
 
 

Koning Salomo stelde zichzelf de vraag: 

Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van 

Zijn Zoon? 1 Zijn verwachting van de komst 

van het eeuwige Koninkrijk verzwakte 

naarmate hij ouder werd. Maar is het plan 

van de Messias met de volkeren en met 

Israël veranderd? Hij bouwt onveranderlijk 

aan Zijn huis en aan Jeruzalem. Ik zal hen 

vreugde bereiden in mijn bedehuis … want 

mijn huis zal een bedehuis heten voor alle 

volken. Het woord van de Here HEERE, die 

de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, 

luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeen 

brengen, dan er reeds toegebracht zijn2. 

De Messias verenigde in de opstanding de 

stammen van Israël en hun gabbers. Zo 

delen de volken in de zegen aan Abraham. 

 

 

De komst van Zijn koninkrijk 
Hij kwam om de verloren schapen van het 

huis van Israël te vergaderen3. Daartoe is Hij 

zachtmoedig en nederig van hart4 voor ons 

aan het vloekhout5 gestorven. Het huis van 

Israël bestaat uit het huis van Jozef en het 

huis van Juda6 en hun metgezellen7 -gabbers. 

Onder Gods hand zal het opnieuw één huis 

Israël8 zijn onder de leiding van een koning-

priester, de nakomeling van koning David8. 

David zelf noemde die nazaat zijn Heer9. Die 

man, een Spruit der gerechtigheid, zal koning 

en priester zijn10. Hij is de Borg van het 

nieuwe verbond11. Zelfs de vreemdelingen of 

metgezellen12, die zich aan de HEERE en het 

eeuwige verbond hebben toegevoegd, zijn 

op eenzelfde wijze door de Messias als de 

Israëlieten en Judeeërs, toegevoegd12 en 

worden tot Zijn éne volk gerekend. 

 

Eenheid tussen Jood en niet-Jood 
Hij is een Jood en besneden van hart, die het 

in het verborgene is13 In de Messias delen 

gelovigen in Zijn opstanding14 en zij zijn met 

Hem in de Vader verborgen15 en bewaard. 

Aan hen openbaart16 Hij Zich en Zijn 

verborgenheden17– NeTzuRot. In het kennen 

van Hem geeft Hij Zijn genade18 en vrede, en 

delen we in Zijn natuur en koninkrijk. 

Versta je wel wat je leest?  

De gelovigen zijn uit de wereld geroepen 

om als kinderen Gods uit en onder Zijn 

Koningschap te leven. Zijn Koninkrijk 

bestaat uit vrede en vreugde en 

gerechtigheid door Zijn Geest19. Wij zijn 

door de Koning vooruit gezonden om Zijn 

naderende komst aan te kondigen. De 

kern van de boodschap geven de 

apostelen aan als: De komst van het 

eeuwige koninkrijk Gods en de naam van 

de Messias20. De vraag: “Verstaat u ook 

wat u leest?” stelde een gelovige aan een 

hooggeplaatst persoon21. Deze vierde, in 

gehoorzaamheid aan het onderwijs van 

Mozes, de feesttijden en sabbatten22 te 

Jeruzalem. Hij wilde de Heer van de 

sabbat23 zelf leren kennen aan de hand 

van wat de profeten zeggen over de 

Messias.23 Stel jezelf deze vragen: Versta ik 

Zijn naam? Hoe verwacht ik de komst van 

de Messias? Wil je meer weten? Kom 

langs, stel je vraag, neem contact op! 

 

 



Zijn naam is boven alle naam 

Wat betekent de naam van de Messias?24 

(Hebr. Jesjoea haMasjiach25) “Hij zal Zijn 

volk uit de macht van de zonde en van de 

dood redden - lossen”. Want Hij is de 

Mensenhoeder26 – de NaTzaRener zoals 

het opschrift27 in het Hebreeuws aan het 

kruishout luidde: Jesjoea HaNoTzRi 

veMelech JeHoedim –Jezus de Natzarener, 

de koning van de Joden. Daarom moest hij 

in Natzareth gaan wonen opdat hij de 

Natzarener28 zou heten. Jesaja29 noemt 

Zijn naam, Israël – strijder en vorst Gods. 

Hij was het die streed met Jakob, die met 

God en mensen streed30. Gelijk David 

streed de Messias de strijd Gods en heeft 

de dood overwonnen, krachtens31 Zijn 

opstanding. Hij kwam om de verstrooide 

stammen van Israël met Zijn dood en 

opstanding te verenigen32. Hij is de 

wortel33 (de NeTzeR) waarop elke, ja alle 

takken van de olijfboom opnieuw geënt 

zijn34, de edele zowel als de wilde 

olijftakken. Hij is ook de ware wijnstok en 

Zijn Vader is de landman35, die deze edele 

wijnstok behoedt36 en erover waakt. 
 

 

Elim – Huis van Gebed 

Elim Huis van Gebed schoot al in 1818 in 

Rotterdam wortel. 100 jaar later, in de tijd dat 

vele Joden met de Holland-Amerika lijn naar 

Amerika vertrokken, heeft de boodschap van 

de Messias uit de mond van Joodse mannen 

als Joseph Zalman en Alter Mendel Johannes 

Rottenberg (in Mauthausen overleden, 1942) 

geklonken en hen bereikt. Velen leerden de 

Messias kennen. Nu 100 jaar later dragen we 

met woorden en daden, de boodschap van 

eenheid onder gelovigen, het Israël Gods, uit. 
 

 
 

Elim was en is een oase met 12 waterbronnen 

(stammen Israëls) en 70 palmbomen (de 

volheid van 70 volken37), een rustplaats in de 

woestijn tijdens de Exodus38. Heden wanneer 

wij naar Zijn stem willen horen, zal de Herder 

Israëls ook voor ons, door Zijn Geest, een 

bron van levend water ontsluiten39, zodat bij 

Zijn komst wij als één volk zullen zeggen: 

“Gezegend Hij Die komt in de Naam van de 

HEERE.40 Van JHVH zegt Jesaja dat Hij Israël 

zal  behoeden, tot één kudde zal vergaderen.  
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