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EER, IN WELK TIJDSGEWRICHT VAN UW HEILSPLAN LEVEN WIJ VANDAAG? 

Op de recente gebeurtenissen die in de wereld van gisteren en vandaag plaatsvinden, heb ik n.a.v. de Bijbel 

en eerder in mijn leven ontvangen profetieën, een duidelijke visie. Omdat ik daar regelmatig over spreek heb 

ik uit verschillende hoeken de vraag gekregen om deze visie op papier te zetten. 

Ik ben David Shkolnik, geboren en getogen in een kibboets in het noorden van Israël. In 

1971 werd ik, als 18-jarige, opgeroepen voor militaire dienst en in oktober 1973 heb ik 

meegevochten in de Jom-Kipoer oorlog. Daar heb ik zeer erge dingen meegemaakt 

waarvan ik tot op de dag van vandaag niet ben losgekomen. Om uit de voortdurende 

conflictueuze positie van Israël te stappen heb ik besloten om na mijn militaire diensttijd 

Israël te verlaten om niet meer te hoeven deelnemen aan dit zinloze conflict met alleen 

maar verliezers. Ik ben in juli 1975 in Nederland terechtgekomen en opgevangen door 

christenen die mij onderdak boden en naar mij omzagen. 

Ik ontving een nieuw testament in het Hebreeuws en tegelijkertijd zag ik het leven niet meer zitten. Ik besloot de 

God, waarvan de christenvrienden mij vertelden en waarover ik las, een kans te geven. Op 31 december 1975 heb 

ik mijzelf het volgende gesteld. Of de God van Israël zou mij laten zien dat Hij bestond, zo niet dan zou ik een einde 

aan mijn leven maken. Ik ben gaan vasten en gaan wandelen in de duinen van Scheveningen, biddend en zoekend 

naar antwoorden. 

Aan het eind van die middag, kan ik nu getuigen, had ik een heftige ontmoeting met Yeshua Hamashiach (Jezus 

Christus), op 1 januari 1976 rond 15:15 uur op het Scheveningse strand. Ruim een week later heb ik me laten dopen. 

Van seculiere Israëliër werd ik een Jood (Godlover) door mijn ontmoeting met Yeshua Hamashiach. Sindsdien ben 

ik steeds bezig geweest met onze Schepper beter te leren kennen en erachter te komen wat zijn plannen zijn met de 

mensheid in het verleden, het heden en in de toekomst. 

Niet lang na mijn bekering ontving ik een hartverscheurend visioen over Jeruzalem (zie mijn stuk: ‘Visioen over 

Jeruzalem’) en over de dingen die onvermijdelijk zullen komen in de nabije toekomst. Vanaf dat moment ben ik 

bezig met het ontdekken, volgen en interpreteren van de geopolitieke verhoudingen en gebeurtenissen die 

plaatvinden, in het Licht van de Bijbel, of zoals Yeshua het zegt ‘de tekenen des tijds’ (Mattheüs 16:1-4, Mattheüs 

23 en 24). Immers, er staat in het Woord: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen 

al die andere dingen je erbij geven worden’ (Mattheüs 6: 31-33. En ook: ‘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, opdat zij beërven de rest van Edom en van al de heidenen/volkeren over wie 

Mijn Naam is uitgeroepen, luidt het woord van de HERE, die dit doet’ (Amos 9:11, 12). 

Daaruit volgen allerlei vragen waarop ik een antwoord probeer te vinden, zoals: Wat is de zin van het leven?; Wie 

is een Jood en wie niet?; Wat is de roeping/uitverkiezing van het volk Israël?; Wat is de roeping van Juda?; Waarom 

kiest God het land Kanaän uit voor Zijn volk?; Welke rol spelen alle andere volken hierin?; Wat is de roeping van 

Mashiach belijdende mensen?; Waar gaat het conflict tussen Israël en de Palestijnen over en waarom? Rond deze 

vragen heb ik verschillende stukken geschreven, echter, in dit document wil ik graag ingaan op de actuele 

ontwikkelingen op wereldniveau. 

H 
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Gisteren, 28 september 2019, viel de weekendeditie van NRC op de mat met bijgaande 

foto en krantenkop. Wie redt de wereld? Dit n.a.v. de klimaattop van de UN in New 

York en in het licht van de enorme existentiële dilemma’s waar de mensheid voor staat 

op dit moment, te noemen: Het alomvattende klimaatvraagstuk, de geopolitieke 

verhoudingen, het vluchtelingenvraagstuk wereldwijd, de economische instabiliteit, de 

sociale ongelijkheid, de religieuze/etnische verhoudingen, de groeiende 

wereldbevolking met daaraan gekoppeld de voedselproductie. Het lijkt erop dat ieder 

mens persoonlijk betrokken is geraakt bij de toenemende urgentie van de 

bovengenoemde onderwerpen. Echter, in dit spanningsveld kiezen we meer en meer 

voor leiders die bovengenoemde dilemma’s eerder lijken te ontkennen en vaak de 

situatie verergeren, i.p.v. dat we de keuze maken voor moreel leiderschap. Ik verzeker 

u dat de ontwarring van deze wereldwijde Gordiaanse knoop niet uit intermenselijk 

aangedragen oplossingen zal komen maar vanuit een Goddelijke interventie van de God 

van Israël, de Schepper van hemel en aarde, zoals beschreven in de aloude Bijbelse 

geschriften. 

De plek van het volk Israël heeft in dit alles een centrale positie en is van essentieel belang. Dit volk heeft namelijk 

van oudsher een Bijbelse, Goddelijke roeping namelijk: ‘Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn 

verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult 

Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk’ (Exodus 19:5, 6). Alleen een priester kan, als afgezant van 

JHWH, de ontwikkelingen in het nu duiden en uiteenzetten. Tevens heeft en krijgt hij zicht van JHWH op de weg 

naar een oplossing. Als een priester zijn roeping ontkent of negeert is de consequentie dat hij in de weg staat en dat 

iedereen daar last van heeft. Lees als voorbeeld het verhaal van Jona. 

Dit geldt ook voor het volk Israël van vandaag. Afkomstig van aartsvaders Abraham, Izaäk en Jacob in het 

toegewezen/beloofde land Kanaän betekent (knecht/slaaf) heeft dit volk Yeshua Hamashiach voortgebracht. 

Telkens wanneer het volk ontrouw is aan haar Schepper wordt het volk haar deelname aan de belofte door JHWH 

ontnomen en wordt zij teruggeplaatst en verbannen naar de woonplaats waar hun voorvaderen vandaan kwamen 

(denk aan de Syrische - en de Babylonische ballingschap). Na het voortbrengen van Yeshua Hamashiach wordt het 

volk door hun  

ongehoorzaamheid wederom verplaatst vanuit het beloofde land en verdeeld over het toenmalige Romeinse rijk, om 

vandaar zich verder te verspreiden. De zogenaamde diaspora (ballingschap). Een situatie die krap 2000 jaar heeft 

geduurd. Steeds werden de Israëlieten op diverse plaatsen in de wereld vervolgd met als voornaamste reden dat zij 

Yeshua Hamashiach zouden hebben vermoord. Met als climax de grote Shoah/Endlösung onder Hitlers regime in 

de eerste helft van de vorige eeuw. Door alle antisemitische terreur op diverse plaatsen is in 1850 de Zionistische 

beweging ontstaan en na de 2e wereldoorlog heeft de Volkerenbond/UN dit gebied in 1947 aan het volk Israël 

toegewezen om te bewonen, gestoeld op ‘the Balfour treaty’ uit 1917. Dit is overigens maar een deel van het door 

JHWH beloofde land aan Zijn volk. Tevens heeft de christelijke kerk zich opgeworpen als het Geestelijk Israël met 

dien verstande dat daarmee het volk Israël definitief had afgedaan (vervangingstheologie). 

Op 17 september 2019 gingen de bewoners van het huidige Israël naar de stembus. Het was een nek-aan-nek race 

tussen de Blauwwit partij van Benny Gantz en de Likudpartij met Benjamin Netanyahu. De uitslag zelf geeft de 

conclusie dat het land hopeloos verdeeld is. Met een minderheid aan stemmen heeft Netanyahu toch gewonnen 

vanwege een meerderheid aan kiesmannen, eenzelfde situatie waarmee Donald Trump heeft gewonnen van Hillary 

Clinton in de VS. Een diep verdeeld volk dus op religieus, seculier en etnisch gebied. 

Op 19 september stuurt de VS een speciale afgezant, Jason Greenblatt, naar Israël om met beide leiders te spreken. 

Hij is de wegbereider voor de lancering van het ‘plan van de eeuw’ van Donald Trump, een plan dat een blijvende 

vrede gaat brengen voor het Midden-Oosten en daarmee voor de wereld, aldus Trump. Een eerste stap is al gezet 

met de presentatie van schoonzoon Jared Kushner aan de leiders van de Arabische wereld, een deelplan dat voorziet 

in economische voorspoed voor de minderbedeelde Palestijnen en de landen eromheen. Trump wacht met het 

vrijgeven van het plan totdat Israël weer een regering heeft geformeerd. Echter, delen van het plan zijn al uitgelekt… 

De presentatie van het plan zal de start zijn van een nieuw tijdperk, in negatieve zin. Het zal zijn als het aansteken 

van een lont in een kruitvat. 

Met de lancering van dit plan start een periode van een instabiele wereld, een tijd waarin profetieën in vervulling 

gaan. Een dramatische tijd maar met een GOED einde. 
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Aantal voorzeggingen voor de komende tijd:  

1. ‘Plan van de eeuw’ van de president van de VS, Donald Trump. O.a. zal de twee staten oplossing van tafel 

geveegd worden. Oost-Jeruzalem wordt niet de hoofdstad van een Palestijnse staat. Jeruzalem is alreeds door de VS 

als hoofdstad van Israël erkend.  

2. Nu al, nog voordat het plan is bekendgemaakt, hebben de Palestijnse leiders, de Libanese leiders en koning 

Abdullah van Jordanië kenbaar gemaakt dat zij het plan niet zullen accepteren. Abdullah heeft eerder gezegd dat 

we terug moeten naar de situatie van voor 1967 (resolutie 242 van de UN) 

3. De Arabische wereld en dan voornamelijk de islamitische landen zullen met grote verontwaardiging reageren. 

4. Omdat het ‘Plan van de eeuw’ zal indruisen tegen het internationale rechtssysteem zullen ook de Europeanen en 

de rest van de Westerse wereld ageren. Omdat Donald Trump als een olifant door de porseleinkast dendert zal de 

UN zich in haar bestaan bedreigd voelen. 

5. Er komt een totale ontwrichting van de internationale verhoudingen die haar weerslag zal hebben op de 

samenleving(en) wereldwijd. Dit vooral op basis van religieus/etnische gronden en scheidslijnen (Mattheüs 24:7). 

Ik ga ervan uit dat dit een breekpunt wordt voor die landen, maar niet alleen voor de Arabische landen of islamitische 

landen, denk hierbij aan alle islamieten wereldwijd, burgers van het Europese continent, Engeland, de VS en ga zo 

maar door. Zij zullen solidair zijn en hun stem van afkeuring laten horen in de landen waar zij zich bevinden en 

daardoor overheden dwingen tot het innemen van een standpunt inzake deze kwestie. 

6. Amerika leunt nu nog op de goodwill van Saoedi-Arabië en de Emiraten op grond van de hulp bij de Golfoorlog, 

waarbij zij een oprukkende Sadam Hussein wisten te stoppen. Die goodwill zal wegvallen. Zelfs al zouden 

Arabische leiders trouw willen blijven aan de VS, de islamitische wereldbevolking zal zo sterk ageren dat er geen 

andere mogelijkheid is dan om kleur te bekennen. 

7. Jeruzalem geldt als de derde heilige stad van de Islam. Als deze stad enkel aan Israël wordt toegekend is dat als 

spelen met vuur. In Psalm 122 staat dat het de stad van God is, dus niet specifiek van Joden, christenen of Islamieten. 

Met de strijd om deze plaats wordt het aardse bestaan opgetild naar een wereldwijd Geestelijk besef (Jesaja 2) 

8. De islamitische olieproducerende landen zullen een olie-embargo instellen voor de westerse landen om hiermee 

een standpunt af te dwingen. 

9. Het antisemitisme en de Joden- en christenvervolging zal toenemen over de hele wereld. 

10. De internationale spanningen zullen leiden tot een dreiging van een wereldoorlog. Op nationaal niveau zullen 

de spanningen leiden tot dreiging van, of wellicht, tot burgeroorlogen. 

11. Er komt een wereldwijde economische neergang. 

12. De ecologische rampen zullen toenemen, overstromingen, orkanen, aardbevingen etc. (Mattheüs 24:7) 

13. Het ‘Plan van de eeuw’ zal op termijn ook het einde betekenen van Trumps regeringsperiode. 

14. Israël zal in een volledig geïsoleerde positie terechtkomen, je zou kunnen zeggen dat zij gekruisigd wordt aan 

haar eigen staat vanwege de Palestijnse kwestie (Zacharia 12 en 14). 

15. Het resultaat van dit alles zal zijn: de vervulling van Gods belofte aan Abraham, Izaäk, Jacob en Yeshua. 

16. Want op het moment dat een totale wereldvernietiging staat te gebeuren, zal JHWH een interventie doen 

plaatsvinden waarbij alles en iedereen tot zijn/haar bestemming zal komen. (Openbaring 10) 

17. Er is dan geen andere weg meer dan dat Israël Yeshua Hamashiach zal erkennen en zal zeggen: HINENI HINENI 

(Ik ben hier, ik ben hier mijn Heer en Verlosser). 

18. Dan zal Israël roepen om haar Schepper: ‘Eli Eli lama azavtani’ (Mijn God mijn God waarom heeft U ons 

verlaten (Psalm 22:2). Het volk komt in een maximale nood en afhankelijkheidspositie. 

19. Dan zullen zij zien wie zij doorstoken hebben (Zacharia 12). Niet alleen Israël, maar eerst Israël en dan de ganse 

wereld. 

20. Het herstel van Gods rijk hier op aarde zal aanbreken en het duizendjarig Vrederijk (Jesaja 11:1-10) zal ingaan. 

Israël aanvaardt het door JHWH gegeven priesterambt (Jesaja 61) 

21. satan wordt voor duizend jaar gebonden en de Sabbat breekt aan voor de hele Schepping. 

22. Lees: Genesis 19:5-6; Amos.8:11-14; Amos.9:11-13; Jesaja 2:1-5; Micha.4:1-5; Jesaja 11:1-10; Jesaja 42; Jesaja 

43; Jesaja 44; Jesaja 61; Jesaja 62; Jesaja 19; Zacharia12, 13 en 14; Maleachi 3; Mattheüs 24; Openbaring 10. 

 

Wie oren en ogen heeft, luister en lees hetgeen JHWH gesproken heeft door Zijn profeten en door Zijn Zoon 

Yeshua Hamashiach. 
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Gebedspunten: 

Ik vraag elke dag of JHWH onze zonden wil vergeven in Yeshua ’s bloed. Dat Hij zijn beloften wil gedenken en 

het offer van Zijn Zoon Yeshua. Ook vraag ik of JHWH wil gedenken de zoekenden, de zieken, de rouwenden, de 

ontheemden, wijsheid voor de leiders in deze boze wereld. Ik bid voor het herstel van Zijn Rijk van gerechtigheid, 

liefde en vrede zoals Hij het beoogd heeft en om Zijn Geest die ons kan troosten en wijsheid kan geven om 

onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad en tussen Zijn wil en de onze. Dat de vervallen hut van David 

weer hersteld zal worden. Ook dat Zijn Wil geschiede zowel in de Hemel alsook hier op aarde. 

Maar ook dank ik voor: het leven, voor Zijn Genade, Liefde, Geduld, voor de mogelijkheid om je met Hem te 

verzoenen door het bloed van Yeshua. Ik dank voor mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Maar 

dit alles vanuit het bewustzijn dat alles genade is en alles van uit Hem en door Hem en tot Hem. Dit zou het gebed 

kunnen zijn van elk kind van God. 

De komende jaren zullen uitwijzen dat de lijn die is geschetst ook daadwerkelijk zal plaatsvinden. Er zal nog veel 

meer gebeuren, steeds zal de tijd leren dat de mensheid niet in staat is haar eigen problemen naar behoren op te 

lossen. Wat een troost dan dat ieder mens zich mag spiegelen aan die Ene, door JHWH gezonden Zoon, Hij die zal 

terugkeren in ons midden en wereldvrede zal brengen.  

David Shkolnik 

 


