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Op de keper beschouwd is het vreemd om op één speciale zondag expliciet aandacht te vragen 
voor Israël. Eigenlijk zouden we ons in de christelijke gemeente moeten realiseren dat het 
altijd Israëlzondag is. Overigens zijn dan de problemen ook nog niet de kerkelijke wereld uit. 
Ooit zei een ouderling tegen mij: “Je moet het in je preken niet steeds over Israël hebben.” 
Wat verbouwereerd reageerde ik daarop door te zeggen: “Dan moet jij me maar een andere 
Bijbel geven.” Het is goed ons bewust te worden, dat het in de Heilige Schrift voortdurend 
over Israël gaat, zowel in het Oude, als ook in het Nieuwe Testament.  
 
Ieder zal weten dat mensen soms wat overdreven reageren als ze met Joden in contact komen. 
Zo blijft me altijd bij hoe een dweperige dame bij de tafelschikking tijdens een feestelijk diner 
terecht kwam tussen een rabbijn en een dominee. Heel enthousiast riep ze uit: “O, nu zit ik 
tussen het Oude en het Nieuwe Testament in!” Zeer ad rem gaf de rabbijn zijn respons: “Dat 
is niet zo best mevrouw, want daar zit altijd een lege bladzijde tussen.” Het bewijs had ze 
intussen al geleverd, want ze ging uit van de totaal verkeerde gedachte dat het Oude 
Testament van de Joden is en het Nieuwe Testament van de christenen. Heel de Bijbel is 
immers door Joden geschreven en Israël neemt daarin als Gods uitverkoren volk een centrale 
plaats in. Het is helaas geen overbodige luxe daaraan expliciet aandacht te besteden op de 
eerste zondag in oktober! 
 
Israël is uniek 
Een sprekende passage over de specifieke plaats van Israël in Gods heilsplan is Romeinen 9-
11. Opvallend genoeg besteden sommige exegeten daaraan geen enkele aandacht. Dit heeft 
uiteraard te maken met de vooronderstellingen van een theoloog. Zo kon Rudolf Bultmann 
niets met Romeinen 9-11 beginnen (Glauben und Verstehen: gesammelte Aufsätze, Bd III, 
Tübingen 1960, S.101). Het gaat hem om het ‘existentieel’ interpreteren van de 
nieuwtestamentische geschriften, zodat deze verstaanbaar zijn voor de moderne mens. Naar 
zijn inzicht verwerkelijkt het Koninkrijk Gods zich niet in de historie, maar is het een 
bovennatuurlijke grootheid. Daarom moet hij de voorstelling van een goddelijk heilsplan met 
Israël wel afwijzen als een verouderde oudtestamentische opvatting. In wezen zien we hier 
hoe het oude piëtisme zich bij hem hult in een moderne outfit.  
Uiteraard zijn de overwegingen niet altijd zo diepgravend als bij Bultmann. Meestal is de 
redenering even simplistisch als schokkend. Het ongeloof van zijn volksgenoten was heel 
pijnlijk voor Paulus. Dit was daarom destijds een aangelegen punt, maar voor de christelijke 
gemeente in onze tijd heeft het nauwelijks enige betekenis. Het merendeel van het Joodse 
volk heeft het destijds laten afweten door de verwerping van de Messias en daarom neemt het 
uitverkoren volk nu geen speciale plaats meer in. Het gaat om de kerk als het nieuwe Israël. 
We hebben niets met het etnisch Israël, zeggen sommige dominees tegenwoordig met grote 
nadruk. Er bestaat volgens hen geen enkel verschil tussen Joden en Chinezen of Eskimo’s. 
Voor ieder gaat het erom dat hij Jezus als zijn Redder erkent.  
 
Deze gedachte is overigens oeroud. Het is de vertolking van de vervangingstheologie. Sinds 
de verschrikking van de Tweede Wereldoorlog en vooral door de oprichting van de staat 
Israël in 1948 zijn velen in de kerk toch anders gaan denken. Sinds het midden van de vorige 
eeuw drong het besef tot hen door dat Israël uniek is. Als we daarbij een Bijbelse fundering 



zoeken is het van belang aandacht te schenken aan Romeinen 9-11. Er blijft voor Israël een 
speciale plaats in Gods heilsplan, ook al hebben de meeste Joden Jezus als de beloofde 
Messias verworpen.  
 
UITLEG VAN DE TEKST 
Het feit dat vele volksgenoten aan hun Redder voorbij leven brengt enorme strijd teweeg bij 
Paulus. Nergens reageert hij zo geëmotioneerd als aan het begin van Romeinen 9. Je merkt dat 
de apostel ook ons erbij betrekken wil, al leven wij zoveel eeuwen na dato. Het lijkt immers 
dat de Bijbelse boodschap niet klopt. Zijn de beloften van God nog wel van kracht voor zijn 
volk? De Messias is toch in eerste instantie de Verlosser van Israël? Maar hoe gaat dat nu het 
merendeel van hen straal aan Hem voorbij leeft? Het benauwt de apostel dat zijn familieleden 
en volksgenoten ernaast dreigen te grijpen.  
 
Voortdurend hartzeer 
Zonder twijfel zullen velen een andere indruk gehad hebben. Zij veronderstelden dat Paulus 
een verbeten vijand van zijn volk was. Maar ook al is hun verzet tegen Jezus als de beloofde 
Messias voor hem ondraaglijk, toch hield hij erg veel van hen. Met nadruk schrijft hij daarom 
alsof hij een eed aflegt: “Ik spreek de waarheid in Christus (dat wil zeggen: in de nauwe 
gemeenschap met de Messias), ik lieg niet (want mijn geweten geeft mij daarvan getuigenis 
door de heilige Geest) dat het mij tot grote droefheid is en mijn hart tot een voortdurende 
smart.” Aanvankelijk verzwijgt de apostel nog wat de oorzaak vormt van zijn dagelijks 
hartzeer. Precies zoals wij er soms moeite mee hebben met name te noemen wat ons verdriet 
doet, omdat het te pijnlijk is dit onder woorden te brengen. Maar van lieverlee blijkt het te 
gaan om het feit dat velen in Israël niet geloven in Jezus als hun Messias. Eeuwen later 
typeert Johannes Calvijn dit in zijn commentaar als een monsterachtig fenomeen.  
 
Er spreekt een enorme bewogenheid uit de woorden van de apostel. Hij heeft een grote 
sympathie voor zijn broeders en zusters. Er bestaat een geestelijke band, maar ze zijn ook zijn 
vlees en bloed. Paulus zou er zijn eigen zaligheid voor over hebben als hij op die manier zijn 
volksgenoten kon redden. “Ik zou zelf wel van Christus verbannen (anathema in de taal van 
de LXX, voor Hebr. chèrèm) willen zijn ter wille van mijn verwanten.” Hoe frappant is deze 
uitspraak. Eerst geeft de apostel te kennen, dat niets en niemand ons zou kunnen scheiden van 
de liefde van God, die is in Christus Jezus (Rom.8:38v). En dan vervolgens geeft hij te kennen 
dat hij desnoods zelf wel voor eeuwig uit de gemeenschap met God verstoten zou willen 
zijn… (Rom.9:3). Zo sterk is zijn verlangen naar het behoud van zijn volk! Paulus is tot het 
hoogste offer bereid, zoals destijds ook Mozes het oordeel wilde dragen. Toen het volk de 
gruwelijke zonde met de verering van het gouden kalf had begaan, deed Mozes voorbede: 
“Vergeef het hen toch en schrap anders mijn naam uit uw boek” (Ex.32:32). Hier zien we hoe 
de hoogste liefde niet zichzelf zoekt, maar de ander. Laat mij verbannen zijn van Christus ter 
wille van mijn volk. “Daartoe bereid te zijn is voor de christen het meest extreme bewijs van 
zijn liefde voor Israël” (Ernst Käsemann, An die Römer, Tübingen, 1974). Tegelijk is het een 
onmogelijkheid. Vele exegeten duiden de uitspraak dan ook als een irrealis (een niet te 
realiseren wens). Er is er maar Eén die zich werkelijk heeft gebogen onder het anathema van 
God ter wille van zijn volk.  
 
Privileges van Israël 
Speelt bij Paulus vooral de bloedband een sterke rol? Wie zal het zeggen. Maar met name is 
het voor hem van doorslaggevende betekenis dat Israël het vanouds uitverkoren volk is en 
blijft en met grote gaven is begiftigd (K.L. Schmidt). Al zijn velen vijandig gezind als het gaat 
om het evangelie, toch blijven ze vanwege de verkiezing beminden om der wille van de 



vaderen (Rom.11:28). Het hoeft ons daarom niet te verwonderen dat de apostel een hele serie 
geestelijke voorrechten van zijn volksgenoten opsomt. Hij noemt hen geen Joden, want dat 
woord heeft dikwijls een verachtelijke klank. Denk alleen maar aan de wijze waarop Johannes 
in zijn evangelie spreekt over de Joden. Daarom gebruikt Paulus de erenaam: Israëlieten. Ze 
zijn kinderen van Jacob die de mooie naam Israël kreeg, omdat hij zo dapper had gestreden 
(Gen.32:28 en ook Gen 48:16). Welgeteld noemt de apostel acht privileges. Voor het verstaan 
van de tekst is het van belang erop te letten dat hij niet de verleden, maar de tegenwoordige 
tijd gebruikt.  
 

1. Voor hen geldt nog altijd de adoptie (Gr. huiothesia). Mozes moest dit duidelijk 
maken aan de koning van Egypte door namens God te zeggen: “Mijn zoon, mijn 
eerstgeborene, is Israël. Laat mijn zoon gaan, zodat hij Mij kan dienen” (Ex.4:22v). 
Als de farao weigert, zal de Eeuwige de eerstgeborene van de Egyptenaren doden. 
Telkens wordt bij Mozes en de profeten betuigd, dat God de kinderen van Abraham 
als zijn kinderen heeft aangenomen. Jeremia laat zien hoe dit op ontroerende wijze het 
motief vormt voor Gods ontferming: “want Ik ben Israël tot een Vader en Efraïm is 
mijn eerstgeborene” (31:9). Het blijkt zelfs om een koosnaam te gaan: “Is niet Efraïm 
Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind?” (31:20). 

2. Voor Israël is dan ook de doksa (Gr), kawood (Hebr. heerlijkheid). Al tijdens de 
woestijnreis bleek dit expliciet door de shechina (teken van de presentie van JHWH) 
die zich boven de ark in de tabernakel bevond (Ex.40:34v). Later vervulde die 
goddelijke lichtglans de tempel, toen de wolk neerdaalde (1 Kon.8:11). 

3. Verder gelden alle verbonden (Gr. diathekai) voor Israël. Allereerst moeten we dan 
denken aan het onvoorwaardelijke verbond met Abraham en al zijn nakomelingen. 
Vervolgens aan het conditionele verbond, dat God met Israël is aangegaan bij de Sinaï. 
En het nieuwe verbond dat niet met de kerk, maar met Israël en Juda is gesloten 
(Jer.31:31-33 en Hebr.8:8).  

4. Bovendien heeft God bij de verbondssluiting de Thora aan zijn volk toevertrouwd, 
hier vertaald als: de wetgeving (Gr. nomothesia). De dichter zingt daarvan: “Hij gaf 
aan Jacob zijne wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen 
wand’len. Zo wou Hij met geen volken hand’len, die moesten zij getuigenissen en zijn 
verbondsgeheimen missen” (Ps.147: 10, berijmd) 

5. Tevens heeft Israël het voorrecht de bijzondere verering van God (Gr. latreia) te 
kennen. Ook daaraan geeft de dichter treffend uitdrukking: “Och, mocht ik in die 
heilige gebouwen (…) zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen! (Ps.27:3, 
berijmd). 

6. Vervolgens gelden de beloften (Gr. epangelia) in eerste instantie het uitverkoren volk 
van God. Aan Israël is sinds Abraham de steeds herhaalde belofte gedaan aangaande 
het land. Jeruzalem zal de plaats zijn waar God naar zijn eeuwenoude toezegging wil 
wonen in het midden van zijn volk. Uiteindelijk wil God niet exclusief denken aan de 
nakomelingen van Abraham, maar gaf aan de aartsvader de belofte: in u zullen alle 
volken gezegend worden (Gen12:3). Op die manier zien we hoe in eschatologisch 
perspectief de messiaanse toekomst zich aftekent. 

7. Tot hen behoren de patriarchen (Gr. pateres): Abraham, Isaac en Jacob. Bij hen ligt 
het veelbelovende begin van de bijzondere bemoeienis van de Eeuwige met zijn volk. 

8. Als climax is uit de nakomelingen van de aartsvaders de Messias geboren, voor zoveel 
het vlees betreft (Gr. kata sarka). Nog al wat bijbelverklaarders gaan er vanuit dat 
Paulus in deze passage schrijft dat Jezus God is. De meeste kerkvaders hebben dit al in 
het voetspoor van Origenes gezegd. Graag hebben theologen in de strijd met de 
Arianen naar deze tekst verwezen als bewijsplaats van de ‘godheid’ van Christus. 



Volgens deze ketters heeft Paulus immers Christus nooit God genoemd. Als belangrijk 
argument wordt naar voren gebracht dat de laatste woorden op Christus moeten 
worden betrokken (desnoods ook met een conjectuur hoon ho, in plaats van ho oon), 
omdat Hij wat het vlees betreft afstamt van het volk Israël en vervolgens geprezen 
mag worden omdat Hij boven alles God is. Het is moeilijk te veronderstellen dat met 
een dergelijke paradox zou worden geanticipeerd op de latere tweenaturenleer, ook al 
heeft Calvijn dit wel zo gezien. In geen enkele tekst noemt de apostel Christus direct 
God en zeker niet met nadruk ho epi pantoon theos. Dit laat zich namelijk weer 
moeilijk rijmen met de gedachte van de subordinatie, die Paulus noemt in een andere 
brief (1 Kor.15:27v). Het is tenslotte de vraag of Paulus in dit verband zo’n massieve 
uitspraak (Jezus is God) heeft gedaan, omdat dit als een vloek moest klinken in de 
oren van zijn Joodse broeders en zusters. Beter kunnen we het daarom niet lezen als 
een christologische appositie, maar als een zelfstandige zin als lofprijzing van God. 
Laten we deze zinsnede beschouwen als een doxologie in de geest van het Oude 
Testament, als gericht op de Eeuwige: “Geprezen zij JHWH, de God van Israël” 
(Ps.41:14 en Ps.68:20). Aan de HERE komt de dank toe voor alle weldaden, die Hij 
zijn volk heeft bewezen. Tenslotte blijken die prerogatieven niet van voorbijgaande 
aard te zijn, want God wordt geprezen tot in de aionen. 

 
AANWIJZINGEN VOOR DE PREEK 
Vorig jaar heb ik zelf een preek over deze tekst gehouden. Als respons kreeg ik totaal 
verschillende reacties. Wat mij maar zelden overkomt, gebeurde toen. De kerkenraad stuurde 
me naar aanleiding van de preek een brief. De teneur was vriendelijk, maar de kritiek toch wel 
fors: u bent tekortgeschoten in de verkondiging van de Here Jezus. Opmerkelijk genoeg werd 
ik uitgerekend op dat moment gebeld door een ouderling uit een andere gemeente met de 
vraag in de komende vakantieperiode een dienst te vervullen. Ik had de mogelijkheid hem te 
helpen, maar zei wel: “Twee weken later sta ik al op je preekbeurtenrooster. Moeten we dan 
nog een dienst afspreken in diezelfde periode? Straks worden ze me zat.” Hij reageerde 
daarop door te melden dat de gemeenteleden altijd blij zijn met mijn komst. “Als u preekt is 
het eigenlijk altijd goed. Uw verkondiging is zo christocentrisch.” Dit heb ik intussen niet als 
verdediging van mijzelf geschreven aan de kritische broeders. Het kan immers geen kwaad 
hun bezwaar ter harte te nemen. Welke dienaar van het Woord kan zeggen dat hij ten volle de 
aandacht gevestigd heeft op onze Heere Jezus Christus? Naar aanleiding van de laatste 
woorden van de tekst is het ongetwijfeld mogelijk meer te spreken over het wonder dat de 
unieke Verlosser is voortgekomen uit het uitverkoren volk Israël. 
 
De Messias en het Rijk 
Intussen ben ik wel blijven nadenken over de kritiek van die kerkenraad. Zit er misschien ook 
nog iets anders achter? Andere personen die de dienst meemaakten reageerden anders door 
namelijk juist op te merken: “Dit horen we veel te weinig. Fijn, dat u zo nadrukkelijk 
aandacht geschonken hebt aan de plaats van Israël in het heilsplan van God.” Of: “Zo zou er 
eigenlijk altijd gepreekt moeten worden!” Zeker in bepaalde sectoren van de kerk gaat het 
altijd over de heilsorde en bijna niet of zelfs helemaal nooit over de heilshistorie. Moeten we 
niet à la Van Ruler zeggen: het draait alles om de Verlosser, maar het gaat om de komst van 
het Rijk. En dat koninkrijk zal aan Israël worden opgericht. Helaas wordt deze verwachting 
niet breed gedragen in de gemeente van Christus. Vaak is de gedachte dat de rol van Israël is 
uitgespeeld omdat het volk de eigen Messias heeft verworpen. Als een predikant in contrast 
daarmee juist attendeert op de blijvende plaats van Israël in de realisering van Gods plan, 
wordt al snel gezegd dat er te weinig aandacht is voor de Heere Jezus Christus. Heftige 
discussies hebben dit in de recente tijd weer duidelijk gemaakt. Wellicht speelt dit ook mee in 



de kritiek op de prediking, waarin benadrukt wordt dat God zijn trouw aan Israël nooit 
gekrenkt heeft.   
 
 
Op het verkeerde been 
Voor allen die weinig kritisch allerlei commentaren op de Romeinenbrief lezen is het niet 
eenvoudig over de hoofdstukken negen tot en met elf een verantwoorde preek te houden. 
Twee voorbeelden uit praktische Bijbelverklaringen wil ik geven. Aan het begin van de 
vorige eeuw schreef J. van Andel in Paulus’ brief aan de Romeinen met de gemeente gelezen, 
Kampen, 1904: “In het negende hoofdstuk wijst Paulus aan, dat de verwerping der Joden (sic! 
c.f. Rom.11:1) geenszins met de trouwe Gods aan het woord dezer belofte in strijd is; God 
toch bleef ook tegenover Israël de vrijmachtige. Daarop stelt het tiende hoofdstuk in het licht, 
dat God van zijne vrijheid om Israël te verwerpen, geenszins ten koste van zijne 
rechtvaardigheid gebruik heeft gemaakt; Israël toch was door zijn ongeloof verwerpelijk. 
Eindelijk laat de apostel in het elfde hoofdstuk uitkomen dat Israëls verwerping (N.B. daar is 
bedoeld: de verwerping van het evangelie door Israël!) ten bate der heidenen geschied is, en 
dat de aanneming der Heidenen medewerken zal tot vervulling van Gods belofte aan geheel 
Israël.” Bij de uitleg van de woorden ‘welke Israëlieten zijn’ schrijft Van Andel: “… daarom 
geeft Paulus dien eerenaam aan het nieuwtestamentisch bondsvolk, in onderscheiding van het 
‘Israël naar het vlees’…” Dit is dus een duidelijk voorbeeld van de vervangingstheologie. 
Welke gevolgen deze foute denkwijze heeft blijkt uit het vervolg, waar Van Andel ter 
toelichting op de woorden ‘uit welke Christus is’ schrijft : “… want nadat Israël dan Christus 
verworpen had, kon Hij niet meer de hunne heten. Daarom zegt Paulus alleen dat Hij uit Israël 
is; deze roem toch verbleef aan Israël, dat de Christus naar uitwendige afstamming uit hen 
was.” 
Op het internet is nog goed na te gaan hoeveel waardering er in bepaalde kerkelijke 
gemeenschappen bestaat voor de sociale inzichten van de befaamde Amsterdamse predikant 
J.C. Sikkel. Ook de wijze waarop hij vanuit de Bijbel de positie van de vrouw aanduidt, oogst 
veel waardering. Welke uitleg heeft deze theoloog gegeven bij onze tekst? In Romeinen, 
uitgave J.C. Sikkelfonds, 1934 lezen we, welke ontzaglijke verantwoordelijkheid de apostel 
Paulus volgens hem draagt. En dat geldt trouwens ook voor heel de christelijke kerk door de 
loop der eeuwen. “Deze verantwoordelijkheid geldt het feit, dat het apostolisch Evangelie aan 
de godsdienstige gemeenschap van het Jodendom, waarin Oud-Israël uiterlijk voortleeft, de 
eere ontzegt, dat zij nog in de wereld het volk Gods vertegenwoordigt, en dat de hope der 
wereld nog aan haar zou hangen. Het apostolisch Evangelie kent de eere van het volk Gods, 
waaraan het heil der wereld hangt, eeniglijk toe aan de Gemeente van Christus uit alle volken 
vergaderd, zonder gemeenschap met het Jodendom, en eeniglijk één door den geestelijke band 
des geloofs.” Onvervalst klinkt ook hier de vervangingstheologie. Nog schokkender is het als 
Sikkel er vervolgens nog een schep bovenop doet: “Het apostolisch Christendom veroordeelt 
het Jodendom als een vleeschelijke wereldlijke gemeenschap, die vreemd is van de 
gemeenschap met God, en die in de wereld een verdervende macht wordt, een synagoge des 
Satans.” Zo schrijft deze dolerende predikant aan de vooravond van de duistere nacht van de 
Shoah. Het is geen slip of the pen. Hij raast nog een tijd door: “Zóó leeft en klopt het hart van 
deze heilige apostel, terwijl hij onwankelbaar staat met het getuigenis Gods, dat het Jodendom 
als de uitgebrande kandelaar omstoot en het licht der heerlijkheid alleen over de Gemeente 
van Christus doet juichen.” Met de banier van het evangelie moet de christelijke gemeente het 
Jodendom veroordelen. Op die manier komt haar smart over de verharding van het Jodendom 
tot uitdrukking. “Wee ook haar, zoo zij er van aflaat, de banier van de Naam des Heeren 
eeniglijk op te heffen boven de Gemeente van den Heere Jezus Christus, - het ééne en eenige 
waarachtige volk van God in de wereld.” 



 
Gods trouw aan Israël 
Als Paulus zijn aandacht voor het uitverkoren volk Israël gaat toespitsen in de hoofdstukken 
negen tot en met elf van de brief aan de Romeinen, dringt hij ons ertoe (in de woorden van de 
tekst) de vraag te stellen: zouden de Joden, die zo rijk bevoorrecht werden, er dan toch buiten 
kunnen vallen? Heeft God uiteindelijk weer ingetrokken, wat Hij eerst zo royaal had 
geschonken? In die lijn ligt immers de opmerking van de apostel zelf: “Doch ik zeg dit niet, 
alsof het woord van God ware uitgevallen.” (vers 6a) De praktijk van het kerkelijk leven leert 
dat velen zich afvragen: kunnen we de beloften die God heeft gegeven nog wel concreet 
nemen? Of moeten we die vergeestelijken? Uit het betoog van Paulus blijkt dat we niet tot een 
dergelijke conclusie kunnen komen. Er is geen twijfel over mogelijk dat God doorgaat met 
zijn volk. Ook al is niet alles Israël, wat Israël heet. Er tekent zich een continue scheidslijn af, 
zoals bij Isaac - Ismaël en Jacob – Esau. Het verbond met het nageslacht van Abraham, Isaac 
en Jacob staat vast. De kerk is niet na de teleurstellende respons op de prediking aangaande 
Yeshua haMessiah in de plaats van Israël gekomen. God heeft geen nieuwe start gemaakt, 
nadat Hij Israël had afgeschreven. God blijft zijn volk trouw. Daarop moet een predikant de 
christelijke gemeente steeds weer attenderen.  
 
Onze verbondenheid met Israël 
Met de trouw van God aan Israël staat en valt ook onze zaligheid. Daarom zal het bij de 
gelovigen uit de volken diep in hun binnenste resoneren als er gezongen wordt dat God zijn 
trouw aan Israël nooit gekrenkt heeft. Met de woorden van Psalm 87 wordt dit heilgeheim 
eveneens uitgedrukt: ingelijfd bij Israël mogen ze de naam van Sions kinderen dragen. Wat is 
dan ook de kerk zonder Israël? Het is niet verwonderlijk dat de kerk er verlept uitziet, 
wanneer ze losgesneden is van Israël. In het vervolg van de Romeinenbrief schrijft Paulus 
over de roots van de kerk. Als takken van de wilde olijf zijn de gelovigen uit de gojim geënt 
op de edele olijf en hebben zo deel gekregen aan de wortel en de vettigheid. Hoe treffend 
komt dan in beeld hoe zij dankzij de Here Jezus Christus hebben deel gekregen aan het heil.  
 
Allen die in het geloof Jezus Christus als hun Heer en Verlosser hebben aangenomen, zijn 
meteen ook onopgeefbaar verbonden met Israël. Vandaar dat er in de christelijke gemeente 
een hartelijke liefde zal zijn tot het volk van God, ook al dreigt de afwijzing van Jezus als hun 
Messias een enorme verwijdering te veroorzaken. In het vervolg van de brief van Paulus lezen 
we de bemoedigende constatering: “De genadegaven en roeping van God zijn onberouwelijk” 
(Rom.11:29). Calvijn vertolkt dit besef als volgt: “Al zijn de kinderen van Israël nog zo blind, 
toch gaat God door hen zijn genade te bewijzen.” 
 
Toespitsing voor de gemeente 
Uitgerekend op de Israëlzondag zijn er een aantal dringende vragen aan de gemeente:  

1. Hebben wij verdriet over Israël, onze oudste broeder? Raakt het ons dat ze Jezus als 
hun Messias afwijzen? Bedenk wel: wanneer we zelfs niet enigermate kunnen 
meevoelen met het dagelijks hartzeer van Paulus, kunnen we beter maar onze mond 
dichthouden. Dan klinkt wel de indringende oproep tot inkeer te komen.  

2. Bidden we steevast voor Israël? Wie de Here Jezus belijdt als zijn Heer en Redder, zal 
hartstochtelijk het goede zoeken voor de bloedeigen broeders en zusters van de 
Messias. Wat zouden wij niet over hebben voor de zaligheid van Gods volk? Extreem 
komt het op ons over dat Paulus zelf gescheiden wilde zijn van Christus ter wille van 
zijn volksgenoten. Wie wil er nu zijn eigen zaligheid voor opgeven? Hoewel: laten we 
bedenken hoe Jezus bereid was op Golgotha van God verlaten te zijn, opdat wij nooit 



meer geheel en al van God verlaten  hoeven te zijn. En wat gebeurt er als de liefde van 
Christus ons dringt? 

3. Verlangen we ernaar Israël tot jaloersheid te wekken? Door de loop der eeuwen is er 
zending onder de Joden bedreven. Het heeft weinig effect gesorteerd. Pinchas Lapide 
meent dat dit veelbetekenend is. Hij wijst vervolgens op de enige vorm van zending 
waar de apostel Paulus over spreekt: Israël tot jaloersheid wekken. En daar is in de 
loop der eeuwen niet veel van terecht gekomen, merkt hij tot onze beschaming op. Dit 
mag voor ons een stimulans vormen te ontdekken waar we Israël wel jaloers door 
kunnen maken. Want als de volheid der gojim zal ingaan, dan zal heel Israël zalig 
worden.  

 
LITURGISCHE SUGGESTIES 
Vooral in de oude psalmberijming (van 1773) zijn veel mooie verzen te vinden, die tijdens 
een kerkdienst op een Israëlzondag gezongen kunnen worden: Psalm 98: 1 en 2, Psalm 135: 2 
en 12, Psalm 147: 10, Psalm 87: 1-5, Psalm 130: 3 en 4, Psalm 14:7. Uit het Liedboek van de 
kerken is te denken aan: Gezang 19: 3, 41: 1-5, 125: 1, 3 en 5, 284:1-3. 


