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Jesaja 66:8

Jesaja 60:8

God Het ‘n Ewige Verbond met Abraham Gemaak.
Genesis 17:7, 8
"En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en
vir jou nageslag ná jou.
En Ek sal aan jou en jou nageslag ná jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, as ‘n ewige besitting; en Ek sal vir
hulle ‘n God wees.”
Psalm 105:8–11

Jesaja 66:8

“Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat Hy ingestel het vir duisend geslagte—
die verbond wat Hy met Abraham gesluit het, en sy eed aan Isak;
wat Hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as ‘n ewige verbond,
met die woorde: Ek sal aan jou die land Kanaän gee, julle aangewese erfdeel.”

“Wie het so iets gehoor? Wie het sulke
dinge gesien? Word ‘n land op een enkele
dag gebore? Of word ‘n nasie met een
slag gebaar? Want Sion het weë gekry,
meteens haar kinders gebaar.”

God Het Nie Sy Joodse Volk Vergeet of Verstoot Nie
Jeremia 33:23–26

“Verder het die woord van die HERE tot Jeremia gekom en gesê:
Het jy nie gemerk wat hierdie volk spreek nie as hulle sê: Die twee geslagte wat die HERE uitverkies het, dié het Hy verwerp? En hulle
verag my volk, sodat dit geen nasie voor hulle meer is nie.
So sê die HERE: As Ek my verbond met dag en nag, die insettinge van hemel en aarde, nie vasgestel het nie,
dan sal Ek ook die nageslag van Jakob en van my kneg Dawid verwerp, dat Ek nie uit sy nageslag heersers sal neem oor die nageslag
van Abraham, Isak en Jakob nie; want Ek sal hulle lot verander en My oor hulle ontferm.”
Romeine 11:1, 2, 29
“Ek vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie. Want die
genadegawes en die roeping van God is onberoulik.”
Jesaja 60:8

Wat God Verstrooi Versamel Hy W eer
Jeremia 31:10

“Wie is dit wat daar aangevlieg kom soos
‘n wolk en soos duiwe na hulle vensters?”

“Hoor die woord van die HERE, o nasies, en verkondig in die kuslande wat ver is, en sê: Hy wat Israel verstrooi het, sal hom vergader en
hom bewaak soos ‘n herder sy kudde.”

God Sal Die Jode W eer Versamel en Vestig In Hulle Land
Jesaja 43:5, 6
“Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.
Ek sal sê aan die noorde: Gee! en aan die suide: Hou nie terug nie! Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af”

Jeremia 23:3, 7, 8
“En Ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het; en Ek sal hulle terugbring na hulle
weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig. Daarom kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat hulle nie meer sal sê: So waar
as die HERE leef wat die kinders van Israel uit Egipteland laat optrek het nie,
maar: So waar as die HERE leef wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom het uit die Noordland en uit al die lande
waarheen Ek hulle verdryf het. En hulle sal woon in hulle land.”

God Sal Dit Met Sy Hele Hart En Siel Doen
Jeremia 32:37–41
“kyk, Ek laat hulle bymekaarkom uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het in my toorn en in my grimmigheid en in groot gramskap; en
Ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon.
En hulle sal vir My ‘n volk wees, en Ek sal vir hulle ‘n God wees.
En Ek sal hulle een hart en een weg gee om My altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders ná hulle.
En Ek sal ‘n ewige verbond met hulle sluit, dat Ek My van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie; en Ek sal my vrees in hulle
hart gee, sodat hulle van My nie afwyk nie.
En Ek sal My oor hulle verheug om aan hulle goed te doen; en Ek sal hulle duursaam in hierdie land plant, met my hele hart en met my
hele siel.”

Die Heidene Sal Help
Jesaja 49:22
“So sê die Here HERE: Kyk, Ek sal my hand ophef na die nasies en my banier opsteek na die volke; dan sal hulle jou seuns aan die
boesem bring, en jou dogters sal op die skouer gedra word;”

Lof En Proklamasie Sal Hulle Los Maak!
Jeremia 31:7, 8
“Want so sê die HERE: Jubel oor Jakob van vreugde, en juig oor die hoof van die nasies; laat dit hoor, sing lof en sê: o HERE, verlos u
volk, die oorblyfsel van Israel!
Kyk, Ek bring hulle aan uit die Noordland en sal hulle bymekaar laat kom uit die agterhoeke van die aarde; blindes en lammes, swangeres
en barendes onder hulle, almal saam; in ‘n groot vergadering sal hulle terugkom hiernatoe.
Want so sê die HERE: Jubel oor Jakob van vreugde, en juig oor die hoof van die nasies; laat dit hoor, sing lof en sê: o HERE, verlos u
volk, die oorblyfsel van Israel!”

In Hulle Land Sal Hulle ‘n Nuwe Hart Ontvang
Esegiël 36:24–28
“En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring.
Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig.
En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van
vlees gee.
En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.
En julle sal woon in die land wat Ek aan jul vaders gegee het; en julle sal vir My ‘n volk en Ek sal vir julle ‘n God wees.”

Nie Een Sal Agterbly Nie
Esegiël 39:28
"En hulle sal weet dat Ek, die HERE, hulle God is, daaraan dat Ek hulle in ballingskap laat gaan het na die nasies, maar hulle weer
versamel het in hulle land en dáár niemand meer uit hulle agter laat bly het nie.”

Die Messias Sal Kom
Jeremia 23:3, 5, 6
“En Ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het; en Ek sal hulle terugbring na hulle
weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig. Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal
verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.
In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.”

