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Jeremia 33
1 Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Jeremia, toen hij nog opgesloten zat op het
binnenplein van de wacht:
2 Zo zegt de HEERE, Die het doet, de HEERE, Die het vormt om het te bevestigen – HEERE is Zijn Naam:
3 Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet
weet.
4 Want zo zegt de HEERE, de God van Israël, van de huizen van deze stad en van de huizen van de
koningen van Juda die zijn afgebroken voor de belegeringsdammen en voor het zwaard,
5 waar ze zijn gekomen om te strijden tegen de Chaldeeën: Het is om ze te vullen met de dode lichamen
van mensen die Ik verslagen heb in Mijn toorn en in Mijn grimmigheid, en omdat Ik Mijn aangezicht voor
deze stad verborgen heb om al hun kwaad.
6 Zie, Ik ga haar herstel en genezing bevorderen, Ik zal hen genezen: een overvloed van duurzame vrede
zal Ik hun bekendmaken.
7 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda en in de gevangenschap van Israël, en hen
opbouwen als vroeger.
8 Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben. Ik zal al hun
ongerechtigheden vergeven, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben, en waarmee zij tegen Mij in
opstand zijn gekomen.
9 Het zal voor Mij worden tot een vreugdevolle naam, tot roem en tot luister bij alle heidenvolken van de
aarde, die al het goede zullen horen dat Ik hun doe. Zij zullen beangst zijn en sidderen vanwege al het
goede en vanwege al de vrede die Ik het verschaf.
10 Zo zegt de HEERE: In deze plaats, waarvan u zegt: Zij ligt verwoest, zodat er geen mens en geen dier
meer is – in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat er geen mens,
geen inwoner en geen dier meer in te vinden is, zal weer gehoord worden
11 de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de
bruid, de stem van hen die zeggen: Loof de HEERE van de legermachten, want de HEERE is goed, want
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, en de stem van hen die in het huis van de HEERE een lofoffer
brengen. Ik zal namelijk een omkeer brengen in de gevangenschap van het land, zodat het weer wordt
als vroeger, zegt de HEERE.
12 Zo zegt de HEERE van de legermachten: In deze plaats – hij ligt verwoest, zodat er geen mens en geen
dier meer in te vinden is – en in al zijn steden zal weer een weideplaats voor herders zijn die de kudde
doen neerliggen.
13 In de steden van het Bergland, in de steden van het Laagland, in de steden van het Zuiderland, in het
land van Benjamin, in de omstreken van Jeruzalem en in de steden van Juda zullen de kudden weer
onder de handen van de teller doorgaan, zegt de HEERE.
14 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord gestand zal doen dat Ik gesproken
heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda.
15 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht
en gerechtigheid doen op aarde.
16 In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad
noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.
17 Want zo zegt de HEERE: Aan David zal het niet aan een man ontbreken die op de troon van het huis
van Israël zit,
18 en aan de Levitische priesters zal geen man voor Mijn aangezicht ontbreken die het brandoffer
brengt, het graanoffer in rook laat opgaan en het slachtoffer bereidt, alle dagen.
19 En het woord van de HEERE kwam tot Jeremia:
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20 Zo zegt de HEERE: Als u Mijn verbond met de dag en Mijn verbond met de nacht kunt verbreken,
zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn,
21 dan zal ook Mijn verbond met Mijn dienaar David verbroken kunnen worden, zodat hij geen zoon zal
hebben die koning is op zijn troon, en ook het verbond met de Levieten, de priesters, Mijn dienaren.
22 Zoals het leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet gemeten kan worden, zo talrijk
zal Ik het nageslacht van Mijn dienaar David maken, en de Levieten, die Mij dienen.
23 Het woord van de HEERE kwam tot Jeremia:
24 Hebt u niet gemerkt wat dit volk spreekt: De twee geslachten die de HEERE verkozen had, die heeft
Hij nu verworpen? Ja, zij verwerpen Mijn volk, zodat het voor hen geen volk meer is.
25 Zo zegt de HEERE: Als Mijn verbond met de dag en de nacht er niet is, als Ik de vaste orde van de
hemel en de aarde niet geregeld heb,
26 dan zal Ik ook het nageslacht van Jakob en van Mijn dienaar David verwerpen, zodat Ik uit zijn
nageslacht geen heersers over het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob zal nemen. Want Ik zal een
omkeer brengen in hun gevangenschap en Mij over hen ontfermen.

Jeremia kan maar moeilijk geloven in een gunstige wending.
We zien dit niet voor het eerst in het boek Jeremia. God heeft wel vaker voor een tweede maal eenzelfde
profetie laten horen. Dat is ook ditmaal het geval. De HEERE is er ook heel open over. Jeremia 33:1 Het
woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Jeremia, toen hij nog opgesloten zat op het
binnenplein van de wacht. Het had zomaar gekund dat Jeremia ditmaal een heel andere profetie ten deel
zou vallen, want hij kan daar niet weg. Hij zit daar vast, letterlijk en figuurlijk. Feitelijk is het echter geen
andere profetie, maar een herhaling van de profetie van het vorige hoofdstuk. Je kunt je afvragen
waarom de HEERE dit doet? Blijkbaar is het nodig. Weet je, wat Jeremia doet gebeurt vaak ongemerkt.
Hoe vaak overkomt ons niet hetzelfde? We hebben gebeden. We hebben bij God aangegeven wat ons
niet zint of wat ons vreemd voorkomt. Als het niet verandert wenden we ons bewust – of onbewust – af
van het gebed. We zijn het er niet mee eens. Of we kunnen het niet geloven of … nou ja in die richting.
Feit is dat we met de rug naar God toe gaan zitten. Op een gegeven moment word je je ervan bewust dat
je niet of nauwelijks meer bidt. Als we het goed begrijpen is dit de reden waarom Jeremia zich voor God
afsluit: Hij kon niet geloven wat God zei. Als we eerlijk zijn moeten we ons daar iets bij voor kunnen
stellen. Er is door de HEERE zo gehamerd op het aanbeeld van het oordeel dat de goede man zich
blijkbaar niet kan voorstellen dat God ook nog iets goeds peurt uit deze situatie.
Bidden voor de vrede van Jeruzalem

‘De straten van Jeruzalem, die nu verwoest zijn, waar mens noch dier meer leeft.’
De aanblik van Jeruzalem is zo troosteloos dat Jeremia – met de beste wil van de wereld – zich geen
herstel van de stad en het land kan voorstellen. Het is trouwens niet alleen Jeremia die beroofd lijkt van
elke sprankje hoop. Een zinnetje ligt bestorven op de lippen van de inwoners van Jeruzalem: ‘Zij ligt
verwoest, zodat er geen mens en geen dier meer is.’ In vers 10 en 12 kom je maar liefst driemaal deze
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uitspraak tegen die we overigens ook al hoorden in het voorgaande hoofdstuk. Opnieuw laat God weten
dat Hij daar heel anders over denkt. God heeft hoop voor de toekomst van de stad. Jeremia 33:10-12 Zo
zegt de HEERE: In deze plaats, waarvan u zegt: Zij ligt verwoest, zodat er geen mens en geen dier meer is
– in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat er geen mens, geen
inwoner en geen dier meer in te vinden is, zal weer gehoord worden de stem van de vreugde, de stem van
de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, de stem van hen die zeggen: Loof de
HEERE van de legermachten, want de HEERE is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, en de
stem van hen die in het huis van de HEERE een lofoffer brengen. Ik zal namelijk een omkeer brengen in de
gevangenschap van het land, zodat het weer wordt als vroeger, zegt de HEERE. Zo zegt de HEERE van de
legermachten: In deze plaats – hij ligt verwoest, zodat er geen mens en geen dier meer in te vinden is – en
in al zijn steden zal weer een weideplaats voor herders zijn die de kudde doen neerliggen. Het contrast is
groot, te groot, zo lijkt het. De vernietiging van vandaag in het licht van het herstel van morgen. Het gaat
de meeste mensen net even te snel. Zij zijn niet in staat een verbinding te leggen tussen het een en het
ander. De stemming is super negatief. Het zou niet verbazen wanneer ze dat aan de valse profeten te
wijten hebben. Zo gaat het immers vaak. De valse profeten waren te positief; ze wekten te hoge
verwachtingen. Toen die niet uitkwamen sloeg de stemming om. Hoezo uitverkoren volk? God had de
twee volken – Israël en Juda – verworpen. Jeremia 33:23,24 Het woord van de HEERE kwam tot Jeremia:
Hebt u niet gemerkt wat dit volk spreekt: De twee geslachten die de HEERE verkozen had, die heeft Hij nu
verworpen? Ja, zij verwerpen Mijn volk, zodat het voor hen geen volk meer is. Zover gaat Jeremia dan
weer niet. Het zijn de (andere) mensen die dit zeggen. Er was wellicht een tijd dat de inwoners van Juda
en Jeruzalem het nog vrolijk inzagen, maar op een gegeven moment is hun optimisme ver te zoeken. De
stemming slaat volledig om. Er is geen enkele hoop meer. Geen enkele verwachting. Die negativiteit lijkt
ook grip te hebben gekregen op de profeet Jeremia. En dat is niet goed. Dat klopt niet. Het was
misschien niet zo gunstig als de valse profeten deden voorkomen, het is ook niet zo ongunstig als het
volk het nu wil hebben. Er is hoop voor de toekomst.

Eerst het oordeel dan de genade
Wat speelde er nu bij Jeremia? Waarom was het nodig dat hij een tweede profetie kreeg om hem te
overtuigen. Jeremia is een mens zoals wij. En bij ons mensen gaat het vaak anders toe dan bij de HEERE.
Hoe zou dit bij ons toegaan? Wel, wanneer wij iemand straffen – gesteld dat iemand straf verdient – en
tegelijkertijd zien wij perspectief voor de toekomst van dezelfde persoon, dan zou het hem vermoedelijk
strafvermindering opleveren. De gunstige verandering in de toekomst zou direct te merken zijn aan een
milde beslissing voor het heden. Dat is bij de HEERE niet het geval. Van strafvermindering is geen sprake.
Het feit dat de HEERE toekomst ziet voor het volk van Israël en Juda en reeds toekomstmuziek laat
horen, doet niets af aan het feit dat het volk het snoeiharde oordeel moet ondergaan. De HEERE herhaalt
zijn vaste besluit ten aanzien van het vonnis nogmaals. Jeremia 33:4,5 Want zo zegt de HEERE, de God
van Israël, van de huizen van deze stad en van de huizen van de koningen van Juda die zijn afgebroken
voor de belegeringsdammen en voor het zwaard, waar ze zijn gekomen om te strijden tegen de
Chaldeeën: Het is om ze te vullen met de dode lichamen van mensen die Ik verslagen heb in Mijn toorn en

4
in Mijn grimmigheid, en omdat Ik Mijn aangezicht voor deze stad verborgen heb om al hun kwaad. De
afgebroken huizen en de paleizen dienen als munitie in de strijd tegen de oprukkende vijand. Met de
stenen uit de muren van het paleis kan men de stadsmuur verhogen, die door een hoge wal – door de
vijand opgeworpen – al bijna wordt bereikt. Het is de beschrijving van een uitzichtloze situatie voor de
gebouwen en de mensen. En de reden is ook niet onduidelijk. Dit overkomt hun vanwege al het kwaad
dat de inwoners hebben gedaan. De relatie tussen God en Zijn volk mag in de toekomst de 100%
naderen, op dit moment is hij de nul genaderd. Zoals een patiënt eerst door een operatie heen moet,
met alle risico’s en belastende omstandigheden – voordat gedacht kan worden aan herstel en een
nieuwe tijd van opbloei en leven – zo moet het volk van Jeruzalem en Juda blijkbaar eerst het vonnis van
de ballingschap ondergaan voordat er sprake kan zijn van terugkeer en wederopbouw van de stad en
land, die God hen in het vooruitzicht stelt. Hier is niets mis mee maar het is wel anders dan het onder
mensen – zelfs bij rechtszaken – vaak toegaat. Men zit – om iets te noemen – vaak maar 2/3de van een
straf uit. Dat is dan wel bij goed gedrag, ingegeven door de toekomst die men de betrokkene na de straf
gunt. Bij God zit een gedetineerde de volle straf uit, maar hij deelt dan vervolgens ook voor de volle
100% in de toekomstige perspectieven voor zijn leven. Mogelijk dat dit bij Jeremia ook speelt. Wat moet
hij zich op dat moment voorstellen bij de geweldige toekomstige relatie tussen God en Zijn volk, terwijl
daarvan – behalve in de belofte – niets maar dan ook niets te merken is. In het vorige hoofdstuk merk je
dat ook. Jeremia 32:24,25 Zie de belegeringsdammen! Zij zijn bij de stad gekomen om haar in te nemen,
en de stad is, vanwege het zwaard, de honger en de pest, in de hand van de Chaldeeën gegeven, die
tegen haar strijden. Wat U gesproken hebt, is gebeurd. En zie, U ziet het. Toch hebt U Zelf tegen mij
gezegd, Heere HEERE: Koop voor uzelf die akker voor geld en laat het door getuigen bevestigen. De stad
is echter in de hand van de Chaldeeën gegeven. Men kan zich afvragen waarom de HEERE de toekomstige
genade niet al een beetje laat doorsijpelen in de huidige tijd van oordeel. Het antwoord is wellicht dat
het oordeel van God – wat lange tijd niet serieus genomen werd door de bevolking – tot op de punt en
de komma moet worden uitgevoerd. Daar komt nog bij dat het volk dit oordeel vermoedelijk ook aan
den lijve moet ondervinden en doormaken wil het de HEERE in het vervolg serieus nemen en berouw
voelen en zich bekeren en groeien in ontzag voor God. Feit is inderdaad – om iets te noemen – dat
vermoedelijk niemand in Nederland de wet en de politie serieus zou nemen wanneer we niet
tegelijkertijd het zwaard van de overheid voelen. Geen bekeuring, geen bekering. Wanneer de HEERE
met de toekomstige genade het huidige oordeel zou verzachten, zou Hij geen reële indruk geven van de
ernst van de situatie en het definitieve karakter van het uiteindelijke eindoordeel over Israël en de
volken.
Het oordeel liegt er niet om

De God van Israël is de Schepper van hemel en aarde
Toch lijkt er – gezien Gods reactie – nog iets anders aan de hand te zijn. Als ik het goed begrijp kan de
profeet Jeremia niet geloven dat dit gaat gebeuren. Hij kan er met zijn verstand niet bij. En dat is ook wel
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weer te begrijpen. Wat wil het geval? Jeremia stuitte met de Woorden van God bij het volk op een muur
van verzet. De mensen hadden zulke harde koppen. Hij kon maar niet doordringen tot hun hart. Ze
wilden alles behalve God gehoorzamen. De gekste dingen deden ze – zoals hun kinderen offeren – maar
zich bekeren, geen denken aan. En dan schetst de HEERE een situatie in de toekomst dat diezelfde
mensen – of beter gezegd hun kinderen of kleinkinderen – totaal veranderd zullen worden. Zo anders
dat ze God gaan liefhebben boven al en hun naaste als zichzelf. Jeremia ziet dat niet gebeuren. Wie wil
God daarvoor mee brengen? En toch wil de HEERE dat Jeremia Hem gelooft. En dan hebben we het nog
niet over al die andere zaken zoals het nieuwe Jeruzalem en de telg uit het huis van David. We zullen ons
realiseren dat Jeremia getuige is van het dieptepunt van de relatie van God met Zijn volk. Hij kan zich een
hoogtepunt even niet indenken. God wil het Jeremia bewijzen. God wil dat hij er zeker van is. Ook al kan
hij zich er op dit moment niets bij voorstellen, als de HEERE het zegt dan is het gewoon zo. Als God het
belooft dan gebeurt het. Om te laten merken dat Hij bij machte is om het te doen wijst de HEERE naar de
Schepping. Hij heeft dat allemaal gemaakt. Hij – de Almachtige Schepper van hemel en aarde – is ook de
Verlosser van Zijn volk. Met de Naam HEERE = JAHWE verwijst God naar de Naam Die Hij bekendmaakte
aan Mozes vlak voordat Hij Zijn volk bevrijdde uit Egypte. Jeremia 33:2 Zo zegt de HEERE, Die het doet, de
HEERE, Die het vormt om het te bevestigen – HEERE is Zijn Naam. De Schepper is de Verlosser en
andersom. Als iemand twijfelt aan Gods macht moet hij maar aan de schepping denken. Het is zoals het
Credo zegt: Ik geloof in God de Almachtige Schepper van hemel en aarde. Voordat we naar de Verlosser
gaan, brengen we ons te binnen dat de HEERE de Maker is van alles wat er is.
Zo zegt de HEERE, Die het doet, de HEERE, Die het vormt om het te bevestigen.

Een profetie voor de profeet Jeremia persoonlijk.
Jeremia die, bij de vorige profetie zich in gebed tot God wendde – met zijn twijfel hoe hij de huidige
afbraak van stad en land moest rijmen met de toekomstige opbouw – heeft zich blijkbaar afgewend van
God. Zo gaat het soms ook tussen twee mensen als de een de ander even niet kan volgen. Je spreekt niet
meer tegen. Je komt niet langer in verweer. Het is erger: Je zegt gewoon niets meer. Jeremia zegt niets
meer tegen God. Dat wil in dit geval niet zeggen dat hij zich er bij neergelegd heeft of overstag is. Nee, hij
heeft zich afgewend. Dat wil de HEERE niet. Dat mag niet gebeuren. God roept Jeremia persoonlijk op
om te blijven bidden, ook al gaan de dingen die hij hoort hem boven het verstand. Jeremia 33:3 Roep tot
Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet. Het is
ditmaal geen profetie voor het volk maar een profetie voor de profeet Jeremia. Je kunt niet zeggen dat
Jeremia net zo denkt als alle andere mensen maar het scheelt niet veel. God scheert hem over een kam
met de andere mensen. God zegt: jullie. De HEERE bedoelt: Jij en het volk. God zegt niet zij, maar jij en
jullie. Jeremia denkt net zoals de mensen. Kijk maar. Jeremia 33:10 Zo zegt de HEERE: In deze plaats,
waarvan u zegt: Zij ligt verwoest, zodat er geen mens en geen dier meer is. Ook verderop daagt de HEERE
Jeremia persoonlijk uit. Nogmaals: De HEERE heeft het hier niet tegen het volk maar tegen Zijn profeet.
God zegt zoiets als: ‘Jeremia als u het ritme van dag en nacht kunt veranderen, dan zal er iets veranderen
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aan mijn beloften voor de toekomst, maar – denken wij – dat kan Jeremia niet. Dus het gaat allemaal
door.’ Zo vast als de natuurwet zo vast staat dit plan van God voor de toekomst van Israël. Maar in de
Statenvertaling zien we de grondtekst en merk je dat de HEER het persoonlijk tegen de profeet heeft.
Statenvertaling Jeremia 33:19 En het woord van de HEERE kwam tot Jeremia: Zo zegt de HEERE: Als u
Mijn verbond met de dag en Mijn verbond met de nacht kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet meer
op hun tijd zullen zijn, dan zal ook Mijn verbond met Mijn dienaar David verbroken kunnen worden, zodat
hij geen zoon zal hebben die koning is op zijn troon, en ook het verbond met de Levieten, de priesters,
Mijn dienaren. Is het erg dat de HEERE Zijn profeet persoonlijk moet overtuigen van Zijn
toekomstplannen? Het zegt wel iets over de onvoorstelbaarheid van Gods plan. Het zegt ook wel iets
over het karakter van het geloof. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een
bewijs van de zaken die men niet ziet, zegt Hebreeën 11:1 Zoals de Heere Jezus van de zussen van
Lazarus – terwijl de lijklucht hen de adem bijna beneemt – vraagt om te geloven in de opstanding
(Johannes 11:40), zo vraagt God van Jeremia om te geloven in het herstel van alle dingen terwijl
Jeruzalem er verwoest bijligt. Het geloof laat zich niet uit zijn doen brengen door de realiteit maar hecht
zich aan Gods Woord en aan Zijn beloften. We moeten het verhaal misschien iets bijstellen. Jeremia is
het wel eens met de mensen in Jeruzalem dat het er erg troosteloos uitziet. Jeremia voelt dat net zo en
hij vraagt zich af waarom God dat niet begrijpt? Maar Jeremia gaat niet zover dat hij het heeft over de
verwerping van Israël. Zo voelt het volk het wel. ‘God heeft ons verworpen’, dat is wat de mensen
zeggen. Nu is er ook weer duidelijk een verschil voelbaar tussen Jeremia en de mensen. Jeremia 33:23,24
Het woord van de HEERE kwam tot Jeremia: Hebt u niet gemerkt wat dit volk spreekt: De twee geslachten
die de HEERE verkozen had, die heeft Hij nu verworpen? Ja, zij verwerpen Mijn volk, zodat het voor hen
geen volk meer is. Ook dat zien de mensen echt niet goed. God heeft Zijn volk niet verworpen,
integendeel. Hij heeft grote plannen met hen.

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden.
God belooft een gunstige wending aan de geschiedenis.
De beloften die de HEERE het volk doet – vooral vanaf Jeremia 31 – worden herhaald. Toekomstige vrede
en voorspoed is de pleister op de wonde die geslagen is bij de verwoesting van de stad Jeruzalem. De
toekomst zal het verleden doen vergeten. God belooft een gunstige wending aan de geschiedenis te
geven zodat Israël en Juda weer het volk wordt als vanouds. Jeremia 33:6,7 Zie, Ik ga haar herstel en
genezing bevorderen, Ik zal hen genezen: een overvloed van duurzame vrede zal Ik hun bekendmaken. Ik
zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda en in de gevangenschap van Israël, en hen
opbouwen als vroeger. Het volk van God ondergaat het rechtvaardige vonnis van de HEERE – de
ballingschap – maar blijkbaar is dit toch onvoldoende voor de uitdelging van de werkelijke schuld die het
op zich geladen heeft. Wat de HEERE in Jeremia 31:34 beloofde – Ik zal hun zonden vergeven en nooit
meer denken aan wat ze hebben misdaan – zal Hij hen schenken. Ook al wisten ze heel goed dat ze fout
waren, de onbewuste maar ook de bewuste zonden zal God hen vergeven. Jeremia 33:8 Ik zal hen
reinigen van al hun ongerechtigheid, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben. Ik zal al hun
ongerechtigheden vergeven, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben, en waarmee zij tegen Mij in
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opstand zijn gekomen. Jeruzalem was voor God de plaats waar Hij eer en ontzag mee inlegde. De
omgeving keek in het begin met jaloezie naar de plaats waar God Zijn Naam deed wonen te midden van
Zijn eigen volk. In de tijd van David en Salomo was het voor de HEERE een heerlijkheid om in Jeruzalem
te wonen. Het was dan ook verre van gemakkelijk om – met de ogen van de hele wereld op Zich gericht –
het eigen volk zo zwaar te moeten straffen vanwege hun zonden. Het voelde als vernedering. De hele
omgeving sprak er schande van. Men floot tussen de tanden als men in het voorbijgaan een glimp van de
stad opving. Maar dat zal veranderen. God zal in de toekomst weer eer inleggen met de stad waar Hij
Zelf gaat wonen. De volken die lange tijd hun afschuw uitspraken zullen weer met respect en ontzag over
Jeruzalem spreken. Jeremia 33:9 Het zal voor Mij worden tot een vreugdevolle naam, tot roem en tot
luister bij alle heidenvolken van de aarde, die al het goede zullen horen dat Ik hun doe. Zij zullen beangst
zijn en sidderen vanwege al het goede en vanwege al de vrede die Ik het verschaf. Het gewone leven zal
zijn loop weer nemen. Wat heet gewoon. Men zal de bruid en de bruidegom weer horen in hun lied,
wanneer hun verbintenis voor het leven wordt gesloten voor Gods Aangezicht. De woestenij van dit
moment doet niets af aan de heerlijkheid van straks. De trouw van God – die ook het huwelijk stempelt –
wordt weer bezongen. Zoals in 2 Kronieken 5 bij de inwijding van de eerste tempel Gods trouw werd
bezongen – De HEERE is goed, eeuwig duurt Zijn trouw, – zo zal ook na de ballingschap Gods liefde en
trouw worden bezongen. En dat ongeacht hoe de tempel er op dat moment bijstond. Jeremia 33:10,11
Zo zegt de HEERE: In deze plaats, waarvan u zegt: Zij ligt verwoest, zodat er geen mens en geen dier meer
is – in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat er geen mens, geen
inwoner en geen dier meer in te vinden is, zal weer gehoord worden de stem van de vreugde, de stem van
de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, de stem van hen die zeggen: Loof de
HEERE van de legermachten, want de HEERE is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, en de
stem van hen die in het huis van de HEERE een lofoffer brengen. Ik zal namelijk een omkeer brengen in de
gevangenschap van het land, zodat het weer wordt als vroeger, zegt de HEERE. God maakt het weer
zoals het vroeger was.
Het zal voor Mij worden tot een vreugdevolle naam, tot roem en tot luister bij alle heidenvolken van de aarde.

De koning en de priester
Als het over de toekomst gaat van Gods volk, gaat het vaak over de koning en over de priester. Zo ook
hier. We waren al in de tempel met het lied van bruidegom en bruid maar de HEERE houdt nog even vast
aan het huis waar Hij Zijn Naam doet wonen. Dat doet de HEERE door te vertellen dat er in de omgeving
– die er op dit moment niet goed bijstaat – weer herders zullen rondtrekken met hun kudde. Van de
schapen wordt iets bijzonders verteld namelijk dat ze onder de tellende hand van de herder de
schaapskooi ingaan. Het kan maar zo dat de herder wil weten of er mogelijk nog schapen achtergebleven
zijn onderweg. Maar dit beeld van de tellende herder, verwijst nog meer naar de beslissing om elk tiende
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schaap aan de tempel af te staan voor de offerdienst. We vinden dit voorschrift in Leviticus 27:32 En alle
tienden van runderen en kleinvee, van alles wat bij de telling onder de staf doorgaat, het tiende is heilig
voor de HEERE. God ziet met blijdschap dat in de toekomst de tempeldienst goede voortgang mag
hebben omdat bij de priesters en de Levieten – voor de dienst van de HEERE en voor eigen gebruik –
voldoende dieren worden aangeleverd. Jeremia 33:12,13 Zo zegt de HEERE van de legermachten: In deze
plaats – hij ligt verwoest, zodat er geen mens en geen dier meer in te vinden is – en in al zijn steden zal
weer een weideplaats voor herders zijn die de kudde doen neerliggen. In de steden van het Bergland, in
de steden van het Laagland, in de steden van het Zuiderland, in het land van Benjamin, in de omstreken
van Jeruzalem en in de steden van Juda zullen de kudden weer onder de handen van de teller doorgaan,
zegt de HEERE. Het is niet alleen de dienst van de priester, maar ook die van de koning die in volle glorie
wordt hersteld. De HEERE had namelijk aan koning David beloofd dat hij een eeuwig koningschap zou
ontvangen. Aan David werd door de profeet Nathan namens de HEERE plechtig beloofd dat er altijd
iemand uit het huis van David op de troon van Israël zou zitten. De zogenaamde Nathansbelofte vind je
in 2 Samuel 7:16 Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal
voor eeuwig zeker zijn. De profeten Jesaja en Jeremia en Zacharia herinneren het volk aan die
verwachting die door de HEERE gewekt is. In die tijd staat de stamboom van David er slecht voor. Hij is
omgehouwen als een echte boom. Na de ballingschap is er geen erfgenaam van David op de troon.
Sterker, er is helemaal geen troon meer in Israël. Maar volgens Gods belofte komt die koning in de lijn
van David er wel. De HEERE spreekt van een telgje oftewel een rankje dat zal opschieten uit de
omgehouwen tronk van Isaï. Een prachtige metafoor met de stamboom in gedachten. Uit de stomp van
de boom dat nog boven de grond staat zal na verloop van eeuwen opeens een nieuw jong twijgje
opschieten, de zoon van David. Jeremia 33:14,15 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik het
goede woord gestand zal doen dat Ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. In
die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en
gerechtigheid doen op aarde. Wie zich afvraagt hoe de HEERE hier de priester en de koning verbindt kan
denken aan de Heere Jezus, de Zoon van David, Die niet kwam om te heersen, maar om te dienen en Die
Zijn leven gaf als losprijs voor velen. Marcus 10 Jezus Christus is de koning Die Zich als priester opoffert
voor de zonden van Zijn volk. De HEERE is onze gerechtigheid, kan ook Paulus zomaar zeggen in 1
Korintiërs 1:30 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en
gerechtigheid, heiliging en verlossing. Jeremia was Paulus al voor, als hij namens de HEERE de Naam van
de toekomstige stad Jeruzalem bekend maakt: ‘DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID’. Niet toevallig noemt
Jeremia dit in één adem met de koning en de priester met zijn offers. Jeremia 33:16-18 In die dagen zal
Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE
ONZE GERECHTIGHEID. Want zo zegt de HEERE: Aan David zal het niet aan een man ontbreken die op de
troon van het huis van Israël zit, en aan de Levitische priesters zal geen man voor Mijn aangezicht
ontbreken die het brandoffer brengt, het graanoffer in rook laat opgaan en het slachtoffer bereidt, alle
dagen.
Altijd een koning uit het huis van David en priesters van uit de levitische priesters.
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De koning en de priester direct na de ballingschap
Opvallend genoeg komen we de koning en de priester ook al tegen direct na de ballingschap; de
hogepriester Jozua en de nazaat van David, Zerubbabel. Zerubbabel is trouwens geen koning geworden.
Hij was stadhouder in Jeruzalem namens de Perzische regering. Hij was er dichtbij, zou je kunnen zeggen.
Feit is dat bij iemand als de profeet Zacharia deze hogepriester en koningszoon de metafoor vormt van
de toekomstige koning-priester die de HEERE – ook via Zacharia – aankondigt als de telg. Beiden – Jozua
en Zerubbabel – vormen de olijfbomen die de zevenarmige kandelaar in de tempel van lampolie
voorzien. Zacharia 4:12-14 En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die
twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? Toen sprak Hij tot
mij: Weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei: Nee, mijn Heere. Daarop zei Hij: Dat zijn de twee
gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan. Ook hier is er die directe link tussen de koning en de
priester en de uitdelging van de schuld van het volk. Zacharia 3:8,9 Luister toch, hogepriester Jozua, u en
uw vrienden die vóór u zitten – zij zijn immers een wonderteken – want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT,
doen komen. Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen
zeven ogen zijn. Zie, Ik zal er Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal
de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. De koning en de priester vormen in de persoon
van onze Heere Jezus Christus een eenheid. In Zijn strijd tegen de duivel zien we hem vooral in zijn
koninklijke gestalte. Je moet dan denken aan Jezus naam: Heere of Heer = Kurios zoals Hij in het Grieks
heet. Ook de keizer werd kurios = heer genoemd. Er waren koningen in de tijd van Jezus zoals Herodes
bijvoorbeeld. We komen deze Herodes voor het eerst tegen in de evangeliën als de wijzen op zoek zijn
naar de koning van de Joden. Mattheus 2:2 Koning Herodes schrikt ervan. De Heere Jezus wordt in
verband gebracht met de koning. Zoals bij zijn geboorte als Hij ‘Zoon van David’ genoemd wordt. Lucas
1:31-33 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal
groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn
vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk
zal geen einde komen. Ook vertelt de Heere Jezus in Mattheus 18 de gelijkenis van de koning die
rekenschap vraagt van zijn dienaren en later nog een gelijkenis in Mattheus 22 van de koning die een
bruiloftsmaal voor zijn zoon organiseert. Voor de inwoners van Jeruzalem – die een beetje Bijbelvast zijn
– vereenzelvigt de Heere Jezus zich met de profetie van de beloofde koning uit Zacharia als Hij op een
ezeltje de stad binnenrijdt. Mattheus 21:5 Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u,
zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En – last
but not least – de aanklacht van de Joden tegen Jezus bij Pilatus: ‘Deze Jezus beweert dat hij de koning
der Joden is.’ Heel opmerkelijk. Zij hadden vooral een probleem met het God-zijn van Jezus. Daar
hoefden ze bij Pilatus natuurlijk niet mee aan te komen. Die zou in dat geval gezegd hebben dat ‘dat een
religieus probleem is’ en dat ze dat zelf maar moesten uitzoeken. Maar ‘koning der Joden’, ja dat is een
politieke issue. Dus moest hij wel. Wie zich afvraagt of dit nu feitelijk wel juist is zal het er mee eens zijn
dat wanneer Jezus Messiaanse pretenties had, het koningschap daar zeker onder viel. Tegenover Pilatus
zegt Jezus ‘dat Zijn koningschap niet van deze wereld is.’ Johannes 18:36,37

INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum)
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Pilatus raakt onder de indruk van Jezus maar kan niet aan een veroordeling tot kruisiging ontkomen.
Boven het kruis laat hij een bordje plaatsen met de tekst: Jezus van Nazareth Koning der Joden en dat
ook nog in drie talen zodat het niemand kon ontgaan. Afgekort INRI (Iesous Nazarenous Rex Ioudaioi). De
Joden probeerden de tekst nog te wijzigen – er moest niet staan ‘koning der Joden’, maar dat hij dit
gezegd had – maar Pilatus gaf niet thuis. Wat hij had geschreven, wilde hij niet aanpassen.
Jezus is Heere
Hoewel de benaming koning en Zoon van David dus wel degelijk in het Nieuwe Testament te vinden is,
lijkt de favoriete naam van Jezus toch een andere te zijn namelijk Heere, Kurios. Meestal wordt Jezus
Heere = Kurios genoemd. Waarom dit gebeurt, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk speelt het een rol dat
de koning ondergeschikt is aan de keizer, zoals koning Herodes, en dat de keizer met de naam kurios
betiteld werd. Met andere woorden omdat de naam koning gedevalueerd was, zou de Bijbel gekozen
kunnen hebben voor de naam van de hoogste aardse leider op dat moment en dat is de kurios=Heer.
Wellicht speelt er nog een andere reden. God werd in het Oude Testament aangesproken in het gebed
met de titel Adonai = Heere. In het Grieks van het Nieuwe Testament wordt dit Kurios. Als de apostel
Paulus kennelijk een openbaring van God ontvangt – dat is zijn conclusie als hij een stem vanuit de hemel
hoort – vraagt hij: Wie bent u Heere = Kurie? Handelingen 9:3-5 En terwijl hij onderweg was, gebeurde
het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, en toen hij
op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En
hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. 1 Korintiërs 12:3 De Naam Heere
= Kurios – is de Naam die twee dingen duidelijk maakt: Jezus is de aardse en hemelse koning, Hij is God
en mens. Jezus heeft het meest afgezien. Hij legde het gode-gelijk-zijn af. Hij werd mens. Als mens heeft
Hij Zich door aan een kruis te sterven ook nog eens vereenzelvigd met de grootste zondaar. Juist
vanwege Zijn onbaatzuchtig en opofferende liefde voor de mensheid is Hij ook degene die het meest
verhoogd is door God.
Jezus is Heere
Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van
God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door
de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een
mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de
kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken
boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die
op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot
heerlijkheid van God de Vader. Filippenzen 2:5-11

Hoewel de naam Heere de naam koning een beetje van zijn plaats lijkt te verdringen, is die toch niet
helemaal weg. Zo zal op de dag – van het definitieve oordeel en de definitieve redding van de nieuwe
mensheid – Jezus Zijn koningschap overhevelen naar de Vader. 1 Korintiërs 15:22-24 Want zoals allen in
Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde:
Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij
het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en
kracht heeft tenietgedaan.
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De Heere Jezus kwam om 1. de duivel te verslaan, 2. de schuld te dragen en 3. de dood te overwinnen.
1. De verlossing van de satan.
De eerste brief van Johannes geeft aan wat het doel is van Christus’ komst op aarde: de satan verslaan. 1
Johannes 3:8 Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
Dat dit Jezus’ doel was is goed te merken aan Zijn optreden. In de eerste plaats moeten de demonen
wijken bij ieder mens die bij Jezus zijn toevlucht zoekt. Maar ook is er – al direct in het begin – de
confrontatie met de satan zelf. De Heere Jezus is nog niet geboren of zijn tegenstander de duivel springt
Hem op de nek. De boze moet iets voorvoeld hebben van het koninklijke priesterschap, want in de
beproeving daagt hij de Heere Jezus uit om van stenen brood te maken en voor hem te knielen als
machthebber op aarde en van het tempeldak te springen. De Heere gaat niet in op de avances van de
satan die zijn definitieve aanval uitstelt tot later.
De tegenstanders van de Heere Jezus willen Hem vergelijken met de kwade macht, maar Jezus begrijpt
niet goed hoe ze daarbij komen. Als Jezus een kwade macht zou zijn – die boze geesten uitwerpt – dan
zou de satan tegen zichzelf verdeeld zijn. Het is andersom. Hij, Jezus heeft de satan verslagen en haalt
heel zijn huis overhoop. Marcus 3:22-27 En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden:
Hij heeft Beëlzebul, en: Door de aanvoerder van de demonen drijft Hij de demonen uit. En Hij riep hen bij
Zich en zei tegen hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen
zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan
dat huis niet standhouden. En als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet standhouden,
maar is dat zijn einde. Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij
niet eerst de sterke bindt; en dan kan hij zijn huis leegroven. Vlak voor het einde doet God een stap terug
– Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Lucas 22:53 – en ontvangt de duivel de macht over
Jezus en hij doet wat hij altijd al wilde, namelijk de Zoon van God (laten) doden. Hij maakt Judas en het
Sanhedrin en Pilatus tot medewerkers aan het duivelse plan om de Heere Jezus Christus te laten
kruisigen. De satan denkt dat hij een beslissende klap heeft uitgedeeld, maar het tegenovergestelde is
het geval.
2. De verlossing van de zonde.
De satan blijkt tegen wil en dank medewerking verleend te hebben aan Gods plan. 1 Korintiërs 2:7,8 Een
wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden,
zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Door onschuldig te sterven aan het kruis
heeft de Heere Jezus – als de tweede Adam – de schuld van de mensheid weggedragen. De satan had de
mens en de mensheid in zijn greep gekregen vanwege de zonde van de mens en het vonnis dat God
reeds in het paradijs op de zonde had gezet: de dood. De satan moet ieder mens die gelooft in de Heere
Jezus loslaten, omdat de schuld van die mens is voldaan en hij niet langer onder het vonnis van God
leeft. Het is de gerechtigheid van Christus waardoor wij gered worden. Jeremia 33 is er vol van. Jeremia
33:15,16 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal
recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd
wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID. Nu de mensen in feite
bevrijd zijn van schuld moet de satan ze loslaten en gaan ze over van de macht van de duisternis naar het
krachtenveld van het licht. Dankzij de verzoening van onze zonden heeft de Heere Jezus ons vrijgekocht
uit de greep van de boze. Hij heeft de losprijs voor ons leven betaald met Zijn kostbare bloed. Marcus
10:45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn
ziel te geven als losprijs voor velen. Jezus geeft dit als reactie op de wens van zijn neven Johannes en
Jacobus om aan Jezus’ rechter- en linkerhand te zitten in Zijn Koninkrijk. Dankzij de verlossing van hun
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schuld gaan de gelovigen het Koninkrijk van God binnen. De Heere Jezus Die aan de rechterhand van God
zit, regeert de gelovigen door Zijn Woord en Geest. Hij moet wachten tot al Zijn vijanden gemaakt zijn tot
een voetbank voor zijn voeten. Jezus is Heere. Johannes kan in 1 Johannes 3:8 met goed recht zeggen dat
de Heere de werken van de duivel kwam verbreken. Mattheus legt de focus ergens anders, namelijk bij de
zonde van de mens: Jezus is gekomen om ons van onze zonden te bevrijden. Mattheus verzint dit
overigens niet zelf, maar geeft nauwkeurig de woorden door die de engel tot Jozef sprak voorafgaande
aan de geboorte van de Heere Jezus. Mattheus 1:20,21 En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de Naam
Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
3. De verlossing van de dood
Paulus heeft natuurlijk ook geen ongelijk als hij als doel van Jezus’ komst en optreden de overwinning op
de dood ziet. 1 Korintiërs 15:55-57 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel
nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de
overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Die drie hangen nauw samen: de dood, de schuld en
de satan. Vanwege zijn zonde tegen God liep de mens tegen Gods oordeel aan: de dood. Omdat de
mensen hun oren hadden laten hangen naar de satan, kreeg hij de mensheid in zijn macht met die twee
wapens: de schuld en de dood. Door het wapen van de schuld uit satans handen te slaan verloste Jezus
ons van het doodvonnis en geeft Hij in principe aan ieder mens de mogelijkheid te ontsnappen uit de
greep van de satan. Hebreeën 2:14,15 verwoordt de verlossing door de Heere Jezus kernachtig: Omdat
nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die
de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de
dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. De koning overwint de vijand via de
weg van de priester. Door met de kruisiging de schuld van de wereld te dragen neemt de Heere Jezus het
vonnis van de dood weg. Op deze wijze ontneemt Hij de satan de wapens waarmee deze ons gevangen
hield en verlost Hij ons uit de macht van de duisternis en brengt ons binnen in het Koninkrijk van het
licht.
Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus: Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven?

Melchisedek de priester-koning
De verbinding tussen de koning en de priester in de persoon van onze Heere Jezus Christus, is al heel
vroeg in de geschiedenis gemaakt in de persoon van Melchizedek. Melchizedek is de geheimzinnige
persoon die in het leven van Abraham opduikt op het moment waarop die zijn neef Lot heeft bevrijd.
Abraham geeft tienden aan deze Melchizedek, door wie hij gezegend wordt. Letterlijk betekent de naam
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Melchizedek = koning der gerechtigheid. Niet alleen in de naam van deze priesterkoning, maar ook in de
dingen die hij zegt en doet wordt duidelijk dat we aan de ene kant te maken hebben met een koning en
aan de andere kant met een priester. Genesis 14:18-20 En Melchizedek, de koning van Salem, bracht
brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste.
Abraham geeft tienden aan Melchizedek

Belangrijker nog – dan dat wij een zekere overeenkomst van deze Mechizedek in de tijd van Abraham
met onze priester-koning de Heere Jezus zien – is de Hebreeënschrijver. Deze gebruikt meer dan een
hoofdstuk in zijn brief om duidelijk te maken dat de Heere Jezus niet in de lijn van Aarons priesterschap,
maar dat van Melchizedek heeft geopereerd. Hij is de koning Die Zijn leven gaf om de schuld van de
mensheid te delgen en koning te worden over een volk dat Hem bijzonder toegewijd is. Het volk van de
Heere leeft niet alleen uit de vergeving van de zonden, maar probeert ook het goede spoor te houden
door het licht en de kracht van de Heilige Geest. Dit is wat de Hebreeënschrijver over Melchizedek
vertelt. Hebreeën 7:1-3 Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de
allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen, en
zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij – aldus de
vertaling van zijn naam – koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is
koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en
ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Onze
Heere Jezus Christus is hogepriester in de lijn van deze koning-priester Melchizedek. Het
hogepriesterschap van Aaron voldeed niet omdat hij een vergankelijk mens was die ook voor zijn eigen
zonden offers moest brengen. Wat nodig was: een eeuwig priesterschap met een hogepriester die
zonder zonde is en die met één offer voor altijd voor de schuld van de wereld kon volstaan. Het
priesterschap in deze andere lijn wordt door Psalm 110 voorbereid. Psalm 110:4 De HEERE heeft
gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van
Melchizedek. De hogepriesterlijke familie uit het geslacht van Aaron was nodig om vertrouwd te raken
met het huis van God en de taken van priester en de offers maar schoot te kort om een eeuwige
verlossing tot stand te brengen. De Hebreeënschrijver is daar duidelijk over. Hebreeën 7:11-28 Als dan
door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden – want onder dit
priesterschap had het volk de wet ontvangen – waarom was het dan nog nodig dat er een andere Priester
naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, Eén van Wie niet gezegd kan worden dat Hij naar de
ordening van Aäron was? (..) maar Hij is het geworden met het zweren van een eed door God, Die tegen
Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester in
eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek – in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter
verbond. En zij zijn wel in groten getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden
altijd te blijven, maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen
overgaat. Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft
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om voor hen te pleiten. Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet,
afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de
hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van
het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. Want de wet stelt
mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het woord van de eed die na de wet
gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is.
Jezus is onze hoogste profeet, eeuwige koning en enige hogepriester.
Misschien is er iemand die er van opkijkt dat de Heere Jezus, behalve de zoon van David ook
hogepriesterlijke aspiraties had. Jezus is de Gezalfde van de HEERE of anders gezegd: De Messias. Er
waren drie soorten mensen die gezalfd werden in de tijd van het Oude Testament. Het waren de
koningen, de priesters en de profeten. Met de zalving ontvingen zij een bijzondere gave van de Heilige
Geest om het werk – dat zij namens de HEERE deden – goed te kunnen doen. Van koning David is de
zalving en de vervulling door de Heilige Geest bekend. 1 Samuel 16:12,13 De HEERE zei: Sta op, zalf hem,
want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest
van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. De Heere Jezus is bij Zijn Doop in de
Jordaan door Johannes van Godswege gezalfd tot koning en profeet en hogepriester. Het is de apostel
Petrus die de doop van Jezus toepast op de roeping tot Messias en de zalving met de Geest. Handelingen
10:37,38 U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt
heeft: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land
doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was
met Hem. Zalving = Hebreeuws Mesjiach = Grieks Christos. De Heere verenigde de drie roepingen in Zijn
persoon.
Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest

Jezus is koning en profeet en hogepriester
‘Zoon van David’ zo wordt de Heere aangeroepen door de blinde man bij Jericho. Marcus 10:47 En toen
hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Zoon van David,
ontferm U over mij! Maar de mensen schatten Jezus ook in als profeet. De Heere deed aan een profeet
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denken, iemand zoals Jeremia. Jezus vroeg aan de leerlingen of ze ook wisten waar de mensen Hem voor
hielden? Mattheus 16:13,14 Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan
Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen: Johannes
de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Maar – en dat is ons punt –
de Heere Jezus bemoeide Zich als hogepriester ook duidelijk met de tempel. Bekend is de geschiedenis
waarin de Heere de geldhandelaren en verkopers van het tempelplein van de heidenen wegjaagt en hun
tafels omkeert. Volgens de Heere Jezus moet de tempel een gebedshuis zijn en geen marktplein. Men
vroeg de Heere nadrukkelijk om zijn bevoegdheid, maar Die gaf de Heere niet prijs. Hij schaamde Zich er
niet voor, maar wist vooraf dat ze Hem toch niet geloofden. Hij had namelijk Zijn bevoegdheid uit de
hemel van God ontvangen. Omdat ze Hem toch niet serieus zouden nemen, beantwoordde de Heere hun
vraag met een wedervraag: ‘Of de doop van Johannes uit de hemel was of uit de aarde?’ Nou dat wisten
ze niet, zeiden ze. Als ze hadden geantwoord: ‘Uit de hemel’, dan had Jezus gevraagd waarom ze dan
niet in hem geloofden. En als ze geantwoord hadden; ‘Uit de mensen’, kregen ze ruzie met het volk dat
hoog opkeek tegen Johannes de Doper. Ze voelden op hun klompen aan dat ze zich zelf met hun
antwoord hoe dan ook in verlegenheid zouden brengen, dus ontweken ze de vraag. ‘Nou zei Jezus, dan
geef Ik ook geen antwoord.’ Nog meer indruk maakte een uitspraak van Jezus over de tempel. Jezus had
namelijk gezegd: ‘Breek deze tempel af en Ik bouw Hem weer op na drie dagen.’ Het werd later nog een
van de aanklachten tegen de Heere. Dat Hij dat gezegd had. Mattheus 26:61-63 Maar ten slotte kwamen
er twee valse getuigen, die zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie
dagen opbouwen. Men reageerde inderdaad redelijk geschokt toen de Heere dit zei, want er was tig jaar
over de tempel gebouwd. Maar de Heere doelde – zo lezen we bij Johannes – op de tempel van Zijn
lichaam. Sterker dan bij de voorgaande confrontaties met de tempel, zien we hier dat de Heere Zich
vereenzelvigt met de tempel. Hij is de tempel. En in Zijn dood en opstanding vervangt Hij het hele
tempelgebeuren en de offers die nodig zijn om de zonden van de mensen te verzoenen en Gods wonen
bij de mensen mogelijk te maken. De relatie tussen de Heere Jezus en Melchizedek – als priester-koning
– is iets wat dus niet alleen uit het boek Hebreeën naar voren komt, maar dit wordt bevestigd door de
eigen geschiedenis van de Heere en Zijn eigen woorden. In Johannes 2 vinden we de hele geschiedenis.
De tempelreiniging
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Johannes 2:13-22 En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. En Hij trof in de
tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten. En
nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de
runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om. En Hij zei tegen
hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een
huis van koophandel. En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: De ijver voor Uw huis heeft
mij verslonden. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem: Welk teken laat U ons zien dat U het
recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie
dagen zal Ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en
Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. Toen Hij dan uit
de doden was opgewekt, herinnerden Zijn discipelen zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en geloofden
zij de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Jezus is de tempel en de hogepriester en het altaar
en het offer. Hij neemt in Zijn sterven en opstanding de functie van de tempel over en schenkt
verzoening van zonden en de inwoning van God door de Heilige Geest aan ieder gelovig mens.
De Heere Jezus schenkt verzoening van schuld en vernieuwing door de Heilige Geest.
De verwachting van deze profetie in Jeremia over de telg uit het huis van David verwijst ons
onmiskenbaar naar de Heere Jezus Christus. Hij is de priester-koning die door Zijn verzoenend lijden en
sterven een eeuwige verlossing tot stand heeft gebracht. Christus heeft bij zijn Hemelvaart de verlossing
van de gelovigen bevestigd in de hemelse tabernakel, waar die van Mozes een kopie van was. In Exodus
25:9 zegt God tegen Mozes: Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een
ontwerp van al zijn voorwerpen, zó moet u het maken. God geeft Mozes op de berg een kijkje in de
hemel. Mozes ziet de hemelse tabernakel. De Heere Jezus is als hogepriester met het bloed van het
eeuwige verbond het hemelse heiligdom binnengegaan en heeft voor eens en voor altijd de verzoening
tot stand gebracht. Hebreeën 9:11,12 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de
toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met
handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren,
maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een
eeuwige verlossing teweeggebracht. Vanuit deze hemelse werkelijkheid loopt een verbinding naar het
volk van God op aarde.
De Heilige Geest

Feitelijk is iedere christelijke gemeente door de verzoening van de zonden een tempel van de Heilige
Geest geworden. Paulus onderstreept deze geweldige realiteit in de eerste brief aan de Korintiërs 3:16
Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? In 1 Korintiërs 6:19 herhaalt de
apostel deze woorden nog eens voor ieder christen persoonlijk en voegt er het volgende aan toe: U bent
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immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Het valt op
dat deze twee uitspraken een waarschuwend en een bemoedigend karakter hebben. ‘Adeldom
verplicht’, zou je kunnen zeggen. Als de Heere God door Zijn Geest in ons woont, dan mag de HEERE toch
rekenen op onze toewijding en respect. Blijkbaar is niet iedereen zich bewust van de kostbare lading die
de gelovige ontvangen heeft in de persoon van de Heilige Geest. Toch zijn – in de reiniging door het
bloed van Christus en de vernieuwing door de Heilige Geest – de beloften van het Nieuwe Verbond kort
en goed beschreven. Je merkt dat bijvoorbeeld bij Titus 3:3-7 Want ook wij waren voorheen
onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in
slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze
Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken
van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de
wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten
door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden
worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is het Nieuwe Verbond – zoals
aangekondigd in Jeremia 31 – wat ook voor de Hebreeënschrijver het centrale thema is.
Het bad van de wedergeboorte

Het Nieuwe Verbond
Het Nieuwe Verbond lijkt vervuld te worden in de persoonlijke verandering van mensen. Het Evangelie
van de Heere Jezus doet wat met gelovige mensen. Zij/wij komen in een goede relatie met God te staan.
Dat kan omdat onze zonden vergeven worden en wij door de Heilige Geest een andere instelling hebben
gekregen. We zijn niet langer opstandig en geneigd tot ongehoorzaamheid aan God. We groeien
daarentegen in liefde voor God en de mensen om ons heen en als we in de fout gaan hebben we daar
zwaar spijt van. We zoeken elke dag de verzoening van onze zonden maar hopen en bidden ook vurig om
de Heilige Geest voor een andere instelling. We bidden of God ons wil helpen in de strijd tegen de zonde
en de duivel die nog steeds een realiteit vormen ook in ons leven. Daarmee lijkt het Oude Verbond dat
gekenmerkt werd door de beloften van volk en land, geïndividualiseerd te worden. Ogenschijnlijk speelt
het volk en het land geen rol meer, maar gaat het enkel en alleen om de persoonlijke veranderingen van
het hart en het geweten van de gelovige. Toch is dit niet een juiste zienswijze. Integendeel, de mensen
die door de verzoening en de Heilige Geest worden veranderd, worden juist het volk van God genoemd.
Van hen zegt de HEERE: ‘U bent Mijn volk en Ik ben Uw God.’ Bij al de profetieën over het Nieuwe
Verbond komen we deze uitspraak van de HEERE tegen. Door de zonde is de band tussen God en Zijn
volk verscheurd, maar door het verlossingswerk van Christus en de gerechtigheid die toegerekend wordt
en waarin geleefd wordt, is God onze God en zijn wij Zijn volk. Niet alleen het Oude Testament noemt
deze dingen bij wijze van profetie maar ook het Nieuwe Testament heeft het over het volk van God.
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Zoals de apostel Petrus in 1 Petrus 2:1-10 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en
alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord,
opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom
naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren
en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig
priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom
staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem
gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de
ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een
steen des aanstoots en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door
ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou
verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. We worden het
volk van God genoemd, een koninkrijk van priesters. Samen vormen we als levende stenen de tempel
waar God wil wonen op aarde door de Heilige Geest. In de afkeer van het oude leven en de verzoening
van onze zonden en de toewending naar de nieuwe gehoorzaamheid neemt Christus meer en meer
gestalte aan in de gelovige en de gemeenschap die deze of gene vormt met zijn/haar broeders en
zusters. In de gelovigen wordt niet alleen veel gezien wat aan een koning doet denken, maar ook aan een
priester. Hier zie je die twee – die ook in Jeremia 33 een eenheid vormen – de nazaten van koning David
en hogepriester Aaron. En ook hier klinken de feestelijke woorden van God dat wij Zijn volk zijn en dat
Hij onze God is.
Koning uit het huis van David

hogepriester uit het huis van Levi

De eenheid van de gelovigen uit de volken en Messias-belijdende gelovigen uit het Joodse volk.
Voordat we het weten zijn we met de vervulling van het Nieuwe Verbond weg bij Israël en weg bij Juda
en weg bij Jeruzalem en de tempel. We neigen naar een geestelijke vervulling van het Oude Verbond dat
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concreet om een volk en een land ging. Bij het Nieuwe Verbond gaan de gedachten onwillekeurig meer
in de richting van vooral niet-Joden. Toch vormen ook mensen met een Joodse achtergrond – die de
Heere Jezus hebben aangenomen als hun Redder en Heere – een volk van mensen met een nieuwe
instelling. Op zich is dat niet verkeerd, maar het is mogelijk de helft van het verhaal, de halve waarheid.
Het is inderdaad de vraag of we daarmee recht doen aan de feitelijke inhoud van de belofte. Want let
maar eens op de belofte van God in Jeremia 31; een belofte die de HEERE in de volgende hoofdstukken
nog beter en scherper uitwerkt. Wat wil het geval? Niet alleen Israël en Juda, als volk maar ook
Jeruzalem – en de directe omgeving als stad en land – behoren onlosmakelijk bij de beloften van het
Nieuwe Verbond. We moeten blijkbaar oppassen om het verbond alleen maar te vergeestelijken. Kijk
maar naar Jeremia 31:31,37,38 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en
met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, (..) Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die
in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. (..) Zo zegt de HEERE: Als
de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden
onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles
wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE. Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de stad herbouwd
zal worden voor de HEERE, van de Hananeëltoren tot aan de Hoekpoort, (..)
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de stad herbouwd zal worden voor de HEERE

Mochten wij in het begin van deze verzen van Jeremia 31 nog denken aan het volk, in het slotdeel is
onmiskenbaar het aardse Jeruzalem – compleet met poorten en muren – beschreven als deel van de
belofte. Mocht iemand nog twijfelen: ‘Wat vindt u dan van Jeremia 32 waarin Jeremia het landje van zijn
neef moet kopen?’ Waarmee de HEERE maar wil zeggen dat er opnieuw land verkocht gaat worden in
Israël. Veel concreter kan het niet. Dit brengt ons tot twee cirkels die in elkaar geschoven worden. De
cirkel van de volken en de cirkel van Israël. Het zijn de gelovigen uit de volken en de Messias-belijdende
Joden die het volk van God vormen van het Nieuwe Verbond samen met de gelovigen uit Israel van het
Oude Verbond. Aan de ene kant wordt in de Bijbel de eenheid benadrukt tussen de gelovigen uit Israel
en de volken. Gelovigen uit de heidenen worden kinderen van Abraham genoemd. Romeinen 4. We zijn
geënt op de stam van Israël, ingelijfd in het volk van God. Romeinen 11 En dat zijn – samen met de
gelovigen uit het Oude Verbond – ontelbaar veel mensen. De apostel Paulus is hier een sterke
vertegenwoordiger van. Hij heeft er zelfs een ruzie met Petrus voor over om dit punt duidelijk te maken:
Christus Joden en christenen uit de heidenen zijn een in Christus. Galaten 2:15,16 Wij, die van nature
Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken
van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat
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wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit
werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Ook in de brief aan de Efeziërs benadrukt Paulus
de eenheid van Joden en heidenen in Christus. Efeziërs 2:17-20 En bij Zijn komst heeft Hij door het
Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben
wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners,
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de
apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is. In Christus vallen alle fundamentele
verschillen weg. Galaten 3:28,29 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet
van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen
bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en
overeenkomstig de belofte erfgenamen. We zien dit ook terug in het Jeruzalem dat neerdaalt uit de
hemel. Er zijn twaalf poorten naar de twaalf stammen van Israel en ook twaalf fundamenten naar de
twaalf apostelen van het Lam. Openbaring 21:12-14 Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten,
en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen
van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden,
en drie poorten op het westen. En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf
namen van de twaalf apostelen van het Lam.
Volk van God

Israel & de Kerk

Het verschil tussen de gelovigen uit de volken en Messias-belijdende gelovigen uit het Joodse volk.
Behalve overeenkomsten zijn er ook blijvende verschillen tussen de gelovigen uit de volken en de
Messias-belijdende gelovigen die afstammen van Israel uit het Oude en Nieuwe Verbond. Een van de
dinge waar we dit aan merken is dat de christen-Joden in Jeruzalem gewoon naar de tempel bleven gaan
en bleven offeren. Jakobus vraagt zelfs aan de apostel Paulus of hij de reiniging voor een paar mannen
voor zijn rekening wil nemen. Die reiniging vraagt om een offer. Ook worden Paulus en die mannen
kaalgeschoren. Handelingen 21:23,24 en 26 Doe daarom wat wij u zeggen. Wij hebben vier mannen die
een gelofte gedaan hebben. Neem die bij u, reinig u samen met hen en betaal voor hen de kosten van de
offers, zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten dat er niets waar is van wat
hun over u verteld is, maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht neemt. (..) Toen nam Paulus de
mannen mee en de dag daarna reinigde hij zich samen met hen, ging de tempel binnen en maakte
bekend wanneer de dagen van de reiniging vervuld zouden zijn, namelijk wanneer voor ieder van hen het
offer zou worden gebracht. Ook de apostel zelf heeft zich overigens op een zendingsreis laten
kaalscheren met datzelfde doel. Handelingen 18:18 Ook merken we dat het Joodse volk – na Christus door God een aparte behandeling ontvangt. Eerst wordt het volk gestraft wanneer ze breed Jezus als
Messias en ook het evangelie afwijzen. God verhardt – voor een deel – hun hart, zodat ze het Evangelie
niet langer kunnen aanvaarden. Romeinen 11:7 Ook moeten we de verwoesting van Jeruzalem en de
tempel in 70 na Chr. als straf zien. Marcus 13:1,2 Dit neemt niet weg dat er door de HEERE juist ten
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aanzien van Israel een belofte voor de toekomst wordt afgegeven. Paulus wijst ons erop. Na de volheid
van de gelovigen uit de volken, zal er nog een periode volgen waarin God de verharding van Israel
wegneemt en zij kans krijgen het volle getal te halen. Romeinen 11:25 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. Deze belofte –
van Gods toe-wending tot Zijn oude volk – houdt niet alleen aan de acceptatie van Jezus als Messias voor
veel Joden, maar ook het recht op terugkeer naar hun eigen land en de herbouw van Jeruzalem inclusief
de tempel. Dat laatste maken we op uit Lucas 21:24 En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden,
totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Ook Openbaring 7 maakt dit punt duidelijk. In
hetzelfde hoofdstuk (Openbaring 7:9) gaan de gelovigen uit de volken de hemel binnen, terwijl Gods
aandacht op aarde Zich weer helemaal richt op Zijn oude volk Israel. Zij vormen de afsluiting van de
geschiedenis. Openbaring 7:4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren:
honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. De tempel zien we
– niet geheel tot onze verrassing – tegen het eind van de tijd weer in Jeruzalem. Openbaring 11:1,2 Ook
de Heere Jezus en de apostel Paulus gaan er overigens van uit dat in het Jeruzalem van de eindtijd een
tempel staat. Daar zal de antichrist zich manifesteren. Marcus 13:14 en 2 Thessalonicenzen 2:3,4 Laat
niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de
mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook
verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat
zitten en zichzelf als God voordoet. Op de nieuwe aarde ontvangt het gelovige deel van Israel uit alle
stammen zijn erfdeel en gebied in het land Israel, terwijl God in de tempel woont op de berg Sion. Daar
zal een koning zijn uit de familie van David en een hogepriester uit de familie van Levi, om precies te zij
Zadok. Jeremia 33:20-22 Zo zegt de HEERE: Als u Mijn verbond met de dag en Mijn verbond met de nacht
kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn, dan zal ook Mijn verbond met
Mijn dienaar David verbroken kunnen worden, zodat hij geen zoon zal hebben die koning is op zijn troon,
en ook het verbond met de Levieten, de priesters, Mijn dienaren. Zoals het leger aan de hemel niet geteld
en het zand van de zee niet gemeten kan worden, zo talrijk zal Ik het nageslacht van Mijn dienaar David
maken, en de Levieten, die Mij dienen.
De nieuwe tempel in Jeruzalem

