
Christus 
Hoop van Israël en de volken 



Hatikwa 
‘de hoop’ 



Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat 

dan mijn rechterhand zichzelf 

vergeten. Laat mijn tong vastkleven 

aan mijn gehemelte, als ik niet aan u 

denk, als ik Jeruzalem niet doe 

uitstijgen boven mijn hoogste 

blijdschap. 
 

 

Psalm 137: 5 en 6 







 

 

Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een 

bedwelmende beker voor alle volken rondom, 

ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de 

belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het 

gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een 

steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. 

Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker 

diepe sneden toebrengen, en al de volken van 

de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. 
 

Zacharia 12: 2 en 3 



U, Hoop van Israël, 

zijn Verlosser in tijd van 

benauwdheid  
 

Jeremia 14:8 



Uitzending 12 discipelen 

Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u 

niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen 

enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga 

liever naar de verloren schapen van het huis van Israël.  
 

Mattheüs 10: 5 en 6 

Kananese vrouw 

Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen 

van het huis van Israël. 
 

Mattheüs 15:24 



Emmaüsgangers: 

En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. 
 

Lukas 24:21 

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. 

 

Jeremia 23: 5 en 6 



Antwoord: 

 

En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen 

van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten 

gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden 

en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij 

Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al 

de Schriften over Hem geschreven was.  
 

Lukas 24: 25-27 

 



Jezus nu heeft in aanwezigheid van 

Zijn discipelen nog wel veel andere 

tekenen gedaan, die niet beschreven 

zijn in dit boek, maar deze zijn 

beschreven, opdat u gelooft dat 

Jezus de Christus is, de Zoon van 

God, en opdat u, door te geloven, het 

leven zult hebben in Zijn Naam.  
 

Johannes 20: 30 en 31 



Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt 

en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe 

vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, 

op de wijze waarop een hen haar kuikens 

bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt 

niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij 

voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij 

van nu af aan niet zien, totdat u zegt: 

Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de 

Heere!  
 

Mattheüs 24: 37-39 



Israëlitische mannen…  (vs. 12) 

 

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw 

zonden uitgewist worden en er tijden van 

verkwikking zullen komen van het aangezicht 

van de Heere, en Hij Jezus Christus zal 

zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. Hem 

moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin 

alle dingen worden hersteld, waarover God 

gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige 

profeten door de eeuwen heen. 
 

Handelingen 3:12, 19-21  



Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de 

heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit 

hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen 

de woorden van de profeten overeen, zoals 

geschreven staat: Hierna zal Ik terugkeren en de 

vervallen hut van David weer opbouwen, en 

wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik 

zal hem weer oprichten. 
 

Handelingen 15:14-16 
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“Het Evangelie is het 

best verborgen 

geheim in de Joodse 

wereld.”  

 
Erez Soref 



Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het 

louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het 

beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn 

Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal 

zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De 

HEERE is mijn God.  
 

Zacharia 13:9 

 



Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet 

geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van 

Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij 

horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen 

zij prediken, als zij niet gezonden worden? Hoe 

lieflijk zijn de voeten van hen die vrede 

verkondigen, van hen die het goede verkondigen! 
 

Romeinen 10:14-15 

 



Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed 

tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.  
 

Romeinen 10:1 

Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn 

geweten getuigt mee door de Heilige Geest, dat het een 

grote bron van droefheid voor mij is, en een 

voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel 

wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste 

van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft.  
 

Romeinen 9:1-3 



Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met 

ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid 

en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder 

hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst 

is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid 

daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders 

in Zijn oogst uitzendt. 
 

Mattheus 9: 36-38 



Doch over het huis van David, en over de inwoners 

van Jeruzalem, zal Ik uitstorten de Geest der 

genade en der gebeden; en zij zullen Mij 

aanschouwen, Die zij doorstoken hebben, en zij 

zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklacht 

over een enige zoon; en zij zullen over Hem bitter 

kermen, gelijk men bitter kermt over een 

eerstgeborene. 
 

Zacharia 12:10 


