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Jeruzalem is ongetwijfeld één van de meest controversiële steden op de aarde, een stad
waarvan de geschiedenis vele duizenden jaren omspant, en waarvan de heerlijkheid ooit die van
alle andere koninklijke steden op aarde heeft overtrofffen. In zijn bloedige verleden is hij vele
malen belegerd en veroverd geweest, afgebroken en gereduceerd tot een onbewoonbare ruïne.
De geschiedenis van Jeruzalem zet zich voort en zelfs vandaag de dag is Jeruzalem voortdurend
in het wereldnieuws als een stad met grote tegenstellingen tussen strijdende partijen. Voor hen
is het bezit van en de controle over de stad ten koste van alles het hoogste doel. Velen hebben
hun leven verloren in de niet aflatende strijd voor het recht om Jeruzalem voor het eigen volk
op te eisen.
Het was de bedoeling om het jaar 1995 beslissend te laten zijn voor de naties en volkeren die
aanspraak maken op Jeruzalem, om tot de “uiteindelijke oplossing” te komen voor de zeer
begeerde stad. De besprekingen hebben niet tot resultaat geleid en dat zal waarschijnlijk ook
nooit gebeuren omdat mensen en volkeren niet in staat zijn om een oplossing te vinden die
bevredigend is voor alle betrokkenen.
De Bijbel laat door vele profetieën duidelijk zien dat de “uiteindelijke oplossing” door God zal
worden bepaald en niet door mensen. Hij heeft lang geleden Zijn eisen gesteld voor de stad
Jeruzalem, waarvan de naam “Onderwijzing van vrede” betekent. Wanneer God de wereld
overneemt om daarover te heersen, wordt deze stad het centrum van Zijn handelen. “Want de

HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd: Dit is mijn rustplaats voor
immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd. Haar voedsel zal Ik rijkelijk zegenen, haar
armen zal Ik met brood verzadigen, haar priesters zal Ik met heil bekleden, haar vromen zullen
vrolijk juichen. Daar zal ik voor David een hoorn doen uitspruiten, Ik zal voor mijn gezalfde
een lamp bereiden” (Psalm 132:13-17).
De naam Sion is een synoniem voor Jeruzalem en beide namen worden in de Schriften
voortdurend door elkaar gebruikt. Wat God zegt over het één is altijd van toepassing op het
andere. Onder Zijn heerschappij zullen bijvoorbeeld alle zegeningen en oordelen voor de
volkeren uit Jeruzalem stromen. “En vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij
opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere
aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan
en des HEREN woord uit Jeruzalem” (Micha 4:2).
Deze situatie zal een wereldomvattende realiteit zijn als God opstaat om de aarde te regeren en
openlijk en voor iedereen waarneembaar de volkeren van de aarde als zijn erfdeel aan te nemen
(Psalm 2:8). Elk stukje land en zee zal onder Zijn heerschappij doen wat Hij wil. “De hemel is mijn
troon en de aarde de voetbank mijner voeten” zegt Hij door de profeet Jesaja. De ogen en oren
van alle volkeren op aarde zullen gericht zijn op Jeruzalem, de stad van de grote Koning
(Jesaja 66:1; Mattheüs 5:34-35). “En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over
machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden
en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij
zullen de oorlog niet meer leren” (Micha 4:3). Het doel van deze studie is om uit Gods Woord de
grote en glorieuze toekomst van Jeruzalem aan te tonen, de zeer belangrijke rol die deze stad in
de komende regering van God zal spelen en om in de Schrift na te gaan op welk moment in de
plannen van God Sion plotseling zo belangrijk wordt voor de wereld en in het bijzonder voor het
volk dat God Israël noemt, de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jacob.
Een hernieuwde kennismaking met de profetische geschriften die iets over de toekomstige rol
van Jeruzalem zeggen, zal ons helpen het gebed van de Psalmist beter te begrijpen wanneer hij
voor God pleit voor de terugkeer en het herstel van Israël in hun land, ervan uitgaande dat deze
goddelijke daad van Israëls bevrijding en verlossing zal voortkomen uit de stad Jeruzalem: “Och,
dat uit Sion Israëls redding daagde! Als de HERE een keer brengt in het lot van zijn volk,
dan zal Jakob juichen, Israël zich verheugen” (Psalm 14:7). Als de oproep aan Israël om terug

te keren naar het land wordt verkondigd, zal deze voortkomen uit Jeruzalem, de voetenbank en
het centrum van Gods handelen en heerschappij op aarde. De apostel Paulus herhaalt deze
waarheid in Romeinen 11:26, “en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven
staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden”. Hij
citeert Jesaja 59:20 waar de profeet door inspiratie een lange uiteenzetting begint over de
toekomstige heerlijkheid en eer van Jeruzalem wanneer Gods Geest die stad beweegt. “Maar als
Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, luidt het woord
des HEREN” (Jesaja 59:20). Hierop volgt een directe boodschap van God aan de stad Jeruzalem.
God spreekt direct tot de onbezielde stad in het hele 60e hoofdstuk van Jesaja. De boodschap is
natuurlijk bedoeld voor de oren van Zijn volk Israël.
“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want
zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE
opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en
koningen naar uw stralende opgang” (Jesaja 60:1-3).

Wij geloven dat op dit moment in de toekomstige gebeurtenissen onder Gods heerschappij het
zoeken, roepen en terugbrengen van het volk Israël zal beginnen. De profeet Elia zal aanwezig
zijn om alle dingen te herstellen, inclusief de identificatie van families, stammen en het
priesterschap. Hij zal de weg bereiden voor Israëls terugkeer naar het land.
Deze uitspraken in Jesaja 60 over de plotselinge heerlijkheid van Jeruzalem stemmen helemaal
overeen met de woorden van God aangaande Jeruzalem waarin Hij uitlegt dat Hijzelf elk woord
dat gesproken is door Zijn profeten en elke aankondiging van Zijn boodschappers zal vervullen:
“Ik ben de HERE, die alles gemaakt heb… die het woord van mijn knecht gestand doe en de
aankondiging mijner boden volvoer; die tot Jeruzalem zeg: Het worde bewoond; tot de steden
van Juda: Laten zij herbouwd worden, haar puinhopen richt Ik weer op” (Jesaja 44:24,26).
Deze woorden van God over Jeruzalem zullen in de mond worden gelegd van iemand die Kores
heet en die gezalfd is door God voor het zeer bijzondere werk van toezicht houden op de bouw
van Jeruzalem naar Gods plan en zelfs op het leggen van het fundament van de tempel. “Die tot
Kores zeg: Mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: Het
worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest. Zo zegt de HERE tot zijn gezalfde, tot
Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb om volken vóór hem neer te werpen: de lendenen van
koningen ontgord Ik; om deuren vóór hem te openen, geen poorten blijven gesloten. Ik zelf
zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren
grendels verbrijzelen. En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der
verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, het ben, die u bij uw naam riep, de God
van Israël. Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël, mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw
naam, gaf u een erenaam, hoewel gij Mij niet kendet” (Jesaja 44:28-45:4).
Volgens de boodschap die Daniël heeft ontvangen door de engel Gabriël, wordt met dit gebod
van Kores “om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen” de klok gestart van de 490 jaar
(zeventig maal zeven weken van een jaar) die bepaald zijn voor Daniëls volk Israël en hun heilige
stad (Daniël 9:24-27).
Deze lange periode wordt in de Oudtestamentische Schriften aangeduid als de Olam, de tijd
waarin God zal heersen, en in grote zegen over Israël en de hele aarde zal uitstromen. In het
Nieuwe Testament wordt deze tijd van vrede en rechtvaardige rechtspraak het Koninkrijk van
God genoemd, dat gekenmerkt wordt door volmaakte gezondheid, opstandingen van de doden,
en de gave van het leven dat uit God stroomt. De tijdspanne van vierhonderdnegentig jaar die
met Kores´ gebod begint, komt bijna vijf eeuwen later tot voleinding, eindigend met een periode
van zeven jaar grote verdrukking, de ontheiliging van de tempel in Jeruzalem en uiteindelijk de
persoonlijke triomfantelijke terugkeer van Jezus Christus voor Zijn duizend jaar parousia, waarin
Hij vanuit de stad Jeruzalem de aarde zal regeren.
De opdracht om Jeruzalem te herstellen en te bouwen vindt gelijktijdig met de oproep aan Israël
om terug te keren naar het beloofde land plaats. “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. Want de HERE maakt Jakob vrij en verlost hem uit de
macht van wie sterker is dan hij” (Jer 31:10-11).
Gods vastbeslotenheid om Israël terug te brengen tot Zichzelf en Zijn verlangen te vervullen
voor dat volk is vaak vermeld in profetieën: “Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE,
met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u heersen.

Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij
verstrooid zijt, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid”
(Ezechiël 20:33-34).
De oproep is niet alleen voor die dertien miljoen Israëlieten die zich toevallig onder de levenden
op de aarde bevinden, maar ook voor alle doden, namelijk voor het gehele huis Israëls. In één
van de grootste en ontzagwekkende wonderen die in de vroege dagen van Zijn regering
plaatsvindt, zal God alle doden van Israël opwekken, zodat Hij in één keer met het gehele volk te
maken heeft. Dit is geopenbaard door de profeet Ezechiël: “Voorts zeide Hij tot mij:
Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn
verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan. Daarom profeteer en zeg tot hen:
Zo zegt de Here HERE: zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn
volk, en u brengen naar het land Israëls” (Ezechiël 37:11-12).
Voordat zij daadwerkelijk in het land komen, wordt het hele volk samengebracht op een plaats
die ‘de woestijn der volken’ wordt genoemd. (Aangezien de geografische locatie niet gegeven
wordt, kun je je afvragen of de berg Horeb in de Sinaï de plaats zou kunnen zijn waar God geheel
Israël opnieuw zal ontmoeten). Ezechiël vervolgt met de woorden van God: “Ik zal u brengen
naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden, van aangezicht tot
aangezicht. Zoals Ik met uw vaderen in het gericht getreden ben in de woestijn van het land
Egypte, zo zal Ik ook met u in het gericht treden, luidt het woord van de Here HERE. Ik zal u
onder de herdersstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal de
weerspannigen uit u uitschiften en hen die tegen Mij overtreden hebben; wel zal Ik hen leiden
uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoeven, maar in het land van Israël zullen zij niet
komen. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben” (Ezechiël 20:35-38).
De omvang van deze grote opstanding, als dertien miljoen mensen er ineens honderden
miljoenen worden, is bijna niet voor te stellen! Dit wonderbaarlijke herstel van het gehele volk
Israël dat uit Sion voortvloeit, wordt samengevat door Jesaja als hij vraagt: “Wie heeft zo iets
gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht of een
volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde
haar kinderen” (Jesaja 66:8). Wanneer onze God begint te handelen, zal Zijn Geest met
Jeruzalem bereiken wat Hem behaagt. “Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon
binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de HERE der heerscharen
zal de berg der heiligheid genoemd worden. Zo zegt de HERE der heerscharen: Er zullen weer
oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand
vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes, die
daar spelen” (Zacharia 8:3-5).
“Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal
hun tot een God zijn, in trouw en in gerechtigheid” (Zacharia 8:8).
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