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Israëls huidige geestelijke blindheid 
http://wayoflife.org/index_files/68681f2f32a6c4d01c96ce86aa99b6e9-1171.html, 13-12-2012 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 
Het volgende komt uit het nieuwe boek “The Future According to the Bible” dat spoedig verkrijg-
baar zal zijn in druk en eBook bij Way of Life Literature. 

 

 

“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 profe-
teerde 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” (Ezechiël 37:4-8). 

Het meest significante teken van de eindtijd is het herstel van Israël in haar land en de stichting van 
de moderne staat Israël. 
Het continue bestaan van Israël niettegenstaande de eeuwenoude diaspora, werd geprofeteerd in 
oude Bijbelse passages zoals Deuteronomium 28-30 en is een van de meest verbluffende verhalen 
van de geschiedenis. In Deuteronomium 28 waarschuwde God dat, als Israël zich van Hem zou af-
keren en rebelleren tegen Zijn wet, ze dan verstrooid zou worden naar de einden der aarde en ver-
drukt zou worden waar ze ook zou gaan. 

“En het zal gebeuren, zoals de HEERE Zich over u verblijdde om u goed te doen en u talrijk te 
maken, dat de HEERE Zich zo over u zal verblijden om u om te brengen en weg te vagen. U 
zult weggerukt worden uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. 64 De HEERE 
zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde 
van de aarde. Daar zult u andere goden dienen, die u noch uw vaderen gekend hebben, hout en 
steen. 65 Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool zal geen rustplaats 
hebben, want de HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel ge-
ven. 66 Uw leven zal voor u aan een zijden draad hangen; u zult nacht en dag beangst zijn en 
uw leven niet zeker zijn. 67 ’s Morgens zult u zeggen: Was het maar avond! En ‘s avonds zult u 
zeggen: Was het maar morgen! vanwege de angst die uw hart bevangen heeft en vanwege het 
schouwspel dat uw ogen zien” (Deuteronomium 28:63-67). 

Dit is een volmaakte beschrijving van wat met Israël gebeurde volgend op de verwoesting van Jeru-
zalem en de Tempel in 70 nC. Maar dezelfde profetie zegt dat Israël zou terugkeren tot de Heer. 

“Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden 
heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, 
uw God, u verdreven heeft. 2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem ge-
hoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles 
wat ik u heden gebied. 3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangen-
schap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de 
HEERE, uw God, u verspreid had. 4 Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de 
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hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. 5 En de 
HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer 
in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen” (Deuteronomium 
30:1-5). 

Ezechiël gaf meer informatie over de terugkeer van Israël en vertelt ons in de profetie van de vallei 
van dorre beenderen dat ze zou terugkeren in twee fases. Eerst zou ze terugkeren naar het land in 
een geestelijk dode toestand (“er was geen geest in hen”). Daarna zou ze bekeerd worden. 

“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! 
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” (Ezechiël 37:7-10). 

Wij zijn getuigen van de vervulling van het eerste deel van deze profetie. In mei 1948 werd de 
nieuwe staat Israël gesticht. De officiële verklaring zei: “Our call goes out to the Jewish people all 
over the world to rally to our side ... and to stand by us in the great struggle for the fulfillment of the 
dream of generations for the redemption of Israel”. 
V.S. president Harry Truman maakte onmiddellijk zijn erkenning van Israël bekend. De Joden vier-
den over de hele wereld. In Rome paradeerden zij onder de Titusboog, die gebouwd was door de 
Romeinse keizers om de verwoesting te vieren van Jeruzalem en de Tweede Tempel. 
Israël is inderdaad terug in het land, maar zoals Ezechiël profeteerde, verblijft ze in een geestelijk 
dode toestand. 
Een groot aantal van de Joden vandaag zijn “seculier”. Zij kunnen wel enkele Joodse tradities en 
rituelen onderhouden, maar ze bezitten niet de overtuiging dat de Schrift goddelijk geïnspireerd is 
en ze hebben geen passie om God te kennen en Hem in alle dingen te gehoorzamen. 
Zelfs de leiders van de Zionistische beweging die de moderne staat Israël ingeleid hebben, waren 
grotendeels “seculiere, niet-in-acht-nemende Joden, en velen waren zelfs anti-religieus” (Price, The 
Battle for the Last Days Temple, p. 250). 
Theodor Herzl, de vader van de Zionistische beweging, was niet gemotiveerd door religie maar 
door nationalisme (New World Encyclopedia). Hij stelde in zijn dagboek dat hij “agnostisch” was. 
In de officiële proclamatie van de moderne staat Israël in mei 1948, werd geen melding gemaakt 
van “God” - enkel een vage verwijzing naar de “Rots van Israël”. Dit omdat velen van hen die de 
staat stichtten sterk tegen elke verwijzing naar God waren. Bijvoorbeeld, Aaron Zisling van de La-
bourpartij [arbeiderspartij] zei: “Ik kan geen document ondertekenen dat op enige wijze verwijst 
naar een God waarin ik niet geloof” (geciteerd uit My Life, Golda Meir, p. 223). Het woord “Ver-
losser” werd om dezelfde reden geschrapt in de aankondiging. 
Velen van Israëls meest gerespecteerde leiders en oorlogshelden sinds 1948 waren “seculiere Jo-
den”. 
Dit omvat wijlen Israëls Eerste Minister David ben Gurion. Zijn visie was deze “van een nieuw type 
Jood, ‘geëmancipeerd van religie’, wiens Judaïsme wordt uitgedrukt door een nationale omlijsting” 
(Motti Friedman, “The Making of the State”, The Jewish Agency for Israel, juli 1998). Ben Gurion 
had “radicale anti-Halacha1 zienswijzen” (“Judaism in Israel: Ben Gurion’s Private Beliefs”, Israel 
Studies, Vol. 4, Iss. 2, 1999, p. 64). 

 
1 De Halacha of haloche (Nederlands-Jiddisch) is het totaal van goddelijke en rabbijnse wetgeving die gefundeerd is in 
de Thora en opgetekend in de Rabbijnse literatuur vanaf de 4e eeuw voor de gebruikelijke jaartelling tot vandaag. Het 
Hebreeuwse woord halacha is afgeleid van de woordstam van lopen of gaan, halach, waarmee wordt gesuggereerd dat 
dit weg is die joden dienen te belopen of te begaan. (Wiki). 
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Golda Meir, een van de grootste helden van het moderne Israël, zei: “Ik was helemaal niet vroom” 
(My Life, p. 104). Haar autobiografie geeft geen eer aan God voor het herstel van Israël en geeft 
geen blijk van geloof dat Gods beloften aan Israël zullen vervuld worden. Haar “visioen van onze 
toekomst” was louter dat Israël “een florerende democratie blijft en een maatschappij die rust op 
sociale gerechtigheid en gelijkheid” (My Life, p. 460). Zij was een feministe die haar man verliet 
om haar socialistische droom na te jagen van natie-uitbouw. 
Moshe Dayan, prominent Israëlische leider (Minister van Defensie, Minister van Landbouw, Staf-
chef van de Israëlische Landsverdediging [IDF]), was een “seculiere Jood” wiens geloof in God 
vaag tot niet-bestaand was. Hij gaf God geen eer in zijn autobiografie, en beëindigde ze met vol-
gende puur humanistische sentimenten: “Maar onze belangrijkste plicht is het waarmaken van ons-
zelf, om te werken aan een baanbrekende staat een creatieve maatschappij die floreert wegens de 
vruchten van haar eigen arbeid, een moedige staat die klaar staat tot de dood te vechten om zichzelf 
te verdedigen, een volk van ideeën dat ernaar streeft zijn nationale en historische doeleinden te be-
reiken--de herleving van de Joodse natie en haar thuisland” (Moshe Dayan: Story of My Life, 1976, 
p. 621). 
Benjamin Netanyahu werd Israëls Eerste Minister in 2009, de eerste Eerste Minister die geboren 
werd in Israël sinds ze een staat werd. In A Place Among the Nations: Israel and the World (1993), 
noemt Netanyahu niet God, noch Zijn wetten en verbonden. Voor Israëls militaire overwinningen 
geeft hij eer aan de militairen in plaats van God (pp. 274, 371, 397). Hij zegt dat bijbelprofetie ons 
niet vertelt wat te verwachten van de toekomst (p. 372). De moderne opkomst van de Joodse staat 
wijt hij aan “een menselijke geest die keer op keer weigert te bezwijken aan de gruwels van de ge-
schiedenis” (p. 401). 
En de echt religieuze Joden … zij wandelen in de voetstappen van de Farizeeën van oudsher die 
beleden de Schrift te eren maar in feite de Joodse traditie boven Gods Woord stelden. 
En het grootste bewijs dat Israël vandaag in de toestand van geestelijk dood blijft is het feit dat zij 
volhoudt in het afwijzen van haar eigen Messias, Jezus. 
 
 

 

Lees ook: 
God heeft Zijn volk niet verstoten: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen11.pdf 

Lees over Israël verder onder deze rubriek: http://www.verhoevenmarc.be/#Israel. 
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