Samenvatting van het boek: “Israël de wet de Grote Verdrukking de opname en de toekomst”:
http://www.fuma.nl/WatZegtDeBijbel.php
Het boek begint met de hoofdlijnen in de Bijbel:


God schept de hemel en de aarde (land), en zet de mens in de hof van Eden om die te bouwen en te bewaren. De
mens zondigt, en wordt uit de hof van Eden verdreven. Op deze verdorven aarde volgen nu eeuwen van zonde.



Tenslotte wordt de eerste wereld gestraft met de zondvloed. Daarna ontstaan de 70 volken, die zich verspreiden
over de aarde.



God roept Abram. Hij gelooft God, en God rekent het de onbesneden Abram tot gerechtigheid. Daarna sluit God
een verbond met Abraham en zijn zaad. Bij de berg Sinaï wordt het zaad van Abraham, Izak en Jakob tot het volk
Israël, het priestervolk van deze aarde, waarin alle volken zullen worden gezegend.



Het volk Israël beërft het land. De tempel wordt gebouwd. Het volk Israël zondigt voortdurend, zodat zij tenslotte
uit hun land worden verdreven. De Assyrische en Babylonische wegvoering. Na hun terugkeer wordt de tempel
herbouwd – dit is de tweede tempel -, maar een aantal eeuwen daarna wordt ook die tempel verwoest (70 na
Christus), het hele land verwoest (132-135 na Christus), en het volk Israël verspreid over de gehele aarde.



De Messias, de Heere Jezus, wordt geboren, enkele eeuwen naar de terugkeer uit Babel, en voor de tweede
verwoesting van de tempel. Hij sterft om Zijn volk Israël te bevrijden van hun zonden (Matth. 1:21), staat weer op
uit de dood, gaat terug naar de hemel, en stort Zijn Geest uit op Zijn volk Israël.



Het evangelie wordt verkondigd over de hele aarde, want alle volken mogen delen in Zijn Geest en de
uiteindelijke verlossing. Wie gelooft in de Heere Jezus, laat Zich dopen, en staat na het watergraf met Hem op in
een nieuw leven door Zijn Geest. Gelovigen uit de volken moeten zich niet laten besnijden (Hand. 15:23-29, Gal.
5:2-5).



Het volk Israël keert terug uit de diaspora naar hun eigen land, het land wordt hersteld, het volk Israël wordt aan
de top van de volken gezet (Deut. 28:1). De volken worden geoordeeld, en het volk Israël neemt hun Messias
aan, zodat ze door Zijn Geest hun roeping kunnen gaan vervullen.



Israëls Messias keert terug, de doden staan op, de tempel wordt herbouwd – dit is de derde tempel -, en
uiteindelijk wordt de hele aarde hersteld.

Met de Bijbel zien we uit naar de opstanding van de doden, en het leven op een vernieuwde aarde. De hemel is het uitspansel
dat we zien als we omhoog kijken (Gen. 1:8). In Ex. 9:22 strekt Mozes zijn staf uit naar de hemel, dat wil zeggen: hij steekt zijn
staf omhoog. De hemel wordt ook enkele keren gebruikt in de betekenis van de verblijfplaats van God, maar nergens als
verblijfplaats van de gelovigen. De opname van de gelovigen in de zin dat de gelovigen naar de hemel gaan, komt dan ook
niet in de Bijbel voor. (Uitzonderingen zijn Henoch, Elia, de Messias, de Heere Jezus, en waarschijnlijk ook Mozes).

Het boek legt uit wat de “Grote Verdrukking” is, namelijk 2000 jaar Jodenvervolging. Nu de Joden terugkeren naar hun eigen
land, leven we aan het einde van deze Grote Verdrukking. Wel is er nu nog een laatste moeilijke periode voor Israël, voor het
Joodse volk (the Ishmaelite exile), We leven nu in het tijdperk dat de volken worden geoordeeld voor wat zij de Joden hebben
aangedaan. In het boek wordt ingegaan op de profetische rede van de Heere Jezus in Mattheus 24, en het boek Openbaringen,
betreffende de Grote Verdrukking. Ook wordt de geschiedenis van de “Grote Verdrukking” weergegeven: de diverse
verdrukkingen die de Joden afgelopen 20 eeuwen hebben moeten verduren. Nu (na 1967) is de tijd van de heidenen echter
vervuld, nu zal Jeruzalem niet langer meer vertrapt worden door de heidenen, Luk. 21:24.

Om het geheel van de Bijbelse boodschap te kunnen plaatsen, wordt ingegaan op de verbonden die gesloten zijn met Israël,
het verschil tussen het verbond en het evangelie uitgelegd, en ingegaan op de recente geschiedenis van Israël.
De Bijbel toont Wie God is, Die de aarde heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen, om de aarde te bouwen en te
bewaren. Na de zondeval en zondvloed heeft deze God een volk in leven geroepen, om de hele aarde weer terug te brengen
bij God, namelijk het volk Israël, Gods eerstgeboren zoon (Ex. 4:22). De hele Bijbel draait dan ook om Israël, zij zijn een
koninklijk volk van priesters (Ex. 19:5,6). Israël kan dit echter niet vanuit zichzelf, zij hebben helaas zwaar, zwaar gezondigd.
Daarom heeft God Zijn eniggeboren Zoon gezonden (Joh. 3:16), de Messias, tot verzoening van de zonden van Zijn volk en van
de hele wereld. De hele Bijbel draait dan ook om de Heere Jezus, Hij is de Hogepriester (Hebr. 4:14), Die voor eeuwig vanuit
Jeruzalem als Koning zal heersen (Ps. 2:6, 1 Kron. 22:10). In de Bijbel staan dus zowel Israël, de knecht van de HEERE, als de
Heere Jezus, de Knecht van de HEERE, in het middelpunt. We zien uit naar het herstel van de hele aarde. We zien uit naar de
terugkeer van de Heere Jezus, wanneer de volken in haar (Jeruzalem) licht zullen wandelen (Openb. 21:24), en de Heere Jezus
het Licht van Zijn volk Israël zal zijn (en door Israël heen voor alle volken).

Voor een goed begrip komen allerlei zaken aan de orde die hier mee te maken hebben, zoals: wie behoren tot Israël, wie zijn
de Joden (de Joden die vandaag de dag naar het land Israël terugkeren, volgens Gods belofte, na eeuwenlang in de diaspora
te hebben gewoond, zijn afstammelingen van alle 12 stammen, en niet alleen uit de stam van Juda, Benjamin en Levi), en waar
moeten wij, heidenen, ons aan houden. Ook wordt vermeld hoe de staat Israël geheel in overeenstemming met het
internationaal volkenrecht door God is teruggebracht is in haar eigen land, en wordt zo de leugen van bezette gebieden
ontmaskert. Ook gaat het boek in en neemt een standpunt in t.a.v. diverse leringen, zoals:


Wij zijn geen Israëlieten (voor zover wij geen Joodse ouders hebben).



De Joden (alle 12 stammen) komen in onze dagen terug naar hun eigen land, en niet alleen Juda.



Wij zijn geen Efraïmieten. Wij zijn geen geestelijk Israël.



Wij zijn geen koningen of priesters



Wij hoeven niet de hele Thora te doen, alhoewel in de Bijbel diverse geboden staan die aan ons worden
voorgeschreven. In het boek wordt er op ingegaan waar wij ons aan moeten houden.



Er is geen verbond met ons heidenen gesloten, maar wij mogen / moeten door de Heere Jezus tot God komen, net
zoals de Joden. (Ik ga hier voorbij aan het verbond met Noach en zijn zonen, dat is wel met de hele mensheid
gesloten, maar valt in een ander kader dan de verbonden met Israël).



Wij zijn wel één in de Messias, maar niet zodanig dat er geen enkel onderscheid meer is. De apostel Paulus maakt in
zijn brieven voortdurend het onderscheid: wij, Joden, jullie, heidenen.



Het Joodse volk is een volk afgezonderd van alle volken der aarde, zij zijn de heiligen (heilig = apart gezet voor de
dienst van God). Onze taak is om het Joodse volk, het land Israël en de staat Israël te ondersteunen.



De gemeente is niet een hemels volk bedoeld om in de hemel te wonen, terwijl Israël het aardse volk zou zijn.



Wij gaan niet naar de hemel. Nergens lezen we in de Bijbel dat mensen na hun dood naar de hemel gaan, wij zijn niet
geschapen als geesten.

Tenslotte gaat het boek (beknopt) in op de feesten en op de tempeldienst en de toekomstige tempel, waarin vanuit het geloof
in de Heere Jezus offers aan God zullen worden gebracht. Het boek eindigt met een zicht op het vernieuwde Jeruzalem,
wanneer de Heere Jezus Koning is, de aarde is (wordt) hersteld, en het hele volk Israël Hem aanbidt.

Halleluja!

