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Waarom vrede op aarde

Het heil ademt Israël

Israël: Gods weg naar wereldvrede

Aardbevingen teisteren de planeet aarde. De statistieken van de ‘kil-
ler-quakes’, aard- en zeebevingen die dodelijke slachtoffers eisen, 
lopen steil omhoog. Massavernietigingswapens – de zogenoemde 
‘ABC-wapens’: atoomwapens, bacteriologische wapens en chemische 
wapens – worden ook door kleinere landen ontwikkeld en in stelling 
gebracht. Terroristische groepen proberen ze in handen te krijgen. 
Radicale islam rukt wereldwijd op. In Europa neemt het geloof in 
een persoonlijk God snel af. Angst voor de toekomst krijgt steeds 
meer mensen in een wurggreep. Stevent de planeet af op een alles-
vernietigende Derde Wereldoorlog? 

De wereldeconomie stagneert. Slinkende energievoorraden, vervui-
ling van lucht en water, schaarser wordende agrarische gebieden, 
oprukkende woestijnen en steeds sneller stijgende temperatuur op 
aarde met ingrijpende klimaatveranderingen als gevolg. Een toene-
mend aantal planten- en diersoorten sterven uit. Het leven in de 
zeeën wordt steeds meer bedreigd. Roeit de mensheid zichzelf uit? 
Dreigen nauwelijks waarneembare asteroïden uit de ruimte door de 
dampkring heen te komen en op de planeet in te slaan met de kracht 
van vele kernbommen? Slaan steeds meer virussen en bacteriën ge-
nadeloos toe zodat oude en nieuwe ziekten – zoals COVID-19 – hand 
over hand toenemen?
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Of is er hoop? Wat hebben eeuwenoude Bijbelse profetieën ons daar-
over te zeggen? Staan we aan het begin van het einde van de wereld? 
Of naderen we een nieuw begin? Gaan de verdere ontwikkeling van 
wetenschap en techniek ons redden? Leven in de eindtijd. Maar hoe? 
Wat gaat de toekomst brengen? Geen mens weet wat de toekomst 
inhoudt. Alleen Hij Die de toekomst vast in Zijn handen houdt, de 
Schepper van hemel en aarde, weet wat de toekomst zal inhouden. 
En Hij heeft dat getoond aan de profeten van Israël. 

De tekenen der tijden. De Heer Jezus noemt ze in Zijn eindtijdrede 
in Mattheüs 24, Marcus 13, Lucas 17 en 21, Zijn rede over ‘de laatste 
dingen’. Vele profetieën in de Bijbel spreken erover. Zodat we niet na-
ief zullen zijn omtrent de dingen die over de wereld zullen komen. En 
om te beseffen dat Hij ervan weet. En dat het Hem niet uit de hand 
loopt. Zodat we – levend in de eindtijd – mogen beseffen: dwars door 
de pijnlijke en verbijsterende gebeurtenissen van de eindtijd heen: 
we zijn op weg naar Zijn eeuwige en heerlijke toekomst wanneer Hij 
komt om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken.

De kroniek van de eindtijd is geen vrolijk, opwekkend verhaal. 
Maar de Allerhoogste zal niet laten varen wat Zijn hand begon. Het 
Koninkrijk komt. Want Israël keert terug naar huis. Vanuit de gehele 
wereld. Omdat de Koning komt. Vrede op Aarde. Israël, Gods weg 
naar wereldvrede. Het heil ademt Israël. 
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God spreekt

Israël is geschapen en uitverkoren om de wereld te zegenen. De 
Eeuwige heeft tot Israël gesproken. Met duidelijke stem, hoorbaar. 
Laten we als een voorbeeld van hoe de Heere in Israël met hoorba-
re stem sprak 1 Samuël 3:3-10 (HSV) lezen waar Hij zeer duidelijk 
hoorbaar tot de jonge Samuël spreekt. 

    “en toen ook Samuël zich te slapen gelegd had, voordat de 
lamp van God gedoofd werd in de tempel van de HEERE, waar 
de ark van God was, dat de HEERE Samuël riep. En hij zei: Zie, 
hier ben ik. Hij snelde naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u 
hebt mij geroepen. Maar die zei: Ik heb niet geroepen, ga terug 
en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. 

    Toen riep de HEERE Samuël opnieuw; Samuël stond op, ging 
naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij 
zei echter: Ik heb niet geroepen, mijn zoon; ga terug en ga weer 
liggen. Nu kende Samuël de HEERE nog niet; het woord van de 
HEERE was nog niet aan hem geopenbaard.

    Toen riep de HEERE Samuël opnieuw, voor de derde keer, en 
hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt 
mij geroepen. 

    Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep. Daarom zei Eli 
tegen Samuël: Ga weer terug en ga liggen. Wanneer het ge-
beurt dat Hij je roept, moet je zeggen: Spreek, HEERE, want 
Uw dienaar luistert. Toen ging Samuël weer terug en ging op 
zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de HEERE en bleef daar 
staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuël, Samuël! En 
Samuël zei: Spreek, want Uw dienaar luistert.”
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Hij sprak met Abraham, Izak en Jakob. Hij sprak tot de profeten van 
Israël. Telkens kun je lezen in het Oude Testament: 

   “Zo zegt de Heere…” 

Zoals een vader spreekt met zijn zoon. Vol liefde, maar ook met niet 
mis te verstane waarschuwingen. Over Zijn spreken tot Mozes op de 
berg Horeb in de Sinaï-woestijn lezen we in Deuteronomium 4:11-
12 (HSV)

    “Toen kwam u naar voren en stond onder aan de berg, terwijl de 
berg brandde van vuur, tot in het hart van de hemel. Er was duis-
ternis en er waren wolken en donkerheid. En de HEERE sprak 
tot u vanuit het midden van het vuur; het geluid van de woorden 
hoorde u, maar een gestalte zag u niet, er was alleen een stem.” 

Hij heeft Zijn onvoorwaardelijke liefde tot dit volk van Israël beze-
geld met vele Verbonden en Beloften. Tot heil van de wereld.

Om het ‘heil’ in zijn diepe en wijde betekenis in de hele wereld te 
brengen moest Jezus Jood zijn. Dat ‘heil’ is uit de Joden, Johannes 
4:22. Hij moest niet slechts ‘mens’ zijn, maar ook Jood. Galaten 4:4 
(HSV) “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God 
Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de Wet…” 
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Geboren uit een vrouw onder de wet / 
Thora

Geboren uit een vrouw verwijst naar de belofte aan Eva uit Genesis 
3:15. Ieder mens wordt uit een vrouw geboren, maar de Verlosser 
van de wereld wordt uit het zaad van de vrouw geboren, niet van-
uit het zaad van de man. Het verwijst naar het scheppingswonder 
van de maagdelijke geboorte. ‘Geboren uit de maagd Maria’, zegt de 
Apostolische Geloofsbelijdenis.

Geboren onder de Wet wijst op het Verbond van de Wet dat met 
Israël gesloten werd. Toen Mozes op de berg Sinaï de heilige Wet 
van de Heere ontving, vroeg hij aan het volk van Israël of ze dit 
Verbond met de Allerhoogste wilden aangaan. Volmondig zeiden ze: 
ja! Misschien beseften ze niet wat dit allemaal zou gaan inhouden. 
Maar zo gebeurde het. Het Verbond van de Wet is met Israël geslo-
ten. Niet met de wereld. Niet met de volkeren. Maar met Israël. 
Daarom moest de Verlosser van de wereld een mens zijn die in Israël 
geboren zou worden, onder het Verbond van de Wet. Geboren uit 
een Joodse vrouw, de maagd Maria. Om de Wet te vervullen, d.w.z. 
volmaakt te houden, om vervolgens beladen met de zonden en 
schuld van de mensen als Lam Gods te sterven. Verzoening door 
voldoening. Om zo de mens en ook de hele Schepping, het ganse 
Universum, met God te verzoenen. 

Colossenzen 1:15-20

    Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene 
der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen gescha-
pen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare 
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en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij 
overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot 
Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun 
bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de ge-
meente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat 
Hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse 
volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vre-
de gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen 
[onzijdig meervoud] weder met Zich te verzoenen, door Hem, 
hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.”
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Eerstgeboren - eniggeboren

Joden kennen God. Hij is hun Vader. Israël is Gods ‘eerstgeboren zoon’, 
terwijl Jezus Gods ‘eniggeboren Zoon is’. 

Over Gods eerstgeboren zoon Israël zegt de Schrift:

    Exodus 4:22-23 (HSV) “Dan moet u tegen de farao zeggen: 
Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. 
Daarom zeg Ik tegen u: Laat Mijn zoon gaan, zodat hij Mij kan 
dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan, zie, Ik zal 
uw zoon, uw eerstgeborene, doden.”

    Hosea 11:1 (HSV) “Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, 
en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.” 

Over Gods eniggeboren Zoon Jezus zegt de Schrift:

    Johannes 1:18, 3:16 en 18 (HSV) “Niemand heeft ooit God ge-
zien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die 
heeft Hem ons verklaard… Want God heeft de wereld op deze 
wijze liefgehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeu-
wig leven heeft… Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de 
wereld door Hem behouden zou worden.” 

    1 Johannes 4:9 (HSV) “Hierin is de liefde van God aan ons 
geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld ge-
zonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.” 
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    Mattheüs 2:15 (HSV) “En hij bleef daar tot de dood van 
Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is 
door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.”  

Jezus - Gods éniggeboren Zoon - is Israëls éérstgeboren zoon. 
Ooit zal Israël als Gods eerstgeboren zoon over Hem als hún eerst-
geboren Zoon bitter rouw bedrijven, volgens Zacharia 12:10 (HSV): 

    “Maar over het huis van David en over de inwoners van 
Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden 
uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken 
hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouw-
klacht over een énig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, 
zoals men bitter klaagt over een éérstgeborene.” 

Israël is door God geschapen, zelfs letterlijk. Abraham was 100 jaar 
oud, en Sara was 90 jaar oud, en toch werd Izak geboren, als een 
scheppingswonder Gods. Genesis 17:15-22 (HSV) 

    “Verder zei God tegen Abraham: U moet uw vrouw Saraï niet 
meer Saraï noemen, maar haar naam zal Sara zijn [beide woor-
den betekenen ‘vorstin’]. Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit 
háár een zoon geven; ja, Ik zal haar zo zegenen dat zij tot vol-
ken zal worden; er zullen koningen van volken uit haar voort-
komen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en 
lachte. Hij zei in zijn hart: Zal bij een honderdjarige een kind 
geboren worden en zal Sara, die negentig jaar is, baren? 

    En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor Uw aange-
zicht mogen leven! 

    God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en 
u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn Verbond met 
hem maken, tot een eeuwig Verbond voor zijn nageslacht na 
hem. Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord [of: gehoord, en 
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zal verhoren]. Zie, Ik heb hem gezegend en zal hem vrucht-
baar maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten 
zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn 
Verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die Sara u vol-
gend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. 

    Toen Hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van 
Abraham op.”

En in het volgende hoofdstuk zegt Hij tegen Abraham:

    Genesis 18:10-15 (HSV) “En Hij zei: Ik zal over een jaar zeker 
bij u terugkomen; en zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon heb-
ben! Sara hoorde dat bij de ingang van de tent, die achter Hem 
was. Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen; 
het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom 
lachte Sara in zichzelf: Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik 
oud geworden ben en ook mijn heer oud is? En de HEERE zei 
tegen Abraham: Waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd: 
Zou ik ook werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? Zou er 
iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, 
over een jaar, zal Ik bij u terugkomen, en Sara zal een zoon 
hebben! Maar Sara ontkende het en zei: Ik heb niet gelachen; 
want zij was bevreesd. Maar Hij zei: Nee, u hebt wél gelachen.”

En een jaar later werd Izak geboren.

    Genesis 21:1-7 (HSV) “De HEERE nu zag om naar Sara zoals 
Hij gezegd had; de HEERE deed bij Sara zoals Hij gesproken 
had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn 
ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. 
Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem ge-
baard had, de naam Izak. Izak betekent: hij lacht. En Abraham 
besneed zijn zoon Izak, toen die acht dagen oud was, zoals 
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God hem geboden had. Abraham was honderd jaar oud, toen 
zijn zoon Izak hem geboren werd. Sara zei: God heeft mij doen 
lachen; ieder die het hoort, zal met mij meelachen. Verder zei 
zij: Wie zou Abraham hebben durven zeggen: Sara heeft zonen 
de borst gegeven? Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn 
ouderdom.” 



19

Waar is de hemel?

Israël en Jezus zijn beiden: Geschapen – Geliefd – Opgevoed – 
Onderricht – Uitverkoren – Heilsinstrument. Zodat ooit eenmaal de 
Hemel op aarde zal zijn. Soms vroeg ik als dienstdoend predikant 
wel eens aan de catechisanten: Maar waar is de Hemel? Aan het eind 
van het heelal? En dan zei er altijd wel iemand: Ik denk aan het eind 
van het heelal. En dan zei ik meestal: Ja, daar ook! Maar steek je 
hand maar uit, en je steekt hem rechtstreeks de Hemel in. 
De Hemel is vlak om ons heen. Het enige is dat we de Hemel niet 
kunnen zie, tenzij God je de Hemel laat zien. Zoals de knecht van de 
profeet Eliza. En Stephanus tijdens het sterven.

    2 Koningen 6:15-17 “Toen de dienaar van de man Gods des 
morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger om-
ringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zei 
tot hem: Ach, mijn heer! wat moeten wij doen? Maar hij zei: 
Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die 
bij hen zijn. Toen bad Elisa: Heere, open toch zijn ogen, opdat 
hij zie. En de Heere opende de ogen van de knecht en hij zag en 
zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.”

Ineens ziet de knecht de Hemelse legerscharen, met de imposante 
generaals, vurige paarden en wagens, eindeloos veel machtiger dan 
die omringende vijandelijke soldaten. Ze waren er al die tijd geweest. 
Hij had ze alleen niet kunnen zien. 

Ooit was de voorloper van Elisa, de profeet Elia, met en door de vu-
rige Hemelse legermachten, vurige paarden en wagens, definitief 
meegenomen naar die ‘andere kant’ van de werkelijkheid. Elisa heeft 
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het mogen zien gebeuren. Elisa wist dus van die andere werkelijk-
heid die ons omringt.

    2 Koningen 2:1, 9-14 “Het geschiedde, toen de Here Elia in een 
storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal 
ging… En zodra zij overgestoken waren, zei Elia tot Elisa: Doe 
een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggeno-
men? En Elisa zei: Zo moge dan een dubbel deel van uw geest 
op mij zijn. En Elia zei: Gij hebt een moeilijke zaak gewenst. 
Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u word weggenomen, 
dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het 
niet geschieden.

    En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, 
een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding 
tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. En 
Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en 
ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn 
klederen en scheurde ze in twee stukken. Daarop raapte hij de 
mantel van Elia op, die van hem afgevallen was, keerde terug 
en ging aan de oever van de Jordaan staan. En hij nam de man-
tel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water, 
en riep: Waar is de Heere, de God van Elia, ja Hij? Hij sloeg op 
het water en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat 
Elisa kon oversteken.” 

Als Stephanus, de eerste martelaar, met stenen wordt doodgegooid, 
mag ook hij met eigen ogen de Hemelse werkelijkheid zien.

    Handelingen 7:55-60 “Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg 
de ogen ten hemel en zag de Heerlijkheid Gods en Jezus, staan-
de ter rechterhand Gods, En hij zei: Zie, ik zie de Hemelen ge-
opend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods. 
Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren 
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toe en stormden als één man op hem los; en zij wierpen hem 
de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun man-
tels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. En 
zij stenigden Stephanus, die de Here aanriep, zeggende: Here 
Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij 
met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En 
met deze woorden ontsliep hij. En Saulus stemde in met zijn 
terechtstelling.”

Later verschijnt de opgestane Jezus ook aan deze Saulus, die dan 
Paulus wordt. Paulus betekent ‘klein’. Hij wordt ‘klein’ gemaakt en 
daarna verkondigt hij Jezus, waar hij ook maar door de Geest geleid 
wordt.

    Handelingen 9:1-9 “En Saulus, nog dreiging en moord blazen-
de tegen de discipelen des Heren, ging naar de hogepriester, 
en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen, 
om, als hij mannen en vrouwen, die van ‘die weg’ waren [Jezus 
zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, Johannes 14:1-
14], zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen.

    En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij 
Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de Hemel om-
straalde; en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich 
zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? En hij zei: Wie 
zijt Gij, Here? En Hij zei: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar 
sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden, wat 
gij doen moet. En de mannen, die met hem reisden, stonden 
sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand za-
gen. En Saulus stond op van de grond en hoewel hij zijn ogen 
open had, kon hij niets zien, en zij leidden hem bij de hand en 
brachten hem naar Damascus. En hij kon drie dagen lang niet 
zien, en hij at of dronk niet.”
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Later beschrijft Paulus in 2 Corinthiërs 12:1-5 hoe hij zelf die Hemelse 
werkelijkheid mocht zien en in de geest/Geest mocht binnengaan. En 
ook de apostel Johannes mag in het boek ‘De Openbaring van Jezus 
Christus aan Johannes’ die Hemelse werkelijkheid zien en zelfs bin-
nengaan. Ook profeten in het Oude Testament, zoals Mozes, Jesaja, 
Ezechiël en Daniël mogen er iets van zien met eigen ogen. 

Maar waar is die Hemel? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoe 
zit de werkelijkheid van ons Universum in elkaar? Daarover wordt 
in onze dagen veel over nagedacht. Men spreekt zelfs van ‘parallel-
le Universums’. In sciencefictionboeken en -films maakt men ‘tijd-
sprongen, en reist men via de ‘andere kant’ van het heelal pijlsnel 
miljoenen lichtjaren ver. En hoe zit het met ‘dimensies’?


