WAT WIJ GELOVEN
TEN AANZIEN VAN ISRAËL
TWAALF STELLINGEN

Twaalf stellingen over Israël
Er zijn twaalf stammen van Israël. Twaalf apostelen werden uitgezonden in de
wereld om het komende koninkrijk te proclameren. Twaalf poorten heeft het
nieuwe Jeruzalem en haar muur twaalf fundamenten. In twaalf artikelen belijdt
de kerk der eeuwen haar geloof. In dankbaarheid voor wat we daarin hebben
mogen ontvangen stemmen we als christenen met die woorden in, als een samenvatting van wat de Schrift getuigt over onze redding.
Maar de Schrift getuigt van meer. De klassieke
belijdenis spreekt nauwelijks over de heilsgeschiedenis. Die kunnen we alleen maar vermoeden achter de belijdenis van God de Vader als
Schepper en Jezus Christus als Heer, die komen
zal om te oordelen. De verkiezing van Israël,
Gods verbonden met Israël, het koningschap
van Christus op de troon van David, het herstel
van Israël en zo van heel de schepping, dit alles
blijft buiten beeld. De klassieke woorden van de
belijdenis behoeven aanvulling.
Wij mogen een tijd meemaken waarin we zien
hoe het volk Israël hersteld wordt in het land van
de belofte. Dat stemt tot dankbaarheid. Maar
het geeft ook een gevoel van urgentie. Gods
heilsplan met zijn schepping is in een nieuwe,
beslissende fase gekomen. Hoe staan we daar
tegenover? En hoe verhouden we ons tot Israël?
Hoe verhoudt de kerk zich tot Israël? De kerkgeschiedenis geeft wat dat betreft alle reden tot
verootmoediging. Waar de belijdenis zwijgt over
Israël, horen we in de kerkgeschiedenis veelal
verguizing van de Joden en van Israël. Gelukkig
zijn er de eeuwen door ook altijd christenen geweest die verwachting voor Israël hebben gehad.
Maar hun stem valt in het niet bij de overweldigende anti-Joodse tendensen in de kerk.
Vijfhonderd jaar geleden mocht Maarten Luther
het evangelie van vrije genade herontdekken.
De reformatie van de kerk die hij in gang zette
gaf ook de Bijbel, de volledige Bijbel, in de handen van iedere gelovige. Daar zijn we dankbaar
voor. Tegelijk vervult het ons met schaamte dat
juist Maarten Luther zich zo ongekend fel tegen
de Joden gekeerd heeft, met een desastreuze
uitwerking tot in onze tijd toe. Viering van vijfhon-
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derd jaar reformatie kan dan ook niet zonder verootmoediging over deze schuld. Eens te meer
dringt het ons ertoe om de draad op te pakken
van wat wel de blijvende kern van de reformatie
mag zijn: een telkens hernieuwd lezen van de
Schrift in haar volle breedte en diepte.
Velen voelen de noodzaak en de urgentie om
vanuit de Schrift tot een hernieuwd, een breder
spreken over Gods heilsplan met Zijn schepping
te komen. Als kleine groep zijn we bij elkaar gekomen uit verschillende kerkelijke achtergronden
om ons daar diepgaand op te bezinnen. In zekere zin vertegenwoordigen wij niemand. Het is
ons verlangen om te spreken als leden van het
lichaam van Christus, in verbondenheid met de
kerk wereldwijd en door de eeuwen heen.
Dat heeft geresulteerd in twaalf stellingen over
de plaats van Israël in Gods heilsplan, waarin
Gods verkiezing van Israël om de volken te zegenen wordt uitgewerkt. U vindt in deze brochure
eerst de twaalf stellingen, vervolgens een nadere
uitwerking, en ten slotte als derde een toelichting
voorzien van Schriftverwijzingen.
Ten slotte, deze stellingen komen niet in de
plaats van welke belijdenis dan ook, maar zijn bedoeld als een aanzet om verder te denken over
die wezenlijke Bijbelse verkondiging ten aanzien
van Israël en het Koninkrijk die de klassieke belijdenissen laten liggen. Hoe kunnen we daarover
spreken? Wat kunnen we daarover zeggen?
Zo bieden we de stellingen aan, biddend en bescheiden.

WAT WIJ GELOVEN TEN AANZIEN VAN ISRAËL
TWAALF STELLINGEN
1.		Wij geloven dat Israël door God is geschapen en verkozen om de volken
te zegenen.
2.		Wij geloven dat het Gods opdracht aan de kerk en de volken is om Israël
te zegenen.
3. 		Wij geloven dat de kerk niet in de plaats van Israël is gekomen. Door het
geloof in Jezus Christus zijn ook wij kinderen van Abraham geworden, de
vader van alle gelovigen.
4.

Wij geloven dat al de Verbonden vanaf Abraham gesloten zijn met Israël.

5. 		Wij geloven dat de Heere trouw zal blijven aan al de Verbonden die Hij
met Israël gesloten heeft, maar ook aan al de beloften die Hij aan de gemeente van Jezus Christus heeft gegeven.
6. 		Wij geloven dat er een geheimenis van een gedeeltelijke verharding van
Israël is omwille van ons, maar dat er bij de kerk ook blindheid is voor
Israël en dat er een sluier over de volken ligt.
7. 		Wij geloven dat de christenheid schuld moet belijden voor alle in haar
naam begane daden van antisemitisme en oprecht berouw moet tonen in
daden van liefde en solidariteit met Israël en het Joodse volk.
8. 		Wij geloven dat het herstel van het Joodse volk in het Beloofde Land
Israël het begin is van de uiteindelijke verlossing.
9. 	Wij geloven dat de stad Jeruzalem de plaats is waar de Heere Zijn heilige
Naam weer zal doen wonen.
10.		Wij geloven dat op een dag de Messias zal komen om Zijn wereldwijde
Koninkrijk op te richten. Dan zal de lichamelijke opstanding van de gestorven rechtvaardigen plaatsvinden en zullen zij met Christus regeren in Zijn
Koninkrijk op aarde. Daarom bidden wij om de vrede van Jeruzalem.
11. 	Wij geloven dat de Mensenzoon wanneer het Koninkrijk komt, zal zitten
op Zijn troon om te oordelen over de volken en hen zal vragen hoe zij
Israël behandeld hebben.
12. 	Wij geloven dat de vernieuwing van alle dingen uiteindelijk en definitief
zal plaatsvinden. De schepping zal bevrijd worden van de slavernij van
het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En God zal zijn alles en in allen.

UITWERKING VAN DE TWAALF STELLINGEN
1. Als leden van het Lichaam van Jezus Christus geloven en belijden wij dat God Abraham, Isaak en
Jakob heeft verkozen omdat Hij alle volken van de
wereld in en door hen wilde zegenen. Zo is het
heil door Israël tot ons gekomen.
2. Het is onze roeping om Israël te zegenen, want
wij hebben ons heil te danken aan de eerstgeboren Zoon van dit volk. Door de Jood Jezus mogen wij als gelovigen uit de volken met Israël
‘kinderen van Abraham’, de vader van alle gelovigen, zijn.
3. Het is onze sterke overtuiging dat de kerk Israël
niet heeft vervangen of opgevolgd in Gods heilseconomie. De veronderstelling dat de beloften
die aan Israël waren gegeven nu zijn overgegaan
op de kerk is een verschrikkelijke dwaling en een
zonde tegenover God.
Wij geloven dat Jezus Christus het zaad van Abraham is, zodat door Hem de beloofde zegen voor
de volken is gekomen en Abraham de vader van
alle gelovigen geworden is. Als het Lichaam van
Christus vieren wij het geheimenis van het heil
door de gekruisigde en opgestane Here.
4. Wij geloven dat de verbonden gesloten met de
aartsvaders blijvend geldig zijn voor Israël. Het
gaat dan om het land, het volk, de zegen en het
Davidische koningschap, alsook om de verbonden aangaande de priesterschap van Levi, de stad
Jeruzalem en het vredesverbond. Wij geloven dat
ook het Nieuwe Verbond met het Huis Israël en
het Huis Juda gesloten is, en dat de kerk door het
geloof in Jezus Christus daarop is geënt. Van dit
Nieuwe Verbond zijn de tekenen het gebroken lichaam en vergoten bloed van onze Here. Wij geloven en belijden dat Jezus is gekomen als de
Messias van Israël om de goddeloosheden van
Jakob af te wenden en de schuld van de volken te
verzoenen. Met reikhalzend verlangen verwachten wij Zijn komst in heerlijkheid en de lichamelijke opstanding van de gestorven rechtvaardigen.
Maranatha!
5. Wij belijden dat de Heere trouw is aan al Zijn verbonden met Israël. God heeft Zijn volk niet verworpen, noch het tijdelijk terzijde gesteld. Israël
blijft de spil in Gods heilsplan voor de wereld. Niet
alle beloften zijn al in Christus vervuld, maar Hij is
de zekere borg voor de toekomstige en definitieve vervulling.
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6. Met de apostel Paulus erkennen wij dat er tijdelijk
en ‘voor een deel een verharding’ over Israël is
gekomen. Dit zal slechts zolang duren ‘totdat de
volheid van de heidenen is binnengegaan’ en op
een dag heel Israël zalig zal worden. Met reikhalzend verlangen en vurig gebed verwachten wij die
heerlijke toekomst voor het volk van God.
7. Door inzicht in wat er gedurende voorbije eeuwen
is gebeurd zullen wij, als deel van het lichaam van
de kerk, ons altijd bewust zijn van onze collectieve
schuld, wat altijd zal leiden tot een houding van
berouw en nederigheid in plaats van trots tegenover het Joodse volk. Dit zal leiden tot en blijken
in het voortbrengen van vruchten, de bekering
waardig: daden van liefde en solidariteit met het
Joodse volk en met Israël. Wij zullen daarom alle
vormen van anti-Judaïsme en antisemitisme, religieus en niet religieus, bestrijden, zowel binnen
als buiten het christendom.
8. Wij aanschouwen en geloven dat de terugkeer
van het Joodse volk naar het Beloofde Land Israël
en de stichting van de staat Israël een teken is van
Gods trouw aan de eeuwige beloften en verbonden die Hij met Israël gesloten heeft. Samen met
Israël zullen wij de Heere danken, aanbidden en
loven voor het begin van de verlossing en de vervulling van de Bijbelse profetieën, uitlopend op
de uiteindelijke verlossing.
9. Met reikhalzend verlangen zien wij uit naar het
moment dat Jeruzalem gesteld zal zijn tot een lof
op aarde. Dan zullen de volken opgaan naar de
berg van de Heere, want Thora zal uitgaan uit
Sion, het Woord van de Heere uit Jeruzalem. Eindelijk zullen vrede en recht de aarde bedekken, en
de volken zullen de oorlog niet meer leren.
10. Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem en verlangen naar de grote dag van de komst van de
Vredevorst naar Jeruzalem, als Hij zal zitten op de
troon van Zijn vader David in Jeruzalem en zal regeren over het huis van Jakob, de twaalf stammen
van Israël. Aan Zijn koningschap zal geen einde
komen. Wij wachten gespannen op de dag dat er
tijden van verademing komen van de Here, waarvan Jezus en de apostelen samen met al de profeten van Israël de eeuwen door hebben gesproken.
De Messias zal komen en heersen van zee tot zee,
van kust tot kust – zover als er volken zullen bestaan op het aangezicht van de aarde. “Hij zal

onze vrede zijn” (Micha 5:1-4). Dan zal de sluier
weggenomen worden van de ogen en de oren en
de harten van Israël, evenals de sluier die het gezicht
van de volken bedekt heeft.
11. Wij geloven dat er voordat het uiteindelijke Koninkrijk van vrede en gerechtigheid opgericht wordt, een
dag van oordeel over de volken zal zijn. De voornaamste vraag die de volken zullen moeten beantwoorden is de vraag die Jezus stelt: “Wat hebt u aan
mijn geringste broeders gedaan?” (vgl. Mattheüs
25:40) Zijn oproep tot solidariteit met de armen en
onderdrukten van deze wereld heeft in de eerste
plaats betrekking op onze houding ten opzichte van

Israël en het Joodse volk. Het goddelijke gebod dat
ons bij monde van Jesaja gegeven is luidt: “‘Troost,
troost Mijn volk’, zegt uw God.”
12. Ten slotte geloven en belijden wij dat de Heere zelf
de borg zal zijn voor de vernieuwing van alle dingen,
van de (ver)nieuw(d)e hemel en de (ver)nieuw(d)e
aarde. Dan zal het hemelse Jeruzalem neerdalen op
de aarde en zullen de volken wandelen bij haar licht.
En de heerlijkheid van God zal haar verlichten en het
Lam zal haar lamp zijn. En de boom van het leven zal
de bron zijn voor de genezing van de volken. Op die
dag zal God zijn alles en in allen. Halleluja!

TOELICHTING BIJ DE TWAALF STELLINGEN
Deze stellingen zijn een cri de coeur van allen die
ontdekt hebben dat het volk Israël een fundamentele
en beslissende plaats inneemt in Gods heilsplan met
deze wereld. Het is niet onze bedoeling om iets naar
voren te brengen dat in het gangbare taalgebruik als
origineel kan worden aangemerkt, maar dat origineel
genoemd mag worden als het streven terug te gaan
naar de Bijbelse oorsprong. Als blijkt dat volgelingen
van Jezus losgeraakt zijn van de wortel is er geen zegen te verwachten. We hopen dat de toon van deze
hartenkreet niet hooghartig is, maar een van verootmoediging, want het is goed en noodzakelijk dat de
leden van de ekklesia, het lichaam van Christus dat voor
de overgrote meerderheid bestaat uit gelovigen uit de
volken, weten wat hun positie in Gods plan is, Romeinen 11:17 e.v.
1. 	Israël is door God geschapen (vgl. Jesaja 43:1; Genesis 15:4 en 17:19) om de verheerlijking van Zijn
Naam. Met dat doel koos God Abraham en zijn
nakomelingen uit als instrument in Zijn handen om
de wereld te zegenen en te verlossen, niet in de
zin van een numerus clausus (vastgesteld aantal),
maar als een pars pro toto (deel dat staat voor het
geheel). De bedoeling van Gods keuze was niet
selectief, maar Hij koos deze weg om Zijn universele plannen en doel ten uitvoer te brengen (Genesis 12:3 e.v.). Alles in de heilsgeschiedenis draait
om de verkiezing van Israël, maar het gaat uiteindelijk om de verwerkelijking van Gods plan met
betrekking tot het universum en Zijn schepping.
Met de term ‘Israël’ verwijzen wij in de twaalf

stellingen in de eerste plaats naar het volk Israël,

dat bestaat uit de twaalf stammen van Israël, die
afstammen van de twaalf zonen van Jakob. Een
andere aanduiding hiervoor is ‘het Joodse volk’.
De term ‘Israël’ heeft vervolgens ook betrekking
op het land Israël dat God aan Abraham beloofd
heeft. We kunnen hem zelfs gebruiken om de staat
Israël, die in 1948 gesticht werd, aan te duiden. Wij
zijn ervan overtuigd dat de beloften aangaande
het land Israël, die God aan Abraham, Isaak en Jakob en hun nakomelingen gegeven heeft, vandaag
nog steeds gelden (Genesis 13:15; 15:18; Psalm
105:7-11 enz.). Het land Israël is het beloofde land,
het land dat God beloofd heeft hun te geven. Je
kunt geen scheiding aanbrengen tussen de beloften die in de Bijbel aan Israël gegeven zijn en
de stichting van de moderne staat Israël. Aan de
andere kant is de stichting van de moderne staat
Israël nog niet de uiteindelijke vervulling van de
beloften die in de Bijbel aan Israël gegeven zijn.
Die uiteindelijke vervulling zal pas komen als het
koninkrijk van God op aarde is gerealiseerd door
de komst van de Messias van Israël. Maar we mogen wel zeggen dat de stichting van de staat Israël
deel uitmaakt van de uiteindelijke verlossing van
Israël en een moment is in de vervulling van de beloften die God aan Abraham gegeven heeft.
2. 	De kerk en de volken zegenen Israël onder meer
door Gods verbonden met Israël te erkennen,
door te erkennen dat aan Israël de woorden Gods
zijn toevertrouwd (Romeinen 3:2) en door de band
tussen volk en land te bevestigen. De kerk zal bovendien blijven benadrukken dat Jezus Jood was,
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is en blijft en dat het heil uit de Joden is (Johannes 4:22). Uit het voorgaande volgt dat de kerk en
de volken ook solidair met Israël zullen zijn en het
goede voor Israël zullen zoeken (Psalm 122: 9).
3. 	Aanvankelijk overwogen wij om te schrijven dat
‘vervangingstheologie’ een ketterij is. We realiseerden ons echter dat deze dwaling nooit door
een gezaghebbend kerkelijk concilie is afgekondigd. Het zou de kerken wel bijzonder passen om
zich krachtig uit te spreken tegen dit misverstand,
deze misvatting en dwaling in al haar variaties, omdat de vervangingstheologie meer en meer openlijk, of verhuld in theologische termen als ‘verbredings’- of ‘vervullingstheologie’ wordt verkondigd.
Kern van dergelijke valse concepten is de idee dat
de rol van het volk en het land Israël overbodig geworden, vervangen of teniet gedaan is.
	Gelovigen uit de volken hebben volledig deel aan
Gods heilsplan. Dankzij het bloed van Jezus is de
scheidingsmuur afgebroken (Efeziërs 2:13 e.v.).
Ieder die in Christus gedoopt is, is bedekt met
Christus. Galaten 3:26-29: “Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt
zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van
belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het
niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is
het niet van belang dat men man is of vrouw; want
allen bent u één in Christus Jezus. En als u van
Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht
en overeenkomstig de belofte erfgenamen” (vgl.
ook Galaten 3:7 en Romeinen 4:11). Maar mannen
blijven mannen en vrouwen blijven vrouwen, zij
het in een diepe geestelijke eenheid in de gemeente van Christus. Terwijl Joden Joden blijven
en heidenen heidenen, is dit in de gemeente in
een diepe geestelijke eenheid door het geloof in
Christus.
4. 	De verbonden worden in verschillende stellingen
nader uitgewerkt. Hier past een toelichting op het
nieuwe verbond, dat ook eerst en vooral met Israël is gesloten. Jesjoea kwam als Messias in de eerste plaats om zijn volk, het volk Israël, te verlossen
van hun zonden. En op een dag zal dat gebeuren,
openlijk en publiek, als het hele huis Israël hun
nieuwe verbond zal ingaan (Romeinen 11:25-27,
Jeremia 31:31-34, Jesaja 53, Zacharia 12:10-14,
enz.). Maar de verlossing en het wegnemen van
de zonden heeft onmiddellijk een wereldwijd per-
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spectief, dat alle volken insluit en aangaat (Johannes 1:29): “De volgende dag zag Johannes Jezus
naar zich toe komen en hij zei: ‘Zie het Lam van
God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!’”
Na Zijn komst in nederigheid om de zonde van de
wereld weg te nemen en verwerping te ondervinden zal Hij op een dag in heerlijkheid komen om
al de volken voor Hem te verzamelen (Mattheüs
25:31-33, Jesaja 2:2-4, Jesaja 63:1-6, Openbaring
19:11 e.v.). Ieder die niets aan de woorden van de
profetie wil toe- of afdoen zal met de apostel Johannes uitroepen: “Kom, Here Jezus!” (Openbaring 22:18-20)
5. 	
In sommige vertalingen staat als kopje boven
hoofdstuk 11 van de brief aan de Romeinen: ‘Nationaal Israël tijdelijk terzijde gesteld maar niet
voor altijd verworpen’. De kopjes staan natuurlijk
niet in de originele Griekse tekst van het Nieuwe
Testament, maar zijn door de uitgever toegevoegd. In werkelijkheid zegt de tekst het tegenovergestelde! Romeinen 11:1: “Ik zeg dan: Heeft
God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!” En aan
het eind van zijn indrukwekkende betoog over
het geheimenis roept Paulus kort en bondig uit:
“Want de genadegaven en de roeping van God
zijn onberouwelijk.” In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland horen we daar een
sterke echo van, als er staat: “De kerk is geroepen
gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël” (Art. I,7).
	Vaak wekken mensen in de kerk de indruk dat al
de beloften aan Israël gedaan in Christus zijn vervuld, met een beroep op Paulus: “Immers, zovele
beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in
Hem amen, tot verheerlijking van God door ons”
(2 Korinthe 1:20). Maar wat Paulus hier bedoelt, is
dat de Here Jezus de waarborg is dat wij de beloften van God kunnen vertrouwen. In Romeinen 15:813 brengt Paulus dit punt levendig tot uitdrukking,
met de bedoeling dat ook de volken de God van
Israël zullen aanbidden en prijzen: “En ik zeg dat
Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is
geworden ter wille van de waarheid van God om de
beloften aan de vaderen te bevestigen, en opdat
de heidenen God zouden verheerlijken vanwege
de barmhartigheid, zoals geschreven staat: Daarom
zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam
lofzingen. En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk! En verder: Loof de Heere, alle
heidenvolken, en prijs Hem, alle volken!”

6. 	Het verstaan van deze zaak is niet minder dan het
verstaan van een geheimenis (mustèrion), dat de
apostel aan de leden van de gemeente in Rome
onthult, opdat zij niet hoogmoedig zouden worden en door eigen redeneringen tot verkeerde
opvattingen en conclusies komen – woorden die
wij ons, levend in de 21ste eeuw, volledig ter harte moeten nemen! Toen Jezus was verworpen als
de beloofde Messias, kwam de boodschap van
het heil tot de heidenen, de volken. Het was het
verlangen van de apostel om zijn mede-Israëlieten tot jaloersheid te verwekken door het ‘succes’
van zijn bediening. Met andere woorden, Paulus
wilde heel Israël in deze missie naar de heidenen
betrekken (vgl. Romeinen 10:2 en 19 met Romeinen 11:11). Sommige christenen hebben het wel
als hun roeping verstaan om al diegenen uit Israël
die de openbaring over Jezus nog niet ontvangen
hadden tot jaloersheid te verwekken (Romeinen
11:11). Maar wat heeft de kerk als geheel de eeuwen door ooit gedaan om Israël tot jaloersheid te
verwekken door betoon van onvoorwaardelijke
liefde? Individuele christenen uitgezonderd heeft
het christendom bijna niets anders gedaan dan bijgedragen aan hun leed.
7. 	Er is een verschil van mening onder christenen en
kerken over de vraag of wij schuld zouden moeten
belijden voor wat het Joodse volk de eeuwen door
is aangedaan. In onze cultuur neigen wij ertoe om
vrijwel uitsluitend vanuit een individueel gezichtspunt te denken: ik ben verantwoordelijk voor wat ik
gedaan heb of doe met betrekking tot het Joodse
volk. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat iemand
anders in het verleden heeft gedaan of nu doet.
Maar de Bijbel leert ons om collectief te denken
(Psalm 106:6, Nehemia 1:5-11, Daniël 9:5-11). Natuurlijk is niet iedereen betrokken geweest bij de
wreedheden die de geschiedenis door en bijzonder in de concentratiekampen tegen het Joodse
volk begaan zijn. Maar waar berouw identificeert
zich met de zonden van het volk, en zelfs van de
voorvaderen, en zelfs van het christendom in zijn
geheel door de eeuwen heen. God ziet ons niet
alleen als individuen, maar ook als een groep met
een gedeelde identiteit. Er is helemaal geen reden
om trots te zijn op het feit dat ik persoonlijk, of mijn
familie, mijn kerk of denominatie niet betrokken
zijn geweest bij anti-Joodse theologie of daden.
	Paulus zegt tegen ons: “Heb geen hoge dunk van
uzelf, maar vrees” (Romeinen 11:20). En vers 18

zegt: “U draagt de wortel niet, maar de wortel u”.
Waarachtig berouw zal niet alleen blijken in plechtige verklaringen bij bijzondere gelegenheden.
Waarachtig berouw zal blijken in het voortbrengen
van vruchten die de bekering waard zijn, in daden
van liefde en solidariteit met het Joodse volk en
met Israël.
8. 	
Na de stichting van de staat Israël voegde het
opperrabbinaat een gebed voor de staat toe aan
de liturgie voor de morgendienst van de sabbat.
In zorgvuldig geformuleerde woorden wordt de
Eeuwige gedankt voor Medinat Jisraeel (de Staat
Israël) als het ‘begin van het ontluiken van onze
verlossing’.
	
Echter, een deel van het orthodoxe Jodendom
maakt hier een voorbehoud. Sommigen zijn de
overtuiging toegedaan dat het volk Israël alleen
in vrede in het land Israël, het beloofde land, kan
wonen als de beloofde Messias is gekomen. Het zij
toegegeven, de huidige staat Israël is een seculiere staat die niet volmaakt is, waar fouten worden
gemaakt en zullen worden gemaakt, tegen de uitdrukkelijke wil van de Eeuwige. Daarom is het niet
onze taak als christenen en kerken om de politiek
van de Israëlische regering altijd kritiekloos goed
te keuren. Niettemin moeten en zullen wij als christenen en kerken op basis van Gods beloften ondubbelzinnig het bestaansrecht van de staat Israël
steunen en daarom alle kwaadaardige boycotacties en pogingen van de vijanden van Israël om de
Joodse staat in het Midden-Oosten te elimineren
afwijzen. Veel Joden zien immers de staat Israël en
het leven in het beloofde land als minstens een
deel van hun Joodse identiteit.
9. 	De genoemde hoop stoelt op de woorden van
de profeten Jesaja (2:2-4) en Micha (4:1-4). Deze
profetie is schitterend uitgedrukt in het beeld van
Evgeney Vuchetiv, dat een plaats heeft gekregen in
de tuin bij het gebouw van de Verenigde Naties in
New York. Zonder enige twijfel mogen de woorden
van de profeet tot inspiratie zijn voor hen die in de
Verenigde Naties besluiten moeten nemen met
het oog op de wereldvrede. Maar helaas wordt er
niet bij vermeld dat dit alles alleen zal worden gerealiseerd als de Thora zal uitgaan van Sion.
10.	In Handelingen 3:17-21 zegt de apostel Petrus: “En
nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid
gedaan hebt, evenals uw leiders, maar God heeft
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op die manier vervuld wat Hij bij monde van al
Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de
Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer
u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden
van verkwikking zullen komen van het aangezicht
van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die
tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel
ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij
monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.” Kom tot inkeer en bekeer u tot God,
opdat er tijden van verkwikking komen. Alle profeten hebben gesproken over het herstel van alle
dingen. Allereerst zal het herstel van de vervallen
hut van David (Amos 9:11) plaatsvinden en dan ook
het herstel van de volken, wanneer de sluier over
hun ogen zal weggenomen worden en er een einde komt aan hun verwarring. Eindelijk breekt het
koninkrijk van vrede en gerechtigheid aan. God
zal heersen door de Messias. En het gezegend
heidendom zal het geluk van deze Koning prijzen,
die de troon van zijn vader David zal beklimmen
(Psalm 72). “Zijn naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind
voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden;
alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen. Geloofd zij de Heere God, de God van Israël; Hij doet
wonderen, Hij alleen. Geloofd zij voor eeuwig Zijn
heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen” (Psalm
72:17-19). De bedekking van Israël zal dan door de
Messias tenietgedaan zijn (2 Korinthe 3:12-16) en
ook de bedekking waarmee de naties bedekt zijn,
zal weggenomen worden (Jesaja 25:7). Dan zal de
Messias uiteindelijk ook de dood voor altijd verslinden (Jesaja 25:8).
11. 	Helaas zoeken veel christenen hun kracht in het bekritiseren van Israël. Maar wij zullen benadrukken
dat niet in de eerste plaats Israël de oorzaak is van
het lijden waarin de Palestijnen zich na de stichting
van de staat Israël bevinden. Het valt niet te ontkennen dat zij vooral slachtoffer geworden zijn van
de falende politiek van hun leiders. In het bijzonder onze Arabische broeders en zusters in Christus
hebben te lijden van het Palestijnse leiderschap.
Wij zullen met gepast respect bij de Israëli’s aan-

dacht vragen voor het onrecht dat ook voorkomt,
zonder hen overigens op hoogmoedige toon de
les te lezen. In veel gevallen vindt dit een respectvol gehoor, omdat wij als vrienden komen. Maar
onze belangrijkste taak blijft de Bijbelse opdracht
“Troost, troost Mijn volk”, hen te bemoedigen, hen
lief te hebben en naast hen te staan. De meesten
zijn ervan overtuigd dat heel de wereld hen haat.
Wij zullen hun zeggen dat wij aan hun kant staan
tegenover allen die Israël en het Joodse volk haten.
12.	Wanneer de Messias alle vijanden successievelijk
heeft uitgeschakeld en ook de laatste vijand, de
dood, is tenietgedaan, zal Jezus het koningschap
aan de Vader overgeven en begint het rijk van
de eeuwige heerlijkheid voor heel het universum:
“Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven,
wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en
kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning
zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft
gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt,
is de dood. Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn
voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat
aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen
heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle
dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de
Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles
in allen zal zijn” (1 Korinthe 15:24-28).
	In het profetische en eschatologische perspectief
is het niet altijd duidelijk vast te stellen welke profetie betrekking heeft op welke fase van het zich
ontvouwende koninkrijk. De profeten vermengen
de prachtige elementen soms zonder scherp te
onderscheiden welke elementen waar horen.
Maar het koninkrijk van God zal werkelijkheid worden wanneer satan en de machten van de duisternis gebonden zijn. Alleen de dood is dan nog
steeds realiteit (Jesaja 65:20, Openbaring 20:1-6).
Ten slotte zal het koninkrijk van God volledig gerealiseerd zijn. Het zal glanzen van eeuwig leven
en de dood zal definitief uitgebannen zijn (Openbaring 21:1-5).

Herziene versie, 1e druk | ©2018 Christenen voor Israël. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gebruikt, verveelvoudigd of uitgezonden in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Christenen voor Israël.
8

