
7. De positie van het volk Israël.

HET HUWELIJK TUSSEN JEHOVA EN HET VOLK ISRAËL.

Bij de vierde bedeling werd het volk Israël door God apart gezet van de rest van de

volkeren. Zij werden vrijwillig geplaatst Ex.24:7 onder de wet Gods met als doel:

• Op voorwaarde van gehoorzaamheid aan de wet zou Israël de eerste onder de

 volkeren wezen. Het zou priesterlijke en koninklijke taak hebben voor de wereld

 (regeren over de volkeren) Ex.19:3-6.

• God zou uit David een koning laten opstaan, welke een eeuwig koninkrijk zou

 ontvangen. 2Sam.7:12-14, Ezech.34.

Het verbond tussen Jehova en het volk Israël wordt in de bijbel beschreven als een

huwelijk tussen de Man en de vrouw.

• Ondertrouw: via ondertrouw kwam het volk tot een huwelijk met de Heere

 (Jehova) Jer.2:2.

• Het “Ja” woord: “Al wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen en

 gehoorzamen” Ex.19:8, 24:3-8, Deut.5:27.

• De huwelijkse voorwaarden: De gehoorzaamheid aan het verbond der wet

 was de voorwaarde voor het huwelijk. Ez.16:6-8, Jer.31:32.

• De echtelijke woning: Het land Palestina (Kanaän) was de echtelijke woning.

 Dit land is van Jehova en Israël mocht er in wonen. Lev.25:23, Jes.14:2, Jer.11:15.

• Jaloersheid van God: Trouw aan elkaar is de basis voor een goed huwelijk

 vandaar het eerste gebod Ex.20:2-5.

• Hoererij en overspel: Jehova zou zelf de vijanden van Israël uitdrijven en   

 verslaan. Daarom mocht het volk géén verbond sluiten met de omliggende   

 volkeren. Een verbond met een ander volk is een verbond met de god (man)

 van dat andere volk, dit is dus hoererij ofwel overspel. Ex.34:10-14..

• De ontrouw van de vrouw: De ontrouw van het volk wordt door de Heere

 beschreven in Ezech.16:8-35.

• De vernietiging van het huwelijksverbond: Vanwege de ontrouw van het volk

 werd het huwelijk beëindigd.

• Echtscheiding bij de wet geregeld: In het verbond der wet was de

 echtscheiding wettelijk geregeld. Deut.24:1. In geval van ontrouw van de vrouw,

 waarbij de Man de vrouw niet wil of kan vergeven, kon Hij haar wegzenden met 

 een scheidbrief. (God kan niet ontrouw zijn)

• Het wegzenden van de 10 stammen: Jehova had “iets schandelijks gevonden”  

 en zond Zijn vrouw weg met een scheidbrief. Jer.3:8-10. Op deze wijze werden in

 het jaar 721 v.Chr. de 10 stammen weggezonden in de Assyrische ballingschap.

• De vergeving van de 2 stammen (Juda): De 2 stammen bekeerden zich in   

 eerste instantie weer tot de HEERE, maar later waren ook zij weer ontrouw.   

 Jer.3:8-10 Ook zij werden in ballingschap weggevoerd.

Over de gestelde lengte van een huwelijk kunnen we dus samen vatten:

1 - Het huwelijk is bedoeld voor altijd.

2 - Het huwelijk eindigt in principe bij geval van ontrouw.

3 - Het huwelijk eindigt officieel door middel van een scheidbrief.
4 - Het huwelijk eindigt bij de dood van de Man en/of de vrouw.

DE BALLINGSCHAP VAN HET VOLK ISRAËL.

Omdat Israël niet trouw was aan God werd het beloofde koningschap over de volkeren van hen

weggenomen. Deut.4:27, 28:62-64. Het 10 stammenrijk werd in de Assyrische ballingschap 

weggevoerd, 2Kon.17:5-18. waarvan het tot op heden nog niet is teruggekeerd. Jehova zond de 10 

stammen weg met een scheidbrief! Jer. 3:8

Het 2 stammenrijk Juda werd in Babylonische ballingschap weggevoerd. Ezra.5:12. God gaf aan de 

2 stammen géén scheidbrief. Het huwelijk voor Juda (2 stammen) werd dus nog niet ontbonden. 

God stelde hun “dienstbaar” aan het beginsel der koninkrijken namelijk Babel. In de bijbel wordt 

aan deze “dienstbaarheid” een periode van 70 jaar verbonden. Deze jaren zijn eigenlijk de 70 

sabbat jaren over de periode van 490 jaar die het volk niet gevierd had. Volgens de wet moest elk 

7e jaar een sabbat jaar zijn, het land mocht dan niet bebouwd worden Lev.25:3,26:33-43, Ex.23:10

• 70 jaar van dienstbaarheid aan Babel. Aan het 2 stammenrijk werd een periode van 70 jaar

 toegezegd van dienstbaarheid aan Babel. Jer.25:11, 29:4-10. Deze periode begon in het jaar 606

 v.Chr. bij de eerste verovering door de koning van Babel. Jeruzalem kwam onder de regering

 van Babel terecht. Een aantal belangrijke figuren waaronder Daniël werden naar Babel 
 gebracht.

• 62 jaar ballingschap. De werkelijke ballingschap van de 2 stammen in Babel duurde 62 jaar

 en begon bij de 2e verovering van Jeruzalem in 598 v.Chr. toen werden de 2 stammen

 weggevoerd naar Babel.

• 70 jaar van verwoesting van het land. Over Jeruzalem en het land werd ook een periode

 van 70 jaar van verwoesting toegezegd. Zach.1:12, Dan.9:2. Deze periode begon in het jaar 589   

 v.Chr. 2Kron.36:19-21. twee jaar later in 587v.Chr. werd Jeruzalem verwoest.

DE ZEVENTIG WEKEN.

Wanneer Daniël ontdekt dat de 70 jaar

bijna om zijn Dan.9:2. doet hij belijdenis voor 

de zonden van zijn volk. Hij wist uit de 

Bijbel dat al Gods beloftes nu spoedig in 

vervulling zouden gaan. Er zou inderdaad 

een herstel van Jeruzalem komen en het 

volk zou terug keren vanuit Babel, maar 

deze terugkeer zou niet de definitieve 
terugkeer zijn. Om Daniël inzicht te geven 

in deze zaak zond God de engel Gabriël. 

Deze gaf Daniël het volgende te kennen 

“zeventig weken zijn bestemd over uw 
volk en uw heilige stad”. Dan.9:24 De 70 

jaren van ballingschap onder Babel waren 

een type van de 70 “weken” over Juda en 

Jeruzalem.

Pas na deze 70 “weken” zou het alles

omvattende herstel plaatsvinden van het

land en het volk Israël zoals door God 

beloofd is bij de monde van Zijn heilige

profeten.

De uittocht uit

Egypte

Israël “trouwt“

met Jehova

4 - Bedeling van de Wet

Israël: Mijn Volk (Ammi)

Israël ontrouw 

aan Jehova

Ballingschap 

v/d 2 stammen

Ballingschap v/d 

10 stammen

De uitgang des

woords om te 

herbouwen

Dan. 9:25

70 “weken“ over 

uw volk en over 

uw heilige stad

Dan. 9:24

Het Koninkrijk

van ChristusDe 2 stammen

dienstbaar aan Babal 
voor 70 jaar

De ballingschap
62 jaar

70 jaar verwoesting
over het land

606 v Chr.

598 v Chr. 536 v Chr.

589 v Chr.
520 v Chr.

587 v Chr.

Jeruzalem

verwoest De 10 stammen in de Assyrische ballingschap

721 v Chr.


