers 
  
In Israël is een T-shirt te koop, waarop een opsomming staat van alle volken die getracht hebben het 
Joodse volk uit te roeien, en wat er van deze volken terecht gekomen is. De lijst is als volgt: 
  
Het oude Egyptische Rijk......verdwenen 
De Filistijnen......verdwenen 
Het Assyrische Rijk......verdwenen 
Het Babylonische Rijk......verdwenen 
Het Perzische Rijk......verdwenen 
Het Griekse Rijk......verdwenen 
Het Romeinse Rijk......verdwenen 
Het Byzantijnse Rijk......verdwenen 
De kruisvaarders......verdwenen 
Het Spaanse rijk...... verdwenen 
Nazi Duitsland..... verdwenen 
De Sovjet-Unie......verdwenen 
Iran......???? 
  

Beloften van terugkeer 
  

God Zelf zal hen terugbrengen 

naar het land der vaderen: 
„Want de dag zal komen-zegt de HEER dat ik het lot van mijn volk Israël en van Juda ten goede 
keer, dat ik hen terugbreng naar het land dat ik hun voorouders gegeven heb en dat zij het in bezit 
zullen nemen-spreekt de HEER.” (Jeremia 30:3) 
  
  

Dit betekent het volgende: 
  
1.      De actie zal van God uitgaan. Dat wil zeggen dat de huidige terugkeer die wij in onze dagen 
meemaken een actie van God Zelf is, ook al komen veel Joden nog niet in geloof terug. 
  



2.      De terugkeer betekent dat de Joden het oude land in bezit krijgen. Niet slechts een deeltje, maar 
het hele land. Dat is de wil van God Zelf! Zij zullen geen vreemdelingen zijn in het land dat van een 
ander volk is, maar bewoners van hun eigen land. 
  

Ze zullen komen uit alle landen van de aarde 
  
„Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal ingrijpen, volk van Israël - niet 
omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je 
gekomen bent! Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien 
verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de HEER ben - spreekt God, de HEER. Ik zal ze 
laten zien dat ik heilig ben; ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen 
en laat je naar je eigen land terugkeren.” (Ezechiel 36:22-24) 
  

God noemt enkele opmerkelijke feiten: 
  
1.      Hij Zelf zal ingrijpen in de geschiedenis van het Joodse volk. 
2.      Dit doet Hij niet omdat Israël het verdiend heeft, maar om Zijn eigen Naam te openbaren.  
Schrik voor de kerk: God kan blijkbaar niet door de kerk Zijn Naam aan de volken openbaren, wel door 
Israël. Zo is ook Israël geroepen om een licht voor de volken te zijn. De kerk kan dat blijkbaar ook al 
niet! 
3.      Het vertrek uit hun gastlanden en terugkeer naar het land der vaderen zal voor de wereld een 
les zijn, waarin ze zien dat God heilig is.  
God, wiens Naam door de wereld zo ontheiligd is, zal door de terugkeer van de Joden weer met 
ontzag bezien worden. 
  

Ze zullen komen speciaal 
uit het Noorderland (d.i.  
Rusland en Oekraïne): 
  
„In die tijd zal Juda zich bij Israël voegen, en samen zullen ze uit het noorden naar dit land komen, dat 
ik hun voorouders in bezit heb gegeven.” (Jeremia 3:18) 
                             

God zal een nieuw verbond 

met hen sluiten: 
  
„De dag zal komen-spreekt de HEER dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw 
verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam 
om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden - 
spreekt de HEER. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten - spreekt de 
HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God 
zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de 
HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al-spreekt de HEER. Ik zal hun 
zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.” (Jeremia 31:31-34) 
  

Joden in Israël worden steeds godsdienstiger 
  
8% van de volwassenen in Israël is ultr-orthodox. 
12% is religieus. 
13% is traditioneel-religieus. 
25% is traditioneel maar ‘niet erg religieus’. 
Totaal 58% van de bevolking; de meerderheid! 
  
Van deze meerderheid beziet 21% (dat is 790.000 mensen) zichzelf godsdienstiger dan in het 
verleden. 
Van de volwassen mannen gaat maar liefst 23% elke dag naar de synagoge en gaat 25% alleen op 
één of meerdere feestdagen naar de synagoge. 



  
De rest (42% van de bevolking) beschouwt zichzelf als seculier. 
Van die seculieren komt 24% nooit in een synagoge. 
Maar van die seculieren 
gaat 25% met Rosj Hasjana of Jom Kipoer wel naar de synagoge 
bouwt 17% wel een loofhut op Soekkot 
doet 82% mee aan de Sederavond met Pesach. 
  
Van diezelfde seculieren eet 10% het hele jaar kosjer 
  

De stad Jeruzalem 

zal herbouwd worden: 
„De dag zal komen-spreekt de HEER dat Jeruzalem wordt herbouwd en aan mij wordt gewijd. Dan 
loopt de muur weer vanaf de Chananeltoren tot aan de Hoekpoort, en vanaf dat punt zal hij worden 
verlengd naar de Gareb, en dan een bocht naar Goa maken. Hij zal om de vallei lopen waar de doden 
worden begraven en de as wordt uitgestrooid, en verder om alle akkers tot aan het Kidrondal. Van 
daar loopt hij naar de hoek van de Paardenpoort in het oosten. Heel dit gebied zal aan de HEER zijn 
gewijd, en Jeruzalem zal nooit meer worden afgebroken en verwoest.” (Jeremia 31:38-40) 
  

Er komt een nieuwe 

regeringsvorm: 
„Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en 
gerechtigheid in het land zal handhaven.” (Jeremia 33:15) 
  

Gods Geest zal de levens van alle Israëlieten 

vervullen: 
  
„Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en 
dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; 
zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.” (Joel 2:28,29) 
  

Er komt een nieuwe zegen 

van God: 
„Dan komen de dagen-spreekt de HEER dat de ploeger de maaier ontmoet en de druiventreder de 
zaaier, dat de bergen druipen van de wijn en alle heuvels golven van het koren. Ik zal het lot van 
mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze 
zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten 
ervan eten. Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het 
land dat ik hun heb gegeven - zegt de HEER, jullie God.” (Amos 9:13-15) 
  

Onze tijd - profetische tijd 
  
De Joden komen in grote getalen naar het land der vaderen.  
  
Uit Ethiopië zijn inmiddels ongeveer 100.000 Joden naar Israël gebracht. Ongeveer 6.000 Joden 
wachten nog in Ethiopië om opgehaald te worden. 
  
Uit Amerika zijn in totaal zo’n 110.000 Joden gekomen. 
Uit Frankrijk zijn al ruim 11.000 Joden naar Israël gegaan. 
Er zijn grote groepen uit Rusland en Oekraïne naar Israël vertrokken. Na de val van de Sovjet-Unie 
zijn maar liefst één miljoen Russen naar Israël geëmigreerd - op alija gegaan, zoals dit heet. ‘Alija’ 
betekent: opgang. Ze gaan op naar het land der vaderen. 
  
In de laatste week van juli kwamen er maar liefst duizend aan op de luchthaven ‘Ben Gurion’ bij Tel 
Aviv. Duizend in één week!  
Ze kwamen uit 17 verschillende landen. 



550 kwamen uit Frankrijk. 
Ruim 100 kwamen uit Groot-Brittannië. 
60 kwamen uit Zuid-Afrika. 
170 kwamen uit Zuid-Amerikaanse landen. 
  
Dat betekende dat in één week voor 1000 mensen huisvesting gevonden moest worden - en voedsel - 
en kleding - en plaats op een inburgeringscursus, enz. 
  

De geestelijke betekenis hiervan 
  
„Door hen weg te halen bij de vreemde volken, door hen bijeen te brengen uit de landen van hun 
vijanden, laat ik vele volken zien dat ik heilig ben. 
Ze zullen beseffen dat ik, de HEER, hun God ben: ik heb hen over de hele wereld in ballingschap 
gestuurd en ik breng hen ook weer naar hun eigen land terug; ik zal niemand achterlaten. 
Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen-zo 
spreekt God, de HEER.” 
(Ezechiël 39:27-29) 
  
1.      God Zelf haalt hen weg uit de landen van de wereld en brengt hen naar het land der vaderen. 
2.      Deze daad van God moet een eye-opener voor de volken zijn. 
3.      De ballingschap van de Joden en hun terugkeer waren allebei het werk van God. Dit wordt een 
eye-opener voor de Joden. 
4.      Er zal niet één verdwaalde Jood achterblijven ergens in de wereld voordat het komende 
Messiaanse rijk aanbreekt. 
5.      De Joden zullen hun eigen ‘Pinksterfeest’ meemaken; God zal Zijn Geest over hen uitgieten. 
6.      God zal Zijn gelaat nooit meer voor hen verbergen. Hij zal hen nooit meer overgeven aan de 
heidenen. 
7.      Wat betekent dit: dit betekent een geweldige zegenrijke toekomst voor Israël. 

Medewerkers gevraagd 
  
„Maar dit zegt God, de HEER: Ik zal mijn hand opheffen naar vreemde volken, ik steek mijn vaandel 
voor hen op. Ze nemen je zonen op hun arm en dragen je dochters op hun schouders.” 
(Jesaja 49:22) 
  
Wie van ons neemt een zoon van Israël op de arm en wie van ons neemt een dochter van Israël op de 
schouder om hen terug te brengen naar Israël?  
Ik bedoel niet: wie wil bidden? 
Ik bedoel: wie zorgt zelf voor de terugkeer van een Jood naar het land der vaderen? Wie helpt mee 
om de profetie van God in vervulling te doen gaan? Wie helpt mee om de komst van de Here Jezus te 
bespoedigen? 
  
Het thuisbrengen van één Jood kost maar € 115,00. Wie van ons kan niet een extra bedrag van € 
115,00 missen om een Jood naar het land der vaderen te laten gaan? Zo mogen we medewerkers 
worden van God. God werkt aan hun hart om hen bereid te maken om terug te keren en u zorgt ervoor 
dat ze kunnen gaan. 
  
Dit kan bijvoorbeeld door € 115,00 over te maken op rekening 3223 van „Stg. Chr voor Israël Project” 
onder vermelding van „Breng de Joden thuis”. Als u dit bedrag overmaakt krijgt u een certificaat 
waarop staat dat u meegeholpen hebt een Jood uit de voormalige Sovjet-Unie ‘thuis’ te brengen 
 


