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Een Heerser uit Bethlehem 
 
Micha 5 
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal 
Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de 
dagen der eeuwigheid. 
2 Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe; 
dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. 
3 En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den Naam des 
HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der 
aarde. 
4 En Deze zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze 
paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de 
mensen. 
 
Een Heerser uit Bethlehem. Dat kan er maar Eén zijn! De profeet Micha schrijft erover. Er zijn 
veel meer Schriftplaatsen in het Oude Testament die gaan over de Komst van de Heere 
Jezus. Deze Schriftplaatsen spreken niet alleen over de geboorte van de Heere Jezus, maar 
wijzen vaak ook al naar Zijn Opstanding, Zijn Verhoging, en Wederkomst. De Schriftplaatsen 
in de Bijbel die gaan over de eerste Komst van de Messias, gaan eigenlijk ook altijd over de 
tweede Komst; Zijn Wederkomst. Dubbel toepasbaar dus. Eén van de vele voorbeelden hoe 
ingenieus de Bijbel in elkaar zit! 
 
Nieuwe Testament 
 
Micha 5 
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u 
zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, 
van de dagen der eeuwigheid. 
 
Dit eerste vers wordt nadrukkelijk geciteerd in het Nieuwe Testament. In Mattheüs twee. 
Daar vraagt Herodes aan de Schriftgeleerden wáár de Christus, de Messias, geboren zou 
worden. De overpriesters en Schriftgeleerden citeren dan een deel uit dit eerste vers. (zie 
ook de studie ‘De Wijzen uit het Oosten’) ‘Onder de duizenden van Juda’, wordt in het 
Nieuwe Testament vertaald met ‘onder de vorsten van Juda’. Vanuit het Hebreeuws is, via 
de Griekse vertaling, beide mogelijk. ‘Leidsman’ uit Mattheüs en ‘Heerser’ uit Micha zijn 
natuurlijk gewoon synoniemen. Ook in Johannes zeven wordt er een klein deel geciteerd uit 
Micha vijf. 
 
Mattheüs 2 
4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde 
van hen, waar de Christus zou geboren worden. 
5 En zij zeiden tot hem (Herodes): Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven 
door den profeet: 
6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want 
uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal. 
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Johannes 7 
41 Anderen zeiden: Deze is de Christus. En anderen zeiden: Zal dan de Christus uit Galilea 
komen?  
42 Zegt de Schrift niet, dat de Christus komen zal uit den zade Davids, en van het vlek 
Bethlehem, waar David was? 
 
David is een type van Christus 
 
Micha 5 
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u 
zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, 
van de dagen der eeuwigheid. 
 
Bethlehem was maar een kleine, geringe, plaats in vergelijking met bijvoorbeeld Jeruzalem. 
Maar de grootste Koning van Israël, David, kwam daar wel vandaan. En David is, de hele 
Bijbel door, een type van de Heere Jezus Christus. Dus op deze manier is Bethlehem goed te 
begrijpen. Ook de vertaling van het Hebreeuwse woord ‘Bethlehem’ past perfect bij de 
Heere Jezus Christus. ‘Efratha’ betekent ‘vruchtbaar zijn’.  
 
Bethlehem 
 
Bethlehem =  Broodhuis, huis van Brood/Strijd 
                     =  Stad Davids   (44 keer Jeruzalem; En 2 keer Bethlehem (1Sam.2:6; Luk.2:4) 

                     =  mjl  tyb   =     Bajith Lechem   

                         Mjl  = Lechem = Brood 

                          jlm  = Malach =  Zout 

                          mlj   = Cholem =  Droom 

                          lmj   = Chamal =  Sparen (iemands leven)       

                           
Hij is het Ware Brood uit de Hemel, het Brood Gods. Hij is het Brood des levens. Hij is het 
Levende Brood. 
 
Johannes 6 
32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven 
het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel. 
33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven 
geeft. 
34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood. 
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins 
hongeren (eeuwig Leven), en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.(eeuwig Leven) 
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De stad van David 
 
Lukas 2 
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, 
die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); 
 
De familie van David komt uit Bethlehem. Daarom wordt Bethlehem hierboven ‘de stad 
Davids’ genoemd. Dat komt verder niet voor in de Bijbel. Vierenveertig keer wordt Jeruzalem 
bedoeld, als er gesproken wordt over de Stad van David. En daarmee wordt dan specifiek het 
gebied bedoeld waar het paleis van David stond.  
 
De Messias in Bethlehem, de Koning in Jeruzalem 
 
Jeruzalem was de residentie van Koning David, en zal straks, na de zeventigste Jaarweek, ook 
de Residentie zijn van de Heere Jezus Christus. In zijn eerste Komst kwam de Messias de 
Zoon van David in Bethlehem. Bij Zijn tweede Komst, Zijn Wederkomst, komt Hij naar 
Jeruzalem. Dat zal de Heere Jezus Christus eerst veroveren en daarna nog bouwen. Het was 
nog geen tijd voor de Koning in Jeruzalem, maar het was tijd voor de Messias in Bethlehem.  
 
Gezalfde 
 
Uit Bethlehem zou de Christus voortkomen. Christus betekent ‘Gezalfde’. In het Hebreeuws 
vertaald met Messias. In de Bijbel wordt men gezalfd als koning, priester, en ook wel als 
profeet. Alle drie deze functies zijn toepasbaar op de Heere Jezus Christus.  
 
Heersen 
 
Micha 5 
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u 
zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, 
van de dagen der eeuwigheid. 
 

Heersen =  Machal =  lvm 

 
Heerser betekent ‘Hij die regeren zal’. Als we het Hebreeuwse woord ‘machal’ opzoeken in 
de Bijbel, dan blijkt dat de verzen waarin dit woord voorkomt, vooral gaan over de dagen 
van de Wederkomst van Christus. Het was wel de bedóeling dat de Heere Jezus de Koning 
van Israël zou worden, maar de leidslieden wilden Hem niet als Koning aanvaarden. Het 
Koninkrijk werd ook gepredikt door de Heere Jezus. ‘Bekeert u want het Koninkrijk der 
Hemelen is nabij geworden’.  
 
Mattheüs 4 
17 Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want 
het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 
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Handelingen 3 
19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; 
wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 
20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 
21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die 
God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. 
 
De laatste woorden van David 
 
Omdat de Joden Hem niet als Koning wilden, bleef de Heere Jezus Christus na Zijn zichtbare 
Hemelvaart in de Hemel. Hij is nog steeds niet teruggekeerd voor de ‘wederoprichting aller 
dingen’ voor het Volk Israël. Dat staat dus nog te gebeuren. De Belofte dat er een Heerser 
zal zijn in Israël, is nog steeds niet vervuld. God heeft een Belofte gedaan aan David dat 
‘Iemand uit zijn zaad voor eeuwig op de Troon zal zitten’. De dagen dat de Heere Jezus 
Christus een Heerser zal zijn op aarde, laat echter nog op zich wachten. We wachten op Zijn 
Wederkomst.  
 
De Belofte van God aan David; het Verbond van het Zaad van David 
 
2 Samuël 23 
1 Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï zegt, en de man, die 
hoog is opgericht, de gezalfde van Jakobs God (type van de Christus), en liefelijk in psalmen 
van Israël, zegt: 
2 De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken (David was dus ook een profeet), en Zijn 
rede is op mijn tong geweest.(zijn woorden zijn door de Geest geïnspireerd geweest) 
3 De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken: Er zal zijn een 
Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze (ontzag hebben) Gods. 
4 En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat (Jesaja 60; 1), des 
morgens zonder wolken (verwijst ook naar de dag van de Opstanding van Christus) , wanneer 
van den glans na den regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. (regen staat voor 
zegen, voor de Heilige Geest Die van Boven komt. Grasscheutjes zijn hier een type van de 
wedergeboren mensen; nieuw leven dat gaat ook over het Volk Israël ná wedergeboorte) 
5 Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, 
dat in alles wel geordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil, en alle lust, 
hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten.(in de dagen van David zou het nog een tijdje duren 
voordat de Heere Jezus geboren zou worden) 
 
Een Heerser zal komen 
 
Jeremia 30 
3 Want zie, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik de gevangenis (de ballingschap; de 
verstrooiing) van Mijn volk, Israël en Juda (de 2- en 10- stammen), wenden zal, zegt de 
HEERE; en Ik zal hen wederbrengen in het land, dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen 
het erfelijk bezitten.(de belofte van de toekomstige terugverzameling van het Volk Israël in 
het land 
-- 
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7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van 
benauwdheid voor Jakob (= de grote Verdrukking; Mattheüs 24; 21) nog zal hij daaruit 
verlost worden.(het gelovig overblijfsel zal gered worden uit de 3 ½ jaar grote Verdrukking) 
8 Want het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik zijn juk van 
uw hals verbreken, en uw banden verscheuren zal; en vreemden zullen zich niet meer van 
hem doen dienen.(de heidense volkeren zullen niet meer heersen over Israël) 
9 Maar zij zullen dienen den HEERE, hun God, en hun koning David, dien Ik hun verwekken 
zal.(Koning David blijkt de Heere Jezus Christus te zijn) 
-- 
18 Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal de gevangenis der tenten Jakobs wenden, en Mij over hun 
woningen ontfermen; en de stad zal herbouwd worden op haar hoop Jeruzalem zal 
herbouwd worden na de grote Verdrukking), en het paleis (residentie van Koning de Heere 
Jezus Christus) zal liggen naar zijn wijze. 
-- 
21 En zijn Heerlijke zal uit hem (uit het Joodse Volk) zijn, en zijn Heerser uit het midden van 
hem voortkomen; en Ik zal hem doen naderen, en hij zal tot Mij genaken; want wie is hij, die 
met zijn hart borg (zie Hebreeën 7;22) worde, om tot Mij te genaken (nabij komen)? spreekt 
de HEERE. 
22 En gij zult Mij tot een volk zijn (het gelovig overblijfsel ná de grote Verdrukking; het 
wedergeboren Israël), en Ik zal u tot een God zijn. 
 
Een gelovig overblijfsel uit alle stammen wordt teruggebracht naar het Beloofde Land 
 
Hierboven, in Jeremia dertig, staat de Belofte dat de Heere Zijn Volk terug zal verzamelen in 
het land dat Hij de voorvaderen gegeven heeft. Dit land is groter dan het tegenwoordige 
Israël. God heeft Zijn Volk nog niet teruggebracht. Dat staat dus nog te gebeuren. Dit zal 
gebeuren na het oordeel, de grote Verdrukking over Israël, en bij Zijn Wederkomst. Dan zal 
Hij een gelovig overblijfsel van alle stammen terugverzamelen naar het Beloofde Land. (zie 
ook de studie ‘Mattheüs 24’ en ‘De 70e Jaarweek’) 
 
Het Nieuwe Verbond over Israël 
 
Jeruzalem zal dan herbouwd worden nadat het in de grote Verdrukking volledig verwoest is 
geworden. Jeruzalem zal de stad van de Grote Koning zijn. Dat staat dus nog te gebeuren. 
Momenteel is het Joodse Volk ongelovig. Zij gelooft immers niet in de Heere Jezus Christus. 
En níemand komt tot de Vader dan door de Zoon! Maar in de toekomst, ná de Verdrukking,  
zal ook over Israël het Nieuwe Verbond worden opgericht. 
 

Jeremia 31 
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël (10-stammenen 
met het huis van Juda (2-stammen) een nieuw verbond zal maken; 
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand 
aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, 
hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de 
HEERE: Ik zal Mijn wet in 
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Zoon van David en Zoon van God 
 
Micha 5 
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u 
zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, 
van de dagen der eeuwigheid 

 
Volgens dit vers heeft de komende Heerser Zijn Oorsprong uit Bethlehem. Maar er staat bij 
dat Zijn dagen al waren van de eeuwigheid. Het kind dat geboren werd in Bethlehem, is niet 
alleen de Zoon van David, maar ook de Zoon van God. De Opgestane Heere, op Wie de 
Troonsrechten van het Huis van David, voor eeuwig zouden rusten. Daarom wordt er in 
Micha gezegd; ‘Die Heerser is al heel lang geleden geweest. Maar Hij is Mens geworden, en 
de Heerschappij zal op Zijn Schouders rusten. Voor altijd’.  
 
Jesaja 9 
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst; (Deze Namen worden het Kind pas gegeven in Zijn Opstanding) 
 
Voor de Schepping tot stand kwam 
 
Micha 5 
1b en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid 

 
De Heerser uit Micha vijf blijkt, in het Nieuwe Testament, de Heere Jezus Christus te zijn. 
‘Een Kind is ons geboren, en een Zoon is ons gegeven’. Dat pasgeboren Kind zal later tot 
Zoon gesteld worden. Gesteld tot Erfgenaam van alles. Met Eer en Heerlijkheid gekroond 
door de Vader. Volgens de Bijbel is Zijn bestaan al van vóór de Schepping tot stand kwam. 
Dus vóór Genesis één, vers één! Toen was Hij er al. De pre-existentie van de Heere Jezus 
Christus. Hij is de Eerstgeborene van heel de Schepping. Van zowel de oude- als de nieuwe 
Schepping!  
 
Johannes 17 
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de 
wereld was.(voordat de wereld geschapen is) 
 
Kolossensen 1 
15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.(de 
Eerstgeborene van héél de Schepping) 
16 Want door Hem (door de Zoon. De Vader is Dezelfde als de Zoon!) zijn alle dingen 
geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij 
tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en 
tot Hem geschapen; 
17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 
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Verleden, heden en toekomst 
 
Micha 5 
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u 
zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, 
van de dagen der eeuwigheid 

 
Dit vers verwijst dus niet alleen naar de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem, maar 
verwijst ook naar latere tijden. Naar Zijn Heerschappij op aarde. Ten tijde van Micha was de 
geboorte een profetie, maar voor ons is deze profetie al vervuld. Het Kind is immers ruim 
tweeduizend jaar geleden al geboren. Maar dit vers verwijst ook naar de Oorsprong van dat 
Kindeke, dat in Bethlehem geboren zou worden.  
 
Het Joodse Volk is ongelovig 
 
Micha 5 
2 Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard 
hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. 
 
‘Hij’ slaat op de Heerser. ‘Henlieden’ slaat op Juda, het Joodse Volk. Een merkwaardige 
overgang in dit vers. Je denkt in eerste instantie; ‘er komt een Heerser in Israël, dat zal gaan 
over het Koninkrijk wat komt’. Maar vervolgens staat er; ‘Hij zal henlieden opgeven, oftewel 
loslaten’. Hij heerst niet over henlieden, het Joodse Volk, maar Hij geeft hen over! Hij geeft 
hen over aan de vijanden, aan de hand van de vreemden, zegt de Bijbel. Hij geeft het Joodse 
Volk over omdat zij Hem niet heeft willen geloven. Zij was Hem ontrouw. 
 
Daniël 7 
25 En het (het Joodse Volk)zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de 
heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en 
zij (het Joodse Volk) zullen in deszelfs hand (zij zullen in de zeventigste Jaarweek, de grote 
Verdrukking, overlopen worden door de vijand)overgegeven worden tot een tijd, en tijden, 
en een gedeelte eens tijds. 
 
Hosea 3 
4 Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, 
en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. 
5 Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David, 
hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste 
der dagen. 
 
Uitverkoren Volk 
 
Deuteronomium 31 
15 Toen verscheen de HEERE in de tent, in de wolkkolom; en de wolkkolom stond boven de 
deur der tent. 
16 En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, gij zult slapen met uw vaderen; en dit volk zal opstaan, 
en nahoereren de goden der vreemden van dat land, waar het naar toe gaat, in het midden 
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van hetzelve; en het zal Mij verlaten en vernietigen Mijn verbond, dat Ik met hetzelve 
gemaakt heb. 
17 Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal hen verlaten, en Mijn 
aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn, en vele kwaden en benauwdheden 
zullen het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: Hebben mij deze kwaden niet getroffen, 
omdat mijn God in het midden van mij niet is? 
18 Ik dan zal Mijn aangezicht te dien dage ganselijk verbergen, om al het kwaad, dat het 
gedaan heeft; want het heeft zich gewend tot andere goden. 
 
Jesaja 42 
24 Wie heeft Jakob tot een plundering overgegeven, en Israël den rovers? (De Heere heeft 
henlieden overgegeven!) Is het niet de HEERE, Hij, tegen Wien wij gezondigd hebben? (zonde 
is ongeloof, zonde is het beoogde doel missen) Want zij wilden niet wandelen in Zijn wegen, 
en zij hoorden niet naar Zijn wet. 
25 Daarom heeft Hij over hen uitgestort de grimmigheid Zijns toorns (oordeel) en de macht 
des oorlogs; en Hij heeft ze rondom in vlam gezet, doch zij merken het niet; en Hij heeft ze in 
brand gestoken, doch zij nemen het niet ter harte. 
 
Israël was het uitverkoren Volk. Zij had een voorbeeld moeten zijn voor alle andere volkeren. 
Het had een voorbeeldfunctie. Het zou een priesterlijk Volk zijn dat het Woord van God 
verspreiden zou. Maar het uitverkoren Volk heeft haar Messias verworpen. Keer op keer. 
Daarom heeft God haar verstrooid onder de heidenen. Daarom heeft God zich van haar 
afgekeerd. Haar overgegeven aan de vijanden. 
 
Eerst een oordeel 
 
Dat is te zien aan de positie van Israël in het Midden Oosten. En dat was te zien in de 
Holocaust. God heeft momenteel Zijn Aangezicht verborgen voor haar. Er zal nu eerst een 
oordeel komen. De grote Verdrukking over Israël. Maar daarna, na de zeventigste Jaarweek, 
zal Hij een gelovig overblijfsel terugbrengen naar het Beloofde Land. Dan zullen ook zij leven 
onder het nieuwe Verbond. De zonden, het ontrouw zal hen vergeven worden. 
 
Ezechiël 39 
29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het 
huis Israëls zal hebben uitgegoten (=wedergeboorte), spreekt de Heere HEERE. 
 
Baren en wedergeboorte 
 
Micha 5 
2 Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard 
hebbe (ná de zeventigste Jaarweek, de grote Verdrukking over Israël); dan zullen de 
overigen Zijner broederen (Juda, 2-stammen) zich bekeren met de kinderen Israëls.(EfraÏm, 
10-stammen) 
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Het baren in Micha vijf gaat niet over de Heere Jezus! Dat klopt niet met de andere Bijbelse 
feiten. Het ‘baren en gebaard hebben’ slaat hier op de wedergeboorte van een gelovig 
overblijfsel van het Joodse Volk. Het slaat op het gelovig overblijfsel dat de grote 
Verdrukking zal overleven. Het slaat op alle terugverzamelde stammen van Israël bij de 
Wederkomst van Christus.  Zij zullen zich allemaal bekeren tot Christus. Bij Zijn Wederkomst 
zullen ook zij dan onder het Nieuwe Verbond gaan leven. Dit staat nog te gebeuren. 
 
Jesaja 66 
7 Eer zij (=Sion= Jeruzalem) barensnood had (=beeld van de grote Verdrukking over Israël), 
heeft zij gebaard, eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost.(voordat zij 
barensnood had, heeft zij al een knechtje gebaard. Dat is de Gemeente. Zie ook Op.12 1-5) 
 
1 Thessalonicensen 5 
3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig 
verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het 
geenszins ontvlieden;(ze kunnen er niet aan ontkomen) 
 
Zitten wordt staan 
 
Micha 5 
3 En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den Naam 
des HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden 
der aarde. 
 
‘Hij zal staan’, verwijst naar de Opstanding van de Heere Jezus Christus, maar verwijst 
tegelijk ook naar Zijn Wederkomst. Dan zal Hij staan temidden van Zijn Volk. Tot op heden zit 
Hij op de Troon der Genade. In de Hemel. Als Hij gaat staan, dan wordt Hij actief. Hij zal 
weiden, als een Herder. De kudde is Israël. De Herder zal hen brengen naar grazige weiden; 
het juiste Voedsel, het Woord van God; de Heere Jezus Christus. Het wedergeboren Volk zal 
wonen in het Beloofde Land.  
 
Jesaja 40 
11 Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren (pas wedergeboren, 
kinderen in geloof) in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij 
zachtjes leiden. 
 
Psalm 23 
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. 
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. 
 
Waar zullen zij wonen? 
 
Micha 5 
3b en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde. 
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Jeremia 33 
14 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord verwekken zal, dat Ik tot 
het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. 
15 In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen 
uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 
16 In die dagen zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker wonen; en deze is, die haar 
roepen zal: De HEERE, onze GERECHTIGHEID. 
 
Ezechiël 37 
22 En Ik zal ze (de gelovigen uit alle stammen van Israël) maken tot één enig volk in het land, 
op de bergen Israëls; en zij zullen allen te zamen één enigen Koning tot koning hebben; en zij 
zullen niet meer tot twee volken (2- en 10- stammen, Juda en Efraïm)  zijn, noch voortaan 
meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. 
23 En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en 
met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen (=terug verzamelen) 
, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen (=wedergeboorte van het Volk Israël); 
zo zullen zij Mij tot één volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. 
24 En Mijn Knecht David zal Koning (=type van de Heere Jezus Christus) over hen zijn; en zij 
zullen allen te zamen één Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn 
inzettingen bewaren en die doen. 
25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders 
gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot 
in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid. 
 
Het wedergeboren Volk Israël zal straks in Vrede wonen in het Beloofde Land. De Heere zal 
alle gelovigen uit de twaalf stammen terug vergaderen naar Zijn Land. Een land vloeiende 
van melk en honing. Daar zullen zij voor eeuwig leven. Christus zal hun Koning zijn. Dan zal 
Hij heersen. Hij zal niet alleen Heerser over Israël zijn, maar over héél de wereld. Dit staat 
nog te gebeuren. 
 
Deze zal Groot zijn 
 
‘Hij zal Groot zijn tot aan de einden van de aarde’. Dit werd ook al aangekondigd bij de 
geboorte van de Heere Jezus. Daar werd ‘Zijn Groot zijn’ beperkt tot Israël. De Engel heeft 
tegen Maria gezegd dat het Kind Jezus Groot zal zijn op de Troon van Zijn vader David. Maar 
in Micha vijf staat dat Hij groot zal zijn over heel de aarde. Heel de wereld zal aan Hem 
onderworpen zijn. Hij zal alle Macht hebben. 
 
Lukas 1 
30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. 
31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. 
32 Deze zal groot (Machtig) zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de 
Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. 
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Assur 
  
Micha 5 
4 En Deze zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze 
paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de 
mensen. 
 
Assur is het Noorden van Irak. Dit staat voor ‘Babel’. Babel is het koninkrijk van de satan. 
Babylon is, voordat de Heere terugkomt, de hoofdstad van de wereld. Dat rijk zal tot zijn 
einde komen.  Als Israël in het Beloofde Land woont, is er nog strijd in de wereld. Er zal 
drieëndertig jaar grote Verdrukking zijn over de overige volkeren. Er komt een oordeel over 
de volkeren door ‘zeven gouden fiolen, vol van den toorn God’. Zeven verschrikkelijke 
plagen. (zie ook de studie ‘Openbaring 16’) Zij krijgen daarbij nog de kans zich te bekeren. Dit 
uiteindelijke gelovig overblijfsel gaat dan mee in het geopenbaarde Koninkrijk van Christus 
op aarde. Alle ongelovigen zullen worden weggedaan. 
 
Vredevorst 
 
Micha 5 
4 En Deze zal Vrede zijn; 
 
Jesaja 9 
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der 
eeuwigheid, Vredevorst; 
 
Lukas 2 
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al 
den volke wezen zal; 
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad 
Davids. 
12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in 
de kribbe. 
13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende 
God en zeggende: 
14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
 
De Gemeente heeft al Vrede bij God. De Vredevorst woont op de Troon in ons hart. Voor 
Israël, en de overige volkeren, komt dat nog. Vrede voor Israël. Vrede voor heel de wereld. 
Vrede in het geopenbaarde Messiaanse Koninkrijk van de Vredevorst de Heere Jezus 
Christus. Momenteel nauwelijks voor te stellen! Toch staat dit nog te gebeuren. Omdat God 
dit beloofd heeft, en Hij ál Zijn Beloften zal vervullen. Eénmaal zal er overal Vrede zijn. 
 
 
 
 
                                                                Amen. 
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Micha 5 
1 En gij, Bethlehem (Broodhuis) Efratha (vruchtbaar zijn)! zijt gij klein om te wezen onder de 
duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens 
uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.(Eerstgeborene van heel de 
Schepping) 
2 Daarom zal Hij henlieden (= Juda) overgeven (verstrooien), tot den tijd toe, dat zij, die 
baren zal, gebaard hebbe (dit gaat niet over de geboorte van de Heere Jezus); dan zullen de 
overigen Zijner broederen (broederen van Juda) zich bekeren met de kinderen Israëls. 
3 En Hij zal staan (temidden van Zijn Volk Israël), en zal weiden in de kracht des HEEREN, in 
de hoogheid van den Naam des HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen (Hij zal alle stammen 
van Israël terugbrengen in Zijn Land) , want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der 
aarde.(de duizend jaren; het geopenbaarde Koninkrijk op aarde) 
4 En Deze zal Vrede zijn (Hij is dan de Vredevorst over Israël en de rest van de aarde. Voor 
óns is Hij nú al de Vredevorst) ; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze 
paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de 
mensen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


