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Intro
De bijbelse hoop is in contrast met de dagelijkse hoop dat geen bijbelse grondslag kent. Het grote
verschil zit in het woordje “zekerheid”. In de Bijbel is het een zekerheid dat, wat er beloofd wordt,
zich zal voltrekken. De verwachtingen die het Woord van God schept zullen ook worden vervuld.
De hoop zonder de bijbel denken we te kunnen versterken door persoonlijke inspanningen. Met
andere woorden: dat wat we verwachten gaan we manipuleren, aanpakken. En dan nog is het maar
de vraag of de verwachting zal uitkomen. Dat is een onzekerheid.
Als ik me in een gevangenis bevind en ik heb de hoop te kunnen ontsnappen dan kan ik een plan
gaan maken om dat te bewerkstelligen. Ik ga dan actief om met die hoop en ga me persoonlijk
inspannen om de ontsnapping werkelijkheid te maken. Ik heb nooit de garantie dat het zal lukken,
dus blijft het een onzekerheid.

God’s Woord is getrouw
‘opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de
goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend
geslachten;’
Deuteronomium 7:9 NBG51
Er zijn nagenoeg 277 vermeldingen in de Bijbel van de verbonden tussen God en Zijn volk.
Een van Gods vervulde beloftes was dat het volk van Israël weer een natie zou worden in het land
waarvan Hij zegt dat het aan hen toebehoort. Deze profetie uit het Oude Testament werd vervuld in
mei 1948. Sindsdien keert het Joodse volk terug naar huis.
Mooie voorbeelden van God’s verbonden vinden we bij Noah, Abraham, Ismaël, Mozes en Jacob.
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God’s beloften aan Israël

Er zijn vele profetieën in het Oude Testament die de komst van een Messias of Verlosser beloven.
Gods trouwe belofte werd vervuld in het Nieuwe Testament toen Hij Jezus zond om onze zonden te
verzoenen. Welke zonden we ook begaan hebben, ongeacht hoe “slecht” we ook zijn, God vergeeft
ons getrouw wanneer wij Jezus aanvaarden en berouw hebben van onze zonden.
‘want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus
Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem
zouden leven.’
1 Tessalonicenzen 5:9-10 NBG51
‘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.’
Romeinen 11:25-27 NBG51
‘Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn
erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in
goedertierenheid! Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden.
Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.’
Micha 7:18-19 NBG51
‘een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw
lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en
maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult
wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God
zijn.’
Ezechiël 36:26-28 NBG51
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‘Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des
Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn
en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn
broeder leren: Kent de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder
hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer
gedenken.’
Jeremia 31:33-34 NBG51
In deze bijbelverzen ziet U God’s trouw aan Zijn beloften aan Israël. Wat een hoop !

In de laatste jaarweek van Daniël, de 7 jaren die nog moeten komen zal God zich wederom
ontfermen over Zijn eerstgeliefden Israël. Dat zal gepaard gaan met het gericht hier op aarde.
‘Maar indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft, wat zullen wij dan zeggen? Is
God, die zijn toorn doet voelen – ik spreek op menselijke wijze – soms onrechtvaardig? Volstrekt niet!
Hoe zal God anders de wereld oordelen?’
Romeinen 3:5-6 NBG51
God’s belofte aan Abraham’s zaad is Israël’s hoop en zekerheid. En uiteraard voor iedereen die
gelooft.

‘En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal
groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn
vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn
koningschap zal geen einde nemen.’
Lucas 1:31-33 NBG51
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Het Hemelse Jeruzalem:

‘En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en
namen op (de poorten) geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls. Naar
het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en
naar het westen drie poorten. En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf
namen van de twaalf apostelen des Lams.’
Openbaring 21:12-14 NBG51
Als dit geen zekerheid is in de hoop voor Israël, dan zouden mensen zich echt moeten schamen,
enerzijds Israël te vergeestelijken en anderzijds om Israël volledig af te schrijven in haar relatie met
God. Nu is er geen onderscheid in de genade van God, Jood en Griek zijn gelijk, maar in de Joodse
Eeuw van 7 jaren zal God wel degelijk onderscheid maken in Zijn ontferming over Zijn Volk.

God’s beloften aan iedereen

Momenteel leven we al bijna 2.000 jaar in de genadetijd.
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’
Johannes 3:16 NBG51
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‘God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.’
1 Korinthiërs 1:9 NBG51
‘Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat
gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen,
zodat gij ertegen bestand zijt.’
1 Korinthiërs 10:13 NBG51
‘Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.’
2 Tessalonicenzen 3:3 NBG51

Er is een voorwaarde die God stelt in Zijn rotsvaste beloftes:
‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons
te reinigen van alle ongerechtigheid.’
1 Johannes 1:9 NBG51
‘Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart
van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds
komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. Gezegend is de man
die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water
geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks
loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.’
Jeremia 17:5-8 NBG51
God kan niet liegen:
‘God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen
en niet doen, of spreken en niet volbrengen?’

5

Numeri 23:19 NBG51
‘laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat
door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver
water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd
heeft, is getrouw.’
Hebreeën 10:22-23 NBG51

Hoop door geloof in de kracht van de Heilige Geest

‘Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet
ziet.’
Hebreeën 11:1 NBG51
‘De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de
hoop, door de kracht des heiligen Geestes.’
Romeinen 15:13 NBG51
‘Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men
hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met
volharding.’
Romeinen 8:24-25 NBG51
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