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Wachters voor de landen

In Ezechiël 3:16-21 vertelt de profeet hoe God hem aanstelde als wachter over

Zijn volk, Israël. Hij legt uit dat een wachter de verantwoordelijkheid heeft om

het volk te waarschuwen op het moment dat het een koers vaart die indruist

tegen het doel dat God heeft geopenbaard. Als het volk de waarschuwing ter

harte neemt en zich bekeert, zal het gered worden. Zo niet, dan komt het volk

onder Gods oordeel, maar de wachter zelf redt zijn ziel. Als Gods dienaren

vandaag zijn we verantwoordelijk om Zijn boodschap aan de volken over te

brengen, zoals beschreven staat in Jeremia 31:10:

Hoort het woord des Heren, o volken, verkondigt het in

verre kustlanden en zegt: Hij die Israël verstrooide, zal het

verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde.

De Heer waarschuwt hier de volken om Zijn doel,

namelijk Israël opnieuw bijeen te brengen, niet te onder-

mijnen, maar hen (Israël) daarbij te helpen. In Zacharia

2:8 waarschuwt God de volken: Want wie u (Israël) 

aanraakt, raakt Zijn (Gods) oogappel aan. Onze oogappel

is de meest gevoelige plek van ons hele lichaam. Bij ge-

vaar beschermen we het eerst onze ogen. Dat is hoe God

reageert op iedere bedreiging aan het adres van Israël.

De afgelopen maanden hebben zo goed als alle Europese

landen zich expliciet of impliciet tegen Israël gekeerd.

Voor zover ik de geschiedenis van Europa ken, herinner

ik me geen andere gelegenheid waarbij al haar landen zo

duidelijk één lijn trokken. Die eenheid is in dit geval bo-

vennatuurlijk. Het is het werk van de geest van de 

antichrist, die de volken voorbereidt op weerstand tegen

de vestiging van het Koninkrijk van Christus. Een logische

vraag is nu: Had God Zijn ‘wachters’ in die landen?

Hebben zij het volk gewaarschuwd? In Israël zelf is het de

taak van de wachter het volk te herinneren aan de unieke

verantwoordelijkheid die het heeft tegenover God, zoals

Amos 3:2 beschrijft:

U alleen heb Ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk;

daarom zal Ik al uw ongerechtigheden aan u bezoeken.

Als Israël niets doet met de verantwoordelijkheid die ze

van God heeft ontvangen, dan zal Hij haar streng oordelen,

luidt Zijn waarschuwing. Duizenden jaren geschiedenis
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bewijzen de waarheid hiervan. Maar hier houdt het ver-

haal niet op. God verklaart nadrukkelijk dat Hij op Zijn

vastgestelde tijd Israël opnieuw bijeen zal brengen als

een volk en haar zal herstellen. Bovendien vraagt Hij van

de andere volken dat zij ook hun rol spelen in dit herstel

van Israël. Dit is een belangrijk thema in Paulus’ brief aan

de niet-Joodse gelovigen in Romeinen 11:13-15 en 25-27:

Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen

ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik

zo mogelijk de naijver van mijn vlees (en bloed) mocht op-

wekken, en enigen uit hen behouden.Want, indien hun ver-

werping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming

anders wezen dan leven uit de doden?

Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u

niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke

verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der 

heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden

worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion

komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit

is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.

Helaas kom ik tegenwoordig zoveel christenen tegen die

wel degelijk ‘eigenwijs’ (vs 25) zijn (de King James 

bijbel zegt hier ‘wijs in hun eigen mening’). Ze denken

beter te weten dan God, hoe Hij het Joodse volk zou

moeten behandelen. Paulus formuleert hier vervolgens

opnieuw wat God al ronduit gezegd heeft in Jeremia

32:37-41:

Zie, Ik verzamel hen uit al de landen, waarheen Ik hen in

mijn toorn en gramschap en grote verbolgenheid zal verdreven

hebben, en Ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen

veilig doen wonen; zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal

hun tot een God zijn; Ik zal hun één hart en één weg geven,

zodat zij Mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na

hen ten goede; ja, Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten,

dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun

wèl zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat

zij niet van Mij afwijken; Ik zal Mij over hen verblijden en

hun weldoen en Ik zal hen voorgoed in dit land planten met

heel mijn hart en heel mijn ziel.

De woorden al de dagen en eeuwig maken duidelijk dat

God het niet heeft over een of ander tijdelijk herstel van

Israël, maar over de vestiging in hun eigen land, als een

blijvend en onherroepelijk feit. Bovendien zegt God dat

Hij dit zal doen met heel mijn hart en heel mijn ziel. Het

zou zeer aanmatigend zijn voor welk volk dan ook, om

iets te weerstaan wat God doet met heel Zijn hart en ziel.

Ik geloof dat mijn eigen land, Groot Brittannië, dit aan

den lijve heeft ondervonden toen ze namens de Verenigde

Naties het mandaat over Palestina voerde. Destijds woonde

ik in Jeruzalem en was ooggetuige van de verschillende

manieren waarop de Engelse bezetters de overgang naar

een Joodse Staat tegenwerkten.

Gods doel gaat echter verder dan alleen het herstel en de

vestiging van Israël als volk in hun eigen land. God zal hen

uiteindelijk maken tot een instrument van Zijn oordeel

over de andere volken. In Jeremia 51:20-23, spreekt God

tot Israël en zegt:

Een hamer waart gij Mij, een strijdwapen; met u verbrijzelde

Ik volkeren en verdelgde Ik koninkrijken...en Ik verbrijzelde

met u landvoogden en stadhouders.

En in Jesaja 60:12 verzekert God Israël van haar

superioriteit onder de volken:

Want het volk en het koninkrijk, die u (Israël) niet willen

dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker

verwoest worden.

Volken die Gods doelen ten aanzien van Israël tegenwer-

ken, zijn verantwoordelijk voor het oordeel dat zij 

daarmee over zichzelf brengen. Ongeacht hoe machtig

of welvarend die volken ook mogen lijken, ze zullen

geen blijvende plaats hebben in de wereldgeschiedenis.

Ze zijn op weg naar de vergetelheid. Deze beloften ont-

ving Israël niet vanwege haar eigen verdiensten, maar

Z i j n  b o o d s c h a p  a a n  d e  v o l k e n  o v e r  t e  b r e n g e n .
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Als Gods dienaren vandaag z i jn we verantwoordel i jk om



om het verlossende werk van Messias Jezus te eren, en omdat Hij Israël tot Zijn volk heeft gemaakt.

Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat Ik u heil

schenk, een zegen worden... (Zacharia 8:13). En de profeet Jeremia zegt: Maar Jakobs deel is niet als deze 

(de niet-Joodse volken), Hij (de Heer) is de Formeerder van alles, en Israël is de stam zijner erfenis... (Jeremia 10:16).

De bijbel ziet uit naar de dag dat: Tien mannen uit volken van allerlei taal de slip van een Judeese man zullen

vastgrijpen, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is. (Zacharia 8:23).

Voelt u zich verantwoordelijk?

Ik wil u een vraag stellen: voelt u zich verantwoordelijk voor het land waar u in woont - welk land dat ook mag zijn?

Wat mijzelf betreft, ik ben een staatsburger van de Verenigde Staten, maar mijn Engelse afkomst is al mijn 

hele leven bepalend voor mijn identiteit. Er zijn weinig mensen ‘Britser’ dan ik. Alle mannelijke familieleden die 

ik ooit heb gekend, dienden in het Britse leger. Mijn vader was tot zijn pensioen kolonel, mijn oom brigadier en 

mijn grootvader was majoor-generaal. Mijn opleiding en opvoeding kreeg ik aan twee bolwerken van ‘Engelse traditie’:

Eton College en de universiteit van Cambridge. Bijna tien jaar was ik als wetenschappelijk medewerker verbonden

aan het ‘King’s College’ in Cambridge, en tijdens de Tweede Wereldoorlog diende ik vijf jaar in het Britse leger.

Ik schaam me er niet voor te zeggen dat ik houd van Engeland. Hoe dankbaar ik ook ben voor de zegen die ik 

ontving in de Verenigde Staten, ik ben niet bereid Engeland af te schrijven. Ik geloof dat God verlangt deze beide

Engelstalige volken te zegenen, omdat zij voorop zijn gegaan in de verspreiding van het Evangelie naar zeer veel andere

landen. Maar, in lijn met de bijbel, geloof ik ook dat hun lot uiteindelijk bepaald zal worden door hun houding

tegenover Gods bestemming en doel voor Israël. Terwijl ik me voorbereidde op het schrijven van deze onderwijsbrief,

kreeg ik van een christelijke muzikant de tekst van dit gezang van John Wesley:

W a c h t e r s  v o o r  d e  l a n d e n

Als Gods dienaren vandaag z i jn we verantwoordel i jk om

Z i j n  b o o d s c h a p  a a n  d e  v o l k e n  o v e r  t e  b r e n g e n .

Jesaja 66:19-20

Almighty God of love, set up the attracting sign,

and summon whom Thou dost 

approve for messengers divine;

From favoured Abraham’s seed 

the new apostles choose,

in isles and continents the dead-reviving news.

Them, snatched out of the flame,

through every nation send,

the true Messiah to proclaim,

the universal friend;

That all the God unknown

may learn of Jews to adore,

and see Thy glory in thy Son,

till time shall be no more.

O that the chosen band might now their brethren bring,

Almachtig God van liefde, richt op het teken dat hen wenkt.

Gebiedt die Gij verkiest 

te gaan boodschappers van God te zijn;

Uit Abrahams uitverkoren zaad 

verkies de nieuwe apostelen,

over eilanden en continenten om het nieuws dat doden

opwekt, te verspreiden.

Zij, gegrepen uit het vuur,

worden naar ieder land gezonden,

om de ware Messias te verkondigen,

de vriend voor iedereen;

Opdat allen, onbekend met God

van Joden leren te aanbidden,

en zien: Uw glorie in Uw Zoon,

tot de tijd er niet meer is.

O moge de verkozen groep dan nu hun broeders brengen,
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en hen, uit elk land bijeengebracht,

aan Sions Koning schenken!

Uit heel het aloude geslacht laat niemand achterblijven,

maar elk, door stille genade gedreven,

zijn weg vinden naar Kanaän.

We weten dat het moet geschieden, want God heeft het

gesproken: Heel Israël zal behoren aan de Verlosser,

naar hun eerste staat hersteld; Herbouwd door Zijn bevel,

zal Jeruzalem herrijzen; Haar tempel weer op Moria staan

en naar de hemel wijzen.

Zendt Uw knechten dan op weg,

om Hebreeërs thuis te roepen; uit Oost en West, uit

Zuid en Noord, opdat elke zwerver komt;

Waar ook in landen onbekend vluchtelingen nog verblijven,

laat elk schepsel hen bijstaan om,

Uw heilige berg te bereiken.

Een offer aan hun God, laat hen daar allen zijn,

besprenkeld met water en met bloed,

naar ziel en lichaam rein; Israëls verzegelde menigten,

maak dat elk volk hen ontmoet,

en toon het geheimenis vervuld: Uw familie weer bijeen!

and, gathered out of every land,

present to Zion’s King!

Of all the ancient race not one be left behind

but each, impelled by secret grace,

his way to Canaan find.

We know it must be done, for God hath spoke the

word: All Israel shall the Saviour own,

to their first state restored; Rebuilt by His command,

Jerusalem shall rise; Her temple on Moriah stand

again, and touch te skies.

Send then thy servants forth,

to call the Hebrews home; from East and West,

and South and North, let all the wanderers come;

Where ‘er in lands unknown the fugitives remain,

bid every creature help them on,

Thy holy mount to gain.

An offering to their God, there let them all be seen,

sprinkled with water and with blood,

In soul and body clean; With Israel’s myriads sealed,

Let all the nations meet,

And show the mystery fulfilled: Thy family complete!

Terwijl ik deze verzen las, verbaasde ik me hoe nauwkeurig de opwekkingsprediker John Wesley de bijbelse waar-

heid over Israël dat bijeengebracht wordt in de eindtijd, begreep en verwoordde. Ik wil u vandaag uitdagen, mijn

beste broeders en zusters, indirecte en directe nazaten van de Weslyaanse opwekking... Wat hebt u gedaan met deze

waarheid die aan de grondlegger van uw geloofstraditie geopenbaard werd? Vandaag is deze waarheid belangrijker

en meer nodig dan ooit. Iedere toegewijde christen heeft de verantwoordelijkheid te getuigen - ieder in zijn eigen

land - van Gods volmaakte plan voor Israël en de volken.

In Zijn dienst, Derek Prince


