Aanmoediging tot gebed, ziende op de beloften voor Israël en de Joden, en daarmee ook voor de Kerk

Met een aantal personen uit verschillende reformatorische
kerken vormen we de “Stichting Herleving Gebed voor Israël”.
Ons streven is om te gaan in het voetspoor van de Puriteinen, de
Nadere Reformatie en het Reveil in hun geloof, hun verwachting
en vooral hun gebed voor Israël.
Uitgaande van de vastheid, de betrouwbaarheid en
onveranderlijkheid van het Woord van God en van God en Zijn
beloften, verwachten wij met hen het herstel van het volk Israël
en een grote opwekking onder de kerken. De Koning van Israël
zal nog duidelijk Koning worden over de gehele wereld. Er zal
één Naam zijn en de volken zullen één God dienen.
(Zacharia14:9, Zefanja 3:9) “De aarde zal vol van de kennis des
Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken.”
(Jesaja 11:9)
Graag willen we deze positieve toekomst voor de kerk die
gepaard gaat met de vervulling van de beloften voor Israël, onder
de aandacht brengen binnen de kerken. We organiseren
bidstonden waarvan het actuele overzicht op onze website te
vinden is. Wij benadrukken dat we niet met iets nieuws komen.
Daarom hebben wij ook het woord 'herleving' in de naam van de
stichting staan. Het is een bestaande verwachting die binnen de
kerk altijd, maar vooral na de Reformatie te vinden was.

Hier volgen een aantal citaten van door ons zeer gewaardeerde
voorgangers over deze toekomstverwachting. Op onze website
staan de bronvermeldingen.

O, hoe heerlijk is het dat gezicht te zien, het mooiste naast
Christus’ komst op de wolken: Onze oudste broeders, de Joden
en Christus elkander te zien omhelzen en te kussen! Lang zijn zij
van elkaar gescheiden geweest, wat zullen zij elkander
vriendelijk bejegenen bij die ontmoeting! O dag breek aan! Lang
verwachtte en beminnelijke dag! O beminnelijke Jezus, laat mij
dat gezicht aanschouwen, hetwelk zal zijn als een herleven uit de
dood, wanneer Gij en Uw oude volk elkander zullen omhelzen!
(Samuel Rutherford, 1600-1661)
“Gaat door, gaat door, door de poorten, bereidt den weg des
volks; verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt
een banier omhoog tot de volken! Ziet, de Heere heeft doen
horen tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion:
Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon
is voor Zijn aangezicht. En zij zullen hen noemen het heilige volk,
de verlosten des Heeren; en gij zult genoemd worden de
gezochte, de stad, die niet verlaten is.” (Jesaja 62:10-12) Dit
alles heeft vooral betrekking op de bekering der Joden in de
laatste dagen, die wanneer alle dingen gereed zijn, in menigte
komen zullen tot de Zone Gods en als van ouds, in Zijn gunst
delen. (John Bunyan, 1628-1688)
Eerst zal geheel het Joodse volk tot Christus bekeerd worden en
dan zal er nog een verheerlijkte staat der Kerk komen.
(Theodorus van der Groe, 1705-1784)

Verlangt u naar een opwekking in de kerk die nu als een vallei
vol doodsbeenderen is? Bidt dan om de bekering van de Joden.
"Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal
de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?"
Rom.11:15. Dat zal een tijd van leven zijn, een tijd van een milde
uitstorting van de Geest, die de reformatie tot een hoogtepunt zal
brengen, hoger dan het ooit geweest is. (Thomas Boston, 16761732)
Vraag: Of in de laatste tijd van de wereld een heerlijke staat van
de kerk, op aarde te verwachten is? Antwoord: Dit is het
gevoelen van zeer vele uitnemende godgeleerden van alle tijden,
en van ver de meeste in onze dagen. En ‘t is mij zo klaar uit het
Woord Gods, dat ik daaraan gans geen twijfeling heb.
(Wilhelmus à Brakel, 1635-1711)
De tijd is aanstaande dat Israël net zo’n zegen zal zijn als dat ze
een vloek is geweest. (Zach.8:13) Net zoals de dauw op de
heuvels van Juda neerstrijkt en gras en bloemen tot leven wekt,
zo zal het bekeerde Israel zijn, wanneer zij komen zal als de
dauw op een dode, droge wereld. (Robert Murray McCheyne,
1813-1843)
Dat Christus zal regeren in een tot nog toe ongekende omvang,
is zo duidelijk geopenbaard in het Woord der Waarheid, dat naar
onze mening, niets dan het meest brute ongeloof of ingewortelde
voor-oordeel het kan loochenen. (Joseph Charles Philpot,
1802-1869)
Over Ezechiel 37: Zo schijnt het mij op dit ogenblik toe, dat Israël
onbekeerd naar zijn land zal terugkeren. Palestina is toch het

land der openbaring, en de vrij-wording van het Oosten is de
verlossing der gehele wereld. Eerst dus: roering der beenderen,
dán hereniging der delen, dan zenuwen, aderen, en vlees. Maar
de Geest is er dan nog niet. Christus is hier de Geest. Israël kan
niet leven zonder die Geest, zonder Christus. (Isaac Da Costa,
1798-1860)
Er zullen niet twee, tien of twaalf [stammen] zijn, maar één Israël,
prijzende één God en dienend één Koning. En die éne Koning is
de Zoon van David, de neergedaalde Messias! Zij [de Joden]
moeten een nationale welvaart hebben die hen beroemd zal
maken. Ja, zo glorierijk zullen zij zijn dat Egypte, Tyrus,
Griekenland en Rome allen hun glorie zullen vergeten vanwege
de grote pracht van de troon van David! (Charles Spurgeon,
1834-1892)
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