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Roeping van Israël

1. Uit Israël zou de Messias voortkomen

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en 

de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar 

Nageslacht; Dat zal u de kop 

vermorzelen, en u zult Het 

de hiel vermorzelen. Gen. 3:15



Roeping van Israël

2. Kanaal van Gods zegen

Koninkrijk van priesters en een heilig volk. 

Ex. 19:6



Abraham (2000 jaar v.Chr.)



Jacob (1650 jaar v.Chr.)



Jozef / broers (1600 jaar v.Chr.)



Israël en gouden kalf (1400 
jaar v.Chr.)



Rechters (1250 jaar v.Chr.)



David (1000 jaar v.Chr.)



Salomo (950 jaar v.Chr.)



Koningen (930-580) jaar v.Chr.)



Tempel herbouwd (515 jaar v.Chr.)



Tempel verwoest (70 jaar na Chr.)



Wat geloven Orthodoxe Joden?

1. De Messias moet de tempel herbouwen

2. De Messias brengt wereldvrede

3. Joden keren terug naar Israël en Israël is 
weer het centrum van de wereld
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Jesaja 53:3-5 “Hij werd veracht, door mensen 

gemeden, hij was een man die het lijden kende en 

met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat 

voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en 

geminacht. Maar hij was het die onze ziekten 

droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter 

zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en 

vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, 

om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn 

werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons 

genezing.”



Jeremia 23:5-6 “5 Zie, er komen dagen, spreekt de 

HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT 

zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en 

verstandig handelen, Hij zal recht en 

gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen 

zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd 

wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem 

noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.”





Deuteronomium 30:1-3 Het zal gebeuren, wanneer al deze 

dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden 

heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen 

onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u 

verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw 

God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, 

met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles 

wat ik u heden gebied. Dan zal de HEERE, uw God, een 

omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u 

ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken 

waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.



Romeinen 11:1-2

Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? 

Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, 

uit het nageslacht van Abraham, van de stam 

Benjamin. 2 God heeft Zijn volk, dat Hij van 

tevoren kende, niet verstoten.





Romeinen 11:23

En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof 

blijven, geënt worden, want God is machtig hen 

opnieuw te enten. 



Romeinen 11:25-26

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt 

van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding over 

Israël is gekomen, totdat de volheid van de 

heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.



Waar staan we?

- 1948 de staat Israël opgericht

- In 1948, 4 Messias belijdende Joden, vandaag 

de dag ongeveer 20.000 – 30.000


