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Bij de foto op de voorpagina:
De Caro Synagoge te Safed. Deze synagoge werd 
gebouwd in de 16de eeuw. Hij is vernoemd naar Rabbi 
Joseph Caro (1488-1575), een in Spanje geboren 
kabbalist en geleerde. Op 4-jarige leeftijd is hij met 
zijn ouders naar Safed in Opper-Galilea verhuisd, 
omdat ze Spanje moesten verlaten. In Safed kregen 
ze de ruimte om hun Joodse manier van leven, trouw 
aan de Tora en de Talmoed, weer op te nemen, zoals 
dat ook nu in de staat Israël, die dit jaar zijn 70ste 
verjaardag viert, mogelijk is.
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Dit voorjaar is het 70 jaar geleden 
dat de staat Israël gesticht werd. 
Van alle zijden is er aandacht voor 
dit jubileum – overigens niet altijd 
in positieve zin. Is er ergens op 
deze aardbol een staat die zo onder 
een vergrootglas ligt als Israël?

De media houden de Joodse staat voort-
durend in de gaten. In religieus en politiek 
opzicht zijn er altijd spanningen, journa-
listiek voer genoeg. Elk incident wordt in 

kranten gemeld. Elke protestactie wordt 
door journalisten verslagen. Israël is het 
‘land-van-daar-is-altijd-wat’. Toch is er 
vanuit het geloof ook een andere dimen-
sie: Israël is een teken van Gods trouw!
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Lieuwejan van Dalen

De synagoge

Gods trouw, onze hoop

Verbonden is een uitgave van het deputaatschap Kerk 
en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Aan Verbonden ligt de visie ten grondslag 
dat kerk en Israël diep en voorgoed verbonden zijn. 
Het blad biedt bezinning op kerk, Israël en Jodendom 
en de ontmoeting hiertussen. Het deputaatschap is 
een van de partners in het Centrum voor Israëlstudies 
(CIS). Een door het CIS uitgezonden Israëlconsulent 
geeft in Jeruzalem gestalte aan deze ontmoeting en 
doet hiervan in Verbonden geregeld verslag.

Ik denk, o Heer, aan vroeger dagen,
toen Gij de vijand hebt geslagen.
hoe waart Gij toen uw volk nabij.

Gij hebt het door de dood gedragen
en door uw hand werd Israël vrij.

(bij de 70ste verjaardag van de staat Israël, Psalm 143:5)

Maar, wij mensen moeten bedenken:  
macht begraaft degenen die haar bezitten. 

(Talmoed Yoma 86b)

Joodse symbolen
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De synagoge heeft binnen het Joodse volk drie functies die in de namen, die het gebouw draagt, tot uit-

drukking worden gebracht. Het is in de eerste plaats een Beth Haknesset, een huis van samenkomst. De 

kehilla, gemeente, komt er bijeen. Vervolgens is het een Beth Tefilla, een huis van gebed. Dit is de Bijbelse 

naam voor de Tempel. Hij duidt de primaire functie van de synagoge aan. Bovendien is het een Beth Ha-

midrasj, een huis van studie. Er wordt ‘gelernt’. Aan dit leer-aspect is de jiddische naam sjoel ontleend. Op 

de foto zien we hoe dit bidden en ‘lernen’ in de Caro Synagoge tot op de dag van vandaag functioneert. 

Gebedenboeken en exemplaren van de Talmoed zijn in kasten opgeborgen, gereed voor gebruik.

Gewonnen of verloren?
Wat is er in de periode 1948-2018 veel 
gebeurd! Na de Onafhankelijkheidsoor-
log kwamen er nieuwe oorlogen. In de 
staat Israël zelf wordt over de Zesdaagse 
Oorlog (1967) nog veel gedebatteerd. 
Een veelgehoord geluid is: we hebben de 
oorlog gewonnen, maar de strijd verloren. 
Men doelt dan op de aanhoudende onrust 
in de Palestijnse gebieden en het gevaar 
dat voortdurend dreigt aan de andere zijde 
van de Hoogten van Golan. In veel andere 
landen keert de publieke opinie zich steeds 
meer tegen Israël. Soms lijkt er sprake van 
een hetze tegen de jonge staat.

1948: trouw en hoop
Hoe kijken de Christelijke Gereformeerde 
Kerken tegen de staat Israël aan? In het 
manifest Voorgoed verbonden is hun visie 
als volgt verwoord: ‘In (de stichting van) 
de staat Israël denken wij voorzichtig iets 
te bespeuren van een bewijs van Gods 
trouw en een teken van hoop. Bovendien 
dient deze staat erkend te worden vanuit 
het internationale volkerenrecht. Maar 
ook Palestijnen hebben recht van bestaan. 
Historisch gezien hebben ook zij recht op 
leefruimte in het ‘heilige land’. Israël een 
veilige staat gunnen, verzoening bewerken 
tussen Israëli’s en Palestijnen, Joodse en 
Arabische christenen bij elkaar brengen en 
hun leren elkaar te aanvaarden en verder 
te helpen op de weg van de vrede – dat is 
een enorme opgave. Daaraan mag bid-

dend gewerkt worden, in het vertrouwen 
dat Gods wereldverzoenende werk om 
Christus’ wil ook voltooid zal worden.’
Twee woorden blijven haken: trouw en 
hoop. In de totstandkoming van de staat 
Israël wordt iets zichtbaar van Gods trouw 
aan Zijn volk. Hij heeft Zijn volk – door 
de ellende van de Holocaust heen – laten 
voortbestaan. Is het niet bijzonder dat er 
op dit moment in Israël zo’n 6 miljoen 
Joden wonen? Dat geeft ons hoop voor 
de toekomst. God laat Zijn volk niet los, 
maar werkt verder aan Zijn plan!

Voorzichtigheid
Hoe ziet Gods plan eruit? Wat werd ervan 
verwerkelijkt, wat staat er nog te gebeu-
ren? Dat weten wij niet. Dat laat zich ook 
niet direct afleiden uit de moderne ge-
schiedenis en de politieke actualiteit. Wie 
Gods openbaring meer hierin dan in Gods 
Woord zoekt, zal ver verwijderd raken van 
de Koning van Israël, de God van de Bij-
bel. Voorzichtigheid is geboden. In de 70 
jaren dat Israël bestaat, hebben menselijke 
en goddelijke factoren een rol gespeeld. 
Alleen de Heilige weet wat Híj deed. Wat 
wij weten, is dat Hij doet wat Hij heeft be-
loofd, dat Hij Zijn volk niet loslaat. Onze 
hoop voor Israël is niet gebaseerd op de 
loop van de geschiedenis, al volgen wij die 
opmerkzaam, zij is gegrond in wie Hij is. 
Zijn trouw is onze hoop!  <

De menorah bij de Knesset
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Theo van Campen

Binnen de stroming van de Nadere  
Reformatie was er niet één visie op 
Israël. Als het gaat om Israël binnen 
deze belangrijke en boeiende stroming 
in de kerkgeschiedenis, moeten we eer-
der denken aan de rok van Jozef, die 
gevarieerd en veelkleurig was.

De opvattingen over het Joodse volk wa-
ren onder de ‘oude schrijvers’, van Willem 
Teellinck (1579-1629) tot Theodorus van 
de Groe (1705-1784), niet allemaal koe-
koek één zang. In de loop der tijd kwam ik 
erachter dat er tenminste vier categorieën 
te onderscheiden zijn. Ik zet dit viertal in 
deze bijdrage op een rij en zal bij iedere 
categorie één of meer namen noemen 
en enkele opmerkingen toevoegen. Het 
spreekt voor zich dat van volledigheid 
geen sprake kan zijn. 

1. Vergeestelijking en vervanging
Hoewel onder de oudvaders een bre-
de belangstelling aanwezig was voor de 
toekomst van Israël, leefde toch niet iedere 
representant van de Nadere Reformatie met 
verwachting voor het oude bondsvolk.
Te denken valt aan de Rotterdamse pre-
dikant Franciscus Ridderus (1620-1683). 
Meer dan een kwart eeuw lang is hij als 
voorganger verbonden geweest aan de 
gemeente van onze grootste havenstad. Hij 
werd er gewaardeerd om zijn prediking 
en pastoraat. Liefde voor het Joodse volk 
– Gods oogappel – heeft hij hen niet bijge-
bracht. Hij sloot een toekomstige bekering 
van Joden niet uit maar minimaliseerde 
deze – vanwege de uitverkiezing – wel in 
sterke mate.

fenomenale kennis van het Jodendom en 
Joodse traditiewerken zoals de Talmoed 
en de Targoem.

3. Terugkeer naar het beloofde land
Een stap verder in hun verwachting 
gingen de oude schrijvers die behalve met 
een toekomstige bekering van Israël ook 
rekenden met een massale terugkeer naar 
Eretz Jisraeel. Een overtuigd voorstander 
van deze opvatting was Andreas Essenius 
(1618-1677). Deze begaafde voetiaan was 
jarenlang werkzaam in de Domstad, eerst 
als predikant en later tevens als hoog-
leraar. Hij was actief betrokken bij een 
‘project tot bekering van de Joden’, dat 
geboren werd in de Utrechtse kerkenraad 
maar later ook op de agenda’s van classis 
en provinciale synode terechtkwam.
Essenius was een vurig voorstander van 
missionaire activiteiten onder de Joden. 
Naast de hoop op de aanstaande toebren-
ging van de Joden tot Christus rekende 
hij ook stellig met hun terugkeer naar het 
land van hun vaderen en met de renovatie 
van Jeruzalem. Opvallend is dat Essenius 
ervan uitging dat ook de Tien Stammen 
tot de teruggekeerden zullen behoren.

4. Bloeitijd vóór de wederkomst
Een belangrijke stem in de bezinning rond 
Israël in de tijd van de Nadere Reformatie 
is die van Wilhelmus à Brakel (1635-
1711). Ook hij diende de gemeente van 
Rotterdam als predikant. Een centrale 
rol in zijn Israëlverwachting speelde de 
notie van het verbond. Hij was er diep 
van overtuigd dat God Zijn verbond met 
Israël, ondanks Israëls ontrouw, niet heeft 
opgezegd.
Dit uitgangspunt vormde de basis voor 
Brakels hoop op de toekomstige bekering 
van Israël, die hij omschreef als een natio-
nale bekering. Hij rekende niet slechts met 
de toebrenging van een aantal individuele 
Joden, maar met een collectieve bekering. 

Van een terugkeer van Joden naar het 
beloofde land wilde hij niet weten en 
hij ontpopte zich als een geharnast 
bestrijder van chiliastische verwach-
tingen betreffende het Joodse volk in 
een duizendjarig vrederijk. Concrete 
beloften en profetieën werden door hem 
bij voorkeur vergeestelijkt of betrokken 
op het verleden.
Een tweede oudvader die tot deze 
eerste categorie gerekend kan worden 
is Jacobus Fruytier (1659-1731), die 
eveneens geruime tijd de gemeente van 
Rotterdam diende. Bij hem is sprake van 
een loepzuiver vervangingsdenken: de 
kerk is in de plaats van Israël gekomen 
en heeft alle rechten en voorrechten van 
het Joodse volk overgenomen.

2. Massale bekering
Onder de oude schrijvers die wel reken-
den met een heilvolle verwachting voor 
Israël, moet als eerste Gisbertus Voetius 
worden genoemd. Deze erudiete hoog-
leraar in Utrecht rekende stellig met een 
toekomstige bekering van het Joodse volk. 
De uitleg van Romeinen 11: 25-27 speelde 
daarbij een doorslaggevende rol. Hij dis-
tantieerde zich nadrukkelijk van Johannes 
Calvijn, die meende dat de aanstaande 
bekering van ‘gans Israël’ niet slaat op het 
concrete Joodse volk, maar op de totaliteit 
van de uitverkorenen uit Joden en heide-
nen samen.
Voetius rekende op basis van de woorden 
van Paulus met een massale bekering van 
Joden, wanneer de volheid der heide-
nen zal zijn ingegaan. Zijn verwachting 
beperkte zich wel tot het twee-stammen-

rijk, aangezien de tien stammen sinds de 
Assyrische wegvoering waren opgegaan in 
de volkerenwereld.
Voetius combineerde zijn hoop voor het 
Joodse volk met een sterk missionaire 
attitude ten aanzien van de Joden in 
zijn dagen. De bekering van Israël zal 

ten diepste een werk van God Zelf zijn, 
maar de christelijke gemeente dient zich 
daarbij wel te laten inschakelen. Voetius 
is wars van chiliastische speculaties en 
heeft zijn afwijzing daarvan niet onder 
stoelen of banken geschoven. Soortge-
lijke geluiden vernemen wij bij Voeti-
us’ collega en geestverwant Johannes 
Hoornbeeck. Deze geleerde oudvader 
onderscheidt zich bovendien door zijn 
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Heel de Joodse natie zal Jezus straks 
erkennen als de ware en enige Messias 
die aan Israël beloofd is. In het verlengde 
van deze verwachting – die deze voetiaan 
baseerde op de voorzegging in Romeinen 
11 – ging hij er ook stellig vanuit dat de 
Joden zullen terugkeren naar hun thuis-
land. Jeruzalem zal herbouwd worden. 
Bovendien zal er dan een heerlijke 
bloeitijd aanbreken, waarin de bewoners 
van Kanaän buitengewoon godzalig zullen 
leven. Zij zullen deel uitmaken van de 
heerlijke ‘staet der Kerke van de duysent 
jaren welke Openbaring XX voorseght is’. 
Zelfs de schepping zal opademen tijdens 
deze periode van geestelijke groei en bloei. 
Brakel verwees voor deze post-chilias-
tische verwachting naar het profetische 
Woord: Jes. 61:1-9; Deut. 30:1-6; Amos 
9:14,15; Ezech. 37:21-25; Jes. 62:1-4; Zach. 
2:4; Zach. 12:6,8 en Zach. 14:10 en 11. 

Geen prechiliasme
De vraag of er onder de vertegenwoordi-
gers van de Nadere Reformatie sprake is 
van chiliasme, de opvatting dat er een dui-
zendjarig vrederijk komt, hetzij vóór (pre), 
hetzij na (post) Christus’ terugkeer, heeft 
al heel wat pennen in beweging gebracht. 
Sommigen beweren bij hoog en bij laag 
dat geen van de representanten aanhanger 
was van dit eschatologische concept. Ik 
ben het daar niet mee eens. Naar mijn 
vaste overtuiging kunnen oudvaders als 
Essenius, À Brakel, Koelman en Van der 
Groe gerekend worden tot de postchilias-
ten. Aanhangers van het prechiliasme zal 
men in deze stroming met een lantaarntje 
moeten zoeken en dan vermoedelijk niet 
vinden. De gedachte aan herstel van de 
tempel, hervatting van de oudtestamen-
tische offercultus en een lichamelijke re-
gering van Christus in het vrederijk werd 
door de voetianen doorgaans mordicus 
afgewezen als ‘judaïserende’ dwaling.
Onder de aanhangers van Johannes 

Coccejus, die merendeels niet tot de 
Nadere Reformatie worden gerekend, 
kwamen deze denkbeelden wel voor. Zo 
moet de befaamde hoogleraar Jacobus 
Alting uit Groningen ooit gezegd hebben, 
dat hij wel een leviet wenste te wezen in 
het herbouwde heiligdom in Jeruzalem. 
Ds. Joachim Mobachius (1699-1790) uit 
‘s-Hertogenbosch ging er ook vanuit dat 
de offerdienst in de nieuwe tempel hervat 
zou worden. Het zouden alleen geen zoen-
offers meer zijn, maar dankoffers. Zoals de 
offers in het Oude Testament vooruitzagen 
naar het grote offer van de beloofde Messi-

as, zo zal straks de offerdienst terugzien 
op het volbrachte werk van Christus aan 
het kruis.

Stof tot nadenken
Al met al geeft de variëteit aan Israëlvi-
sies onder de Nadere Reformatoren stof 
tot nadenken. Het zou waardevol zijn als 
in dit jaar, waarin we het zeventigjarig 
bestaan van de staat Israël gedenken ook 
hun inbreng wordt meegewogen.  <

Dr. M. van Campen is emeritus predikant in de Protes-

tantse Kerk. Hij is specialist op het terrein van Nadere 

Reformatie. In het meinummer van 2017 schreef dr. W. de 

Greef over de visie van Calvijn op Israël.

Brakel

Voetius
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columnMichael Muldercontact met Jeruzalem

Van 21 tot 24 maart werden in Apeldoorn en Kampen 
drie conferenties gehouden waar het CIS bij betrokken 
was. De eerste was een studiedag over de verschillen-
de kerkelijke posities en visies ten aanzien van Israël. 
Daarna volgde een tweedaagse conferentie over ‘Israël 
als uitdaging voor de theologie’. Op zaterdag was er de 
jaarlijkse ambtsdragersconferentie, die ook Israël als 
thema had gekozen.

De studiedag op 21 maart was geïnitieerd tijdens een overleg 
met vertegenwoordigers uit Nederlands Gereformeerde, vrijge-
maakt Gereformeerde en Christelijke Gereformeerde Kerken, 
de Jules Isaacstichting en de onderzoeksgroep Bijbelse en 
Systematische theologie van de Universiteiten van Apeldoorn 
en Kampen (BEST).
Dr. Bart Wallet liet zien dat dit een unieke samenwerking betrof. 
Veel gesprekken over de band met Israël worden binnenkerke-
lijk gevoerd. Tussen de kerken onderling is over de betekenis 
van Israël nauwelijks gesproken, toonde hij aan in zijn histori-
sche lezing.
De studiedag was dus een mooi begin op dit gebied, waarin 
een breed spectrum aan visies aan de orde kwam. Er werden 
ook voorbeelden genoemd van de manier waarop de band met 
Israël concreet gestalte kan krijgen in een plaatselijke gemeente. 
Een stimulerende uitwisseling, die vraagt om een vervolg. 

Internationale conferentie
Tijdens de academische conferentie op 22 en 23 maart wer-
den 23 papers gepresenteerd door vakmensen uit binnen- en 
buitenland, waarop telkens een betrokken bespreking volgde. 
Terugkerend punt van bezinning was de blijvende betekenis 
van het verbond van God met Israël, en de vraag hoe je ‘Israël’ 
daarbij moet opvatten. Gaat het om het volk, het land, de staat? 
Kunnen deze van elkaar worden losgemaakt en welke rol speelt 
hierin het zelfverstaan van Israël met betrekking tot de eigen 
identiteit? De vraag naar het land kan daarbij niet terzijde 
worden geschoven, zo werd duidelijk. Dat het bij Israël óók 
om een land gaat, herinnert ons er voortdurend aan dat Gods 
beloften niet losgemaakt mogen worden van de concrete aardse 
werkelijkheid. 

Kunstmoeder?
Dr. Faydra Shapiro, directeur van een studiecentrum voor 
Joods-christelijke dialoog in Galilea, stimuleerde haar gespreks-
partners na te denken over de relevantie van het land als een 

‘teken’. De protestantse traditie is niet sterk gefocust op ‘tekenen’ 
van het heil. Toch kunnen juist tekenen van Gods heil van grote 
waarde zijn. En het land is zo’n teken voor het Joodse volk. 
Ze bracht een aansprekend voorbeeld naar voren. Uit onder-
zoek blijkt dat baby’s die een kunstmoeder krijgen aangeboden, 
een duidelijke voorkeur hebben voor een moeder die ze kunnen 
aanraken. Als baby’s kunnen kiezen tussen een kunstmoeder 
die hen voedt en een die ze mogen voelen en aaien, kiezen ze 
voor die laatste. Met andere woorden: zo’n concreet iets als het 
land dat wij kunnen aanraken, kan dus voor mensen wel eens 
belangrijker zijn, dan dat dit ‘slechts een teken’ is, zo stelde zij.
In de discussie kwam naar voren, dat een grotere waardering 
van zo’n tastbaar en uniek teken als het land nog wel meer 
gevolgen kan hebben voor de theologie. Het kan ook breder in-
vloed hebben op de waardering van de sacramenten en andere 
geloofsuitingen of vormen, waarin aanraking een rol speelt. 

Concreet teken
Het thema ‘Israël’ nodigt dus steeds uit om te blijven besef-
fen dat het heil van God niet bedoeld is om ‘boven’ de aardse 
werkelijkheid te blijven hangen. Gods woorden moeten steeds 
betrokken blijven op het echte leven; daar herinnert Israël ons 
aan. Dat is een van de redenen om nadrukkelijk de levende 
stem van Israël in de theologie te blijven betrekken.
Tijdens de conferentie bleek ons dat zelfs als we spreken over 
het thema ‘Israël’, we snel geneigd zijn om hierover te spreken 
en te denken als een ‘theologisch thema’, een idee. Alle drie de 
conferenties wilden onderstrepen hoe wezenlijk het is dat de 
christelijke theologie zich blijft verhouden met het concrete volk 
en de levende Joodse stem. 

Evenwicht en eenheid
Het was mooi om te merken hoe buitenlandse gasten hun 
waardering uitten over het feit dat er binnen de gereformeerde 
theologie in Nederland zoveel aandacht voor Israël kan zijn, 
omdat daarin altijd een groot accent is gelegd op Gods verbond. 
Dat maakt dat er voor gereformeerde theologen een goed kader 
is om oog te kunnen hebben voor de eigen plaats van Israël 
in Gods heilswerk, zonder die direct vanuit specifieke (eind-
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tijd)scenario’s in te vullen. Dat laatste zie je in Amerika vaker 
gebeuren.
Het gereformeerde denken kan hiermee ook een tegenwicht 
bieden tegen tendensen die een wig drijven tussen zogenaamde 
verschillen in het godsbeeld van het Oude en het Nieuwe Tes-
tament. De eenheid van wie God is in beide testamenten krijgt 
in de gereformeerde theologie vanouds veel aandacht. Daarom 
is er vanouds altijd een stroming gebleven in de gereformeerde 
theologie die oog hield voor de eigen plaats van Israël. 

Plaats van Messiaanse Joden
De Amerikaanse Messiasbelijdende theoloog Mark Kinzer, 
vroeg op de conferenties bovendien aandacht voor de eigen 
plaats van Joodse volgelingen van Jezus in het lichaam van 
Christus. Het was goed dat die stem ook klonk, en dat daar 
apart oog voor blijft in de christelijke gemeente. Door aan Mes-

siaanse Joden een eigen plaats toe te kennen, kan de kerk laten 
zien hoe serieus men neemt dat God zijn verbond met Israël 
niet heeft opgezegd. 
Daarbij daagde Kinzer de aanwezigen ook uit om aandacht 
te houden voor de waarde van de geestelijke relatie die Joden 
hebben met God op basis van hun leven met de Tenach, en wat 
de betekenis daarvan kan zijn voor christelijke theologie.

Stevige aanzet
De conferenties hebben een stevige aanzet gegeven tot verdere 
doordenking en herwaardering van het eigen verbondsmatige 
denken dat kenmerkend is voor de gereformeerde theologie. 
Tegelijk liggen in de confrontatie met Israël als levende stem 
nog heel wat uitdagingen. De bijdragen zullen gepubliceerd 
worden in een congresbundel, om deze bezinning te blijven 
stimuleren.  < 

De theoloog en schrijver 
Andries Knevel is als radio- 
en televisiepresentator 
werkzaam bij de 
Evangelische Omroep

Andries Knevel

Israël als uitdaging 
voor kerk en theologie

Dr. M.C. Mulder is directeur van 

het Centrum voor Israëlstudies

Faydra Shapiro

Het moge mij niet kwalijk genomen worden, dat mij eind 
maart een gevoel van theologische Israëlvermoeidheid 
overviel.
Dat was nadat ik het verslag van drie Israëlconferenties had 
gelezen. Want, zo dacht ik, wat heeft het ons voor nieuws 
gebracht, is het allemaal niet een herhaling van zetten? Dat 
de vrijgemaakte ogen voor Israel zijn geopend, en dat zij nu 
een inhaalslag aan het maken zijn, is mooi, maar moeten 
wij, die staan in de traditie van Reformatie en Nadere Re-
formatie, dat hele proces nog eens meemaken?
Ik liep naar mijn boekenkast en pakte daar drie delen van 
de serie Zicht op Israël uit, gepubliceerd in 1983, 1987 en 
1988. De serie was het resultaat van een informeel sa-
menwerkingsverband tussen predikanten van de CGK, de 
Gereformeerde Bond en de EO. Ik las ze nog eens door en 
dacht: staat daar niet alles (veel) in?
Een deel ging zelfs helemaal over het actuele thema: het 
verbond, met als titel: Het joodse volk en het verbond in het 
licht van de Heilige Schrift, de reformatorische traditie en het 
moderne joodse en christelijke denken. Voorwaar, een wat 
lange titel, maar dan heb je ook wat.
Nu is het geenszins mijn bedoeling om het werk van het 
CIS, de nieuwe Israëlconsulent of Michael Mulder te frus-
treren. Integendeel, ik prijs hun geloof, moed en volharding 
en in de drieslag ‘luisteren, dienen en getuigen’ van het CIS 
kan ik me helemaal vinden. Maar kunt u mijn vermoeid-
heid een beetje begrijpen?
Of, om het nog wat zwaarder aan te zetten, zijn we eigenlijk 
sinds 1983 theologisch opgeschoten?
De fronten liggen wel zo’n beetje vast. We weten nog steeds 
niet precies wat Paulus bedoelde met “dat zij verre” en 
“gans” en alleen de opkomst van de theologie van Tom 
Wright geeft nog wat nieuwe theologische energie op het 
thema “Israël”.

Kortom? Ik blijf geïnteresseerd, ik blijf het volgen, ik vind 
het boeiend, en zal de drie deeltjes weer terugzetten in 
de kast. Maar toch af en toe denken: “Staat het daar niet 
allemaal al in?”  <

Israëlmoeheid
A two-day academic 

conference, organized by the research 
group ‘Biblical Exegesis and Systematic 

Theology’ from the Theological University 
Apeldoorn and the Theological University Kampen. 

Israel challenges the way Christians read their Bibles, their times and their lives. 
A conversation with the living Israel is both necessary and enriching for reading 
and living. The very fact that Israel exists – whether we mean the people, the 

nation, and/or the land – challenges the way Christian theologians read the Scriptures of 
the Old and New Testaments. Examples of the hermeneutical questions involved:  
How do the living voices of Israel and Christian theology relate to each other? What are 
the consequences for our readings of Scripture when we listen to the living voices of  
Israel? How do Christians define themselves as people of God in relation to Israel?

These, and other, questions will be discussed from a broad variety of perspectives.  
Keynote speakers are Faydra Shapiro and Mark Kinzer. Besides, theologians from the 
BEST research group will present plenary papers. More than fifteen biblical exegetes, 
historians, and systematic theologians will present short papers in the breakout  
sessions. The conference will be in English.
 

MARCH 22 2018, 10.00-17.30h / MARCH 23 2018, 9.30-16.00h

Theological University of Kampen Address: Broederweg 15, 8261 GS Kampen

MORE INFORMATION AND REGISTRATION 
BEST CONFERENCE TWO DAYS (LUNCH & DRINKS INCLUDED)

www.weetwatjegelooft.nl/bestconference2018  € 75
or www.pepredikanten.nl/bestconference2018  € 99 (incl. certificate of 2.5 EC)

Students:  € 35 (incl. reward of 2.5 EC when participant in this elective course)

BEST CONFERENCE ONE DAY (LUNCH & DRINKS INCLUDED)

www.weetwatjegelooft.nl/bestconference2018  € 49 
Students:  € 25 (no reward in EC)

BEST
CONFERENCE

2018

      Israel as
Hermeneutical 
   Challenge

      Israel as
Hermeneutical 
   Challenge

MARCH 22 AND 23 2018

MAIN SPEAKERS

       Dr. Mark  
       S. Kinzer 
        President emeritus of the 

Messianic Jewish Theological 
Institute, Ann Arbor, Michigan, 
USA.

Prof. dr. Erik de Boer 
Prof. dr. Arnold Huijgen
Prof. dr. Kees van der Kooi
Prof. dr. Gert Kwakkel
Dr. Michael Mulder

       Dr. Faydra  
       L. Shapiro 
        Director of the Galilee Center 

for Studies in Jewish-Christian 
Relations, Israel.

IN ENGLISH

Mark Kinzer



9 |

samen luisteren

Een niet-Joodse vrouw vindt ontfer-
ming bij Jezus. Het duurt even, maar 
dan verkrijgt ze haar wens: haar doch-
ter wordt van een demon verlost en zij 
van een grote zorg. In deze Schriftstu-
die willen we vooral letten op Jezus’ 
aanduiding van het Joodse volk. Hij 
noemt het ‘de verloren schapen van het 
huis van Israël’. Wat heeft Hij daarmee 
bedoeld?

Het zal je maar overkomen! Je dochter 
wordt ernstig ziek en dan blijkt het beze-
tenheid te zijn. Hoe komt dat ooit weer 
goed? De moeder die dit met haar doch-
ter meemaakt, is ten einde raad. Maar 
dan hoort ze dat Jezus in haar omgeving 
is. Heeft ze gehoord dat Hij wonderen 
kan doen (vgl. Mat. 4:24)?

Genadig wonder
De moeder gaat naar Hem toe en legt 
haar nood voor Hem neer. Ze erkent 
Hem als de Messias en smeekt om Zijn 
ontferming over haar dochter. Eerst  

antwoordt Jezus haar niet en dan hoort 
ze Hem tegen Zijn discpelen zeggen 
dat Hij alleen maar gezonden is tot de 
verloren schapen van het huis van Israël. 
Ze zet echter door en ontvangt ten slotte 
haar wens: haar dochter wordt verlost 
van de demon die haar bezet.
Jezus (h)erkent het grote geloof van de 

vrouw en brengt uitkomst in haar grote 
nood. Wat een grote genade van Jezus 
dat Hij een heidense vrouw deze weldaad 
schenkt. Hij heeft hier iets weg van Elia 
en Elisa, die ook eens een buitenlandse 
vrouw in grote nood hielpen.

Een gezondene
In deze geschiedenis wordt duidelijk dat 
Jezus beseft waar Zijn eerste roeping en 
verantwoordelijkheid ligt. Zijn Vader 
heeft Hem allereerst gezonden naar het 
Joodse volk, dat het volk van God is. Hij 
zegt hier zelfs dat Hij alleen maar gezon-
den is naar Israël.
Dat heeft te maken met het verbond van 
God, met Zijn beloften die Hij onder het 
oude verbond heeft gegeven, met Zijn 
trouw die Hij zal houden aan Zijn volk. 
Wat er ook in de tijd van het Oude Testa-
ment is gebeurd, Gods beloften staan als 
een huis (vgl. Rom. 11:29).
In de volheid van de tijd is God ze gaan 
vervullen en heeft Hij Zijn Zoon gezon-
den. En Jezus is komen wonen onder het 
Joodse volk en is er Zijn werk gaan doen. 
Dat werk wordt Hem opgedragen door 
Zijn Vader. Zíjn woorden geeft Hij door 
en onderstreept die door wonderen. Je-
zus weet ook waar Zijn weg onder Israël 
in uit zal monden. Hij zal straks als een 
groot misdadiger aan een kruis sterven, 

even buiten Jeruzalem. Voor wie zal Hij 
dat doen? Allereerst voor de verloren 
schapen van het huis van Israël.

Huis
Het is opmerkelijk hoe Jezus het Joodse volk 
in vers 24 noemt. Hij heeft het daar over ‘de 
verloren schapen van het huis van Israël’. 
Zo heeft Hij Israël vaker aangesproken (vgl. 
Mat. 10:6). Een paar opmerkingen daarover.
Bijzonder is dat Jezus het hier heeft over 
‘het huis’ (van) Israël? Met deze woorden 
sluit Hij zich aan bij het Oude Testament. 
In die tijd werd er al over Israël gesproken 
als ‘het huis’ (van) Israël (vgl. Ex. 16:31; 1 
Sam. 7:3; Ps. 98:3; Jes. 5:7; Ez. 3:1). Het is 
een bijzondere aanduiding van het volk van 
God. Hiermee wordt de eenheid van het 
volk onder woorden gebracht zoals God die 
heeft bedoeld.
Het woord ‘huis’ geeft ook iets aan van een 
samenzijn als volk, van een ontmoeting, een 
relatie, van een verbondenheid tussen de 
generaties. Ook hier komen we het verbond 
van de HEERE weer tegen.

Verloren
Waarom heeft Jezus het niet over ‘de scha-
pen’, maar over de ‘verloren’ schapen van 
het huis van Israël? Waarschijnlijk sluit 
Jezus zich aan bij de woorden van de pro-
feet Ezechiël. Als Ezechiël de deplorabele 
toestand van het Joodse volk beschrijft, 
grijpt hij naar soortgelijke beeldspraak. De 
profeet heeft het over het zwakke dat niet 

versterkt wordt, het zieke dat niet genezen 
wordt, het gebrokene dat niet verbonden 
wordt, het afgedwaalde dat niet terug-
gebracht wordt en het verlorene dat niet 
gezocht wordt (Ez. 34:4).
Even verderop zegt Ezechiël in de Naam 
van God: ‘Mijn schapen dwalen rond op alle 
bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het 
aardoppervlak zijn Mijn schapen verspreid. 
Er is niemand die naar ze vraagt, en nie-
mand die ze zoekt’. Ze zijn dus verloren.
En in Jezus’ dagen zijn ze nog even verloren.
Ze zijn intussen teruggekeerd uit de 
Babylonische ballingschap. Er is veel 
veranderd sinds de tijd van Ezechiël. Maar 
ze zijn nog steeds verloren, omdat ze zijn 
als schapen die geen herder hebben (vgl. 
Mat. 9:36; Mar. 6:34). Zeker, ze zijn nog 
steeds schapen. Gods verbond met hen 
is door Hem niet herroepen of opgezegd. 
Maar toch zijn ze verloren. Hun toestand 
is hopeloos en reddeloos. Verloren, dat is 
het goede woord ervoor. En daar is Jezus 
nu juist voor naar de aarde gekomen.

De goede Herder
We kunnen bij vers 24 blijven staren op het 
Joodse volk en zijn verlorenheid, maar de 
tekst wil ons vooral bij de goede Herder 
brengen. Waarom is Hij in deze wereld 
gekomen? Dat maakt Hij onder andere 
duidelijk in Johannes 10. Daar zegt Hij 
dat Hij gekomen is om Zijn leven te geven 
voor Zijn schapen. En dan maakt Hij in dit 
hoofdstuk duidelijk wie Zijn echte schapen 
zijn. Dat zijn zij die luisteren naar Zijn 
stem. Dat zijn zij die Hem volgen door 
het geloof. Voor hen zal Hij Zijn leven 
afleggen.
Allereerst dus voor die Joden die zich aan 
Hem gewonnen zullen geven. En daarna 
ook voor hen die vanuit de heidenvolken 
hetzelfde zullen doen. Heel duidelijk geeft 
Jezus aan dat Hij allereerst Zijn leven zal 
geven voor de gelovigen uit het Joodse 
volk. Maar dan zijn er ook nog andere 

Kees Droger

Gespreksvragen: 
1.   Waarom treedt Jezus ogenschijnlijk zo 

hard op tegen de Kananese vrouw?

2.   Wat is het mooie in haar geloofsleven?

3.   Wat heeft dit Schriftgedeelte ons te 

zeggen met het oog op onze verhou-

ding tot het Joodse volk?
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Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar 

gezonden naar de verloren schapen van 

het huis van Israël.

Mattheüs 15:24 (HSV)

Drs. C.J. Droger is chr. geref. predikant te 

Vlaardingen

schapen die van deze (Joodse) stal niet 
zijn. Die moet Hij ook toebrengen en dat 
zal Hij ook doen.

Gevonden
En zo zal het één gevonden volk worden, 
bestaande uit Joden én heidenen. Verloren 
zijn al Zijn volgelingen van huis uit. Maar, 
voor Jezus is niets te wonderlijk. Zijn bloed 
reinigt van alle zonde en slechtte de muur 
die tussen Joden en heidenen in stond. En 
zo wordt het één volk van verloren en toch 
gevonden zondaren.
En straks gaat de hemelse staldeur open en 
mogen al Gods schapen naar binnen. Geleid 
en geweid door de goede Herder, opgebeurd 
en gedragen indien nodig. Straks is het één 
kudde onder één Herder. De vraag is of wij 
dan ook tot die kudde zullen behoren.

Hoop en uitzicht
Schapen, maar: verlóren schapen. Helaas 
geldt dat ook vandaag nog voor een groot 
deel van het Joodse volk. Daarom blijven we 
bidden voor dit bijzondere volk en eronder 
werken. Opdat velen van hen nog gevonden 
zullen worden door de Herder die Zijn volk 
liefheeft. En de heerlijke beloften voor Israël 
gelden nog steeds. We mogen uitzien naar 
de rijke vervulling ervan!  <

Verloren schapen, maar wél schapen

Wat er ook in de tijd van het 

Oude Testament is gebeurd, 

Gods beloften staan als 

een huis

De Kananese vrouw



 

Nadere Reformatie. Er zijn niet veel 
harten die daarvan sneller gaan kloppen. 
Voeg er ‘Israël’ bij, dan zijn er misschien 
meer geïnteresseerden, maar ook men-
sen die dan juist afhaken. Toch was deze 
combinatie onderdeel van een opdracht 
voor ‘Dordrecht-Centrum’. 

Op verzoek van Deputaten Kerk & Israël 
heeft de gemeente van Dordrecht-Cen-
trum een seizoen gewijd aan de vraag: 
Welke rol spelen Israël en het Joodse volk 
in de Nadere Reformatie? In opdracht van 
de kerkenraad werd hiervoor Werkgroep 
Nathanaël, drie broeders en twee zusters 
sterk, gevormd.
Wie Nadere Reformatie en Israël zegt, 
komt al gauw uit bij dr. M. van Campen 
(Ede), die een lijvige dissertatie schreef 
over dit onderwerp en er lezingen over 
houdt. Een van de eerste plannen was 
daarom het organiseren van vier ‘lees-
kring-avonden’ onder zijn leiding.

Veel geprezen, nu weer gelezen!
Meestal waren er ca. veertig mensen per 
bijeenkomst aanwezig, maar aangezien ve-
len niet alle avonden konden of kwamen, 
ligt het aantal ‘lezers’ enkele tientallen  

hoger. Het overgrote deel kwam uit de 
eigen gemeente, maar ook naburige  
gemeenten waren vertegenwoordigd en 
zelfs oud-leden kwamen. 

Na een oriënterende avond, het schetsen 
van contouren, bogen we ons over lectuur 
van de bekende Wilhelmus á Brakel en 
daarna – op een heel andere manier – 
Henricus Groenewegen. De avond over 
Groenewegen was bijzonder boeiend. Via 
zijn gebed voor Israël en de stelling dat ge-
bed voor Israël de beste dienst is die je dit 
volk kunt bewijzen, kwamen we terecht bij 
de vervangingsleer en het eenvoudigweg 
verklaren van de holocaust met de redene-
ring dat ‘de Joden’ dit immers over zichzelf 
hebben afgeroepen? Het moge duidelijk 
zijn, dat er een heftige discussie ontstond.

Steniging
Ook het chiliasme bracht heel wat teweeg. 
Tijdens de vierde avond, die ging over 
– hoe kan het anders, want hij doet het 
hekje toe – Theodorus van der Groe,  
ging het ook weer over het chiliasme.  
En hoe onvoorstelbaar en onvoorspelbaar 
ook, enkele keren was een lachsalvo te 
horen, vooral toen een lid van de  

samen werken

Verbondenheid-vervreemding
Linda zegt:
’Je moet er geweest zijn!’ De ontmoeting 
met Joden én Arabieren in al hun diversi-
teit, dat doet iets met je. Als je de mensen 
in Israël in de ogen hebt gekeken, hebt ge-
luisterd naar hun verhaal, dan proef je iets 
van de spanning tussen onrecht en vrede. Je 
krijgt enorme waardering voor de initiatie-
ven voor vrede en verzoening.
De Bijbelse plaatsen bezoeken, de lezingen 
en groepsgesprekken helpen je om lijnen 
te trekken naar je eigen geloof. Israël roept 
verbondenheid op maar ook wel vervreem-
ding. Er zijn geen gemakkelijke antwoor-
den. Eén woord blijft hangen: trouw, dat 
God in alles en door alle tijden heen trouw 
blijft aan Zijn eigen woorden.’

De studiereis van het CIS heeft Linda en 
de andere studenten gevormd. De reis 
stond in het teken van de invulling van 
hun vrije keuzeruimte van hun studie aan 
de Christelijke Hogeschool in Ede.

Geboeid
De jongeren in Linda’s gemeente waren van 
begin tot eind enorm geboeid. Velen van 
hen gaven bij het begin van de presentatie 
aan niet heel veel met Israël te hebben en 
dit ook niet zo nodig te vinden voor hun 
geloof. Aan het eind van de avond ligt dit 
opeens wat genuanceerder.
Centraal in de presentatie stonden de 
drie kernwoorden van het CIS (luisteren, 
dienen en getuigen). Het belang van het 
dienen wordt zichtbaar in de actuele ar-
moedeproblematiek in Israël en de steun 
die nodig is voor lokale initiatieven voor 
verzoening. De presentatie sluit af met 
aansprekende voorbeelden van prachtige 
lokale initiatieven voor vrede en ver-
zoening in het Joods-Palestijns conflict. 
Projecten die het CIS van harte steunt. 

Linda is een van de studenten die we als 
Centrum voor Israëlstudies (CIS) mee-
genomen hebben op een studiereis naar 
Israël. Door de ontmoetingen met diverse 
mensen in Israël is ze geraakt. Ze hebben 
haar geloof verrijkt en haar een nieuwe 
kijk gegeven op de context van de Bijbel.

Ik mag op een JV-avond in Linda’s 
gemeente een presentatie geven over de 
onopgeefbare verbondenheid met Israël in 
de context van het Joods-Palestijns conflict. 
Linda laat daarna aan de hand van een paar 
foto’s de jongeren even meekijken wat de 
studiereis met haar gedaan heeft.

mannenvereniging voorzichtig concludeerde 
dat het spreken over chiliasme eigenlijk 
heel Bijbels is. “Zeker,” reageerde dr. Van 
Campen: “Is dat erg dan?” “Nou...,” was de 
reactie: “op onze mannenvereniging word 
je bijna gestenigd als je zoiets beweert!”

Visies en verwachtingen
We leerden dus over chiliasten, over diver-
se manieren van exegese, over visies op Is-
raël van mensen die destijds van ver zagen 
wat in onze tijd in vervulling is gegaan. 
De Nadere Reformatie bleek een boeiende 
periode, maar het is daarbij schokkend, 
dat van de heldere visie op Israël zo weinig 
resteerde in de eeuwen die volgden... Ook 
daar hebben we met elkaar over gepraat en 
over het wonder van de trouw van Israëls 
God, Die doet wat Hij belooft.

Niet alleen lezen
De Leeskringavonden vormden overigens 
slechts een onderdeel van de werkgroe-
pactiviteiten. Gastpredikanten besteedden 
desgevraagd bijzondere aandacht aan 
Israël en twee muzikale gemeenteavonden 
hebben we aan het Israël-thema kunnen 
verbinden: ‘Lof zij de God van Israël’ in 
december en de mei-avond ‘Verbonden 
met Israël – sap trekken uit de stam’. 
Een soort vervolg op de Leeskring, maar 
toch heel anders, is een avond op 23 mei 
a.s. met dr. Bart Wallet, historicus aan de 
VU, over Joodse Bijbeluitleg. Onder Barts 
leiding hopen we in juni een excursie in 
Joods Amsterdam te hebben.
Verder was er op verschillende verenigin-
gen aandacht voor onze verbondenheid 
met Israël, waarbij de zondagsschool eruit 
sprong: zij kregen niet alleen uitleg over 
de ‘Pesach-maaltijd’ maar mochten daarbij 
ook wat proeven!
En dat alles smaakte eigenlijk naar meer...  <
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Bewustwording
Na afloop vat een van de jongeren het 
denkproces van de avond mooi samen: 
‘mooi om me nu veel bewuster te zijn van 
wat ik als christen heb met Israël. Het roept 
ook nog veel vragen bij me op. Bijvoorbeeld 
wat we van de Joden kunnen leren, die God 
vandaag echt dienen, en hoe het nou met 
hun geloof zit als ze Jezus niet erkennen als 
de Messias’. 
De plaatselijke predikant, die zijn betrok-
kenheid toonde op deze avond, maakte 
tenslotte de groep enthousiast om met 
elkaar een CIS-project te adopteren en 
daaraan een reis naar Israël te koppelen. 
Wordt dus vervolgd!  <

Het CIS denkt graag mee om in kerk en 

onderwijs handen en voeten te geven aan 

hoe u de verbondenheid met Israël kunt 

versterken. Wilt u ook graag in contact 

komen om de mogelijkheden te verkennen 

voor uw gemeente, jeugdclub, catechese of 

vereniging? Bel of e-mail dan naar het CIS:

06-84011276

mhtvisser@hetcis.nl

info@hetcis.nl 

 Op 11 maart jl. is de nieuwe 

Israëlconsulent van het CIS,  

drs. Albert Groothedde, uitgezonden 

vanuit de hervormde gemeente van 

Kampen. Vanaf het volgende nummer 

gaat hij ons vanuit Jeruzalem informeren.

Israël in de Nadere Reformatie: 
boeiender dan verwacht!

 Tjerk Visser

kijk op Israël
Tanneke Diepenbroek-Walhout

Tjerk Visser

’Je moet er geweest zijn’
M.H.T. Visser is CIS-toeruster

Pesach met de zondagsschool
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Wim de Groot

gelezen

Christendom en  
antisemitisme

In Elburg was onlangs een expositie 
over ‘Christendom en antisemitisme’. 
Dr. Bart Wallet schreef hierbij een boek 
met dezelfde titel. De ondertitel luidt: 
‘tweeduizend jaar confrontatie’. Het geeft 
een beeld van de gecompliceerde relatie 
tussen christendom en jodendom.

Wallet tekent in Christendom en antisemi-
tisme de ontwikkeling van de benadering 
die Joden ondervonden van de kant van het 
christendom en van de daardoor gestem-
pelde samenleving vanaf de oude kerk tot 
de tijd van het hedendaagse antisemitisme.

Historische ontwikkeling
Al vroeg is er toenemende vervreem-
ding tussen christendom en jodendom. 
Ernstiger wordt de confrontatie wanneer 
het christendom de godsdienst van de 
meerderheid wordt en uiteindelijk zelfs 
staatsgodsdienst. Dan is er steeds minder 
ruimte voor het jodendom, dat dan gecon-
fronteerd wordt met een samenleving die 
door het christendom wordt beheerst en 
die het jodendom negatief behandelt.
Verschillende leiders in de oude kerk 
gingen uit religieuze motieven over tot 
het fel bekritiseren van de Joden. Er komt 
daarna in de volgende eeuwen een duistere 
ontwikkeling waardoor het Joodse volk 
ook in sociaal opzicht steeds pijnlijker 
wordt getroffen. Joden worden overladen 
met laster, negatieve kwalificaties en ver-
dachtmakingen. Ze worden lastig gevallen, 
buitengesloten, vervolgd of zelfs vermoord.
Eeuwenlang blijft dit doorgaan tot de 
Verlichting een omkeer brengt, waardoor 
Joden een gelijkwaardig bestaansrecht 
krijgen onder Europese burgers. Maar in 
de daarop volgende tijd steekt weer een an-
dere vorm van Jodenhaat de kop op in het 
politiek en racistisch gekleurde antisemitis-
me, deels aanknopend bij oude sentimen-
ten, deels gevuld met nieuwe.

Aandeel van christenen
Het boek tekent een duistere eeuwenlan-
ge geschiedenis van Jodenhaat, maar het 
kijkt vooral naar het aandeel van kerk en 
christendom hierin. 
Het religieus gekleurde ‘anti-judaïsme’ van 
de begintijd kunnen we dan niet zomaar 
gelijk stellen aan het politieke en racisti-
sche antisemitisme van de recente tijd. In 
onze laatste eeuwen voegden zich namelijk 
bij de afkeer tegen de Joden ook andere 
duistere sentimenten, die vaak zelfs tegen 
het christelijk geloof ingingen. Dit boek 
toont echter tegelijk wel dat het religieuze 
‘anti-judaïsme’ van de oude kerk meege-
werkt heeft om het klimaat te scheppen 
voor de lange, zwarte geschiedenis, die 
zou uitmonden in de Holocaust.
In de kerk was er eeuwenlang een grillige, 
soms wisselende relatie met het Jodendom 
met vooral een sterk negatieve houding 
tegenover dit volk. Weliswaar was er een 
kleine onderstroom van christenen die posi-
tiever stonden tegenover het Joodse volk en 
daarom de verguizing van Joden bestreden, 
maar in de bovenstroom was er toch steeds 
afkeer en vaak harde afwijzing. Daardoor 
draagt ook de kerk schuld in haar betrok-
kenheid bij het inktzwarte proces.

Wat doet dit boek?
Het boek roept veel op. Allereerst: Hoe heeft 
dit dramatische proces kunnen plaatsvinden 
in ons werelddeel dat gestempeld was door 
het christendom?
Vervolgens is een klemmende vraag wat 
het Joodse volk in de confrontatie met het 
christendom heeft kunnen zien van de echte 
Jezus. Zoals het Joodse volk Jezus leerde 
kennen in deze confrontatie zal het vaak een 
voor hen onherkenbare Jezus geweest zijn, 
die dikwijls verborgen bleef achter verdacht-
makingen, laster en geweld tegen Joden.

Roeping
Deze constatering leidt tot besef van 
grote schuld en stimuleert ons ook om de 
roeping te zien om aan het Joodse volk wel 
het herkenbare, echte gezicht te tonen van 
Jezus en van zijn reddend werk. Het wordt 
door dit boek duidelijk dat dit alleen kan 
met grote bescheidenheid. God de HERE 
geve ons wijsheid en Zijn hulp om thans 
het goede beeld van Jezus te kunnen tonen.
We zijn Bart Wallet dankbaar voor wat 
zijn boek ons leert over onze geschiedenis. 
Het is confronterende, maar tegelijk ook 
onmisbare lectuur voor wie nadenkt over 
onze relatie met het jodendom.
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Een lezing of presentatie 
over Israël? 
U kunt hiervoor contact opnemen 
met het deputaatschap Kerk en Israël 
(info@kerkenisrael.nl) en/of het 
Centrum voor Israëlstudies           
(info@hetcis.nl of 0318-696577)


