
“Je zult terugkeren” 
 
Preekschets voor de Israëlzondag 
 
Deuteronomium 30: 1-10 
 
Kees de Vreugd 
 
Deuteronomium 30 vormt het slotdeel van de verbondsvernieuwing die plaatsvond in Moab, toen 
het volk Israël aan de grenzen van het beloofde land stond, klaar om het land binnen te gaan (Deut. 
29:1). Het verbond van de Sinai wordt vernieuwd en het wordt (nog eens) met heel Israël in alle 
generaties gesloten (Deut. 29:10-15). Binnen de verbondssluiting klinken de woorden van Deut. 30 
als een profetie: “Het zal gebeuren, wanneer…” 
 
Inkeer en terugkeer 
In het leesrooster van de synagoge valt de lezing van dit gedeelte (parasjat nitsaviem – Deut. 29:10 
t/m 30:20) gewoonlijk op sjabbat sjoeva, de ‘sabbat van de omkeer’, de sabbat tussen Rosj Hasjana 
(Joods nieuwjaar) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag, dit jaar op 4 oktober).  Deze dagen worden de 
jamiem noraiem, de ‘ontzagwekkende dagen’, genoemd. Het is een periode die in het teken staat van 
tesjoeva, inkeer en omkeer.  
Tesjoeva komt van de wortel בוש  (sjoev), terugkeren. In het gedeelte dat we uit Deut. 30 gekozen 
hebben komt deze wortel zeven keer voor (als sjevoet in vs. 3 ook van deze wortel is, dan zelfs acht 
keeri). Daarmee is het een sleutelwoord dat deze verzen tot een eenheid maakt, waarbij zeven 
natuurlijk een prachtig symbolisch getal is. Vier keer klinkt het in de verzen 1 t/m 3, en drie keer in de 
verzen 8 t/m 10. Daartussen, de verzen 3b t/m 7, is het thema de verzameling van de ballingen van 
Israël uit alle windstreken en de besnijdenis van het hart door de Here God – de ommekeer in de 
terugkeer naar het land, die door de Here zelf bewerkt wordt.  
 
Bij de tekst 
We zoeken voor de uitleg van deze woorden in de eerste plaats aansluiting bij de Joodse 
Schriftuitleggers. Over ommekeer gesproken, de terugkeer van de kerk naar haar Joodse wortels 
betekent ook luisteren naar wat Israël zelf over haar Schriften te zeggen heeft en met ons wil delen.  
 
(Vers 1 en 2) Volgens de Joodse commentator rabbi Mosje ben Nachmanii (Nachmanides, geboren in 
Gerona 1194, gestorven in Jeruzalem omstreeks 1270) gaat dit over de toekomst van Israël. Hij 
betrekt dit hoofdstuk op de dagen van de Messias. Pas dan zal Israël tot die volledige en hartelijke 
toewijding aan de Eeuwige komen waar Mozes over spreekt. Want deze verzen wijzen op een 
geheimenis dat in de Talmoed is uitgesproken: “De Zoon van David komt pas als alle zielen compleet 
zijn”. Het gaat niet alleen om de generatie die aan de voet van de Sinai staat, of aan de grenzen van 
het beloofde land om dat in te trekken, maar om heel Israël door alle generaties heen: “jij en je 
zonen”, om “hem die hier heden bij ons staat” en “hem die hier heden niet bij ons is” (29:15).  
“Dan zul je het ter harte nemen”: letterlijk staat er: ‘tot je hart laten terugkeren’ (de eerste keer 
sjoev). In de ballingschap laat Israël zegen en vloek van het verbond helemaal tot zich doordringen. 
Daarmee is een proces van omkeer en terugkeer ingezet, omkeer tot God die leidt tot terugkeer naar 
het land.  



In vers 2 vinden we het eerste stadium van de omkeer: terug naar God, terug naar de juiste richting. 
Twee keer is er sprake van omkeer tot God, maar met verschillende voorzetselsiii. In vers 2 staat ad-
JHWH, in vers 10 el-JHWH. De NBV laat het verschil zien; in vers 2 letterlijk: terugkeer naar God; in 
vers 10 (het laatste sjoev): “u wilt God weer met hart en ziel toebehoren”, weliswaar een parafrase, 
maar een die toch aangeeft waar het om gaat: de eigenlijke bekering, het laatste stadium van het 
omkeren naar God zelfiv.  
 
Vers 3 en 4 zijn, in de woorden van Leibowitz, “twee profetische verzen waarvan we in onze tijd het 
embryonale begin van de verwerkelijking ervan” hebben mogen zien.  
Het begin van vers 3 is op verschillende manieren opgevatv.  Gaan we er vanuit dat sjevoet 
gevangenschap of ballingschap betekent, dan zou er strikt letterlijk genomen in het Hebreeuws 
staan: “De Here keert terug met de ballingen van Israël.” De Talmoed heeft het zo uitgelegd dat “als 
het ware de Sjechina bij Israël verbleef [ook] in de benauwdheid van de ballingschap, en wanneer zij 
verlost worden is het geschrevene ook voor Hem verlossing, want Hij zal met hen terugkeren”. “Een 
andere verklaring is dat de dag van de inzameling van de ballingen groot zal zijn en met moeite, alsof 
Hijzelf elke Israëliet bij de hand moet nemen…” (Rasji).  
Een andere verklaring is dat sjevoet inwendig object van sjoev is. De betekenis wordt dan 
eenvoudigweg:  “De Here je God keert terug naar jou.” Dat is misschien de meest eenvoudige lezing. 
God keert terug in ontferming, en verzamelt de ballingen van Israël uit alle volken waarover Hij Israël 
heeft verstrooid, zelfs al zou dat ‘aan het eind van de hemel’ zijn (4). En Hij verzamelt ze niet alleen, 
maar Hij brengt ze ook terug naar het land dat als een erfdeel aan de aartsvaders gegeven was (5). 
Het is ook Israëls erfdeel. De ballingschap heeft dat niet opgeheven en Israëls zonde die de oorzaak 
was van de ballingschap heeft daar geen einde aan gemaakt. De Here wil Israël goeddoen in het land 
dat Hij beloofd heeft.  
 
(vers 6) De Here besnijdt Israëls hart (‘jouw hart en het hart van je nakomelingen’). Nachmanides 
zegt: in de dagen van de Messias zal het natuurlijk zijn om het goede te kiezen. De besnijdenis van 
het hart neemt de kwade begeerte weg. De mens keert terug naar de staat van Adam voordat hij 
zondigde. Er is geen tweespalt meer in het hart. Nachmanides verwijst naar het nieuwe verbond in 
Jeremia 31, speciaal de verzen 32 en 33, en naar Ezechiël 36. Het nieuwe hart verwijst naar de natuur 
van de mens, de ziel staat voor het verlangen en de wil. In de dagen van de Messias zal de mens niet 
meer verlangen naar beloning, maar zal hij van nature en ‘om niet’ het juiste doen.  
Voor de apostel Paulus is de besnijdenis van het hart de ware besnijdenis (Rom. 2:25-29). Wie de 
geboden in acht neemt en volbrengt is besneden van hart, ongeacht of hij al dan niet in het vlees 
besneden is. De ware Jood is de Jood die door tesjoeva, omkeer, tot deze diepste kern van de 
geboden is gekomen. In Deut. 30 gaat het om het liefhebben van God. Dat komt tot uiting in het 
leven naar zijn geboden. Leven naar Zijn geboden ís leven.  
Dat vraagt omkeer (vgl. Deut. 10:16). Weer valt het woord sjoev, “je zult omkeren” (8). De Here wil 
dat rijk zegenen, “Want Hij keert terug om zich over jou te verheugen…” (9; de bedoeling is 
natuurlijk: de Here verheugt zich weer over Israël). En nogmaals blijkt die omkeer in het luisteren 
naar Gods stem en het onderhouden van al de geboden en inzettingen die ‘in deze Tora’ zijn 
geschreven. Dat is de terugkeer, de volledige toewijding aan God.  
 
Bij de preek 



De liefde tot God is de bron van de vervulling van de wet. De tesjoeva, de omkeer, is de weg naar de 
bron, en daarmee de kern van de geboden. 
Opmerkelijk is de dubbele beweging in de omkeer in Deut. 30. Israël keert in de ballingschap terug 
tot God. God bewerkt de terugkeer naar het land, én schenkt de volledige omkeer naar Hemzelf – als 
Israël terug is in het land, of als Israël terugkeert naar het land? Terugkeer naar het land is een vorm 
van bekering. ‘Nationaal’ en ‘geestelijk’ herstel grijpen in elkaar. 
God verheugt zich over de terugkeer van Israël en Hij zegent Israël overvloedig in het land dat Hij 
geschonken heeft. Deut. 30 weerklinkt in Jeremia 32 – de enige plaats in de Bijbel waar we horen dat 
de Here iets met heel Zijn hart en heel Zijn ziel doet: Hij plant Israël terug in het land. Deze beweging 
terug, het volledige herstel van Israël in het land, luidt de verlossing voor de wereld in.  
Omkeer is ook de oproep aan de gemeente die deze woorden hoort. De terugkeer van Israël wekt 
verwondering en dankbaarheid over de trouw van God, maar bovendien blijdschap zoals de Here blij 
is over Israël. Omkeer betekent dan ook afkeer van alle anti-Joodse sentimenten en bekering van het 
theologische anti-judaïsme dat zo vaak voedingsbodem is geweest voor antisemitisme. Het is een 
vernieuwde ontdekking van Wet en Profeten en terugkeer tot de verwachting, samen met Israël, van 
het koninkrijk van God. Wie God liefheeft, heeft ook lief wat Hij liefheeft en is blij met Gods 
blijdschap.  
 
Bij de dienst 
In 1949 werd er voor het eerst een oproep gedaan om een Israëlzondag te houden. De dienst op die 
zondag zou vooral het karakter van een uur van gebed moeten hebben. Bidden voor Israël zal mijns 
inziens vanuit dit Schriftgedeelte vooral ook een bidden met Israël zijn. Met Israël bidden we om de 
inzameling van de ballingen, om de terugkeer van de Here naar Sion en de komst van de Messias, 
thema’s uit het dagelijkse Joodse gebed. Dit alles in het geloof dat als een lofprijzing wordt 
uitgesproken, dát God Israëls verlosser is, dat Hij de verstrooiden van Israël verzamelt, Jeruzalem 
bouwt en Zijn Inwoning (Sjechiena) terugvoert naar Sionvi. 
In het gebed voor Israël drukken we ook onze verbondenheid met de Joodse gemeenschap in ons 
eigen land uit. Ook zijn we ons bewust van de Joodse gelovigen in Jezus als Joodse presentie in het 
Lichaam van Christus. 
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