
 

 

 

 

 

 

 

Amerika erkent Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, Jeruzalem is de stad van 

God! Zeventig jaar nadat Israël als natie werd erkend, is het opnieuw feest in 

Jeruzalem. Dat er veel protest is, lijkt begrijpelijk, iedere ongelovige protesteert 

gisteren, vandaag en morgen tegen de enige levende God van Israël. Gods wil is 

wet! Wat God belooft laat Hij, in vervulling gaan. Zo sprak Hij door Zijn profeten: 

Zacharia 2:10 Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie, Ik kom in 
uw midden wonen, luidt het woord des HEREN, Zacharia 2:11 en vele volken zullen te dien dage 
gemeenschap zoeken met de HERE en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden 
wonen. Dan zult gij weten, dat de HERE der heerscharen mij tot u gezonden heeft.  
 

Bij de opening van de U.S. ambassade te Jeruzalem haalde de leider van Israël, in 

zijn toespraak,  een gedeelte aan van bovenstaande profetie van de profeet 

Zacharia. Zij verwachten hun Messias, doch niet allen zien in de Messias, Jezus 

Christus! Anderen spraken over koning David!  

Wat betekent deze stap van Amerika? Heeft God een bedoeling met deze historische 

verandering? Doet God wat Hij beloofde? Hij sprak: 

Amos 9:11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik 
zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik 
zal haar herbouwen als in de dagen van ouds, 
 
Die vervallen hut van David, Israël, ziet er na zeventig jaar al helemaal anders uit. De 

verscheuring van het land kreeg al een ander uitzicht.  

De veertiende van de maand komt 24 maal voor in de Bijbel, en regelmatig met een 

reden tot feesten. Zo is er ook feest vandaag in Israël, of de wereld dat wil of niet! 

Video : klik: https://www.timesofisrael.com/liveblog-may-14-2018/ 
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