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DIENEN VAN ISRAËL - Hoe doen we dat? 
Ton Nennie, Wachter op de muur 
 
Gods brandende Iiefde voor Israel  
 
Jesaja 43:1,3-7 
Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die 
jou vormde, Israel: Wees niet bang, want Ik zal je 
vrijkopen, Jk heb je bij je naam geroepen, je bent 
van mij! Want lk, de HEER, ben je God, de Heilige 
van Israel, je redder. Voor jou geef Ik Egypte als 
losgeld, Nubië en Seba ruil Ik in tegen jou. Jij bent zo 
kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo 
veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, 
ja alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, 
want Ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het 
oosten terug, uit het westen breng Ik jullie bijeen. 
Tegen het noorden zeg Ik: Geef hier! Het zuiden 
gebied Ik: Laat los! Breng mijn zonen terug van 
verre, mijn dochters van de einden der aarde, allen 
over wie mijn naam is uitgeroepen, en die Ik 
omwille van mijn majesteit geschapen heb, 
gemaakt en gevormd. 
 
Gods woede over de volken 
 
Nahum 1:2,3 
De HEER is een wrekende God, Hij duldt niemand 
naast zich. De HEER is een woedende wreker, de 
HEER wreekt zich op zijn tegenstanders, Hij richt zijn 
toorn op zijn vijanden. De HEER is geduldig, maar 
zeer sterk, Hij laat nooit iets ongestraft. 
 
Jesaja 24:21-23 
Op die dag zal de HEER afrekenen in de hemel met 
de machten van de hemel, en op aarde met de 
vorsten van de aarde. Dan worden zij 
bijeengedreven, gevangen in een kuil, opgesloten in 
een kerker. En na lange tijd zullen zij hun straf 
ontvangen. Want de HEER van de hemelse machten 
heerst op de Sion, in Jeruzalem wordt zijn luister 
getoond aan de oudsten van zijn volk Israel. 
 
Ezechiël 25:14,17 
Door Israel, mijn volk, zal Ik mij op Edom wreken: 
Israel zal Edom treffen met mijn woede en mijn 
toom, en zo zal Edom mijn wraak leren kennen - 
spreekt God, de HEER. Ik zal mij meedogenloos op 
hen wreken, in mijn toorn zal Ik hen straffen, en 
dan, als mijn wraak hen tref t, zullen ze weten dat lk 
de HEER ben.' 
(Wie is Edom? Zie o.a. Psalm 83:12 ...die zeiden: 
'Wij bezetten het land waar God zijn woning heeft.' 
Alle bezetters, waaronder naties, Arabieren, 

moslims, de kerk van Rome, het christendom dat 
lsraël vervangen heeft en zichzelf ziet als het 
geestelijk Israel.) 
 
Habakuk 3:12,13 
Grimmig schrijdt U voort over de aarde, volken 
vertrapt U in toorn. Om uw eigen volk te redden 
trekt U uit, U komt tot redding van uw gezalfde. 
 
Gods mededogen  
 
Habakuk 3:2 
HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat U 
gaat doen, HEER, heb ik ontzag. Breng het in deze 
tijd tot stand, maak het in deze tijd bekend, maar 
toon uw mededogen als het tumult losbarst. 
 
Gods opdracht aan de gemeente  
 
Psalm 149:5-9 
Laten zijn getrouwen juichen in triomf, nog jubelen 
als zij te ruste gaan, met lofzang voor God uit hun 
kelen, een tweesnijdend zwaard in hun hand. Om 
de volken te laten boeten, de naties te bestraffen, 
hun koningen in boeien te slaan, hun leiders met 
ketenen te binden, het geschreven recht aan hen te 
voltrekken: Dat is de glorie voor al zijn getrouwen. 
Haleluja! 
 
God zoekt mensen, jou en ik!  
 
Ezechiël 22:30 
Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de 
stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde 
springen opdat het niet zou worden vernietigd  - 
maar zo iemand heb Ik niet gevonden. 
 
Ruth 1:16,17 
Maar Ruth antwoordde: 'Vraag me toch niet langer 
u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u 
gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw 
volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u 
sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven 
worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal 
mij van u scheiden!' 
 
Esther 4:14 
Ais jij nu je mond niet opendoet, nu het moment 
daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst 
en redding voor de Joden. Maar jij en vaders familie 
komen dan om. Wie weet ben je juist koningin 
geworden met het oog op een tijd als deze.' 
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Niet meer zwijgen en de weg vrijmaken 
 
Jesaja 62:1,6,7 
Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van 
Jeruzalem ben Ik niet stil, totdat het licht van haar 
gerechtigheid  daagt en de fakkel van haar redding 
brandt. Jullie die een beroep doen (Maskira = 
secretaresse) op de HEER, gun jezelf geen rust en 
gun Hem evenmin rust. 
 
Jesaja  62:10 
Ga door de poorten, ga erdoorheen, maak de weg 
vrij voor het volk. Ruim baan! Effen de weg en 
verwijder de stenen. 
 
Plaatsvervangende schuldbelijdenis.  
 
Nehemia 1:5,6 
Ik bad: 'Ach HEER, God van de hemel, machtige en 
ontzagwekkende God, U die uw beloften nakomt en 
trouw bent aan ieder die U liefheeft en doet wat U 
gebiedt, luister aandachtig en zie hoe uw dienaar 
dag en nacht tot U bidt ten behoeve van uw 
dienaren, de lsraëlieten. Ik belijd de zonden die wij 
(meervoud), lsraëlieten, tegenover U hebben 
begaan, ook ik en mijn familie. 
 
Daniel 9:4,5 7 
lk bad tot de HEER, mijn God, en beleed schuld: 
'Heer, grote en geduchte God, die zijn beloften 
nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en 
doen wat Hij gebiedt; wij hebben gezondigd en ons 
misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest, wij 
zijn van uw geboden en regels af geweken Tot op 
deze dag staat de schaamte ons op het gezicht, ons, 
de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem, 
alle Israëlieten. 
 
Dienen van Israel door financiële steun  
 
Jesaja 60:11,12 
Je poorten zullen nooit gesloten worden, dag en 
nacht zullen ze openstaan, zodat de rijkdom van 
vreemde volken kan binnenstromen, met de 
koningen die worden meegevoerd. 
Elk volk of koninkrijk dat weigert jou te dienen, zal 
ten onder gaan. 
 
Jesaja 60:12:13 
Dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als een rivier naar 
haar toe stromen, de rijkdom van alle volken als een 
overlopende beek, en jullie zullen ervan drinken. Je 

zult op de heup gedragen warden en gewiegd op 
haar schoot. 
Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie 
troosten; in Jeruzalem zal je troost vinden. 
 
Romeinen 15:27 
De gelovigen  uit  de heidenen  hebben  daartoe 
vrijwillig besloten,  maar  ze staan dan ook bij hen  
in de schuld. Immers, omdat  de heidenen deel 
hebben gekregen aan wat de heiligen (Joden) in 
Jeruzalem in geestelijk opzicht geschonken hebben, 
zijn  ze ertoe verplicht  hen bij te staan in materiële 
zaken. 
 
Zegen en verheug je met Israel, juich om haar  
 
Jesaja 66;10 
Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar 
verheugen en juichen om haar, laat allen die om 
haar treuren nu samen met haar jubelen. 
 
Romeinen 15:8,10 
Ik bedoel dit: Christus is een dienaar van de Joden 
geworden om hun te tonen dat God trouw is en om 
de beloften aan de aartsvaders te vervullen. Zoals 
geschreven: 'Daarom zal ik U prijzen onder de 
heidenen, psalmzingen  ter ere van Uw naam.' En 
verder staat er: 'Verheug u, heidenen, samen met 
Zijn volk.' 
 
Numeri 24:9 
'Gezegend wie u zegent, vervloekt wie u vervloekt!' 
 
Jezus kwam en bad alleen voor Israël  
 
Mattheüs 15:24 
Hij antwoordde: 'Ik ben alleen gezonden naar de 
verloren schapen van het volk van Israel.' 
 
Johannes 17:9 
Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar 
voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij 
van u zijn. 
 
Psalm 122:6 
Vraag (bidt) om vrede voor Jeruzalem: 'Oat rust 
hebben wie van je houden! 
 
Jeremia 31:20 
Is Efraïm niet Mijn geliefde zoon, is hij niet Mijn 
oogappel? Telkens als Ik over hem spreek rijst zijn 
beeld in Mij op, dan raak Ik diep bewogen. Ik moet 
Mij over hem ontfermen - spreekt de HEER. 

 


