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secularisatie? Hier zijn kleine en minder 

goed georganiseerde minderheden die 

met geweldige uitdagingen te maken 

hebben en zij ervaren de urgentie van 

een dergelijk statement. Niet door bui-

tenlanders opgelegd maar intrinsiek ge-

motiveerd.

Getuigenis
De verklaring is een prachtig en krachtig 

getuigenis dat juist Messiasbelijdende 

Joden, waarmee wij als christenen uit de 

volken dubbel verbonden zijn, te midden 

van alle spanningen als eerstelingen dit 

initiatief nemen.

Als vergeten groep worstelen ze met een 

dubbele identiteit, hebben zij te maken 

met dubbele ontkenning (door zowel 

christenen als orthodoxe Joden). Toch 

groeien zij als gemeenschap in de diepte 

en de breedte. Verschil is met gemak aan 

te wijzen, maar bewust wordt de liefde-

volle gemeenschap in Christus benadrukt 

en gezocht. De verklaring sluit af met 

een gebed dat als volgt eindigt: ‘Opdat 

zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in 

Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen 

zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij 

gezonden hebt.’ (Johannes 17:21). Bidt en 

leeft u mee?  «

Herbert Bulten is directeur van de Stichting 

Steun Messiasbelijdende Joden, die materi-

ele en immateriële steun wil verlenen aan 

Joden die Jezus als Messias belijden.
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Toen recent het conflict in Israël weer hoog opliep, werd net voor ons Pinksterfeest en tijdens Sjavoeot (Wekenfeest) 
in Israël een vrij unieke verklaring uitgegeven. Als Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ) ontvingen we 
deze hoopvolle en getuigende verklaring van onze partners in Israël.Dit jaar staat de roeping van God aan 

Abraham centraal. ‘Ga uit uw land (..), naar 

het land dat Ik u wijzen zal.’ Deze roeping 

komt voor Abraham met een prijs, maar 

ook met een belofte: ‘In u zullen alle 

geslachten van de aardbodem gezegend 

worden’.1 God schenkt Zijn zegen aan 

Abraham, via hem aan Israël en via Israël 

aan de volken. Paulus geeft in deze keten 

Christus een centrale plaats: ‘De zegen 

van Abraham komt in Christus Jezus 

tot de heidenen (= niet Joodse volken)’ 

(Galaten 3:14). 

Wat is nu de zegen? Wat betekent het als 

iemand gezegend wordt? Wat heeft de 

zegen aan het einde van de kerkdienst 

ermee te maken? Heeft met Christus de 

zegen voor Israël opgehouden te be-

staan? Deze en veel andere vragen staan 

centraal bij de Israëlzondag van dit jaar, 

op 3 oktober.

Vaak is de gedachte dat Israëlzondag iets is voor predikanten en theologen. En weinig te maken heeft met het dage-
lijks leven als christen. Termen als ‘preekschetsen’ en ‘materialen voor de Israëlzondag’ kunnen die gedachte ver-
sterken. Maar niets is minder waar. Zonder Israël was er geen kerk. Zonder Israël geen Messias.

Het initiatief werd genomen door het 

bestuur van ‘the national pastors and 

elders’, een platform van Messiasbelij-

dende Joden dat ca. 70 gemeentes en 

voorgangers van verschillende stromin-

gen en achtergronden vertegenwoordigt. 

Arabische christenen zijn niet verenigd 

in een dergelijk platform, maar zijn door 

genoemd bestuur persoonlijk of als 

diverse groepen benaderd en staan vol-

ledig achter deze verklaring. Daarom is 

de verklaring behalve in het Hebreeuws, 

Engels, Russisch en Amhaars (een van de 

officiële Ethiopische talen) ook bewust 

gepubliceerd in het Arabisch. U kunt de 

volledige en in het Nederlands vertaalde 

versie vinden op onze website van de 

SSMJ. De verklaring begint als volgt:

 

Momenteel zien we veel polarisatie en 

haat tussen Arabische en Joodse burgers. 

Daarom willen wij, Israëlische Joden en 

Arabieren die hetzelfde geloof in Jezus 

Christus als Messias en Heere delen, ver-

klaren dat we verenigd zijn in broederlijke 

liefde. Deze liefde is geworteld in ons 

geloof en gebaseerd op de Schriften van 

het Oude en Nieuwe Testament, zoals 

staat geschreven in Johannes 13:34-35: 

‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat 

u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, 

moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor 

zullen allen inzien dat u Mijn discipelen 

bent: als u liefde onder elkaar hebt.’

Toonhoogte
Het is, voor zover ik weet, voor het eerst 

dat we namens de SSMJ iets schrijven in 

Verbonden. Toch vind ik het belangrijk om 

niet zozeer over onze stichting te schrij-

ven of over de Messiasbelijdende Joden 

die wij ondersteunen, maar juist in een 

tijd van polarisatie aandacht te schenken 

aan deze verklaring in breder context. 

Vooral uit de tijd dat mijn vrouw en ik 

in Israël woonden en werkten, weet ik 

hoe grote terugkerende spanningen in 

Israël een wig kunnen drijven tussen 

Messiasbelijdende Joden en Arabische 

Christenen, maar ook binnen de eigen 

gemeenschap. Om deze verklaring nu op 

te stellen, is moed nodig en vraagt een 

verzoenend en nederig hart.

Dat men eensgezind, ondanks zoveel 

onderlinge verschillen, de woorden en 

daden vindt om hiervan te getuigen, 

mag ons tot vreugde en verwondering 

stemmen. Merken we hier niet iets van 

de toonhoogte van Gods Geest in Israël? 

Hoe groot zijn soms niet de spanningen 

in onze grote en goed georganiseerde 

kerken in Nederland in een tijd van grote 

Materialen
Dit jaar hebben ds. Niek Tramper en de 

jeugdorganisaties met en namens ons 

dit thema uitgewerkt. Alle materialen 

staan op de website www.hetcis.nl en/of 

zijn verkrijgbaar via het secretariaat en 

de jeugdorganisaties CGJO en LCJ. Er is 

voor elk wat wils: voor predikanten, voor 

niet-theologen en voor jeugd en jonge-

ren. Gericht op het hoofd, maar ook op 

het hart.  

Voor allen

1. (hoofd)  Wat betekent de zegen in 

het Oude en Nieuwe Tes-

tament? Een informatieve 

uitleg bij dit begrip.

2. (hoofd)  Wat is de inhoud van de ze-

gen? Zowel vanuit Joods als 

christelijk perspectief wordt 

concreet de inhoud van de 

zegen uitgewerkt. 

3. (hart)   Meditatieve lezing bij Gene-

sis 12:4.

  Welke vragen stelt de tekst 

aan mijn leven? De volgen-

de aspecten komen aan bod:

  1. Lezen en herlezen van 

Genesis 12:1-4. Welke kern-

woorden komen naar voren 

en wat roepen deze op?

  2. Welke beelden komen er 

in gedachten naar boven?

  3. Welke verbindingen zijn 

er naar onze tijd en mijn 

leven?

4. (hart)   Hoe leg ik de verbinding van 

Genesis 12 naar onze tijd en 

mijn leven?
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Voor theologen
Voor theologen is er een exegetische 

uitwerking van Genesis 12:1-4 geschre-

ven. Predikanten die op Israëlzondag 

hierover willen preken, kunnen hier hun 

winst mee doen! Mocht u liever over een 

ander thema preken, er staan ook andere 

preekschetsen op de website.

Voor jeugd en jongeren
Voor jeugd en jongeren is er een veelheid 

aan materiaal ontwikkeld. Van bijbel-

studies tot verwerking en informatieve 

filmpjes. Zowel specifiek over het thema 

uit Genesis 12 als in het algemeen over 

het Israël van vandaag. Deze materialen 

zijn in samenwerking tussen het CIS en 

de beide jeugdorganisaties CGJO en LCJ 

ontwikkeld.

Beter zicht
‘Gezegend met Israël.’ We hopen dat op 

deze wijze dit thema dicht bij ons komt. 

In de hoop dat we zicht krijgen op de 

trouw van God met Zijn volk en daardoor 

ook op God Zelf! «

Ds. J.H. Bonhof is directeur van het CIS.

  
1 In de NBV staat een andere vertaling: ‘Alle 

volken op aarde zullen wensen gezegend 

te worden als jij’. In de herziene editie 

wordt gekozen voor de klassieke (bovenge-

noemde) vertaling.

‘De weg naar vrede’ in het Engels, Arabisch en 
Hebreeuws op een muur nabij de Gazastrook 
(foto: Cole Keister)


