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Voorgoed verbonden
Met dankbaarheid leggen Deputaten Kerk en Israël u dit visiedocument voor. Het is het resultaat van een intensieve bezinning in de
afgelopen jaren.
De aanleiding om een dergelijk stuk op te stellen is drieërlei. In de
eerste plaats ligt deze in het verlangen van deputaten om de communicatie met de kerken te bevorderen. We willen voorkomen, dat
wij zelf intensief en met vreugde bezig zijn met de relatie Kerk en Israël maar op een wijze die het plaatselijke gemeenteleven niet raakt.
Wij proberen momenteel de communicatie met onze kerken op verschillende manieren te bevorderen. Dit visiedocument is er een van.
Vervolgens ligt er een meer directe aanleiding in de vraag, die ook op
kerkelijke vergaderingen herhaaldelijk wordt gesteld, wat de principiële
uitgangspunten zijn voor het beleid van Deputaten Kerk en Israël. Waar
staan wij voor en waar gaan wij voor? In antwoord op die vraag verwijzen deputaten dan gewoonlijk naar de rapportages, zoals die in de loop
der jaren aan opeenvolgende generale synoden is voorgelegd en door
diezelfde synoden goedgekeurd. Maar kennelijk bevredigt dit antwoord
niet (volledig). Wij hebben daarom gemeend er goed aan te doen een
beknopte visie op hoofdlijnen te formuleren. Deze vindt u weergegeven
in dit document.
In de derde plaats achten wij het van belang in de richting van anderen
die zich op dit terrein bewegen, duidelijkheid te geven over onze positie.
Er zijn allerlei organisaties die beogen de verbondenheid van de christelijke kerk met het Joodse volk gestalte te geven. Ook in ons contact met
die organisaties kan een visie op hoofdlijnen dienstig zijn.
U vindt hierna eerst een samenvatting in tien punten. Wij hebben
er in de formulering rekening mee gehouden, dat deze samenvatting
hier en daar zal gaan functioneren als de christelijk-gereformeerde visie
op de relatie Kerk en Israël. Daarna vindt u bij wijze van bijbels-theologische onderlegger per punt een korte uitwerking. Wat ons betreft vormt
het stuk als visiestuk een eenheid.
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Graag geven wij enig inzicht in de wijze, waarop dit stuk tot stand is
gekomen. We zijn begonnen met de formulering van tien thema’s, die
naar ons oordeel aan de orde zouden moeten komen. Het was ons van
aanvang af duidelijk, dat het onmogelijk zou zijn hiermee aan alle aspecten van de relatie Kerk en Israël recht te doen. Het ging ons dan
ook nadrukkelijk om een visie op hoofdlijnen. De tien thema’s zijn
toebedeeld aan de (zittende en enkele oud-)theoloog-deputaten,
die er elk een voor hun rekening namen. Deze werkwijze verraadt
zich nog in een diversiteit in schrijfstijl, al hebben we getracht deze
omwille van de leesbaarheid zo beperkt mogelijk te houden. Om te
honoreren wat er in de loop der jaren onder ons aan bezinning en
visievorming is gedaan, hebben wij bij de uitwerking van de thema’s
nadrukkelijk willen putten uit eerder aan de synode gedane rapportages
en uit in ‘Vrede over Israël’ gepubliceerde Schriftstudies.
In het kortst wordt onze overtuiging verwoord in de titel: ‘Voorgoed
verbonden’. Deputaten spreken het verlangen uit, dat de Here dit
visiedocument zal willen gebruiken om de onuitwisbare en onopgeefbare band van ook onze kerken met het Joodse volk te verlevendigen.
Tot zegen van Israël en de Kerk.
Voorjaar 2012
Deputaten Kerk en Israël

Meer informatie en contact
Wilt u meer weten over het werk van Deputaten Kerk en Israël  of zoekt u
informatie over een bepaald onderwerp? Bezoek dan eens onze
website: www.kerkenisrael.nl
Voor direct contact of het aanvragen van een presentatie kunt u
mailen naar: info@kerkenisrael.nl
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Voorgoed verbonden
Visie op de relatie tussen Kerk en Israël in tien punten
1.

God blijft trouw aan Israël, het volk dat Hij als eerste gekozen
heeft en liefheeft.

2.

Jezus Christus is de beloofde Messias, die allereerst tot Israël
kwam. Hij is de enige weg tot de Vader.

3.

Gelovigen uit de volken mogen zich met hun kinderen ingelijfd
weten bij Israël, als wilde takken geënt op de oude stam van een
olijfboom.

4.

Omdat Jezus Christus, onze Heiland, via Israël tot ons is gekomen,
bestaat er een levende en wezenlijke verbondenheid van de kerk
met Israël.

5.

De levende en wezenlijke verbondenheid van de kerk met Israël
vraagt erom samen te luisteren naar de Schriften. Zoals het
Oude Testament niet volkomen kan worden begrepen zonder het
Nieuwe, zo het Nieuwe niet zonder het Oude.

6.

Diep verbonden met Israël beleven wij als kerk een smartelijke
scheiding: het grootste deel van Israël erkent Jezus Christus niet
als de vervulling van de Schriften.

7.

Diep ootmoedig erkennen wij de schuld van de kerk in hoogmoed,
traagheid en vormen van antisemitisme.

8.

Diep bewogen zoeken wij de ontmoeting met Israël en willen
ons daarin voor het Evangelie niet schamen.

9.

Verzoening in Christus is een geschenk met persoonlijke maar
ook politieke perspectieven.

10. Met Israël geloven wij dat God een nieuwe toekomst schept; als
kerk geloven wij dat deze toekomst al begonnen is met de komst
van Jezus de Messias en wij zien met verwachting uit naar het
behoud van heel Israël.
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1. God blijft trouw aan Israël, het volk dat Hij als eerste
gekozen heeft en liefheeft.
Een van de meest in het oog springende aspecten van de Bijbelse boodschap is de blijvende trouw van God aan het volk Israël. Het
huidige Joodse volk, in het land Israël en wereldwijd verspreid, is de
voortzetting van het Israël uit de Bijbel. Deze trouw van God licht op in
zijn verkiezend handelen en in het oprichten van het verbond.
Gods verkiezend handelen
Er wordt in het Oude Testament op veel plaatsen gesproken over de
verkiezing van het volk Israël. In Deuteronomium1  wordt de verkiezing
kernachtig onder woorden gebracht:
‘Want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is; u heeft de
HERE, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om
zijn eigen volk te zijn. Niet, omdat gij talrijker waart dan enig
ander volk, heeft de HERE Zich aan u verbonden en u uitverkoren;
veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar, omdat de HERE
u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft
de HERE u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte, opdat gij zoudt
weten, dat de HERE, uw God, de enige God is, de trouwe God, die
het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.’
Uit de eed die God aan Abram gezworen heeft2 , blijkt dat de verkiezing van
Israël gebaseerd is op twee pijlers: op zijn liefde - dus niet op een eigenschap of verdienste van Israël - en op zijn trouw. Tegelijkertijd maakt God
met die eed duidelijk dat de verkiezing van Israël bedoeld is om tot heil
en zegen van andere volken te dienen. Dat betekent dus dat ook andere
volken tot hun heil bij de God van Israël mogen gaan horen. Je moet zelfs
zeggen: doen ze dat niet, dan is er voor hen geen toekomst. In het Bijbelse woord verkiezing wordt de trouw van God aan zijn volk getypeerd als
blijvend. Dat betekent dat de relatie van Gods kant een eeuwige relatie
is.3 Tegelijkertijd vraagt Hij van Israël een antwoord, namelijk een leven
van volkomen toewijding aan Hem.4 Het verbreken van dit verbond, wat
uitloopt op de ballingschap, is een ernstige zaak. Toch heeft dit niet een
  Deut. 7:6-9; 10:14-15; 14:2.
  Gen. 12:1-3.
  Ps. 105:6,8; 135:4.
4
  Lev. 19:2.
1
2
3
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blijvende verwerping van Israël door God tot gevolg. De profeet Jesaja
brengt de terugkeer van Israël uit de ballingschap heel treffend onder
woorden: ‘Ik heb u verkoren en u niet versmaad’.5  Met andere woorden: God blijft trouw aan zijn volk.
Ook in het Nieuwe Testament wordt over de verkiezing van Israël gesproken. Paulus noemt in Handelingen 136  zes aspecten van deze verkiezing:
1. God is degene die verkiest.
2. De aartsvaders - Abraham, Izaäk en Jakob - zijn degenen die door
God verkoren zijn.
3. Het ontstaan van het volk Israël.
4. De uittocht uit Egypte.
5. De blijvende trouw van God ondanks de ontrouw van het volk.
6. Het ontvangen van het land Kanaän als erfdeel.
In zijn brieven aan de  Romeinen en aan de Efeziërs werkt Paulus het
thema van Gods blijvende trouw dieper uit. Zo noemt hij Israël
een bevoorrecht volk omdat aan hen de woorden van God zijn
toevertrouwd.7 Ook benadrukt hij dat de ontrouw van Israël
de trouw van God niet teniet doet.8  In Romeinen 9 benadrukt Paulus
de vrijheid van God om Israël te verkiezen boven een ander volk. Het
motief voor de verkiezing is Gods liefde voor Jakob: ‘Jakob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb ik gehaat’.9   Maar als de oudste zoon Ezau de
jongste zoon Jakob zal dienen, dan deelt ook hij in het heil. Dit betekent
dat het doel van de blijvende trouw van God is dat de andere volken
‘mede-erfgenamen’10  zullen worden. Dan gaat de belofte aan Abram in
vervulling.11
Israël heeft op grond van wat hierboven gezegd is, de volgende namen:
1. Volk van de HERE12, een heilig volk. ‘Heilig’ wil zeggen: apart gezet
om God te dienen.
2. Gods eigendom.13
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jes. 41:8-10.
Hand. 13:17-19
Rom. 3:1-4; zie voor de voorrechten ook Rom. 9:4-5; Ef. 2:11-12.
Rom. 3:3.
Rom. 9:11-13.
Ef. 3:6.
Gen. 12:3.
Deut. 27:9; vgl. Deut. 7:6; 14:2,21; 26:19; 28:9.
Ex. 19:5; Deut. 7:6; 14:2; 26:18; Ps. 135:4; Mal. 3:17.
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3. Gods erfdeel.14   In het Nieuwe Testament wordt ook de kerk het
volk van God genoemd, maar nooit als vervanging van Israël. De
kerk is dus niet in de plaats van Israël gekomen.
Met twee beelden maakt Paulus in zijn brieven duidelijk dat de
kerk samen met Israël het ene volk van God gaat vormen15:
Het beeld van het geënt worden op de olijfboom16 en het
weggebroken worden van de tussenmuur.17 Deze beelden maken duidelijk dat de heidenvolken door het geloof aan Israël worden toegevoegd.
Het oprichten van het verbond
De verkiezing van Israël krijgt gestalte in het verbond van God met
zijn volk.18   Daarmee wordt het verbond met Abram19 bevestigd en
de blijvende trouw van God aan zijn volk bezegeld. Dat wordt verder
uitgewerkt door de profeten in de belofte van een ‘vernieuwd verbond’. In dit verbond staan de vergeving van zonden en de vernieuwing door Gods Geest centraal.20 Het Nieuwe Testament getuigt
ervan dat dit verbond blijft bestaan, ondanks de verharding van
het volk Israël tegenover het evangelie. Na de opstanding en hemelvaart van de Here Jezus vindt op de Pinksterdag, dat is het Joodse Wekenfeest, de vernieuwing van het verbond met Israël plaats.
Hierover hadden de profeten al gesproken21 en Paulus werkt dit nog verder uit, waarbij hij verwijst naar Jeremia.22
De opgestane Here Jezus benadrukt zelf dat aan het eind der tijden
het koningschap voor Israël hersteld zal worden.23 De apostel Petrus spreekt zijn volk na Pinksteren toe met de woorden: ‘Gij zijt de
zonen (...)  van het Verbond’.24
Dat God zijn verbond met Israël niet heeft opgezegd, wordt nog
Deut. 4:20.
  Hand. 15:14.
  Rom. 11:16-24.
17
  Ef. 2:14.
18
  Ex. 24; vgl. Ex. 20 en Deut. 5.
19
  Gen. 17; vgl. Gen. 15.
20
  Jer. 31:31-34; Ezech. 36:25-28.
21
  Jer. 31:31-34; Ezech. 36:25-28.
22
  2 Kor. 3.
23
  Hand. 1:6; vgl. Rom. 11:26=Jes. 59:2v. en Jes. 27:9.
24
  Hand. 3:25.
14

15
16
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extra duidelijk door de opsomming die Paulus geeft van de voorrechten van Israël. Door die voorrechten in de tegenwoordige tijd te zetten, geeft hij ze blijvende geldigheid: ‘hunner is de aanneming tot
zonen...’25  Hiermee sluit hij aan bij wat Jezus zegt in het gesprek met de
Samaritaanse vrouw: ‘...want het heil is uit de Joden’.26  

  Rom. 9:4-5; vgl. 3:1.
  Joh. 4:22

25
26
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2. Jezus Christus is de beloofde Messias, die allereerst tot
Israël kwam. Hij is de enige weg tot de Vader.
Joodse interesse
In de tweede helft van de 20e eeuw hebben Joden weer meer belangstelling gekregen voor Jezus van Nazareth. Volgens de Joodse geleerde
Pinchas Lapide zijn er sinds 1948 meer Joodse boeken over Jezus geschreven dan in de achttien eeuwen daarvoor. Men wilde het Jood-zijn
van Jezus benadrukken, zodat christenen niet langer zomaar konden
zeggen dat Jezus van hén is. Men heeft het zelfs wel eens over het ‘thuishalen’ van ‘broeder’ Jezus. Joodse geleerden proberen aan te tonen dat
het onderwijs en hele optreden van Jezus ook weer niet zo heel veel
verschilt van dat van andere Joodse wetsleraars en wonderdoeners.
Voorlopig voelt men nog wel meer verwantschap met Jezus zelf dan met
zijn volgelingen, de christenen. Maar toch is deze ontwikkeling ook van
grote betekenis voor de relatie tussen het Jodendom en de christelijke
kerk. Ze helpt ons christenen om de Joodse achtergrond van Jezus’ leven, woorden en werken beter te begrijpen. Maar ook om sterker te
beseffen dat Jezus allereerst gekomen is als de Messias van Israël: ‘Want
ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de
Griek’.27 Zijn komst was al eeuwenlang beloofd.
Joods ongeloof
Dat Hij de beloofde Messias is, wordt nog altijd door het merendeel
van Israël niet geloofd. De reden daarvoor is dus niet zozeer zijn onderwijs of wonderwerk. Als men daarop afgaat, wil men hem nog wel
beschouwen als een messiaanse figuur. Maar de reden voor het ongeloof in hem als dé Messias is zijn sterven aan het kruis en de gedachte dat zijn opstanding uit de doden Gods bewijs zou zijn, dat er door
dat kruis verlossing is.28 Een gekruisigde geldt in Joodse ogen als een
gevloekte.29 Hoe kan een gevloekte zondaren met God verzoenen?30  
Dat vindt een Jood ergerlijk. Daar komt dan nog bij, dat hij de scheidingsmuur tussen Jood en heiden zou hebben weggebroken31 en dat deze
  Rom. 1:16; vergelijk ook Matt. 15:24.
  Hand. 2:36; Rom. 4:25.
  Gal. 3:13.
30
  Rom. 5:10.
31
  Ef. 2:14.
27
28
29
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Jezus een nieuw paradijs zou openen32 - alsof Hij God zélf was! Nee, dat
wil er bij een Jood niet in. En de geboren heiden noemt het een dwaasheid. Van huis uit wil geen mens eraan. ‘… doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid.’33
Christelijke overtuiging
De belijdenis van Jezus als de Zoon van God en als Christus de Here is
voor de kerk intussen onopgeefbaar. In gesprek met Israël zal ze er niet
over kúnnen en wíllen zwijgen. Dit omdat haar Here Jezus zo van zichzelf
getuigde. ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot
de Vader dan door Mij.’34 Hij gaf zichzelf vrijmoedig de messiaanse titel
‘Zoon des Mensen’.35 Als Hij zegt, dat Hij móet lijden, past hij op zichzelf
toe wat Jesaja zegt over de lijdende Knecht des HEREN.36 Keer op keer
sprak Hij van zijn eenheid met de Vader.37  En de apostelen verkondigen
hem als ‘de Here der heerlijkheid’.38  Het Nieuwe Testament laat geen
enkele ruimte voor een twee-wegenleer, waarbij de Joden God zouden
vinden in de gehoorzaamheid aan de Thora en de christenen door het
geloof in Jezus als Here.
Toch moeten ook wij christenen ons met deze overtuiging niet opstellen als betweterige leraren maar als nederige leerlingen van de Bijbel.
Zowel bij Jezus zelf39 als bij de apostelen40 wordt duidelijk dat de Christus
zich laat vinden in de Schriften. Ook al in die van het Oude Testament.
‘Deze zijn het welke van mij getuigen...’41 Een christelijke kerk, die hoopt
en bidt en eraan mee wil werken dat Israël zijn Messias vindt, zal hem
samen met Israël zoeken in de Schriften.

  Luc. 23:43.
  1 Kor. 1:23.
  Joh. 14:6.
35
  Dan. 7:14.
36
  Jes. 53.
37
  Joh. 10:30.
38
  Rom. 9:5; Filp. 2:6-11; Jak. 2:1.
39
  Luc. 4:21 en 24:27.
40
  Hand. 17:3; 1 Petr. 1:10-11.
41
  Joh. 5:39.
32
33
34
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3. Gelovigen uit de volken mogen zich met hun kinderen ingelijfd
weten bij Israël, als wilde takken geënt op de oude stam van een
olijfboom.
Olijfboom
Wilde takken die geënt worden op de olijfboom, is een beeld uit
Romeinen 11:17 e.v. Takken van een wilde olijfboom worden geënt op
de wortel van de olijfboom, opdat zij zullen leven van de levenssappen
van de oorspronkelijke boom.
Paulus gebruikt dit beeld om zijn heidens-christelijke lezers uit de
volken, de wilde loten, te waarschuwen. Zij mogen zich niet verheven
voelen boven Israël, de oude stam van de olijfboom. Ook al keert een
deel van Israël zich af in ongeloof, toch blijft er een rest over. De oude
takken zijn alleen al van waarde, omdat zij leven uit de wortel. En als de
wortel heilig is, zijn ook de takken heilig.42
In dit beeld wordt allereerst de nauwe verbondenheid van de gelovigen uit de volken met Israël zichtbaar. Het gaat om één olijfboom, die
vanuit de wortel gevoed wordt en zo levenskrachtig is. Daarnaast
wordt ook duidelijk gemaakt hoe de verhoudingen liggen. Israël is het
volk dat door Gods liefde als eerste verkozen is. Als volk van God staat
Israël in een bijzondere verhouding tot God.43 God heeft Israël gekozen
en gesteld tot een sieraad boven alle volken die Hij geschapen heeft.44
Israël voor de volken
Paulus noemt de gelovigen uit de volken wilde loten, die naast de oude,
oorspronkelijke takken worden ingelijfd en samen met hen één geheel
vormen. Daaruit valt af te leiden dat zij bij Israël gerekend worden. De
belofte van heil die aan Abraham en zijn nakomelingen gegeven is, geldt
ook voor de gelovigen uit de heidenen en hun kinderen.
Daarmee wordt een grondlijn van de hele Schrift zichtbaar. Doordat
het Oude Testament begint met de schepping van de wereld,
wordt duidelijk dat het volk Israël niet slechts bestaat voor zichzelf.
Wanneer de Here Abraham roept, belooft Hij hem te zegenen en tot een
  Rom. 11:16.
  Vgl. Deut. 14:2.
  Deut. 26:19.

42
43
44
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groot volk te maken. Maar dat doet Hij dan met het oog op de ‘aardbodem’ (adamah, dat is de bewoonde aarde)45: ‘Met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’.46
In de Psalmen blijkt dat Israël een bijzondere positie inneemt.47 Maar
ook daar wordt duidelijk dat Israël een bevoorrechte plaats heeft
gekregen, opdat het zou gehoorzamen aan Gods roeping. Wie Hem de
rug toekeert, staat niet boven de heidenen.48 Ook in de boeken van de
profeten staat te lezen, dat het heil een universele strekking heeft. Het
is God te doen om heel Zijn schepping. Zo profeteert Jesaja dat in Israël
het licht zal opgaan in het duister, dat de aarde bedekt. Het zal de volkeren naar Sion brengen.49 Zacharia profeteert nadat Israël is teruggekeerd
uit de ballingschap onder de volkeren: ‘Vele volken zullen te dien dage
gemeenschap zoeken met de HERE en zij zullen Mij tot een volk zijn’.50
Messias
De saprijke wortel van de olijfboom is Gods genadeverbond met Abraham
en zijn nageslacht.51 Dit genadeverbond vindt zijn hoogtepunt in
de komst van Jezus als de Messias. Jezus is niet alleen afkomstig
uit de Joden, maar Hij is ook altijd de bron en kracht van het Joodse
volk geweest.52 Het geloof in de Messias heft de bevoorrechte positie van Israël niet op, maar brengt die tot haar bestemming. In dit
geloof is er geen onderscheid tussen Jood en Griek. Al wie de Naam
van de Here aanroept, zal behouden worden.53 De heidenen mogen
zich mede-erfgenamen, medeleden en medegenoten weten van de
beloften in Christus Jezus.54 Zo weet de Kerk uit de heidenen zich
ingelijfd in en één met Israël. Wanneer de kerk haar eigen roeping
verstaat, zal zij Israël jaloers maken.

  Vgl. Gen. 1:25, 2:5 ev.
  Gen. 12:3.
47
  Vgl. Ps. 147:19-20.
48
  Vgl. Ps. 14 en 53.
49
  Jes. 60:1-3.
50
  Zach. 2:11.
51
  Vgl. Hand. 2:39.
52
  Openb. 22:16.
53
  Rom. 10:12-13.
54
  Ef. 2:6.
45
46
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4. Omdat Jezus Christus, onze Heiland, via Israël tot ons is
gekomen, bestaat er een levende en wezenlijke verbondenheid
van de kerk met Israël.
Jezus is de Messias van Israël
Jezus wordt in de kerk beleden als Heiland en Heer. Maar in het Nieuwe
Testament komt Hij nadrukkelijk naar ons toe als de Messias van Israël.
Het evangelie van Matteüs laat ons dat bij uitstek zien. Dat Jezus de
Messias van Israël is, vormt zelfs het centrale thema van dit evangelie.
De schrijver laat zijn lezers van Joodse afkomst Jezus van Nazareth nadrukkelijk zien als de Zoon van David, de Zoon van Abraham. Ook de vele
citaten uit het Oude Testament onderstrepen dat Jezus de door God aan
Israël beloofde Messias is.
Maar ook in de andere evangeliën komt Jezus nadrukkelijk naar voren
als de Messias. Zo predikt Hij zichzelf in het evangelie van Marcus als
de Zoon des Mensen. Met deze term verbindt Jezus zichzelf met de
hemelse figuur in Daniël 7:13-14. Deze wordt daar getekend als degene aan wie door God voor de eindtijd de heerschappij over de wereld
wordt opgedragen als een verlossende heerschappij.
In het evangelie naar Johannes predikt Jezus zichzelf in de ‘Ik ben’-woorden als degene in wie Gods bedoeling met Israël tot zijn bestemming
komt. Hij is de ware wijnstok, het ware licht der wereld en het ware
levende brood.
In de lofzangen van de eerste hoofdstukken van het Lucasevangelie wordt de komst van Jezus in de wereld gezien als de komst van de
Messias en van Gods heil voor Israël en daarin ook voor de wereld.
Verworpen door Israël betekent heil voor de wereld
Het Nieuwe Testament toont ons helder hoe Jezus - als de door God
gezonden Messias - door het overgrote deel van Israël niet wordt erkend maar wordt verworpen. Dit ongeloof wordt overal in de evangeliën zichtbaar in de hardnekkige ontkenning dat Jezus de door God
tot Israël Gezondene is. Het feit dat Jezus nu juist tot Israël kwam als
de door God gezonden Messias maakt de verwerping des te ernstiger.
Paulus gebruikt in Romeinen 11 het beeld van een edele olijf waar ‘om
hun ongeloof’ (vs 20) enkele takken zijn afgebroken.
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Maar juist door deze verwerping van de Messias door Gods eigen volk
komt Jezus op óns toe, die van huis uit heidenen zijn en buiten het verbond van God met Israël stonden. Wij waren daarom zonder hoop en
zonder God in de wereld. Zó is Hij onze Heiland geworden en zo is in zijn
dood en opstanding het heil van God voor Israël tot ons gekomen.  Om
in het beeld van Paulus te blijven: loten van de wilde olijf (de volken) zijn
geënt in de stam van de edele olijf (Israël). In deze enting ligt de levende
en wezenlijke verbondenheid met Israël.
Gods geheimenis
Deze wonderlijke weg die God is gegaan om ook ons zijn heil te schenken, verbindt ons als kerk onlosmakelijk met het volk Israël. Hiervan
spreekt de apostel Paulus in Romeinen 11. Het is een niet te doorgronden geheimenis hoe God juist via de verwerping van Jezus door het
overgrote deel van Israël - in hun verharding tegen het Woord van God
- zijn plan van verlossing en heil uitvoert met de volken.
Deze wonderlijke weg naar ons uit de volken is God gegaan om ook
het nog verharde deel van Israël te brengen tot Jezus Messias en zo
heel Israël te doen delen in zijn heil. Zo spreekt de apostel Paulus
van het geheimenis dat de volken de rijkdom van Gods heil mogen
ontvangen, doordat maar een klein deel van Israël - een rest - tot Jezus
komt. De verwerping van Jezus Messias door de overgrote meerderheid
van Israël betekent de verzoening voor de wereld.55 Maar tegelijk voert
God zo - via zijn heil voor ons uit de volken - zijn plan van verlossing en
heil uit met Israël.
De apostel Paulus brengt dat geheim van God zo onder woorden, dat
op het struikelen en vallen van Israël over Jezus Messias het herstel
van Israël zal volgen; dat op de reductie tot een kleine rest het
behoud van geheel Israël zal volgen en op de verwerping de aanneming
door God.56 God zelf heeft zo bij de wonderlijke uitvoering van Zijn heilsplan ons als kerk onlosmakelijk verbonden met Israël.

  Rom. 11:15.
  Rom. 11:25.

55
56
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5. De levende en wezenlijke verbondenheid van de kerk met
Israël vraagt erom samen te luisteren naar de Schriften.
Zoals het Oude Testament niet volkomen kan worden
begrepen zonder het Nieuwe, zo het Nieuwe niet zonder
het Oude.
Eén Bijbel
Het Oude en het Nieuwe Testament vormen samen de Bijbel. Bij het
begrijpen van het Oude Testament hebben we het Nieuwe Testament
nodig. De lijnen van Gods plan lopen van het Oude Testament door in
het Nieuwe Testament met als brandpunt Gods werk in Jezus Christus.
Het omgekeerde is daarom ook waar: zonder de beloften van God in het
Oude Testament als achtergrond is het Nieuwe Testament niet goed te
begrijpen. Wat God heeft gedaan in zijn Zoon is de vervulling van wat in
het Oude Testament is beloofd.
Met de komst van het nieuwe verbond is de kerk uit de heidenen tot
stand gekomen: de deur van Gods heil ging open voor de volken. Ook
zij mogen dan delen in het heil. Maar de kerk staat wel in een andere
verhouding tot het Oude Testament dan Israël. De kerk uit de heidenen
komt van buitenaf naar het Oude Testament toe. Hoewel niet-Joden,
anders dan Israël,57 oorspronkelijk buiten het verbond stonden,58 mogen
zij nu ook door Jezus Christus toetreden tot het verbond van God.
Luisteren
Om zowel het Oude als het Nieuwe Testament te begrijpen moeten we
voor ogen houden dat de Bijbel door God gegeven is en niet is opgekomen vanuit Israël of vanuit de gemeente van het Nieuwe Testament. Ze
komt van de andere kant. De kerk belijdt dat Gods Woord niet uit de wil
van mensen is voortgekomen, maar dat mensen van Godswege gesproken hebben, gedreven door de heilige Geest.59 Romeinen 3:2 zegt dat
de woorden van God aan Israël zijn toevertrouwd. Daarin was de Here
dus de handelende persoon. Zo is ook Jezus, de Messias van Israël, Gods
gave aan Israël. Het komt erop aan dat Israël en de kerk allebei luisteren
  Rom. 9:4.
  Ef. 2:12.
  NGB art. 3; 2 Petr. 1:21.

57
58
59
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naar wat van Godswege gezegd wordt. Dat spreekt al uit de oude belijdenis van Israël: ‘Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!’.60
Het begrijpen van de Schrift is een voortdurende worsteling. We moeten altijd de Schrift zelf laten spreken. Wij doen aan Gods spreken recht
door eerbiedig te luisteren. Luisteren is dan om te beginnen de Schrift
uit laten spreken: niet te snel denken dat je wel weet wat er staat. Israël
en de kerk moeten samen luisteren naar het ene Woord van het Oude
en het Nieuwe Testament, die op elkaar betrokken zijn. In dat luisteren
hebben beiden elkaar nodig. Harten worden brandend als de Schriften
opengaan.61 Ze gaan open waar de Christus van de Schriften ontdekt
wordt, in het Oude en het Nieuwe Testament. Hij is de beloofde en
gekomen Messias.

  Deut. 6:4.
  Luc. 24:32.

60
61
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6. Diep verbonden met Israël beleven wij als kerk een
smartelijke scheiding: het grootste deel van Israël erkent
Jezus Christus niet als de vervulling van de Schriften.
Hartzeer
‘Ik heb een groot verdriet en een voortdurend hartzeer’62 - deze emotievolle uitroep is de inzet van Paulus’ lange en leerzame uiteenzetting over
Israël in Romeinen 9-11. Het zijn woorden met een oudtestamentische
achtergrond: er wordt een blijvend stekende pijn gevoeld bij het gemis
van een geliefde;63 en in de klacht van hen die na de wegvoering in Jeruzalem overbleven64 proeven we dezelfde pijn. Het zit dus wel heel diep
bij Paulus! Zó diep dat hij zijn eigen verbondenheid met Christus wel zou
willen prijsgeven65 ter wille van het behoud van zijn volksgenoten. Het
is de pijn van de liefde.
Hoezeer Paulus zich één weet met zijn volksgenoten en hoe hoog hij
ook hun overgebleven voorrechten acht66 - er is een vlijmende pijn
als het gaat om de kern van alles: om Christus als de vervulling van de
verbonden, van de beloften en van de Schriften. Het doet zeer als Hij
niet erkend wordt, terwijl Hij zo onmisbaar is.
Deze pijn zoals de Here Jezus zelf die al kende67 en van waaruit Paulus
schrijft, moet ook voor ons, als gemeente van Christus uit de heidenen,
herkenbaar zijn. Immers, door Gods genade en het bloed van             
Christus hebben wij deel gekregen aan Gods verbond met Israël,68
maar we missen een wezenlijk deel van het lichaam van Christus.
Zonder Israël is de kerk niet compleet. Alleen vanuit dit hartzeer mag
de kerk hopen op een vruchtbare ontmoeting met Israël. Hoe kunnen
we dat hartzeer laten blijken? Wat Paulus verder schrijft geeft   daarvoor
enkele richtlijnen.
Hartsverlangen
In de eerste plaats zal de pijn een uitweg zoeken naar God, in een vurig
Rom. 9:2.
Gen. 44:31 en Zach. 12:10.
Klaagl. 5:15-18.
65
Rom. 9:3.
66
Rom. 9:4-5 en 10:29.
67
Luc. 19:41-44.
68
Rom. 11:17 en Ef. 2:13,19.
62
63
64
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gebed om het behoud van Israël.69 De mate van ons verlangen daarnaar
en ons gebed daarom, zal duidelijk maken hoe diep dat hartzeer bij ons
reikt.
Vervolgens zal dit gebed gepaard gaan met het verlangen om persoonlijk en als kerk - zó te leven dat Israël er ‘jaloers’ door wordt.70  
Een levende kerk kan het niet over haar hart verkrijgen om Israël los te
laten.
Ten derde zullen wij onze pijn om die scheiding laten blijken in een
houding van bescheidenheid. Juist de christenen uit de heidenen
worden aangespoord zich niet te verheffen71; wij zijn de wortel niet.
Wij zijn, tegen onze natuur in, ‘op de edele olijf geënt’, tussen de
natuurlijke takken in, niet ‘in de plaats van’. Zou deze nederigheid ook
niet onvermijdelijk leiden tot zelfinkeer?
Ten slotte mag de pijn van de scheiding verzacht worden door de van
God gegeven hoop voor Israël. De verbonden en de beloften zijn niet
van Israël weggenomen. Integendeel, we mogen hoopvol uitzien naar
het behoud van ‘heel Israël’. God neemt zijn genade nooit terug.72
De Here is een God van ontferming en bij machte grote dingen te doen.
Hij kan zelfs opstanding uit de dood geven73 en het afgevallen Israël opnieuw enten op zijn eigen olijf. Daar mogen we om bidden en aan meewerken. Dit mag ons diepste verlangen en tevens ons motief zijn om het
gesprek met Israël gaande te houden.
Alleen een kerk met dit ‘hartzeer’ is een gezonde kerk.

Rom. 10:1.
Rom. 11:14.
Rom. 11:17-24.
72
Rom. 11:29.
73
Ezech. 37 en Rom. 11:15.
69
70
71
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7. Diep ootmoedig erkennen wij de schuld van de kerk in
hoogmoed, traagheid en vormen van antisemitisme.
Hoogmoed
In de eerste eeuwen na Christus werd al snel gedacht dat de kerk in
de plaats van Israël is gekomen. Na de verwoesting van de tempel in
het jaar 70 zijn synagoge en kerk uit elkaar gegroeid. Sinds de Joden
de strijd tegen de Romeinen om het behoud van hun eigen zelfstandigheid verloren, hebben zij zich meer en meer teruggetrokken op
hun eigenheid. Tegelijkertijd vervreemdde de kerk van haar Joodse
wortels door de toestroom van heidenen en ging zij zich afzetten
tegen het aards-georiënteerde Jodendom. Israël, zo meende men, had
in Gods heilsplan zijn taak vervuld. De kerk was het nieuwe Israël. De
synagoge werd lange tijd afgeschilderd als verblind en verstoten. Oude
schrijvers van rond het jaar 100 (zoals Ignatius van Antiochië en de brief
van Barnabas) hebben gesteld dat de Joden geen begrip hebben van wat
in de Schrift staat, namelijk dat Gods verbond alleen voor de christenen
geldt.
Meer en meer begon men het Joodse volk en de Joodse godsdienst te
zien als een stilzwijgende voortzetting van de kruisiging van Christus
(‘Godsmoord’) en de daaraan voorafgegane roep om bloed.74 In theologie, catechese, prediking en liturgie werd in zeer ongunstige zin over
de Joden gesproken, de zogenaamde ‘catechese der verguizing’. Deze
moest duidelijk maken hoe verblind en dus verloren het Joodse volk
was.
Traagheid en vormen van antisemitisme
Al die gedachten zijn verder gevoed door kerkelijke, ketterse en politieke
uitspraken. Hier en daar valt wel een wat positievere benadering van het
Jodendom te constateren - bijvoorbeeld bij enkele vertegenwoordigers
van de Nadere Reformatie in de zeventiende eeuw. Toch moet als algemene lijn gesteld worden dat de kerk in haar gang door de geschiedenis een negatief beeld heeft gegeven van het Jodendom en daardoor
oorzaak van veel ellende is geworden. Het (goedbedoelde) gebed voor
het ‘perfide’ (trouweloze, valse) Joodse volk in de oude liturgie voor de
  Matt. 27:25.

74
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Goede Vrijdag heeft als uitwerking gehad dat in de week vóór Pasen
veel Joden bedreigd, lastig gevallen en vermoord werden. De benadering van Israël in het kerkelijk-theologisch denken bleek medeschuldig
te zijn aan de grote vernietiging. Van 1939 tot 1945 zijn met een huiveringwekkend bedrijfsmatige aanpak zes miljoen Joden om het leven gebracht in de Holocaust. Ook nu nog wordt in sommige kerkelijke kringen
het negatieve beeld van het Jodendom gekoesterd en in stand gehouden. Het soms ontkennen of in twijfel trekken van de Holocaust draagt
daaraan bij.
Hoe nu hiermee om te gaan?
Eeuwenlang zijn deze gedachten en ideeën over de Joden en het
Jodendom in de kerk gemeengoed geweest. Het is te begrijpen dat
een verandering in het denken over Joden en Jodendom niet van het
ene op het andere moment plaatsvindt. Ook dat is weer een lang
proces: veel van wat vanzelfsprekend leek, moet worden afgeleerd en
een nieuwe kijk op Israël vanuit het Oude en Nieuwe Testament moet
worden aangeleerd.
Verbondenheid, zoals we die in de laatste decennia steeds meer
zijn gaan zien, houdt ook in: erkenning van elkaars eigenheid en respect voor elkaar. De kerk schaamt zich niet voor het evangelie, maar
erkent ook dat ze in het verleden toch te veel de indruk heeft gewekt
dat Israël het Woord van God nooit ontvangen zou hebben. Weliswaar heeft Israël Jezus als de Messias verworpen, maar het verbond,
de beloften en de roeping zijn gebleven. Daaraan appellerend erkent
de kerk dat Israël een eigen benadering nodig heeft die anders is dan
‘verkondiging’ aan ‘heidenen’.
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8. Diep bewogen zoeken wij de ontmoeting met Israël en willen
ons daarin voor het Evangelie niet schamen.
Luisteren
In de ontmoeting met Israël beseffen wij dat Israël ons vóór was bij
het ontvangen van Gods woorden. ‘Het heil is uit de Joden’ zei Jezus
tegen de Samaritaanse vrouw.75 Dat besef zet de toon voor onze ontmoeting met Israël. Die is anders dan die van de verkondiging aan de
‘heidenen’. In de ontmoeting met Israël moet er principieel sprake zijn
van het samen luisteren naar Gods Woord.
Juist omdat Israël als eerste Gods woorden ontving en omdat het
Nieuwe Testament ons met nadruk verwijst naar het Oude Testament,
willen wij met Israël meeluisteren naar de Schriften. En daarbij willen we nadrukkelijk ook naar Israël luisteren om juist ook van Israël te
leren Gods woorden te verstaan.
Dienen
We hebben dus een onopgeefbare verbondenheid met Israël via de
Schriften en via Jezus Messias. Uit dankbaarheid voor wat God ons
via Israël gegeven heeft en uit respect voor Israël als het eerste volk
dat door God in liefde verkozen werd, zoeken we naar wegen om deze
verbondenheid ook zichtbaar te maken door Israël te dienen. Vanuit deze dienende houding richten wij ons met name op de vorming
en toerusting van wie namens ons in Israël dienen in verkondiging en
diaconaat.
Getuigen
Als we met Israël meeluisteren naar de Schriften kunnen en willen
wij niet zwijgen over Jezus van Nazareth, die de Christus der Schriften
genoemd mag worden. Verwonderd over de genade en trouw die
God in het Oude Testament al zo duidelijk openbaarde, willen wij
tegenover Israël getuigen dat Gods beloofde Messias gekomen is. En
met de Jood Petrus zeggen we, dat ‘de behoudenis in niemand anders is, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen
gegeven, waardoor wij moeten behouden worden’.76
  Joh. 4:22.
  Hand. 4:12.

75
76
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Ons getuigenis tegenover Israël moet gestalte krijgen in het samen luisteren naar en het argumenteren vanuit de Schriften met als doel dat
Israël in zijn Messias Jezus zal gaan geloven. Maar het zal daarnaast ook
een getuigenis moeten zijn dat net zo bewogen is als dat van Jezus zelf,
die huilde over Jeruzalem.77 De liefde van Christus dringt ons, net als dat
bij Paulus het geval was.78
Met Paulus zeggen wij daarom ook, dat we ons niet schamen voor het
evangelie, ‘want het is een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek’.79

  Luc. 19:41.
  2 Kor. 5:14.
  Rom. 1:16.

77
78
79
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9. Verzoening in Christus is een geschenk met persoonlijke
maar ook politieke perspectieven.
Principieel
In 2 Korinthiërs 5:18-21 wordt de kerninhoud van het evangelie krachtig verwoord: God heeft door Christus ons met Zich verzoend. Deze
genadige verandering in de relatie tussen God en mensen is dus van
Hemzelf uitgegaan. Door de plaatsbekledende offerdood van Christus
is ze realiteit geworden. De betekenis ervan is dat de overtredingen de
wereld niet meer worden aangerekend. De indringende inhoud van de
verkondiging van het evangelie is dan ook: ‘Laat u met God verzoenen’!
Deze verzoening betekent een geweldige verandering voor een ieder die
deze boodschap aanvaardt: hij is rechtvaardig voor God (vs. 21), niet
meer goddeloos of zwak, geen zondaar of vijand meer,80 maar een nieuwe schepping.81 Deze nieuwe relatie tussen God en mensen - en ook
tussen mensen onderling - wordt gekenmerkt door de liefde.82 De liefde
geeft een leven dat niet meer zelfzuchtig is, maar gevoed wordt uit en
gericht is op Hem die voor ons is gestorven en opgewekt.83
Ook Israël kent ‘verzoening’; die wordt op de ‘meest geduchte dag’,
op Grote Verzoendag, intens en indrukwekkend gevierd. Maar de
verzoening wordt hier meer beleefd als een daad van mensen voor
God en voor elkaar dan als goddelijk genadegeschenk. Door het wegvallen van de tempeldienst is het brengen van bloedige offers onmogelijk geworden. Sindsdien is men in de synagogale eredienst
het wezen van de offerdienst gaan beleven. Men ziet deze namelijk
opgenomen in gebed, Thorastudie en het doen van werken van barmhartigheid. Het grote verschil tussen Israël en de kerk is dat Israël niet
uitgaat van een plaatsbekledend en verzoenend lijden en sterven door
middelaar Jezus Messias.
Dat betekent niet dat de Here nu zijn volk heeft afgeschreven vanwege de verwerping van zijn Messias en het kruis,84 integendeel. De
vrucht van Israëls verwerping, de verzoening van de wereld,85 staat in
  Rom. 5:1-11.
  2 Kor. 7:17.
  Rom. 5:5.
83
  2 Kor. 5:15.
84
  Rom. 11:1.
85
  Rom. 11:15.
80
81
82
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het hoopvolle perspectief van Israëls aanneming als een opstanding uit
de doden.
Praktisch
De ‘dienst van de verzoening’ betekent voor de kerk dat de natuurlijke vijandschap van de heidenen tegen Israël heeft plaatsgemaakt
voor een diepe verbondenheid: Israël is het volk van Gods verkiezing
en verbond gebleven en de Here heeft de kerk en Israël aan elkaar
verbonden.
Het is aan de kerk in een houding van ‘niet-voor-zichzelf-leven’ het
contact met Israël te zoeken en het leven-uit-verzoening voor te leven. Dit vanuit het besef een ‘nieuwe schepping’ te zijn en vanuit de
verwondering over en de dankbaarheid voor de verzoening, die God gaf.
De kerk is geroepen om in woord en daad een leesbare brief van Christus te zijn. Zo mag ze het geheim en de kracht van Gods verzoenend
werk in Christus gestalte geven om zo Israël jaloers te maken.
Pastoraal gezien vraagt dit van de kerk en van degenen die namens
de kerk in Israël uitgezonden zijn een houding van aanvaarden,
luisteren, dienen en getuigen. Ook vraagt dit - waar mogelijk - actieve
ondersteuning van kerken en groepen die zich inzetten voor allerlei concrete vormen van verzoening.
Al behoort de verkondiging van het verzoeningsevangelie tot de
eerste taak van de kerk, ze moet ook door bijvoorbeeld diaconaat
al het mogelijke doen om aan concrete verzoening te werken. Dat
houdt in dat partijen die tegenover elkaar staan met elkaar in gesprek
moeten raken, dat muren van haat of van jarenlange wederzijdse
ontkenning worden afgebroken en dat er wordt gezocht naar openingen
om elkaar als mens te zien en te aanvaarden. In de complexe en vaak
uiterst gespannen politieke situatie in het Midden-Oosten is dat heel
moeilijk. Maar dat mag ons er niet van weerhouden om ons hiervoor in
te zetten.
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
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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 biddend gewerkt worden, in het
vertrouwen dat Gods wereldverzoenende werk om Christus’ wil ook voltooid zal worden.
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10. Met Israël geloven wij dat God een nieuwe toekomst
schept; als kerk geloven wij dat deze toekomst al begonnen
is met de komst van Jezus de Messias en wij zien met verwachting uit naar het behoud van heel Israël.
Oudtestamentische toekomstverwachting
In de profetieën van het Oude Testament wordt als een refrein steeds
een nieuwe toekomst aangekondigd. Verweven met verschillende
van deze profetieën wordt ook de komst van de Messias en zijn Rijk
voorzegd. Deze nieuwe toekomst heeft dan in de eerste plaats
betrekking op het herstel van Israël, maar via Israël ook op het heil
voor de volken van de wereld. Een voorbeeld hiervan vinden we
in Zacharia 8: aan het begin van dit hoofdstuk wordt een nieuwe
toekomst getekend voor Israël en vervolgens worden de volken van de
wereld genoemd, die optrekken naar Jeruzalem om daar de HERE te
zoeken omwille van zijn goedheid. Rondom Israël wordt als het ware
een nieuwe volkenwereld gecreëerd.
Het herstel van Israël wordt aangrijpend getekend in Ezechiël 37, waar
over Israël wordt gesproken als over een veld met doodsbeenderen die
tot levende mensen worden. Opvallend in dit gedeelte is dat we iets zien
van een nationaal aspect en van een geestelijk aspect van dit herstel. Er
zijn verwijzingen naar een herstel van Israël als natie onder de volken
(zie bijvoorbeeld vers 20 en volgende), maar er is tegelijk ook krachtig
sprake van een geestelijk herstel als Gods Geest met kracht geblazen
wordt in dorre beenderen (zie vers 9 en volgende).
Lijnen naar vandaag
Hoe God het nationale aspect van bovengenoemde beloften in de
geschiedenis realiseert, kunnen wij niet precies vaststellen. Wel
denken wij in de staat Israël voorzichtig iets te kunnen bespeuren van
een bewijs van Gods trouw, een signaal dat ons herinnert aan Gods
voortgaande bemoeienis met Israël als volk. Er wordt met de staat
Israël aan dit volk een concrete plek op aarde gegeven. Dit is voor
ons een reden om met grote oplettendheid betrokken te blijven bij
wat hier gebeurt. Ook ten aanzien van Israëls geestelijk herstel dat
God aan de profeet Ezechiël beloofde, kunnen wij de vervulling van
zijn beloften niet narekenen. Wel kunnen wij in het ontstaan van de
Messiasbelijdende gemeenten en in het feit dat er individuele Joden tot
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het geloof in Jezus Christus blijven komen een aanwijzing zien dat God
ook zijn belofte van geestelijk herstel voor Israël niet is vergeten.
Vervulling van Gods beloften
Omdat al Gods beloften in Christus tot vervulling komen,86  kunnen wij
gelovig zeggen dat de vervulling van de beloften voor de toekomst van
Israël in de komst van Jezus, de Messias, al begonnen is. De kerk mag in
het begin van deze vervulling delen. In het Nieuwe Testament wordt de
kerk getekend als ingelijfd in Israël87 en wordt ze genoemd met namen
die herinneren aan het volk van Israël in oude tijden.88  Dat zien we ook
in de verwijzing naar de twaalf stammen van Israël in het nieuwe Jeruzalem.89
Tegelijk ziet de kerk uit naar de volledige vervulling van Gods beloften
in een wereld die komt. Ze doet dit als kerk van Jezus Christus maar
voelt zich daarbij verbonden met Israël, dat als eerste Gods beloften
van volledig herstel heeft ontvangen. Zo leeft in de kerk ook de verwachting van wat Paulus aanduidt als ‘het behoud van heel Israël’.90  
Bij dit behoud van heel Israël denken we niet zonder meer aan een
bekering van het hele volk tot Jezus als Messias - hoewel ook dit
in Gods plan besloten kan zijn. Paulus bedoelt hiermee dat het volle
aantal Joodse gelovigen overeenkomstig Gods plan bereikt zal worden tussen de eerste komst en de wederkomst van Jezus, de door God
gezonden Messias.

86
87
88
89
90
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Zie bijv. 2 Kor. 1:20.
Rom. 11:17-18.
Vgl. bijv. 1 Petr. 2:9 en Tit. 2:14 met Ex. 19:5-6,
Deut. 4:20 en Ezech. 37:23.
Openb. 21:12.
Vgl. Rom. 11:26.
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Deze brochure is een uitgave van het Deputaatschap Kerk en Israël
van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
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