14. Israël volgens de Bijbel

Stille tijd

Nieuwe Bijbelvertaling

Herziene Statenvertaling

Dag 1 Exodus 19:3-6.
Israël is Gods kostbare oudtestamentische volk
3 Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg 3 Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf
toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten:
4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik
je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht.
5 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. 6 Een koninkrijk
van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de
Israëlieten over. ’

de berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten
verkondigen: 4 U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan
heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb.
5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in
acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn,
want heel de aarde is van Mij. 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk
van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de
Israëlieten moet spreken.

Dag 2 Deuteronomium 7:1-13a
Israël hoort Gods verbond te houden.
1 Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit
1 Wanneer de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land waar u
zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: de Hethieten, de
Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de
Chiwwieten en de Jebusieten – zeven volken die groter en machtiger
zijn dan u. 2 Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen
schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten
en hen niet sparen. 3 Sta ook geen huwelijksverbintenissen met hen
toe; sta uw dochter niet af aan een van hun zonen en zoek bij hen geen
vrouw voor uw eigen zoon. 4 Want zij zouden uw kinderen ertoe
verleiden de HEER ontrouw te worden en andere goden te dienen.
Daarmee zou u zijn toorn over u afroepen en dat zou u meteen met de
dood moeten bekopen. 5 Nee, dít staat u te doen: u moet hun altaren
slopen en hun gewijde stenen verbrijzelen, hun Asjerapalen omhakken
en hun godenbeelden verbranden. 6 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. 7 Het is
niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en
uitkoos – u was het kleinste van allemaal! 8 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. 9 Besef dus goed: alleen de
HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na
en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot
in het duizendste geslacht. 10 Maar ieder die hem haat zal daarvoor
boeten met zijn leven; de HEER zal hem niet laten begaan, hij laat
hem persoonlijk boeten. 11 Neem daarom de geboden, wetten en
regels die ik u vandaag voorhoud zorgvuldig in acht.
12 Wanneer u zich gehoorzaam houdt aan deze voorschriften zal de
HEER, uw God, zich van zijn kant houden aan wat hij uw voorouders
in zijn goedheid heeft beloofd. 13a Hij zal u zijn liefde betonen, u
zegenen en u talrijk maken.

naartoe gaat om het in bezit te nemen, en Hij vele volken van voor uw
ogen verdreven heeft, de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de
Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, zeven volken,
die groter en machtiger zijn dan u, 2 en wanneer de HEERE, uw God,
hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen volledig
met de ban slaan; u mag geen verbond met hen sluiten en hun niet
genadig zijn. 3 U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan: uw
dochters mag u niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen
voor uw zonen. 4 Want zij zouden uw zonen van achter Mij laten afwijken, zodat zij andere goden gaan dienen en de toorn van de HEERE
tegen u ontbrandt en Hij u al snel wegvaagt. 5 Maar zo moet u met hen
doen: hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken
slaan, hun gewijde palen omhakken en hun beelden met vuur verbranden. 6 Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De
HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem
om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.
7 Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE
liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de
volken. 8 Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed
die Hij uw vaderen gezworen had, in te acht te nemen, heeft de HEERE
u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit
de hand van de farao, de koning van Egypte. 9 Daarom moet u weten
dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe God, Die het
verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben
en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties. 10 En Hij
doet vergelding aan ieder van hen die Hem haten, door hem om te doen
komen, hem persoonlijk; Hij zal tegenover wie Hem haat niet aarzelen.
Hij zal aan hem vergelding doen, aan hem persoonlijk. 11 En daarom
moet u de geboden, verordeningen en bepalingen die ik u heden gebied,
in acht nemen door ze te houden.
12 Dan zal het gebeuren, omdat u deze bepalingen zult horen, in acht
nemen en houden, dat de HEERE, uw God, voor u het verbond en de
goedertierenheid in acht zal nemen die Hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. 13a Hij zal u liefhebben, u zegenen en u talrijk maken;

Dag 3BS Romeinen 11:1-36.
Israël volgens het Nieuwe Testament
1 Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. 1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben
Ik ben immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. 2 God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren
uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift over Elia
zegt, hoe hij Israël bij God aanklaagt? 3 ‘Heer, uw profeten hebben ze
gedood, uw altaren verwoest. Ik ben als enige overgebleven, en nu
hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 4 Maar hoe luidt het antwoord van God aan hem? ‘Ik heb zevenduizend mensen voor mijzelf in
leven gelaten; die hebben niet voor Baäl geknield.’ 5 Zo is ook nu een
klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft. 6 Maar wanneer
ze uit genade zijn uitgekozen, dan is dat niet omdat ze de wet naleven,
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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. Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia,
hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: 3 Heere, Uw profeten hebben zij gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven.
Ook staan zij mij naar het leven. 4 Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben. 5 Zo
is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan,
overeenkomstig de verkiezing van de genade. 6 Maar als het door gena-
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want in dat geval zou de genade geen genade meer zijn.
7 Wat betekent dit alles? Wat Israël heeft nagestreefd, heeft het niet
bereikt; alleen zij die zijn uitgekozen hebben het bereikt. De overigen
werden onbuigzaam, 8 zoals ook geschreven staat: ‘God heeft hun geest
verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van
vandaag.’ 9 En David zegt: ‘Laat hun tafel een valstrik worden, een
strik, een valkuil en een straf. 10 Laat het licht uit hun ogen verdwijnen, krom hun rug voorgoed.’ 11 Maar nu vraag ik weer: ze zijn toch
niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval, maar door hun
overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij
afgunstig worden. 12 Maar als hun overtreding al een rijke gave voor de
wereld is en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal
dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd. 13 Ik spreek nu
tot degenen onder u die uit heidense volken komen. Zeker, ik ben een
apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog
14 omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een
deel van hen te redden. 15 Als God de wereld met zich heeft verzoend
toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweegbrengen dan hun opstanding uit de dood? 16 Als
een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het
ook; als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook. 17 En als
nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten
van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en
mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, 18 dan moet u zich niet
boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat
niet u de wortel draagt, maar de wortel u. 19 Maar nu zult u tegenwerpen: ‘Die takken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden?’
20 Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw
plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb
ontzag voor God: 21 als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft
gespaard, zou hij u dan wel sparen? 22 Houd daarom voor ogen dat
God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen
zijn, maar goed voor u – als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid,
want anders wordt ook u afgekapt. 23 En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij
machte hen opnieuw te enten. 24 Immers, als u die van nature een tak
van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom
bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op
die boom worden geënt!
25 Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil
onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat.
Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. 26 Dan zal heel Israël worden
gered, zoals ook geschreven staat: ‘De redder zal uit Sion komen, en
wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht. 27 Dit is mijn verbond
met hen, wanneer ik hun zonden wegneem.’ 28 Ze zijn Gods vijanden
geworden opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd, maar God
blijft hen liefhebben omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. 29 De
genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand
roept maakt hij dat niet ongedaan. 30 Zoals u God eens ongehoorzaam
was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt
ondervonden, 31 zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden.
32 Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid,
opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn.
33 Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe
ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
34 ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman?
35 Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’ 36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles
heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.
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de is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer.
En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk
geen werk meer.
7 Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het
uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard, 8 zoals
geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen
om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. 9 En
David zegt: Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. 10 Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. 11 Ik
zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen
gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. 12 Als dan hun val voor
de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom
voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! 13 Want tegen u, de
heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik
mijn bediening heerlijk, 14 om daardoor zo mogelijk mijn verwanten
wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te
behouden. 15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld
betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de
doden? 16 En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de
wortel heilig is, dan de takken ook. 17 Als nu enige van die takken
afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent
geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de
olijfboom, 18 beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich
beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u. 19 U zult dan
zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. 20 Dat is
waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb
geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. 21 Want als God de natuurlijke
takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart.
22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid
over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de
goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. 23 En
ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want
God is machtig hen opnieuw te enten. 24 Want als u afgehouwen bent
uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de
tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke
takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom.
25 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. 26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De
Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van
Jakob. 27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun
zonden zal wegnemen. 28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft
vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege
de vaderen. 29 Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. 30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was,
maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, 31 zo
zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. 32 Want God
heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te
ontfermen.
33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God,
hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!
34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn
raadsman geweest? 35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal
hem vergolden worden? 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem
zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

2

Stille tijd 14 NBV + HSV

Dag 4 Ezechiël 34:1-31.
De Goede Herder gaat de slechte herders van Israël vervangen
1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Mensenkind, profeteer tegen de
1 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2 Mensenkind, profeteer
herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de
HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf
geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 3 Jullie eten wel
van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten
de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet.
4 Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet
genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard
en wreed behandeld. 5 Zonder herder raakten ze verstrooid,en werden
ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6 ze
dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.
7 Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 8 Zo waar
ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen herder,
ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie,
herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf
geweid maar niet mijn schapen! 9 Daarom, herders, luister naar de
woorden van de HEER: 10 Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders
straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit
hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten! 11 Dit zegt God, de
HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen.
12 Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze
redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van
dreigende, donkere wolken. 13 Ik zal ze uit alle volken terughalen en
uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden,
overal in het land waar mensen wonen. 14 Ik zal ze laten grazen op een
goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op
Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige
weide. 15 Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt
God, de HEER. 16 Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren
gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze
weiden zoals het moet.
17 Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God, de HEER: Ik zal
rechtspreken tussen het ene schaap en het andere, tussen rammen en
bokken. 18 Is het jullie niet genoeg dat jullie op de beste weide grazen?
En dat jullie vertrappen wat er van het gras nog over is? Dat jullie het
heldere water opdrinken en de rest met jullie poten troebel maken?
19 Mijn schapen moeten eten van wat jullie hebben vertrapt, en drinken van wat jullie met je poten troebel hebben gemaakt. 20 Daarom –
dit zegt God, de HEER, over jullie: Ik zal rechtspreken tussen de vette
en de magere schapen. 21 Jullie dringen alle zwakke dieren met je flank
en schouder weg, jullie stoten ze met je horens om ze te verjagen, 22 en
daarom zal ik mijn schapen te hulp komen; ze zullen niet langer worden weggeroofd. Ik zal rechtspreken tussen de schapen.
23 Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn.
24 Ik, de HEER, zal hun God zijn, en mijn dienaar David hun vorst.
Ik, de HEER, heb gesproken. 25 Ik zal een vredesverbond met ze
sluiten, ik zal het land vrij van wilde dieren maken, zodat ze zelfs in de
woestijn veilig kunnen wonen en in de bossen onbezorgd kunnen
slapen. 26 Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn heuvel zegenen, en ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen
zijn die zegen geeft. 27 De bomen zullen vrucht dragen, de akkers
zullen een goede opbrengst geven en zij zullen veilig leven in hun land.
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tegen de herders van Israël, profeteer, en zeg tegen hen, tegen die
herders: Zo zegt de Heere HEERE: Wee de herders van Israël die
zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? 3 U eet
het beste op en u kleedt u met de wol; u slacht het vetgemeste, maar de
schapen weidt u niet. 4 Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u
niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet
terug en het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met
harde hand over hen. 5 Ze zijn overal verspreid, zonder herder, en ze
zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden: ze zijn verspreid.
6 Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel.
Over heel het aardoppervlak zijn Mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt, en niemand die ze zoekt.
7 Daarom, herders, hoor het woord van de HEERE! 8 Zo waar Ik leef,
spreekt de Heere HEERE, voorwaar, omdat Mijn schapen tot een
prooi geworden zijn en Mijn schapen voor alle dieren van het veld tot
voedsel geworden zijn, omdat er geen herder is, en Mijn herders niet
naar Mijn schapen gevraagd hebben, maar de herders zichzelf geweid
hebben, en Mijn schapen niet geweid hebben. 9 Daarom, herders,
hoor het woord van de HEERE! 10 Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik
zál die herders! Ik eis Mijn schapen op uit hun hand, en doe hen ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf
niet meer weiden en Ik zal Mijn schapen uit hun mond redden, zodat
ze hun niet meer tot voedsel zijn. 11 Want zo zegt de Heere HEERE:
Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan.
12 Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te
midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar
Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid
zijn op de dag van donkere wolken. 13 Ik zal ze uitleiden uit de volken,
ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze
weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. 14 In goede weide zal Ik ze weiden en
op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar
neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. 15 Ik zal Zelf Mijn schapen
weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE.
16 Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen,
het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het
welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het
hoort. 17 En u, Mijn schapen, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga
oordelen tussen kleinvee en kleinvee, tussen de rammen en de bokken.
18 Is het te weinig voor u dat u de beste weide afgraast? Moet u het
overige van uw weide dan met uw voeten vertrappen? En moet u het
heldere water drinken en wat overblijft, met uw voeten troebel maken?
19 Moeten Mijn schapen dan afgrazen wat uw voeten vertrapt hebben,
en drinken wat uw voeten troebel gemaakt hebben? 20 Daarom, zo
zegt de Heere HEERE tegen hen: Zie, Ik zal Zelf oordelen tussen het
vette kleinvee en het magere kleinvee, 21 omdat u al het zwakke met
flank en schouder wegduwt en met uw horens stoot, totdat u ze naar
buiten toe verspreid hebt. 22 Ik zal Mijn schapen verlossen, zodat ze
niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen kleinvee en
kleinvee.
23 Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn
Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn.
24 En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David
zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken. 25 Ik zal
een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land
wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de
wouden. 26 Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen
geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen
zullen er zijn. 27 De bomen op het veld zullen hun vrucht geven, het
land zal zijn opbrengst geven, en ze zullen onbezorgd in hun land
wonen.
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Ze zullen beseffen dat ik de HEER ben wanneer ik het juk breek waaronder ze gebukt gaan, en ze uit handen van hun onderdrukkers red.
28 Ze zullen niet meer door andere volken worden geplunderd en niet
meer worden verslonden door de wilde dieren, ze zullen veilig wonen
en niemand zal ze nog opschrikken. 29 Ik zal akkers voor ze aanleggen
die geroemd zullen worden, in het hele land zal niemand meer van
honger omkomen en ze zullen niet langer door andere volken worden
vernederd. 30 Ze zullen beseffen dat ik, de HEER, hun God, bij hen
ben en dat zij, het volk van Israël, mijn volk zijn – spreekt God, de
HEER. 31 Jullie zijn mijn schapen, de schapen die ik weid; jullie zijn
mensen en ik ben jullie God – zo spreekt God, de HEER.”

Dan zullen ze weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik de stangen van
hun juk breek en ze red uit de hand van hen die zich door hen lieten
dienen. 28 Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken, en de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden,
maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen.
29 Ik zal een Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze
niet langer weggenomen worden door honger in het land, en de smaad
van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen. 30 Dan zullen ze
weten dat Ik, de HEERE, hun God, met ze ben, en dat ze Mijn volk
zijn, het huis van Israël, spreekt de Heere HEERE. 31 En u, Mijn
schapen, schapen van Mijn weide, u bent mens, maar Ik ben uw God,
spreekt de Heere HEERE.

Dag 5 Ezechiël 36:16-28. De Heer gaat Zelf ingrijpen om de onreinheid van Israël weg te nemen
16 De HEER richtte zich tot mij: 17 ‘Mensenkind, toen de Israëlieten
16 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 17 Mensenkind, toen het
nog in hun land woonden, hebben ze dat door hun daden onrein
gemaakt; ik zag hoe hun daden even onrein waren als een vrouw die
ongesteld is. 18 Dus stortte ik mijn toorn over hen uit, vanwege al het
bloed dat ze op het land hadden uitgestort, en vanwege de afgoden
waarmee ze het hadden verontreinigd. 19 Ik verdreef hen naar vreemde
volken en ze raakten verstrooid in verre landen; ik strafte hen zoals ze
verdienden. 20 Bij de volken waar ze kwamen werd mijn heilige naam
ontwijd doordat men van hen zei: “Dit is nu het volk van de HEER,
uit zijn land is het verbannen.” 21 Het deed mij verdriet dat mijn
heilige naam zo door het volk van Israël ontwijd werd, bij alle volken
waar het kwam.
22 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! 23 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; 24 ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die
landen en laat je naar je eigen land terugkeren. 25 Ik zal zuiver water
over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al
jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest
geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend
hart voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen
dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.
28 Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven
heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn.

huis van Israël in hun land woonde, toen verontreinigden zij dat met
hun weg en met hun daden. Hun weg was voor Mijn aangezicht als de
onreinheid van een afgezonderde vrouw. 18 Toen stortte Ik Mijn
grimmigheid over hen uit omwille van het bloed dat zij in het land
vergoten hadden, en vanwege hun stinkgoden waarmee zij het verontreinigd hadden. 19 Ik verstrooide hen onder de heidenvolken en zij
werden verspreid over de landen. Ik heb hen geoordeeld overeenkomstig
hun weg en overeenkomstig hun daden. 20 Toen zij aankwamen bij de
heidenvolken waarheen zij gegaan waren, ontheiligden zij Mijn heilige
Naam, omdat men van hen zei: Deze mensen zijn het volk van de
HEERE en toch zijn zij uit Zijn land vertrokken. 21 Maar Ik spaarde
hen vanwege Mijn heilige Naam. Het huis van Israël had die ontheiligd
onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren.
22 Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik
doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u
ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. 23 Ik
zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is,
die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken
weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor
hun ogen geheiligd word. 24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit
alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. 25 Ik zal
rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u een
nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het
hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn
verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze
houdt. 28 U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u
zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.

Dag 6 Ezechiël 37:1-28.De terugkeer uit de ballingschap wordt gevolgd door een geestelijke opstanding
1 Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest
1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de
voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. 2 Ik
geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol
moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid
beenderen. 2 Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er
over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitge
droogd. 3 De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen
weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u
alleen.’ 4 Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre
beenderen, luister naar de woorden van de HEER! 5 Dit zegt God, de
HEER: Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. 6 Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie
met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven
komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”’
7 Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik
een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen
en zich aaneen voegden. 8 Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze
nog niet.
9 Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensen©Stichting Deltacursus, 2000–2011

lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor.

3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven
komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het! 4 Toen zei Hij tegen
mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE. 5 Zo zegt de Heere HEERE
tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven
komen. 6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid
over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan
zult u weten dat Ik de HEERE ben.
7 Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid
zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij
elkaar, elk been bij het bijbehorende been. 8 En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen,
maar er was geen geest in hen.
9 Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind!
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kind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier
windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’
10 Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met
adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een
onafzienbare menigte.
11 En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van
Israël. Het zegt: “Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen,
onze levensdraad is afgesneden.” 12 Profeteer daarom en zeg tegen hen:
“Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik
laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël
terugbrengen. 13 Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen beseffen dat ik
de HEER ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen.
14 Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, ik
zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik de
HEER ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen – zo spreekt de HEER.”’
15 De HEER richtte zich tot mij: 16 ‘Mensenkind, neem een stuk
hout en schrijf daarop: “Juda, en de Israëlieten die bij hem horen.”
Neem dan nog een stuk hout en schrijf daarop: “Jozef” – dat is het
stuk hout van Efraïm – “en heel het volk van Israël dat met hem verbonden is.” 17 Voeg die twee samen tot één geheel, zodat ze in je hand
één stuk hout vormen. 18 En als je volksgenoten je vragen: “Wil je ons
vertellen wat je hiermee bedoelt?” 19 zeg dan: “Dit zegt God, de
HEER: Ik neem het stuk hout van Jozef – dat van Efraïm dus – en van
de stammen van Israël die met hem verbonden zijn, en ik leg dat tegen
het stuk hout van Juda aan. Ik maak er één stuk hout van, in mijn
hand zullen ze één worden.” 20 De stukken hout waarop je geschreven
hebt, moet je duidelijk zichtbaar in je hand houden, 21 en dan zeggen:
“Dit zegt God, de HEER: Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar
ze terechtgekomen zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze
naar hun land laten terugkeren. 22 Ik zal één volk van hen maken in
het land en op de bergen van Israël, en één koning zal over hen allen
regeren. Niet langer zullen ze uit twee volken bestaan en verdeeld zijn
in twee koninkrijken. 23 Ze zullen zich niet meer verontreinigen met
hun afgoden en hun afschuwelijke misdaden, ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Zij zullen mijn volk zijn en ik
zal hun God zijn. 24 David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en
samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven. 25 Ze zullen wonen in het
land dat ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, het land van jullie
voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen
zullen daar voor altijd wonen, en mijn dienaar David zal voor altijd
hun vorst zijn. 26 Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat
eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk
maken; mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan. 27 Bij hen
zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 28 En de
volken zullen beseffen dat ik, de HEER, Israël heilig doordat mijn
heiligdom voor altijd in hun midden is.”’
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Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier
windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. 10 Ik
profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en
zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer
groot leger.
11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het
huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze
hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! 12 Profeteer daarom, en zeg tegen
hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal
u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het
land van Israël. 13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw
graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. 14 Ik
zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw
land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en
gedaan heb, spreekt de HEERE.
15 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 16 En u, mensenkind,
neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de
Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf
daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van
Israël, zijn metgezellen. 17 Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het
andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. 18 Als dan
uw volksgenoten tegen u zeggen: Wilt u ons niet vertellen wat deze
dingen voor u betekenen? 19 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere
HEERE: Zie, Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de
hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël, zijn metgezellen, en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één
stuk hout maken. Ze zullen in Mijn hand één worden. 20 Die stukken
hout, die u beschreven hebt, moeten voor hun ogen in uw hand zijn.
21 En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van
rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. 22 Ik zal hen
tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen
één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken
zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. 23 Dan
zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met
hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen
verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben, en Ik zal
hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God
voor hen zijn. 24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn.
Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen
wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. 25 Zij
zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven
heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij
met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn
Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. 26 Ik zal met hen
een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen
zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn
heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. 27 Mijn tabernakel
zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor
Mij zijn. 28 Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben,
Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden
zal zijn.
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Dag 7 Jesaja 43:1-7.De gelovigen in Israël (die vrijgekocht zijn) zijn door God geschapen tot zijn heerlijkheid
1 Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde,
1 Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder,
Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam
geroepen, je bent van mij!
2 Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je
wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet
verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.
3 Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder.
Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou.
4 Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel
van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te
behouden.
5 Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het
oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen.
6 Tegen het noorden zeg ik: Geef hier!
Het zuiden gebied ik: Laat los!
Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der
aarde, 7 allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van
mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.

Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam
geroepen, u bent van Mij.
2 Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren,
zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u
niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.
3 Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Cusj en Seba in uw
plaats.
4 Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u
liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in
plaats van uw ziel.
5 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal
Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.
6 Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde
der aarde. 7 Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn
eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.

Dag 8 Jesaja 49:1-10.
De Messias wordt ‘Israël’ genoemd
1 Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig.
1 Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver!
Al in de schoot van mijn moeder heeft de HEER mij geroepen, nog
De HEERE heeft Mij geroepen van de moederschoot af, van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd.
2 Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de schaduw
van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen. Hij heeft Mij gemaakt tot een
puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken.
3 Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik
Mij zal verheerlijken.
4 Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs
heb Ik Mijn kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE,
en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God.
5 En nu zegt de HEERE, Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot
Knecht heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen – maar
Israël zal zich niet laten verzamelen.
Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de HEERE, en
Mijn God zal Mijn kracht zijn.
6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op
te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard
werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de
heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.
7 Zo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen de
verachte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft, tegen de
Knecht van heersers: Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten – zij
zullen zich voor U neerbuigen, omwille van de HEERE, Die getrouw
is, de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft.
8 Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen.
Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de
aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te
ontvangen,
9 om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, op alle
kale hoogten zullen hun weidegronden zijn.
10 Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen
hen niet steken, want hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen.

voor ze mij baarde noemde hij mijn naam.

2 Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard, hij hield me verborgen
in de schaduw van zijn hand; hij maakte me tot een puntige pijl, hij
stak me weg in zijn pijlkoker.
3 Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij.
In jou, Israël, toon ik mijn luister.’
4 Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn krachten
verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad. Maar de HEER
zal me recht doen, mijn God zal me belonen.’
5 Toen sprak de HEER, die mij al in de moederschoot gevormd heeft
tot zijn dienaar om Jakob naar hem terug te brengen, om Israël rond
hem te verzamelen – dat ik aanzien zou genieten bij de HEER
en dat mijn God mijn sterkte zou zijn.
6 Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te
richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar
het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik
brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’
7 Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, tegen hem die
smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwd,
die dienaar is van vreemde heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen diep voorover, omwille van de HEER, die betrouwbaar is, de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.
8 Dit zegt de HEER: In het uur van mijn genade geef ik je antwoord,
op de dag van de redding zal ik je helpen. Ik zal je behoeden, ik neem
je in dienst voor mijn verbond met de mensen, om het land weer op te
richten, om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven,
9 om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’ en tegen wie in het
duister verblijft: ‘Kom tevoorschijn!’
Langs wegen zullen zij weiden, op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond.
10 Ze zullen dorst noch honger lijden, de zinderende hitte zal hen niet
kwellen en de zon zal hen niet steken, want hij die zich over hen ontfermt, zal hen leiden en hen naar waterbronnen voeren.
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Dag 9 Jesaja 56:1-8.
Redding voor alle volken (vgl. Jesaja 54:1-12)
1 Dit zegt de HEER: Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; de
56 1 Zo zegt de HEERE: Neem het recht in acht en doe gerechtigheid,
redding die ik breng is nabij, en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. 2 Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat hieraan
vasthoudt; hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet, hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.
3 De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden,
laat hij niet zeggen: ‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’
En laat de eunuch niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre boom.’
4 Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond,
5 hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken en
een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef
hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is.
6 En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden
om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de
HEER te zijn ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder
die vasthoudt aan mijn verbond –, 7 hem breng ik naar mijn heilige
berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed;
zijn offers zijn welkom op mijn altaar.
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.
8 Zo spreekt God, de HEER, die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven
waren: Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.

want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden.
2 Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan
vasthoudt; die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt, en
die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen.
3 Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet
zeggen: De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden;
laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben maar een dorre boom.
4 Want zo zegt de HEERE over de ontmanden die Mijn sabbatten in
acht nemen, verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden aan Mijn
verbond: 5 Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats
en een naam geven, beter dan die van zonen en dan die van dochters;
een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden.
6 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem te
dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben, om Hem tot
dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet
ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden:
7 hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers
zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van
gebed genoemd worden voor alle volken.
8 De Heere HEERE, Die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt,
spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot
Hem bijeengebracht zijn.

1 Jubel, onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt gebaard; breek
uit in gejuich en gejubel, jij die geen weeën hebt gekend. Want – zegt
de H E E R –, de kinderen van deze verstoten vrouw zullen talrijker
zijn dan die van de gehuwde. 2 Vergroot de plaats voor je tent, span
het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de
touwen, zet de tentpinnen vast. 3 Naar alle kanten zul je je uitbreiden,
je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden
bevolken. 4 Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd; wees niet
bedrukt: je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd
vergeten, je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren.
5 Want je maker neemt je tot vrouw, H E E R van de hemelse machten
is zijn naam. De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn, men noemt
hem God van de hele aarde.
6 Je was een verlaten, wanhopige vrouw toen de H E E R je terugriep.
Kan iemand de vrouw van zijn jeugd verstoten? – zegt je God. 7 Ik heb
je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer
ontvangen. 8 Ik verborg mijn gezicht voor je in laaiende toorn, één
ogenblik lang, maar ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de H E E R , die je vrijkoopt. 9 Dit is voor mij als bij
de vloed van Noach: zoals ik heb gezworen dat het water van Noach
nooit meer de aarde zou overspoelen, zo zweer ik dat mijn toorn jou
niet meer treft en dat ik je nooit meer bedreig. 10 Al zouden de bergen
wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou
wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de H E E R , die
zich over je ontfermt.
11 Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost. Met fijne leem zal ik je
stenen inleggen, op saffier zal ik je grondvesten. 12 Ik maak je torens
van robijn, je poorten van beril, je muren van kostbare edelstenen.
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1 Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt, breek uit in
gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde,
zegt de HEERE. 2 Vergroot de plaats voor uw tent, laat men uw tentkleden wijd uitspannen, wees niet terughoudend, verleng uw touwen,
sla uw pinnen vast. 3 Want u zult zich rechts en links uitbreiden, uw
nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden
bevolken. 4 Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden;
word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u
zult de schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken aan de
smaad van uw weduwschap. 5 Want uw Maker is uw Man, HEERE
van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van
Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden.
6 Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de
HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God.
7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen.
8 In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een
ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over
u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.
9 Want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik
zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen
dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal.
10 Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet
wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.
11 U, ellendige, door stormweer voortgedrevene, ongetrooste,
zie, Ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit, Ik zal u grondvesten op saffieren, 12 uw torens maken van kristal,
uw poorten van robijn, heel uw omwalling van edelsteen.
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Dag 10 Jesaja 60:1-22.
De herbouw van Jeruzalem is figuurlijk
1 Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van
1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de
de HEER. 2 Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar
HEERE gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekover jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. 3 Volken ken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan
laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijn- en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 En heidenvolken
zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.
sel. 4 Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je
toe; je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen.
4 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen,
zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw doch5 Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap
ters zullen op de heup gedragen worden. 5 Dan zult u het zien en
overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van
vreemde volken valt je in de schoot. 6 Een vloed van kamelen zal je
stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de
land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze
in groten getale, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de
roemrijke daden van de HEER. 7 Alle schapen en geiten van Kedar
worden voor jou bijeengedreven, Nebajots rammen staan je ter beschikking; ze zijn weer welkom als offer op mijn altaar. Mijn tempel zal
ik in alle luister herstellen. 8 Wie zijn het die daar zweven als een wolk,
die komen aanvliegen als duiven naar hun til? 9 De kustlanden hebben
hun hoop op mij gevestigd. De schepen uit Tarsis gaan voorop om je
kinderen van verre terug te brengen; ze hebben zilver en goud bij zich
ter ere van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die jou deze luister
heeft verleend.
10 Vreemdelingen zullen je muren herbouwen, hun koningen staan je
ter beschikking. Ik heb je geslagen in mijn woede, in mijn mededogen
zal ik me over je ontfermen. 11 Je poorten zullen nooit gesloten worden, dag en nacht zullen ze openstaan, zodat de rijkdom van vreemde
volken kan binnenstromen, met de koningen die worden meegevoerd.
12 Elk volk of koninkrijk dat weigert jou te dienen, zal ten onder gaan;
al die volken zullen worden verdelgd en vernietigd. 13 De luister van
de Libanon, den, sneeuwbal en cipres, ze zullen bij je komen, om mijn
heiligdom luister bij te zetten; zo eer ik de plaats waar mijn voeten
rusten. 14 Met gebogen hoofd zullen ze komen, de zonen van je onderdrukkers, en iedereen die jou verachtte zal zich aan je voeten neerwerpen. Ze noemen je ‘Stad van de HEER’, ‘Sion van de Heilige van
Israël’. 15 Eens was je verlaten en gehaat en werd je door niemand
bezocht, maar ik zal je eeuwige roem verlenen, geslacht op geslacht zul
je een bron van vreugde zijn. 16 Je zult de melk van vreemde volken
drinken, je wordt gezoogd door koninklijke borsten. Dan zul je beseffen dat ik, de HEER, je redder ben, je beschermer, de Machtige van
Jakob. 17 In plaats van koper zal ik je goud brengen, in plaats van ijzer
breng ik zilver, koper in plaats van bomen, ijzer in plaats van stenen. Ik
stel de vrede aan als wachter en de gerechtigheid als het gezag. 18 Van
geweld in je land wordt niets meer vernomen, noch van verwoesting en
rampspoed binnen je grenzen. Je zult je muren Redding noemen en je
poorten Faam. 19 Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, de
glans van de maan hoeft je niet te verlichten, want de HEER zal je
voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren. 20 Je zon zal
niet meer ondergaan, je maan niet meer verbleken, want de HEER zal
je voor altijd licht geven. De dagen van je rouw zijn voorbij. 21 Je volk
telt enkel nog rechtvaardigen, zij zullen het land voorgoed bezitten. Zij
zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant, ik heb hen gemaakt om
mijn luister te tonen. 22 De geringste groeit uit tot een duizendtal, de
kleinste tot een machtig volk. Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren,
wanneer de tijd is gekomen.
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menigte van de zee zal zich naar u toekeren, het vermogen van de
heidenvolken zal naar u toe komen. 6 Een menigte kamelen zal u
bedekken, de jonge kamelen van Midian en Efa. Zij allen uit Sjeba
zullen komen, goud en wierook zullen zij aandragen, zij zullen de
loffelijke daden van de HEERE boodschappen. 7 Alle schapen van
Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, de rammen van Nebajoth
staan u ten dienste; ze zullen als een welgevallig offer komen op Mijn
altaar en Ik zal aan Mijn luisterrijk huis aanzien geven. 8 Wie zijn
dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar hun
til? 9 Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen
van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen,
hun zilver en hun goud met hen, naar de Naam van de HEERE, uw
God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt.
10 Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen
zullen u dienen, want in Mijn grote toorn heb Ik u geslagen, maar in
Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 11 Uw poorten zullen
steeds openstaan; dag en nacht zullen ze niet gesloten worden, opdat
men het vermogen van de heidenvolken naar u toe zal brengen en hun
koningen naar u toe geleid zullen worden. 12 Want het volk en het
koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen
totaal verwoest worden. 13 De luister van de Libanon zal naar u toe
komen, cipres, plataan en dennenboom tezamen, om de plaats van
Mijn heiligdom aanzien te geven, en Ik zal de plaats van Mijn voeten
verheerlijken. 14 Ook zullen, zich buigend, naar u toe komen de kinderen van hen die u onderdrukt hebben, en allen die u verworpen
hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen, en zij zullen u noemen: Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige van Israël. 15 In
plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest, zodat niemand door u
heen trok, zal Ik u tot een eeuwige glorie maken, tot een vreugde van
generatie op generatie. 16 U zult de melk van de heidenvolken zuigen,
ja, u zult aan de borst van koningen zuigen; dan zult u weten dat Ik, de
HEERE, uw Heiland ben, en uw Verlosser, de Machtige van Jakob.
17 In plaats van koper zal Ik goud brengen, in plaats van ijzer zal Ik
zilver brengen, in plaats van hout koper, in plaats van stenen ijzer. En
als uw opzichter stel Ik vrede aan en als uw opzieners gerechtigheid.
18 Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof. 19 De zon zal voor u niet meer zijn tot
een licht overdag en als een schijnsel zal u de maan niet verlichten,
maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw
sieraad. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht
niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en
aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. 21 Uw volk, zij allen
zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit
nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn
handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden. 22 De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk; Ík, de HEERE, zal dit
te zijner tijd spoedig doen komen.
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