
Preekschets Efeze 2:11-22 
 
 
Exegetische notities 
De haat tegen Joden is van alle eeuwen. Dus helaas ook van de eeuwen der christelijke 
jaartelling. Op grond van het gedeelte uit de brief van de apostel der gojiem aan de gemeente 
te Efeze zouden we iets anders mogen verwachten. Er bestond in zijn dagen een 
onoverbrugbare tegenstelling tussen het Joodse volk en alle andere volken. In de 
Hellenistische wereld kijken mensen op grond van hun hoge culturele ontwikkeling met 
verachting en haat naar de Joden. In het Romeinse rijk komt het tot een confrontatie met het 
vaak nogal roerige Joodse volk en dat bracht de keizer tot een politiek van onderdrukking. Er 
laat zich een geschiedenis van vervolging schrijven. De eerlijkheid gebiedt echter ook te 
zeggen dat sommige streng gelovige Joden op hun beurt neerzien op de gojiem. Met 
verachting worden de heidenen door hen honden genoemd. Hoe is zo’n demonische 
tegenstelling te overbruggen? Daarover laat Paulus in zijn brief aan Efeze een verhelderend 
licht vallen als hij schrijft over het wonder van de eenheid in de gemeente van Christus (2:11-
22). 
 
Overzicht 
De apostel ontkent de bijzondere voorrechten van Israël niet. Hij weet maar al te goed wat 
zowel het burgerrecht van Israël als ook het bezit van het verbond en de beloften betekenen. 
Ondanks het grote verschil tussen Jood en heiden zijn allen toch in gelijke mate zondig en aan 
Gods oordeel onderworpen (2:1-3). Jood en heiden hebben dan ook zonder onderscheid de 
verzoening met God nodig (2:4-10). In het vervolg beschrijft Paulus het  geweldige effect van 
de door Jezus bewerkte verzoening: de verbroedering van Joden en heidenen in één heilige 
katholieke gemeente. Daarbij vindt hij het noodzakelijk het onderscheid te blijven respecteren 
(2:11-12), omdat zij zo de twee-eenheid van de gemeente van Christus te kunnen beleven 
(2:13-18). Deze werkelijkheid tekent hij ter verduidelijking met de beelden van het volk van 
God, het goddelijke gezin, de bouw van de tempel en de plaats waar God woont (2:19-22).  
 
Verleden 
Paulus roept de gedoopte gojiem ertoe op zich telkens weer rekenschap te geven van het 
gigantische verschil tussen vroeger en nú. “Hoe zijt gij tot het huis van Israël gekomen, gij 
jongste van beide broeders, gij verloren zoon bij de zwijnen?” vertolkt Th.J.M. Naastepad 
(Schouwspelers van God, Amsterdam 1972). Het gaat dus niet om nostalgische herinneringen.  
Wat een treurige toestand was dat. Je spreekt niet over een gelukkige verleden tijd. Veeleer  
mag het gelukkig verleden tijd zijn. Vergeet echter je afkomst niet: jullie zijn gelovigen uit de 
gojiem!  
 
Schimpend werden de heidenen als onbesneden mensen gediskwalificeerd door de 
zogenaamde besnijdenis. Let op de ironische toon in het schrijven van Paulus. Denk niet dat 
hij met de vertegenwoordigers van de synagoge wil polemiseren. Paulus kent uiteraard de 
betekenis van de besnijdenis als teken van het verbond met het Joodse volk. Maar wat is de 
waaarde ervan, wanneer het slechts een uiterlijke handeling is? Van doorslaggevend belang is 
naar zijn oordeel de besnijdenis van het hart (Rom. 2:28-29 en Gal. 5:6 en 6:15). Laat er geen 
misverstand rijzen: hier spreekt Paulus geheel in lijn met Mozes en de profeten (Deut. 10:16 
en 30:6 en Jer. 4:4). 
 
Verschil 



Verkijk u dus niet op wat uiterlijk gezien een verschil vormt, wil de apostel zeggen. Het gaat 
om het onderscheid in geestelijk opzicht. In vijf punten geeft Paulus aan waar het dan vooral 
op aan komt: “In die tijd was u zonder Christus, uitgesloten van het burgerrecht van Israël, 
vreemd aan de verbonden der beloften, zonder hoop en zonder God in deze wereld” (2:12). 
Vergelijk dit ook met de grote voorrechten van Israël, die de apostel opsomt in de 
Romeinenbrief (9:4-5). 
 
Van de komende Messias hadden de gojiem nooit gehoord, daarom was hun bestaan zo intens 
triest. Wat een armoe! Ze stonden bovendien buiten de gemeenschap van Israël. De Eeuwige 
heeft nationale, sociale en religieuze ordeningen gegeven aan zijn volk, zodat het Gods 
Koninkrijk op aarde kan vormen. “Hij is Koning in Jeschurun” (koosnaam voor Israël), lezen 
we in Deuteronomium 33 vers 5.  Zo’n specifieke relatie heeft God met geen enkel ander volk 
willen aanknopen (Ps. 147:19-20). Israël is de drager van de goddelijke openbaring. De 
gojiem staan vreemd tegenover de beloften, die vastliggen in de verbondsluitingen. Bij het 
Joodse volk bestaat daarentegen sinds eeuwen het machtige perspectief van het Messiaanse 
heil waarin volgens de profeten de volken zullen mogen delen (Jes. 11:10, 42:4 en Rom. 
15:12), maar dat weten de heidenen niet uit zichzelf. Daarom leven ze zonder hoop in een 
uitzichtloze situatie. Alleen Israël is het volk met toekomstverwachting. Kenmerkend voor het 
uitverkoren volk is de hoop. Die unieke hoop van Israël komt nog steeds op allerlei manieren 
tot uitdrukking, denk alleen maar aan het Israëlische volkslied: het Hatikwa. Tot de bewoners 
van de stad met een afgodische verering van Artemis schrijft Paulus tenslotte dat ze atheos, 
zonder God in de wereld zijn. Calvijn zegt het to the point: “Wie de ware God niet dienen, 
zijn zonder God.” Zo waren ze destijds onderworpen aan duisternis en ellende. Wie zonder 
God is, die leeft in een complete rampzaligheid. 
 
Nabij gekomen 
“Maar nu.” Die situatie is voorbij en alles is radicaal veranderd. Eerst leefden jullie in een 
heilloos verleden en nu kunnen jullie je verheugen in een heilrijk heden. Vroeger waren jullie 
ver weg en nu zijn jullie nabij gekomen. Er is sprake van een allround verandering aangezien 
er nu een relatie met de God van Israël is. Er was sinds de dagen van Abraham geen volk als 
Israël, dat Hem zo nabij mocht komen (Ps. 148:14). Door de verbondenheid met Jezus 
Christus zijn de gelovigen uit de volken nu ook nabij gekomen. Nauwkeuriger gezegd: 
dankzij het reinigend en verzoenend bloed van Christus is de mogelijkheid van de 
gemeenschap met God hersteld en ook tegelijk de poort geopend voor het contact tussen de 
mensen onderling. Volgens de rabbijnen kunnen gojiem nabij komen als ze overgaan tot het 
Jodendom. Via een bepaalde procedure kan een proseliet namelijk opgenomen worden in de 
gemeenschap van het Joodse volk. Voor de rituele opname was een bloedig offer 
voorgeschreven. Paulus schrijft dat dit offer niet meer nodig is voor de gojiem, wanneer ze 
geloven in de gekruisigde Here.  
 
Shalom 
In een soort hymne wordt dit verder uitgewerkt (vers 14-16). “Want Hij is onze vrede,” 
schrijft de apostel. Alle heil is geconcentreerd in de Persoon van de Messias. Shalom is in het 
latere jodendom een typering van de messiaanse tijd (c.f. Jes. 9:5 en Micha 5:4). Voor de 
rabbijnen is het ook een benaming voor de Messias (Str.B. III, S. 587) In die Naam ligt al het 
heil besloten. Calvijn spreekt over de pulcherrimus titulus Christi.  
“Hij heeft deze beide delen één gemaakt.” Op de achtergrond speelt de profetie van Ezechiël 
(37:15-28) een rol. Paulus blijkt op een vrije manier met de teksten uit de Hebreeuwse Bijbel 
om te gaan. Hugo Grotius merkt in zijn Annotationes in Novum Testamentum op dat Efeze 2 
vers 14 een mystieke vervulling is van Ezechiël 37 vers 17.  



 
Omheining 
“Hij heeft de middenmuur, die uit een omheining bestond, afgebroken” (vers 14). Onjuist is 
de weergave: “die scheiding maakte” (NBG 51). Het woord mestotoichon (tussenmuur) wordt 
zelden gebruikt. Er volgt direct op tou phragmou (van de omheining). Het gaat eigenlijk om 
twee synonieme woorden. Het Joodse volk is door een omheining van de andere volken 
afgeschermd, zo zeggen de rabbijnen. Ook bij het Hellenistische Jodendom treffen we deze 
voorstelling aan. (Str.B. III, S. 127f, 588). In de brief aan Aristeas (par. 139) lezen we over 
Mozes, de ‘wetgever’, dat hij de Israëlieten met een ondoordringbare omheining en met een 
ijzeren muur omgaf, opdat zij met geen van de andere volken op de een of andere wijze 
gemeenschap zouden oefenen.  
 
Vijandschap 
“Hij heeft de vijandschap in zijn vlees overwonnen” (vers 15). De spanning tussen Israël en 
de heidenwereld is door Jezus in principe opgeheven. De afzondering van Gods volk door de 
omheining heeft een pedagogisch oogmerk, want op die manier kan het uitverkoren volk als 
drager van de openbaring tot zegen van de gojiem zijn. Helaas heeft die door God gewilde 
omheining door menselijk toedoen vervreemding, ergernis, haat en vijandschap opgeroepen. 
Christus heeft die echtra (vijandschap) en tei sarki autou (in zijn vlees) weggenomen door 
zijn overgave tot de dood aan het kruis. Als mens (daarom: in zijn vlees) heeft Jezus het 
vonnis vernietigd omdat Hij als enige volkomen leefde naar Gods wil (Thora) tot zelfs de 
uiterste consequentie in zijn liefde tot de dood. Alleen op die manier kon Hij God met de 
mens verzoenen. Daarom is er sindsdien geen complete afzondering meer van het uitverkoren 
volk. Er is rechtstreeks gemeenschap van Joden en gojiem mogelijk. Gelovigen uit de volken 
ontvangen dankzij Jezus gerechtigheid zonder dat zij voldoen aan de eis der wet.   
 
Geboden en inzettingen 
“De wet der geboden in inzettingen bestaande” heeft Hij buiten werking gesteld (vers 15). 
Laat niemand denken dat de apostel beweert, dat de Thora van Mozes is afgeschaft. Met die 
misvatting is Jezus ook al geconfronteerd. Vandaar dat Hij aan het begin in zijn Bergrede zei: 
“Meent niet dat Ik gekomen ben om de Thora en de Nebiim te ontbinden, maar om die te 
vervullen” (Matt. 5: 17). De heilzame geboden van God blijven recht overeind staan, zodat ze 
blijven fungeren als handvaten voor alle discipelen van Jezus (Matt. 28:18v). Dit blijkt een 
haalbare kaart te zijn dankzij de overwinning van de vijandschap in zijn vlees, dat wil zeggen: 
als mens (cf. 2 Kor.5: 15vv). Als Paulus dus schrijft over ton nomon toon enteloon en 
dogmasin wil hij duidelijk maken dat allen die in Christus zijn zich niet meer onderworpen 
behoeven te weten aan de dwingende bevelen die judaïsten erbij verzonnen hebben, 
menselijke inzettingen die het leven onnodig zwaar maken (Kol. 2:20-23).  
 
Nieuwe mens 
“Opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen” (vers 16). Dit is positief 
geformuleerd het doel van de Verlosser: Joden en gojiem bevrijd van schuld en oordeel tot 
één nieuwe mens te vormen. Voortaan is voorhuid of besnijdenis niet meer van 
doorslaggevende betekenis, maar een kainos anthroopos, een nieuwe mens - in de collectieve 
betekenis van een universele gemeenschap. “Vrede makende,” voegt de apostel eraan toe om 
te laten weten dat Jezus daar voortdurend mee bezig is.  
 
Verzoenen 
“Opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen” (vers 16). Hier doelt de apostel 
niet op de verzoening van Joden en heidenen, maar de verzoening van die beiden met God. 



Het plaatsvervangend lijden en sterven vormt de basis van het spreken over de nieuwe 
gemeenschap. Jezus heeft zijn lichaam als een offer tot verzoening gegeven toen Hij stierf aan 
het kruis op Golgotha. Aan het kruis heeft Hij de vijandschap een doodsteek gegeven. Het 
kruis is in de Bijbel het zinnebeeld van de vloek (Deut. 21:23). De verfoeilijke vorm van de 
doodstraf die de Romeinen ooit overnamen van de Puniërs wordt Bijbels gezien een symbool 
van het gericht. Dankzij de verzoening aan het kruis ontstaat de nieuwe mens, dat wil zeggen 
een nieuwe gemeenschap van Joden en heidenen. Over de verzoening wordt in de Bijbel niet 
geschreven als een theorie, maar als een gebeuren! 
 
Toegang tot God 
Terwijl Jezus kwam (in het vlees) heeft Hij vrede verkondigd aan jullie die als gojiem op 
verre afstand stonden en tegelijk ook aan jullie die al dichtbij waren dankzij het verbond (vers 
17). Paulus suggereert dat Christus op een heel bijzondere manier Jesaja 57 vers 19 in 
vervulling laat gaan. De profeet spreekt over twee categorieën binnen Israël en de apostel past 
dit toe op de gojiem en het volk van God. Opnieuw blijkt hoe vrij Paulus met teksten uit de 
Tenach omgaat. 
 
“Door Hem hebben wij beiden (als Joden en gelovigen uit de volken) toegang in één Geest tot 
de Vader” (vers 18). Oorspronkelijk betekent prosagógè op audiëntie gaan bij een vorst. In de 
cultische sfeer slaat het op het aanbieden van offergaven. De apostel duidt op het naderen tot 
het heiligdom, dat wil zeggen: de gemeenschap met God. Sterk blijken Joden en gojiem 
samen verbonden te zijn en heni pneumati (in één Geest). Wie had dit ooit kunnen denken? 
Het betreft dan ook het geheimenis van de Messias. 
 
Gemeente 
Tenslotte volgt nog een toespitsing op de gemeente (vers 19-22). Nu bent u als gelovigen uit 
de volken niet langer allochtonen (of: mensen zonder burgerrecht), maar medeburgers der 
heiligen en leden van Gods gezin (vers 19). Met vijf metaforen duidt de apostel aan wat de 
essentie is van de gemeente. Hoe ziet die gemeente van de Messias eruit, nu de volken bij 
Israël gekomen zijn? De beelden tuimelen dan over elkaar heen. Allereerst spreekt Paulus 
over de gemeente als een burgerlijke staat. De Grieken konden bijvoorbeeld wel in het land 
van de Joden wonen, maar waren dan niet gelijkberechtigd. Het waren, zouden we 
tegenwoordig zeggen, tweederangs burgers. Zo is het echter niet in de christelijke gemeente. 
Door het geloof in Jezus de Messias zijn de gelovigen uit de gojiem medeburgers geworden 
met volle rechten. Zij hebben een volledig aandeel aan de goederen van het Rijk (Ef. 1). Alle 
oprechte gelovigen zijn door wedergeboorte burgers van Gods Koninkrijk. Op dit moment 
gaat het om een geestelijk Rijk, dat niet bestaat in uiterlijke zaken, zoals eten en drinken, maar 
in vreugde en vrede in de heilige Geest (Rom. 14:17). Het gaat om aanbidding van God en 
getuigenis aangaande de unieke Naam in het dienstbetoon der liefde. Het Koninkrijk van God 
heeft echter niet alleen beloften voor dit, maar ook voor het toekomende leven. In de olam 
haba (de tijd die komt) zal de Messias namelijk zijn bestuur over de aardse werkelijkheid 
uitoefenen. 
 
Gezin 
Het tweede beeld dat de apostel gebruikt is het huisgezin (vers 19). Zo innig is de relatie. God 
is de hemelse Vader en de gelovigen mogen zijn kinderen zijn. Dat is geweldig! Wie zal de 
winst direct uittellen? Er is dankzij Jezus altijd een vrije entree tot de Vader. We kunnen altijd 
bij Hem een luisterend oor en een liefdevol hart vinden. De kinderen van de hemelse Vader 
weten ook dat Hij steeds in alles hun bestwil op het oog heeft. Daarom zullen ze zich van 



Hem geheel afhankelijk weten. Tenslotte zijn kinderen ook de erfgenamen. Wie kan bevatten 
wat dit allemaal inhoudt? 
 
Gebouw 
Als derde voorbeeld spreekt Paulus over de gemeente als een gebouw (vers 20). Het 
fundament is gelegd door de apostelen (mannen die door Jezus zijn uitgezonden) en profeten 
(mensen die het charisma ontvangen hebben om een beslissend woord te spreken voor de tijd 
waarin zij leven). Op het getuigenis aangaande Jezus de Messias rust het gehele gebouw. 
Jezus zelf is de akrogooniaios, dat kan zijn de grondsteen (waarop het gehele gebouw rust), 
de hoeksteen (die de functie heeft de muren bijeen te houden) of sluitsteen (kronende steen 
aan de top). Het ligt voor de hand aan te nemen dat het gaat om de sluitsteen. Wie echter 
opteert voor de andere optie van grondsteen of hoeksteen kan zich beroepen op het feit dat 
Jezus de Alpha en de Omega is. 
 
Tempel 
Door die allesbeslissende steen verkrijgt het gehele gebouw soliditeit en rijst het op als een 
heilige tempel voor God (vers 21). Het relaas van de apostel heeft een verrassende dynamiek. 
Er wordt nog weer een gedachte aan toegevoegd: de bouwactiviteit (vierde metafoor). “Op 
welke ook jullie mede gebouwd worden tot een woning voor God in de Geest” (vers 22). In 
de loop van de tijd worden steeds meer levende stenen toegevoegd. Als de verkondiging 
aangaande de unieke Redder klinkt met de kracht van de Geest, dan worden mensen opnieuw 
geboren. Zo verrijst een woning voor God. Dat is een plaats waar de Heilige woont temidden 
van zondige mensen. Straks zal de bouw voltooid zijn en wordt de glans en glorie zichtbaar 
tot verwondering van de engelenwereld. Het is een woonplaats van God in de Geest (vijfde 
beeld). Dit is het hoogste wat gezegd kan worden. Daar vertoeft de Eeuwige graag, daar is Hij 
echt thuis. Zo omschrijft de apostel het doel van de gemeente: een plaats waar God zélf woont 
en troont in de sfeer van liefde.  
 
Homiletische opmerkingen 

1. Op de Israëlzondag is het noodzakelijk dat het accent valt op de onopgeefbare 
verbondenheid met het volk van God. We zullen er rekening mee moeten houden dat 
er bij heel wat kerkgangers irritatie is als het daarover gaat vanwege de situatie in het 
Midden-Oosten. Bij voorbaat kunnen we ons prepareren op de vraag: wat houdt die 
relatie dan precies in? Op die vraagstelling werpt Paulus een verhelderend licht. 

2. Ooit gaf een predikant uitdrukking aan zijn afkeer van al die aandacht in de kerk voor 
het Joodse volk toen hij verklaarde: ‘We worden toch niet zalig door Israël, maar door 
Jezus Christus?’ De man zag echter over het hoofd, dat wie Jezus echt lief krijgt, 
tegelijk ook het Joodse volk zal gaan lief krijgen. Het zijn immers zijn bloedeigen 
broers en zusters. En: wij worden alleen zalig mét Israël. 

3. In de Efezebrief (2:11-22) gaat het expliciet over de verbinding die Jezus tot stand 
heeft gebracht tussen de gelovigen uit de gojiem en het Joodse volk. Wat Jezus zei 
over het huwelijk citeert Calvijn met het oog op het samengaan van Joden en 
heidenen: Quos ergo aeque gratia participatione Deus inter se coniunxit, homo ne 
separet. Over een onopgeefbare verbondenheid gesproken! Scherp is het inzicht van 
Rebecca de Graaf-van Gelder: ‘Jezus vormt niet het breekpunt, maar is juist het 
verbindingspunt tussen Joden en christenen.’  

4. Hoe hebben we het lef een muur die definitief door Jezus is geslecht weer te gaan 
opbouwen om ons daarachter te kunnen verschansen tegenover hen die de Christus 
niet erkennen? Als we er zelf alleen dankzij de genade bijgekomen zijn, dan zullen we 



anderen toch niet willen uitsluiten? Hebben wij het soms beter gedaan dan Israël? 
Hebben wij hen gedurende de loop der eeuwen tot jaloersheid gewekt?  

5. Het is schokkend dat mensen steeds blijk geven van het feit dat ze de bijbeltekst 
oppervlakkig lezen. Ze geven namelijk de suggestie dat Paulus in Efeze (2:11-22) de 
vervangingstheologie introduceert: dat de kerk gezien moet worden als het nieuwe, 
geestelijke Israël. Zo verstaan ze ook de constatering dat Christus de tussenmuur, die 
scheiding maakte, heeft gesloopt. De unieke Verlosser heeft toen de vijandschap 
uitgebannen, de wet der geboden die bestaat in allerlei inzettingen heeft Hij bovendien 
buiten werking gesteld. Op die manier is één nieuwe mens (de gemeente) ontstaan, 
zodat zowel Joden als ook gojiem door het geloof in Jezus toegang hebben tot de 
Vader.  

6. Bij een meer zorgvuldige beschouwing zullen we veel meer misverstanden uit de 
wereld kunnen helpen. Om te beginnen is de Thora niet afgeschaft of terzijde 
geschoven. “Er is natuurlijk geen sprake van dat Jezus de Thora heeft ontledigd. Dat 
heeft Hij  juist niet gedaan. Die heeft Hij vervuld en tot gelding gebracht, voor Jood en 
heiden. Maar de Thora, voorzover die verkracht was, krachteloos gemaakt, de Thora 
die geen Thora meer was, die heeft Hij ongedaan gemaakt. Merk op onder welke 
karikaturale woorden die Thora wordt gekenschetst: ‘de wet van de geboden in 
verordeningen’. In die woorden herkent men de Thora nauwelijks meer” (Th.J.M. 
Naastepad). Sinds de dood van Jezus aan het kruis is duidelijk dat we alleen door 
genade kunnen leven. De oorspronkelijke bedoeling van God wordt duidelijk: de wet 
is een vorm van het evangelie. De richtinggevende woorden van de HERE geven 
structuur aan het ‘leven der dankbaarheid.’ De Thora wordt als vanzelf gedaan omdat 
ze ook in het hart is geschreven. Dat is genade die wordt verleend op gebed om 
vergeving, dankzij de verzoening.  

7. Het is vervolgens net zo dwaas om te veronderstellen dat er een eind gekomen is aan 
de bijzondere positie van Israël. De ecclesia is niet het nieuwe Israël. Paulus zegt dat 
de kerk mag delen in de beloften, die aan Israël geschonken zijn. Laten de gelovigen 
uit de gojiem niet vergeten hoe hun situatie vroeger was, want als niet komt tot iet dan 
kent iet zichzelf niet. De waarschuwing voor hoogmoed is op zijn plaats (Rom.11: 20). 
De gelovigen uit de volken zijn niet gesteld als rechter over Israël. Bedenk bovendien 
telkens weer dat Israël het verbond niet is opgezegd! 

8. Als een groep gelovigen uit de volken vormen wij niet de gemeente, maar God voegt 
ons in in een volk waarmee Hij geschiedenis maakt met het oog op het heil dat zal 
blijken universeel te zijn. De gemeente is dus niet denkbaar zonder Israël. Marcus 
Barth (vol. 34, S. 270) merkte dan ook terecht op dat het in de communio sanctorum 
van het Credo allereerst gaat om de gemeenschap van de heidenen met de Joden. Maar 
dat was helaas niet de bedoeling van de opstellers van deze confessie. Daarom is dit 
besef gedurende de gehele geschiedenis der kerk praktisch absent geweest. Hoe 
belangrijk om nu eindelijk tot inkeer te komen, zodat zal blijken dat wij als gelovigen 
uit de volken werkelijk een band hebben met het volk van God. 

9. Cruciaal is de uitspraak: jullie zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar 
medeburgers der heiligen. Dr. A. van Roon (De brief van Paulus aan de Efeziërs, 
Nijkerk, 1976) maakt daarbij de riskante opmerking: “Deze heiligen zijn het Israël 
naar de Geest of het Israël Gods, de besnedenen, die gelovig zijn geworden.” Het gaat 
er toch helemaal niet om dat ze gelovig zijn geworden, maar dat ze krachtens het 
verbond behoren tot Israël. De heiligen zijn mensen die door de verkiezing van God 
apart gezet zijn, dus Israël. In dat volk worden de messiasbelijdende gojiem ingelijfd. 
Ook zij mogen de naam van Sions kinderen dragen (Ps. 87). Zij worden ook 
‘huisgenoten van God’ genoemd. Het diepste geheim van de kinderen van Israël is dat 



ze familie van God zijn. Als we de vermetele poging wagen een Israëltheologie te 
ontwikkelen, dan zullen we allereerst dienen te luisteren naar Israël in de meest brede 
zin van het woord.  

10. Jullie waren vreemdelingen en bijwoners. Wie in allerlei talen goed luistert naar het 
woord dat voor vreemdeling wordt gebruikt, die hoort daarin de klank van vrees voor 
de onbekende persoon. Als het gaat over bijwoners, zijn dit mensen die wel in Israël 
wonen, maar die niet delen in de voorrechten van de Israëlieten. Nu zijn ze als 
gelovigen uit de gojiem opgenomen in het volk van God. Paulus noemt ze 
‘medeburgers der heiligen en huisgenoten van God.’ Zo zijn ze nu burgers in volle 
rechten en maken ze ook deel uit van het gezin van de hemelse Vader. Ze zijn net als 
de gelovige Joden het geestelijk zaad van Abraham (Rom. 4:11). Dankzij de unieke 
Redder mogen ze er nu ook helemaal bij horen.   

11. Let dus op het typische woordgebruik: medeburgers der heiligen. Daarop komt Paulus 
in het volgende hoofdstuk terug, wanneer hij spreekt over het geheimenis van de 
Messias. Aan de apostelen en profeten is dat mustèrion nú geopenbaard, “namelijk dat 
de gojiem zijn sugklèronoma (mede-erfgenamen) en sussooma (mede deel uitmakend 
van hetzelfde lichaam), summetocha (medegenoten) van de beloften in de Messias” 
(Ef. 3:6). Zo vat de apostel het voorgaande samen waar hij schreef over het erfgenaam 
zijn (1:3-19), het samen één lichaam vormen (1:20-2:10) en het deelhebben aan de 
beloften (2:11-22). De gojiem hebben wel deel aan de geestelijke goederen, maar 
worden er wel telkens aan herinnerd dat deze in eerste instantie aan Israël zijn 
geschonken (Rom 15:27). Ze hebben daarom ook niet rechtstreeks deel aan het heil, 
maar via Israël. Christus is dienaar der besnijdenis geworden, opdat hij de beloften der 
vaderen zou bevestigen. Is het niet verwonderingwekkend dat de gojiem met het oog 
daarop God vanwege zijn barmhartigheid zullen verheerlijken? (Rom. 15:8-12) 

12. D. van Swigchem (Het missionair karakter van de christelijke gemeente (diss.), 
Kampen, 1955) heeft erop gewezen, dat met het driemaal herhaalde mede- niet alleen 
is uitgedrukt dat er een eenheid is tussen Joden en heidenen, maar ook dat de 
heilshistorische voorrangsrechten van het oude verbondsvolk nog steeds worden 
erkend. Deze opmerking is belangrijk, dit blijkt zeker ook wanneer we nagaan wat de 
erfenis precies inhoudt. 

13. Wat is die erfenis? In de eerste plaats de verzoening door het kruis, zo krijgen we  
eirènè (vrede) met God en bij gevolg ook als mensen onder elkaar. Wanneer we het 
betrekken op de geschiedenis betreft het de shalom die – zoals het klinkt in een 
aansprekend lied - wereldwijd wordt. Deze shalom is meer dan alleen afwezigheid van 
oorlog. Het gaat om welvaart en welzijn voor allen. Dit vormt het perspectief op het 
Rijk van de Messias. In de latere rabbijnse literatuur vinden we de plastische 
beschrijving van de shalom dankzij de beloofde Messias in de vorm van materiële 
welvaart en spiritueel en fysiek welzijn.  

14. Met het oog op de brede uitwaaiering van de shalom in de dag van de toekomst is het 
goed ons te realiseren, dat Paulus schrijft dat de gelovigen uit de volken nooit hun 
komaf moeten vergeten: “Bedenk dat jullie vroeger gojiem waren naar het vlees” (vers 
11 en 12). Concreet gezegd betekent dit dat jullie zonder Messias waren, niet deelden 
in het burgerrecht van Israël, geen weet hadden van de verschillende verbonden en dus 
zonder hoop en ten diepste zonder God in de wereld waren. Dit kan een verklaring 
vormen voor het feit dat de erfenis veel rijker is dan men doorgaans in de kerk waar 
wil hebben. Augustinus, Calvijn en de meeste theologen in onze tijd hebben duidelijk 
gesteld dat alle beloften der profeten vervuld zijn in de kerk of eens vervuld zullen 
worden op de nieuwe aarde. Ze hebben de profetieën dan ook vaak vergeestelijkt. 
Geen wonder dat een doorsnee kerkganger denkt dat alle beloften in Christus vervuld 



zijn. Zegt de apostel niet dat ze in Christus ja en amen zijn? (2 Kor. 1:20) Jawel, maar 
dit betekent dat Hij de garantie geeft dat ze allen eens in de toekomst vervuld zullen 
worden. Gelukkig als we dan ontdekken hoe de hoop in Israël is levend gebleven, 
want dan komt er zicht op het messiaanse Rijk, dat eens op aarde werkelijkheid zal 
worden.  

15. Grote zaken werpen hun schaduw vooruit, zo luidt een bekende zegswijze. Als we er 
oog voor hebben gekregen kunnen we de bemoedigende lichtstralen van het komende 
Rijk van vrede reeds zien vallen in onze werkelijkheid. Ondanks alle angst en pijn van 
het eindeloos voortslepende conflict in het Midden-Oosten danken de Joden in de 
synagoge voor medinat Jisraël als het eerste ontluikende begin van de komende 
verlossing. Waarom zou de kerk hierin achterblijven? Als van origine gojiem mogen 
we toch ook in de erfenis meedelen! Laten we er dan ook met verlangen naar uitzien 
dat de Eeuwige Jeruzalem zal stellen tot een lof op aarde.  

 
Liturgische suggesties 
Uiteraard is het goed vooral te zingen uit het Liedboek van Israël: Ps. 48, 87, 98, 122, 147. 
Ook al is er meestal weinig besef van de unieke positie van het volk Israël, toch zouden 
we bij het maken van een keuze uit (het tweede gedeelte van) het Liedboek der Kerken 
kunnen denken aan: Gez. 32, 41, 265, 280, 321, 480. 
  


