
Het terugkerende Israël

Zodra het graan rijp is…. Komt 
de oogst.

De vernieuwde Gemeente is 
de rijpe vrucht, die uit liefde 
Torah volgt en met de Aliyah 
ingezameld wordt!

Shavuot – oogstfeest van het 
Vernieuwde Am-Yisra’el! 

Markus 4:29, Opb. 14:14-16



ְלָך-ֶלְך

Lech – l'cha

ברישת - Breshit / Gen. 12:1 – 16:17

ישיהו - Y’shayáhu / Jes. 40:27 – 41:16

התגלות - Hitgalut / Opb. 18:1 – 24



Lech l’cha – לך לך

ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאָך׃-ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶאל-ֶלְך

stam:ה ל ך – gaan, komen, lopen. (1549x in Tenach, 14x in parshe)

Qal: ָהַלְך - hij ging. ‘Lech’ = Qal gebiedende wijs, mnl ev.

Lech: 91x in Tenach – hier 1ex: ga! 

L’cha: voor jou => persoonlijk

Halachah = ‘de weg die men wandelt.’ Collectie rabbijnse wetten en 
regels gefundeerd in de Tenach en opgetekend in de Rabbijnse 
literatuur vanaf de 4e eeuw vC. 



ה ל ך

• Genesis 2:14

HEB: ֶקל ֥הּוא ְךִחֶדֶּ֔ ֵ֖ הֹל  ַֽ ּורה  שּׁ֑ ת א  ַ֣ ִקְדמ 
HSV: is Tigris; die loopt ten oosten van Assur

StV: is Hiddékel; deze is gaande naar het oosten 

NaV: is Chidekel, die loopt ten oosten van Asjoer

JPS: is Tigris; dat is het wat gaat naar het oosten van Asshur.

https://biblehub.com/text/genesis/2-14.htm
https://biblehub.com/interlinear/genesis/2.htm
http://biblehub.com/nas/genesis/2.htm
https://biblehub.com/kjvs/genesis/2.htm
https://biblehub.com/interlinear/genesis/2-14.htm
https://biblehub.com/interlinear/genesis/2-14.htm


Concept Lech l’cha

Avraham Avinu is ons voorgegaan in het zich losmaken van het 
Babel-systeem (beeldenstorm bij Avram en in 1566)

Wij mogen volgen. 

Ja, het is een opdracht, speciaal voor onze generatie 

Ons los maken van het Babel-systeem en voorbereiden

op de grote Aliyah uit het Land van het Noorden. 



Hitgalut 18:4

ר ִים אומ  ָשמ  ר ִמן ה  ח  ְעִתי קול א  ִמיִמֶמָנהְצאּו: ָׁשמ  ,  ע 
ְתפּו טֹאֶתיָה ֶּפן ִתְׁשת  ּבְ ְּבח  ֹּכוֶתיָה׃ּוֶפן ְתק  לּו ִממ 

En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat 
uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen 
gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet 
ontvangt. 



Yirm’yahu 3:18

ָמה ָיִמים ָהה  ית, ּב  ְלכּו ב  ל-י  לּב  -ְיהּוָדה ע  ;  ית ִיְשָרא 
ְחָדוְוָיבֹאּו  ֶאֶרץ ָצפון י  למ  ְלִתי ָהָאֶרץ ֲאֶׁש -ע  ר ִהְנח 
יֶכם׃-ֶאת ֲאבות 

In die dagen zal gaan, het huis van J’hudah naar het Huis van 
Jisra’el, en zij zullen komen als eenheid uit het land van het 
Noorden, naar het land dat ik als erfenis gegeven heb aan hun 
vaderen.



Yirm’yahu 31:6

ר ֶאְפָרִיםֹנְצִריםָקְראּו , יום-ִֹּכי ֶיׁש ֲעֶלהמּו קּו : ְּבה  ְונ 
ינּו׃-ֶאל, ִציון ְהֶוה ֱאֹלה  י 

Want er zal zijn een dag dat Notsrim (christenen) in het 
woongebied van Efrayim zullen roepen: 

Sta op! laten we Aliyah maken naar Tziyon, 

naar YHWH onze Elohim. (vert. FV)



Hoshea 1:11/2:2

יְוִנְקְּבצּו י-ְּבנ  ל -ְיהּוָדה ּוְבנ  רֹאׁש  ְוָשמּו ָלֶהם ְחָדוי  ִיְשָרא 
אל׃ִֹּכי ָגדול יום ִיְזְרעֶ :  ָהָאֶרץ-ְוָעלּו ִמן, ֶאָחד

En verzameld zullen worden 

de zonen van Y’hudah en de zonen van Yisra’el als eenheid, 

en voor henzelf één leider aanstellen 

en opkomen uit de aarde, 

want groot is de dag van het ‘gezaaide van El’.: 



Rosh echad – één leider

Engelse bijbels: One head 16x, one leader 8x, single ruler 2x, 
single leader 2x. 

NL: enig Hoofd sv, één Hoofd hsv, één hoofd nbg, één leider nv

Nadruk op: één enkele leider < = > de huidige verdeeldheid.

Rosh 141x in Tenach, maar slechts 1x ‘rosh echad’ => wijst op 
de vereniging van Judah en Efrayim. 

In de aliyah en de weg er naartoe worden de 12 stammen 
verenigd!



Rosh echad – één leider

Waar denk je aan bij een leider? Iemand met gaven en capaciteiten om 
een leger aan te voeren, gelijk Mosheh Rabbenu.

“Dan zal het ware Israël, nadat zij hun ware koning hebben gekozen, de 
grootheid van de dag van Jizreël tonen… (Ellicott’s commentary)

“…Neen, meer, de breuk tussen Juda en Israël zou worden genezen, 
en de ontwrichting die zo rampzalig was geweest, behoort tot het 
verleden. Juda en Israël zouden zich weer verenigen en onder één 
hoofd bijeenkomen.” (Pulpit commentary)



Rosh echad – één leider

Hosea 2: 1 . -Zeg tot uw broeders: Ammi; en aan je zusters, Ruchamah.

Nu de goddelijke barmhartigheid is ontvangen, worden de ontvangers 
aangespoord om elkaar de rechterhand van gemeenschap uit te 
strekken, elkaar aan te sporen, elkaar te bemoedigen, elkaar in het 
geloof te bevestigen en elkaar wederzijds uit te dagen tot liefde en 
goede werken. (Pulpit) 

"Omdat de vergelijking gaat over een zoon en een dochter, voegt de 
profeet eraan toe: 'uw broers en uw zusters’” (Radak).



Hoshea 2:2/1:11 in Targum Yonatan

ל ֹּכ   י ִיְשָרא  י ְיהּוָדה ּוְבנ  ְנׁשּון ְּבנ  נּון ְלהון ְוִיְתֹּכ  יׁש  ֲחָדא ִוימ  ר 
ית ָדִוד ד ִמן ּב  ְרָעא ָגלּוְתהון ֲא ח  ב יום  ְוִיְסקּון ִמן א  י ר  ר 
ְתהון׃ ְֹּכִניׁש 

Yonatan spreekt dus over: één hoofd uit het huis van David.

Rashi haalt dit aan en zegt daarbij: want groot is de dag van 
Yizre’El: de vergadering van hun zaaien.



Mashiach

Het begrip ‘mashiach’ heeft het christendom geheel gericht 
op de ultieme mashiach, Yeshua haNotsri (de Nazarener). 

Maar snijden we onszelf daarmee niet de pas af, als het gaat 
om herstel van de situatie op aarde? 

Aharon was een mashiach, evenzo David en de profeten.

Leviticus 4:3:  ן ֵהֵ֧ ם ַהכֹּ יחַ ִאִ֣ ִׁ֛ תַהָמש  א ְלַאְשַמִ֣ ֶיֱחָטָ֖

• NBG: indien de gezalfde priester zonde gedaan
SV: de priester die gezalfd is, zal gezondigd hebben
NBV: als de gezalfde priester zo’n misstap begaat

http://biblehub.com/nas/leviticus/4.htm
https://biblehub.com/kjvs/leviticus/4.htm
https://biblehub.com/interlinear/leviticus/4-3.htm


Mashach: smeren, zalven

Zalven (מ ש ח) voor het eerst in Gen. 31:13 Ya’akov Avinu zalft 
de opgerichte steen. 

Daarna pas in Ex. 28:41 waar Aharon en zijn zonen tot priester
gezalfd moeten worden. Totaal 69x in Tenach. 

1 Kon. 19:15 En YHWH zei tot hem: Ga, keer weder op uw 
weg, naar de woestijn van Damascus; en ga daar in, en zalf
Házaël ten koning over Syrië. 16 Daartoe zult gij Jehu ben 
Nimsi zalven ten koning over Israël; en Elísha ben Safat van 
Abel-Mehóla, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. 



Eén herder

We lezen in Eze. 34:23 “Ik zal over hen één herder doen 
opstaan en Die zal ze weiden: Mijn knecht David. Híj zal ze 
weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn.” 

Hier wordt ook weer gewezen op herstel van de eenheid, één 
herder zal over hen zijn [ro’eh echad - .[רֶֹעה ֶאָחד

37:22 l’goy echad ba’arets - ְלגוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ : tot één volk i/h land

37:22 umelech echad yihyeh l’chulam - םּוֶמֶלְך ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכלָ  : 
en één koning zal over hen allen zijn.



Een koning + een vorst

Eze 37:22 spreekt over een koning die de eenheid bewerkt. 

37:24 Mijn knecht David  zal koning over hen zijn en zij zullen 
allen tezamen één herder hebben

37:25 Mijn knecht David zal hun vorst zijn in eeuwigheid.

Opvallend Eze. 37:22-24 over de herder koning, m.i. Yeshua als 
de hemelse nakomeling van David

Vers 25 over de vorst [nasi], de aardse nazaat van David, die 
zonen krijgt onder wie hij het land verdeelt. [Eze 46:16-18]



Een koning + een vorst

Yechezkel 37 een hint naar de twee nakomelingen van David, 
de hemelse koning [mèlech] en de aardse vorst [nasi]. 

Als het woord ‘koningen’ in 43:7 ziet op de geschiedenis dan 
wordt in de tijd v/d 3e Tempel alleen nog de vorst gesproken. 

President Ruven Rivlin wordt vandaag als ‘nasi’ aangeduid.



Een koning + een vorst

Mogelijk lopen de begrippen vorst en koning straks wel door 
elkaar, zoals ook het begrip ‘knecht’ zowel voor Yeshua als 
voor Isra’el worden gebruikt in de profetie. 

Al met al geloof ik dat er een aards koning zal zijn het geslacht 
van David, die aangesteld wordt als leider van de aliyah en die 
tevens koning zal zijn over Isra’el in het Vrederijk. 

Omdat hij onder de leiding van Yeshua zal staan zal zijn 
regering vol recht en gerechtigheid zijn. 

In zijn dagen zal Israel groeien en bloeien, Psalm 72. 




