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Hosting Israeli Travelers

www.hitinternational.net
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19.30 – 19.45 Welkom

19.45 – 20.25 Lezing 1 | Paul Cohen

20.25 – 20.45 Pauze

20.50 – 21.20 Lezing 2 | David van Wijck

21.20 – 21.40 Beantwoorden vragen

21.40 – 21.45 Afsluiting

PROGRAMMA

ISRAËLS TERUGKEER
NAAR HET BELOOFDE LAND 

UIT ALLE WINDSTREKEN

God verzamelt Zijn volk een tweede keer
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KERKELIJKE STANDPUNTEN
OVER DE MODERNE STAAT ISRAËL

1. Vervangingstheologie, God heeft geen plan 

met Israël.

2. Momenteel lijkt de staat Israël irrelevant, 

hoewel God een plan heeft.

3. ‘Christelijke Zionist’ / De ‘Zegen Israël Club’

volgende 4. Evangelisch Zionisme

4. EVANGELISCH ZIONISME

volgende Terugkeer van Joden in geloof

Twee wereldwijde terugkeringen

• Terugkeer van de Joden IN ongeloof

• Doel: de wil van het heilige volk te breken
(Daniël 12:7)

• Wanneer: Sinds 1880 - Vandaag tot het begin van de 
Grote Verdrukking

• Resultaat: gebrokenheid en berouw

• Hoe: Zacharia 12:10 en Zacharia 13:7-9
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TERUGKEER VAN JODEN IN GELOOF

volgende Hoeveel terugkeringen?

1. Ezechiël 20:33-38 
Machtige hand uitgestrekte arm 
en toorn uitgestort

2. Ezechiël 22:17-22
Dan zul je weten dat ik de Heer
ben wanneer ik heb …

33 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, met sterke 
hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik 
over u regeren! 34 Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen 
uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met 
uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. 35 Vervolgens zal 
Ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot 
aangezicht een rechtszaak met u voeren. 36 Zoals Ik met uw 
vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd 
heb, zo zal Ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere 
HEERE. 37 Ik zal u onder de herdersstok doen doorgaan en u 
brengen in de band van het verbond. 38 Ik zal van u uitzuiveren wie 
in opstand komen en wie tegen Mij overtreden. Ik zal hen leiden uit 
het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied 
van Israël niet komen. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

Ezechiël 20:33-38
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17 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 18 Mensenkind, zij die 
van het huis van Israël zijn, zijn voor Mij schuim geworden. Zij zijn 
allen koper, tin, ijzer en lood, midden in een oven. Zij zijn schuim van 
zilver geworden. 19 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Omdat u allen 
schuim bent geworden, zie, daarom breng Ik u bijeen in het midden 
van Jeruzalem. 20 Zoals zilver, koper, ijzer, lood en tin in het midden 
van een oven bijeengebracht worden en er een vuur over wordt 
aangeblazen om het te laten smelten, zo zal Ik u bijeenbrengen in 
Mijn toorn en in Mijn grimmigheid. Dan zal Ik u daarin zetten en 
laten smelten. 21 Ik zal u verzamelen en Ik zal op u blazen in het 
vuur van Mijn verbolgenheid, zodat u in het midden ervan gesmolten 
wordt. 22 Zoals het smelten van zilver midden in een oven, zo zult u 
in het midden ervan gesmolten worden. Dan zult u weten dat Ik, de 
HEERE, Mijn grimmigheid over u uitgestort heb. 

Ezechiël 22:17-22

Jesaja 11:11-12

11 En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, 
voor de tweede keer, met Zijn hand de rest van Zijn volk 
zal verwerven, die overgebleven zal zijn in Assyrië en 
Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op 
de eilanden in de zee. 12 Hij zal een banier omhoogheffen 
onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël 
verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, 
bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.

HOEVEEL TERUGKERINGEN?

volgende Was de terugkeer uit Babylon wereldwijd?
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WAS DE TERUGKEER UIT BABYLON WERELDWIJD?

Waar de Heer ooit u…

HEEFT VERSTROOID
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- SELA -

Twee verschillende bijeenverzamelingen:

Eén in ongeloof als voorbereiding op het oordeel, 

Eén tweede verzameling in geloof, wanneer God Zijn
Geest in hun zal zetten en Hij hun zal reinigen.

www.CelebrateMessiah.com.au www.BCSydney.com

ACTIE IB MAGAZINE

Betaal t/m 2020
slechts
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TERUGKEER & 
HERSTEL VAN ISRAËL

in het Nieuwe Testament
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• Belang van context

• Wat zei de Heere Jezus?

• Wat zeiden de apostelen?

• Rol van de huidige staat Israël

Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van 
Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het 
noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij
zullen wonen in hun eigen land. 

Jeremia 23:8

VOORBEELD 1
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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. Daarom zie, er komen dagen, spreekt
de HEERE, dat men niet meer zal zeggen:

Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van 
Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het 
noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij
zullen wonen in hun eigen land. 

Jeremia 23:5-8

Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw
gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer
bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u 
verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde
van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar
bijeenbrengen en u vandaar weghalen. 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 30:3-5

VOORBEELD 2
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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. En u zult zich bekeren tot 
de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en
uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, 
overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.

Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw
gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer
bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u 
verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde
van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar

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 23:37-39
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Want dan zal er een grote verdrukking zijn, 
zoals er niet geweest is vanaf het begin van de 
wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer
zijn zal.

Mattheüs 24:21

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des 
mensen verschijnen; en dan zullen al 
de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij
zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de 
wolken van de hemel komt met grote kracht en
heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder
luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen
bijeenbrengen uit de vier windstreken, van 
het ene uiterste van de hemelen tot 
het andere uiterste ervan.

Mattheüs 24:30-31
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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 3:19-21

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? Zoals
geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen 
die vrede verkondigen, van hen die het goede
verkondigen!

Romeinen 10:14-15
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Huidige Israël Toekomstig herstelde Israël

Oorlog en  voortdurende 
dreiging

Vrede, welvaart, vreugde 
(Ps. 46:9; 72:7,8 Jes. 2:4; Ps. 97:1; Jes. 35:10; 42:10)

Staat op- en ingericht naar 
seculiere maatstaven

Christusregering met recht en gerechtigheid 
(Jes. 9:6, 7; Jes 11:4; Jer. 23:5,6; Ezech. 34:23, 24)

Terugkeer in ongeloof Terugkeer in geloof (Deut. 30:13, 14; Matt. 24:31)

Het land is in het algemeen dor 
en woest

Het land zal worden als de hof van Eden 
(Ezech. 36:35)

Arbortussen, homoparades etc.
Gods wet zal uit Sion uitgaan (Jes. 2:3; Micha 4:2) Gods wet 
zal in hun binnenste zijn. (Jer. 31:33, 34)

Enkelen uit het volk dienen de 
Heere

Heel Israël zal de Heere kennen en dienen
(Ezech. 11:19, 20; 36:24-29a; Jer. 30:9)

• Voeg +31 6 83989693 toe 
aan uw adresboek

• Stuur een bericht met 
‘GEBED AAN’

• Iedere vrijdag ontvangt u 
een gebedspunt

BID MEE VIA WHATSAPP
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