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6A: Het uitverkoren volk (blz. 44-45) 

 Als je het wezen van de Messiaanse profetie wilt doorgronden dient je dat te zien tegen het 

licht van het Sinaïtische verbond. Doel Godsrijk op aarde te vestigen. Daartoe werd Israël uit 

gekozen. Dat volk is de drager van het heil in het OT en NT. Er is een tweede drager van het heil 

bijgekomen nl. de Gemeente van Christus. Dat verandert Gods beloofte NIET. 

 6A.1: De eed aan Abraham 

  Bij de uittocht uit Egypte begon de vervulling van de belofte Ez. 20:5 en Deut. 7:6 

 Waarom koos God Israël? Antw. Deut. 7:8. God zwoor een eed aan Abraham (Gen. 17:1-

8) en werd aan zijn nakomelingen bevestigd (Isaäk en Jakob). 

 6A.2: Israël een heilige natie 

 Onder Mozes en Jozua werd een nieuwe natie gesticht met een eigen lan Kanaän. God 

zelf was het hoofd van die natie (theocratie). De nieuwe status werd opgeschreven in de 

Thora (Ex.20-23) met als onderdeel de 10 geboden. Belangrijkste gebod Ex. 20:2-3. 

 De positie gaf zegeningen maar ook verplichtingen. Zo zou een ethisch hoog ontwikkelde 

samenleving ontstaan. 

 Israël zou een licht baken in een goddeloze wereld worden. Helaas keerde het zich van 

God af. God stuurde zijn profeten (zoals Natan 2 Sam. 12 en Semaja 2 Kron. 12:1-8) om 

zijn volk te corrigeerde. Niets hielp. 

 6A.3: Israël zei God vaarwel! 

 Het Godsrijk strandde omdat Israël / Juda God verliet. De ontsporing ten tijde van Amos, 

Jesaja, Hosea en Micha leidde tot een andere levenswijze. De afgodendienst had de 

dienst aan God verdrongen. Daarop volgde het oordeel. 

 De ondergang vertrok zich in twee fasen: 1ste oordeel over Israël (722 vChr.). 2de viel 136 

jaar later toen het doek over Juda viel. 

 

6B: De profetische bediening verandert (blz. 44-47) 

 Het oordeel over Israël en Juda bracht een grote verandering in de taak van de profeten. Ipv 

bewakers van het Godsrijk werden zij brengers van doem en herauten van het toekomstige 

Messiaanse rijk. 

 6B.1: Het einde van het Sinaïtische verbond 

 God besloot het Sinaïtische verbond te beëindigen. De eed met Abraham bleef staan 

Gen. 17:1-8. God komt altijd zijn belofte na nu met een koning die niet zal falen: Jezus 

Christus. Mozes had dit heel duidelijk voorzegd in Deut. 28:15-20. 

 Lees ook: Lev.26:40-45, Deut. 30:1-10 en Jer. 31:31-34. 

 6B.2: Ik handelde ter wille van mijn Naam 

 Er is geen twijfel aan: God hield en houdt nog steeds van zijn volk. Israël is gestraft voor 

haar zonde. Die straf werd keer op keer verzacht of uitgesteld. De straf die Israël 

verdiende werd steeds uitgesteld tot het niet langer kon Ez. 20:9, 14, 22 en 44. 
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 6B.3: Een onmogelijke keus 

 Je zou dus kunnen zeggen, dat de ‘pijn van God’ over de zonde van Israël, de pijn van de 

aantasting van zijn Naam overtroffen had. 

 

6C: De nieuwe boodschap van de profeten (blz. 47) 

 De breuk in het Sinaïtische verbond maakte de taak van de verbondsprofeten overbodig. God 

zond daarom de Messiaanse profeten. Die boodschap omvatte twee punten: 1ste Oordeel over 

Israël en Juda en 2de De komst van de Messias en het herstel van Israël. Dat lag nog verborgen 

in de toekomst. 

 

6D: De ondergang kwam onverwacht (blz. 47-48) 

 Hoewel de profeten Gods volk hadden gewaarschuwd, kwam de catastrofe als een volslagen 

verrassing. 

 6D.1: Een verloederde maatschappij 

 In de tijd van Amos waren er weinigen die de goddeloze toestand herkenden. Het 10 

stammenrijk had de tempel in Jeruzalem ingeruild voor de afgodendienst in Bethel en 

Gilgal. De tempeldienst werd verwaarloosd. De kennis van God was vrijwel verdwenen. 

Sociale onrecht. De rijke bovenlaag ging zich te buiten aan liederlijke uitspattingen. Het 

einde kwam als een volslagen verrassing. Dit blijkt kenmerkend te zijn in een tijd van 

grote goddeloosheid. Denk bv aan de Grote verdrukking ook in die tijd zal iedereen 

volslagen verrast worden, Matth. 24:37-39 

 

6E: Een heilrijke toekomst (blz. 48-49) 

 De ondergang van Israël en Juda betekent niet het einde van de stichting van Godsrijk op 

aarde. God had immers aan Abraham een belofte gedaan Gen. 15:18 en bevestigd Gen. 26:3-5 

en Gen. 25:11-12. De zonen gaven het weer door Gen. 48 en 49. 

 6E.1: Twee verbonden staan nog overeind 

 Verbond met Abraham gold voor altijd. Het Sinaïtische verbond sneuvelde. Het eeuwige 

recht aan koning David en zijn afstammelingen op de troon van Israël staat ook nog 

steeds (2 Sam. 7:16). 

 LEES: Jes. 2:2-5, 9:4-6, 32:1-5, 65:17-25. Jer. 31:3-14, 33:14-26, 50:20. Ez. 37:21-28. Micha 2:12. 

Zafanja 2:9, 3:13-20. Zacharia 8:12, 14:8-20. 

 

6F: De komst van de Messias (blz. 49-50) 

 Met de geboorte van Jezus werd de eerste stap gezet naar de vervulling van de Messiaanse 

profetie. Helaas werd Hij door de Joden afgewezen (Matth. 4:17, Rom. 11:11). 

 6F.1: De Gemeente van Christus 

 God voegde een nieuwe tak aan de boom van het heil toe Rom. 11:17-18. DE GEMEENTE! 
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 6F.2: Heel Israël gered? 

 Is Israël nu zonder toekomst? Zeker niet: Rom. 11:25b, 26. Die redder is Jezus Christus. 

Paulus spreekt dan over zijn tweede komst. Zach. 14:4. Redding voor hen die Jezus als 

hun verlosser aannemen Ez. 20:38. 

 De profetie in Ez. 20:40 is nog onvervuld en komt in de Eindtijd tot vervulling. 

 Ondertussen is de Gemeente van Christus de drager van het heil in het hier en nu 

geworden. Dat wist niet uit, dat alle Messiaanse profetie tot vervulling zal komen. Ook 

die over Israël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om over na te denken of van gedachten te wisselen: (blz. 51) 
1. Waarom kon het Sinaïtische verbond wel verbroken worden, maar de andere twee verbonden 

niet? 

2. Waarom werd Israël uitverkoren? 

3. Lees: Lev. 26:40-45, Deut. 30:1-10 en Jer. 31:31-34 en bespreek dat. 

4. Waarom was de breuk in het Sinaïtische verbond een ‘onmogelijke keus’ voor God? 

5. Hoe staat onze maatschappij ervoor. Zijn ook wij ‘oordeelswaardig’ en onkundig van de 

naderende catastrofe? 

6. Wat zou er gebeurd zijn als de Joden Jezus Christus, toen hij op aarde was, hadden 

aangenomen? 


