


8 zaterdagen over Gods plan met Israël.

Locatie: Vrije Baptistengemeente de Fontein Emmeloord.

Lessen:
- Relatie Israël en de Gemeente
- Feesten van Israël
- De verbonden
- De eindtijdrede van de Heere Jezus (Matt. 24)
- Het Koninkrijk in Oud en Nieuw Testament
- Terugkeer en herstel van Israël
- Babel en Jeruzalem
- Het statenbeeld (Dan. 2) en 70 jaarweken (Dan. 9)
- etc.

Ook vakken:
- Jodendom
- Hermeneutiek

IB Studiehuis

Meer info >>

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/ib-studiehuis-cursus


Verschillende lagen
1. Historische context

2. Profetische laag
- Christocentrisch
- Israël en de volken

3. Wat kunnen wij ervan leren?

Gods handelen met Israël staat centraal!



Grote en kleine profeten?
Kleine profeten: Hosea, Joël, Amos, Obadja, 
Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggaï, 
Zacharia en Maleachi.

Grote profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël

• Alle kleine profeten bij elkaar bevatten 
ongeveer evenveel tekst als Jesaja.



Wanneer waren 
de kleine 

profeten actief ?



Datering
Hosea: “Het woord van de HEERE dat gekomen is tot 
Hosea, de zoon van Beëri, in de dagen van Uzzia, Jotham, 
Achaz, Hizkia, de koningen van Juda, en in de dagen van 
Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël.” (1:1)

Micha: “Het woord van de HEERE dat kwam tot Micha uit 
Moreset, in de dagen van Jotham, Achaz en Jehizkia, de 
koningen van Juda, en dat hij gezien heeft over Samaria 
en Jeruzalem.” (1:1)



Habakuk: “De last die de profeet Habakuk gezien heeft. 
HEERE, hoelang roep ik om hulp en luistert U niet, roep ik tot 
U: Geweld! en verlost U niet?” (1:1).

“Want zie, Ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en 
onstuimige volk, dat de breedten van de aarde doorkruist om 
woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn.” (Hab. 1:6)

Obadja: “Het visioen van Obadja. Zo zegt de 
Heere HEERE over Edom: Een bericht hebben wij gehoord van 
de HEERE, en een gezant is uitgezonden onder de 
heidenvolken: Sta op! Laten wij tegen Edom opstaan ten 
strijde!” (1:1)



Gedateerd: Hosea, Amos, Micha, Sefanja, 
Haggaï en Zacharia.

Niet gedateerd: Joël, Obadja, Jona (indirect 2 
Kon. 14:24, 25), Nahum, Habakuk en Maleachi



Saul (1050 – 1010)

David (1010 – 970)

Salomo (970 – 930)

Scheuring

2-stammenrijk Juda
Koning Rehabeam

10-stammenrijk Israël
Koning Jerobeam I



Joram

(848)

Jehu

(841)

Jerobeam II

(793)

Uzzia

(792)

Hosea

732
Hizkia 

(726)

10 stammenrijk 
ballingschap 
Assyrië (721)

Manasse

(697)

Josia

(640)

Jehoahaz/
Jojakim (609)

Tempel verwoest  
2 stammenrijk 
ballingschap (586)

Herbouw 
tempel (515)

450650850

Amos 
765-753

Hosea 
755-722

Micha 
750-725

Jona 
782-753

Zefanja 
642-625

Nahum 
650-612

Habakuk 
612-605

Obadja 
586-583 of 
889-884

Zacharia 
520-518

Haggaï 
520

Joël 
835-879 of 
500-400

Maleachi 
450-400

400 jaar

Meer 
weten? >>

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/10/21/De-kleine-profeten-in-historisch-Perspectief


Voor de 
ballingschap

Tijdens de 
ballingschap

Haggaï
Zacharia
Maleachi

Hosea 
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja

Na de 
ballingschap

Jesaja, Jeremia Ezechiël, Daniël



Juda
2-stammenrijk

Israël
10-stammenrijk

De volken

Hosea
Amos

Joël
Micha* 
Habakuk
Zefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi

• Assyrië
Jona
Nahum

• Edom
Obadja



Nahum

Jona

Amos

Micha

Zefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi

Nahum?

Hosea?
Obadja?
Joël?
Habakuk?



Kleine profeten Onze tijd
1. Verdeeld land 

2. Afgoderij, zonde etc.

3. Grote wereldmachten 
stonden tegenover elkaar

4. Gelovig overblijfsel

Grote interne verdeeldheid: 
- seculiere en religieuze Joden
- tweestatenoplossing

Invloed Oosterse Religies, gelijk 
willen zijn aan de volken

Amerika, Rusland, China, 
Arabische Liga etc.

Gelovig overblijfsel (Rom. 11)



De kleine profeten leefden in een opmaat waar 
de zonde en de goddeloosheid zich opstapelde. 
Het was wachten op een Goddelijk ingrijpen 
(‘totdat’).

Wij leven in een vergelijkbare opmaat naar de 
eindtijd…



Welke boodschap brachten ze?

1. Oproep van bekering

2. Beloften van herstel

3. Oordelen

4. Messiaanse beloften 



1. Oproep van bekering
• Profeet ‘mond van God’

• “Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij 
heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft 
geslagen, maar Hij zal ons verbinden.” (Hos. 6:1)

• De oproep van bekering loopt als rode draad door de 
kleine profeten. Zie: Hosea 6:1; 14:2-3; 14:5; Joël 2:12-13; Amos 
4:6-11; .5:14-15; Jona 3:8; Micha 6:8; Haggaï 2:17, 18; Zacharia 1:3, 4; 
12:9-14; 13:9; Mal. 3:7



2. Beloften van herstel
Voorwaardelijke beloften: 
• Als-dan beloften 

• Deuteronomium 28 - 30

HOSEA: Bekeer u, Israël, tot de HEERE, uw God, want u bent gestruikeld 
door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot 
de HEERE. Zeg tegen Hem: Neem alle ongerechtigheid weg, neem het 
goede aan. Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Assyrië zal 
ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden. Wij zullen nooit meer 
zeggen: U bent onze god tegen het werk van onze handen. Bij U immers 
vindt een wees ontferming. Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen 
vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Ik zal 
voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel 
schieten als de Libanon. …” (Hos. 14:2-6). Terugkeer en herstel van Israël >>

https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n936/news/view/12625/12610/wat-zegt-de-bijbel-over-de-terugkeer-van-joden-naar-israel.html


Onvoorwaardelijke beloften: 
HABAKUK: “Want de aarde zal vol worden met de kennis van de 
heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee 
bedekt.” (Hab. 2:14; zie ook Micha 7:18-20) 

• Gods soevereiniteit (Rom. 9)

• Gods soevereiniteit en de bekering van Israël

HOSEA: “Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich 
schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid
zullen zij Mij ernstig zoeken.” (Hos. 5:15; Zach. 13:9)



3. Oordelen
• Israël:
- Ballingschap
- Diaspora

• De volken:
- Assyrië
- Babel
- Edom
- Volken die zich nu tegen Israël 
keren (Joël 3; Matt. 25:31-45)

• Dag van de Heere in de kleine profeten: 
Joël 2-3; Amos 5:18-20; 9:11-14; Obadja 1:15; Sefanja 1:15-
16; 2:2-3; 3:11,16; Zacharia 12-14; Maleachi 4:5-6.



4. Messiaanse beloften
• Onderscheid tussen:
- Eerste komst als het Lam van God
- Tweede komst als de Koning der Koningen

• In hoeverre hadden de kleine profeten zicht op 
de interval van al 2000 jaar?

1ste komst 2de komst

2000 jaar



Breukprofetieën
Zacharia 9:9
“Verheug u zeer, dochter 
van Sion! Juich, dochter 
van Jeruzalem! Zie, uw 
Koning zal tot u komen, 
rechtvaardig, en Hij is een 
Heiland, arm, en rijdend 
op een ezel, op een 
ezelsveulen, het jong van 
een ezelin.”

Zacharia 9:10
“Ik zal de strijdwagens uit 
Efraïm wegnemen, en de 
paarden uit Jeruzalem. De 
strijdboog zal 
weggenomen worden. Hij 
zal vrede verkondigen aan 
de heidenvolken. Zijn 
heerschappij zal zijn van 
zee tot zee, van de rivier de 
Eufraat tot aan de einden 
der aarde.”

< Interval  > 
2000 jaar

Profetie en tijd >>

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/12/16/Profetie-en-tijd


1ste komst 2de komst

2000 jaar

• Onder het oude verbond stond de wet als hekwerk om 
Israël heen.

• In Christus is de wet tenietgedaan en vormen Jood en 
Heiden samen het lichaam van Christus.

• Er ontstaat dus iets nieuws wat onder het Oude 
Verbond ondenkbaar was, maar na Christus’ dood en 
opstanding werkelijkheid kon worden. Daarom noemt 
Paulus het in Efeze 3:1-7 ook een ‘geheimenis’ wat toen 
pas geopenbaard werd.

Artikel 2 

Artikel 1

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/10/28/iBasics-Ge%C3%ABnt-op-Isra%C3%ABl
https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/10/29/Isra%C3%ABl-en-het-geheimenis-van-de-Gemeente


1ste komst 2de komst

2000 jaar

• God werkt nu door Zijn Gemeente maar pakt de 
draad met Israël als volk en de volken weer op.
• Kenmerk van deze tijd is dat God als 2000 jaar in het 
verborgene werkt. Straks zal Hij weer rechtstreeks 
ingrijpen (oordelen, twee getuigen, 144.000, 
wederkomst). 

1948



opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen 
elke knie van hen die in de hemel, en die op 
de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke 
tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere 
is, tot heerlijkheid van God de Vader.
Fill. 2:10, 11

Waarom een Messiaans Rijk?

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2021/06/16/Waarom-een-Messiaans-Vrederijk-deel-1?originNode=1019


Volgende lezing: 16 september
Bert Boer: Joël
Tijd: 19:45 uur



Meer onderwijs?

Overweeg een 
abonnement op 
IB Magazine.


