
 

Israël; een teken van hoop in een wereld vol verwarring  

Op 2 Oktober j.l. sprak Ds. Van Velzen over het thema: Israël, een teken van hoop in een wereld vol 

verwarring. Het was een bijzondere avond waarin we mochten opmerken dat God zijn woord houdt 

en waarmaakt op de tijd die Hij in Zijn eigen macht gesteld heeft. We lazen Psalm 122 waarin wordt 

gebeden om de vrede voor Jeruzalem en om een zegen voor wie deze stad, de stad waaraan God zijn 

Naam heeft verbonden, liefhebben. De stad waarin onze Heere Jezus op de olijfberg zal terugkomen 

en waarin Hij recht zal spreken over de volken. Ook lazen we Handelingen 1, waarbij ds. Van Velzen 

stil stond bij de vraag van de discipelen, of Jezus op dat moment het Koninkrijk weer zou herstellen. 

De vraag van de discipelen als-zo-danig wordt niet door Jezus veroordeeld. Ze mogen deze vraag 

stellen, alleen wijst Jezus zijn leerlingen op de vrijmacht van Zijn Vader, die het op Zijn tijd zal doen.  

Daarna liep hij met ons de geschiedenis door met de steeds terugkerende vraag: Is dit de tijd? Een 

lange donkere tijd met als meest zwarte bladzijde de Holocaust waarin zes miljoen Joden zijn vergast. 

Steeds was het antwoord ontkennend; tot op de dag dat de staat Israël werd uitgeroepen. Ja, in deze 

tijd. Is Israël dan nu precies zoals God het heeft bedoeld? Nee, dat niet! Maar God is wel met Israël 

bezig. Omdat Israël zo geweldig is? Nee, God heeft Zich dat volk uitgekozen om Zich een Naam te 

maken op de aarde. God kiest. God werkt. Daarin en daarmee is Israël een teken van hoop in een 

wereld vol verwarring. God gaat door! Hij laat deze wereld, ook u, niet los! En ja, daar komt strijd op 

af. Als voorbeeld noemde ds. Van Velzen Zacharia 4 waarin Jeruzalem een lastige steen wordt 

genoemd die al de natiën moeten tillen. We zien het voor onze ogen gebeuren. Binnen de VN 

vertillen alle volken zich aan Israël, Jeruzalem. Soms verzuchten medewerkers van de VN het hardop: 

Wat heeft iedereen toch tegen Israël? Dit: Met Israël legt God Zijn claim op deze wereld, Zijn wereld. 

En dat willen wij niet. Toch gaat God door en is Israël op tal van manieren een zegen voor de wereld. 

Nog is Israël blind voor zijn Messias. Wanneer zal dat veranderen? Als God de Geest van de genade 

en van de gebeden zal uitstorten over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Laten we 

bidden dat dat spoedig mag gebeuren! Het was een mooie avond; bent u er DV volgend jaar ook bij? 
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