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Herstellende genade voor Israël
'En Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik behouden, en Ik zal hen
weer vestigen; want Ik heb Mij over hen ontfermd, en zij zullen wezen alsof Ik hen niet
verstoten had. Want Ik ben de HEERE, hun God, en Ik zal ze verhoren' (Zacharia 10:6).
De getrouwe en waarachtige God is een God Die herstel op het oog heeft. Echter, zelfs
sommige Christenen menen dat Israël zo zwaar tegen God gezondigd heeft dat zij nooit
meer tot God teruggebracht kunnen worden.
Maar zulke Christenen begrijpen eigenlijk óf de kracht van God niet óf ze verstaan Zijn
genade niet. Wagen wij het om Zijn kracht te beperken? De Heer Jezus beantwoordt dit in
Markus 10:27 heel duidelijk: 'Bij God zijn alle dingen mogelijk'. En wat Gods genade betreft,
Romeinen 5:20 zegt ons: 'En waar de zonde toenam, daar is de genade méér dan overvloedig
geworden'.
Hoewel het volk van Israël gedurende vele eeuwen heeft volhard in hun zonde van opstand
en in hun verwerping van de zéér te prijzen Heer Jezus Christus, tóch zal deze profetie uit
1. Dat wil zeggen ongestoord in hun land laten wonen.
2. Volledigheidshalve zij hierbij opgemerkt dat ook de volken (in de Romeinse rechter
Pilatus) schuldig staan aan de kruisiging van de Heer Jezus.
Zacharia in een toekomstige dag wonderheerlijk vervuld worden, want God heeft deze
profetie uitgesproken. Ook het feit dat sindsdien vele eeuwen voorbij zijn gegaan, kan geen
verandering teweegbrengen in Zijn heerlijke plannen en voornemens met Zijn volk, die Hij
immers zo duidelijk in de Schriften heeft geopenbaard.
De stammen van Juda en Benjamin zijn nooit weer herenigd met de andere tien stammen
sinds hun scheuring in de dagen van Rehabeam, de zoon van Salomo. Het hierboven
aangehaalde vers uit de profetie van Zacharia echter toont ons duidelijk, dat God Juda en
óók Jozef terug zal brengen tot Zichzelf. Efraïm, Jozefs zoon, stond immers aan het hoofd van
de tien stammen. Dan zullen zij zijn 'alsof God hen nooit verstoten had'.
Werkelijk bewonderenswaardig is deze herstellende genade! Want het zal niet slechts een
herstel zijn in de zin dat zij opnieuw worden geplaatst in een positie die ze voorheen hadden
ingenomen, maar zij zullen hersteld worden vanuit een toestand van zondige opstand en
gebracht worden tot een houding en gezindheid van onderwerping aan de Heer Jezus
Christus en van geloof in Hem! Hun toekomstige toestand zal dus heerlijker zijn dan ze
voorheen gekend hebben.
Wij als Christenen zullen dit zien vanuit de heerlijkheid, en zullen ons hierover verheugen,
evenals wij ons nu verblijden over een afgedwaalde gelovige die tot God is teruggekeerd.
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