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Afgelopen zomer voerde I&O Research 

onderzoek uit, in opdracht van vredesor-

ganisatie PAX. Wat er vooral uitsprong, 

was de ‘onkunde’ ten aanzien van de 

huidige situatie in Israël. Vier op de vijf 

Nederlanders weten ‘niets’ of slechts ‘een 

beetje’ af van het conflict tussen Israël 

en de Palestijnen. Hoe wordt er – deson-

danks – naar het conflict gekeken?

Politiek
Respondenten die bij de laatste Twee-

de Kamerverkiezingen op een rechtse 

partij stemden, houden Israël nauwelijks 

verantwoordelijk voor het conflict. De 

Palestijnse organisatie Hamas wordt ter-

rorisme verweten en het ontkennen van 

het bestaansrecht van Israël.

Aan de links-progressieve kant vindt men 

dat de verantwoordelijkheid voorname-

lijk bij Israël ligt. Mensenrechtenschen-

dingen zouden in Israël aan de orde van 

de dag zijn. Het is niet verbazingwekkend 

dat er bij pro-Palestijnse demonstraties 

vaak GroenLinks-sweaters, BIJ1-buttons 

en SP-vlaggen te zien zijn.

Jongeren
Thomas van Gool, projectleider bij PAX, 

benadrukt dat influencers op sociale 

media vaak de Palestijnen steunen. ‘Ik 

kan me voorstellen dat zij grote invloed 

hebben op het perspectief van jonge 

Nederlanders,’ stelt hij.

Asher van der Schelde, onderzoeker bij 

I&O Research, constateert: ‘Israël wordt 

steeds meer gezien als onderdrukker 

in plaats van als onderdrukte. Dat komt 

deels door de nederzettingen die Israël 

bouwt op de bezette Westelijke Jor-

daanoever en het, volgens sommigen, 

disproportionele geweld. De twintigers 

en dertigers van nu vinden dat onaccep-

tabel.’

Kennis
Wie is de schuldige? Beide partijen 

maken fouten in dit conflict. Aan bei-

de kanten vallen doden, en aan beide 

zijden lijden mensen aan het steeds weer 

oplaaiende geweld. Het is onzin om te 

doen alsof de staat Israël foutloos is – net 

zo goed als het pure naïviteit is om te 

denken dat de Palestijnen alleen maar 

‘slachtoffers’ zijn.

Wat bij mij bleef haken van het onder-

zoek, is de geringe kennis van het verle-

den – en dus ook van het heden. Wat gaat 

dat betekenen voor de toekomst?

Denk bijvoorbeeld aan het drievoudige 

‘nee’ dat Arabische landen in 1967 uit-

spraken, en dat sindsdien nog altijd door 

Fatah, Hamas en de Islamitische Jihad ge-

koesterd wordt: nee tegen (de erkenning 

van) het bestaansrecht van Israël, nee 

tegen onderhandelingen met Israël en 

nee tegen vrede met Israël. De bekende 

kreet: ‘From the river to the sea Palestine 

will be free’ duidt nog altijd op de totale 

afschaffing van de staat Israël. 

Zoveel is zeker: een eenzijdige beant-

woording van de schuldvraag, brengt 

vrede geen stap dichterbij. «

Lieuwejan van Dalen

Wie is de schuldige?

Van tijd tot tijd wordt de vraag gesteld wie de schuldige is in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Het behoeft geen 
betoog dat de meningen daarover verdeeld zijn. De laatste jaren is er in ons land overigens wel een kentering waar te 
nemen. Lag de sympathie vroeger vooral bij Israël, tegenwoordig kunnen de Palestijnen rekenen op steeds meer steun.

Joodse symbolen

De opbouw van de staat Israël
De profetie van Ezechiël wordt door de schenker van de Menora bij de Knesset, Groot Brittannië, 

in verband gebracht met het ontstaan van de staat Israël. Dat is de reden waarom op de mid-

denpijler van de menora ook de opbouw van de staat wordt afgebeeld. We zien er mannen en 

vrouwen werken aan de ontwikkeling van het land. Tevens is ook een soldaat zichtbaar met zijn 

wapen in de hand. Op zijn schouder een klein kind.
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Profetie over de terugkeer naar het land
Ezechiël 37:9-11: ‘Profeteer tot de geest, 
profeteer, mensenkind en zeg tot de geest: 
zo zegt de Here HERE:  ‘kom van de vier 
windstreken, o geest, en blaas in deze 
gedoden, zodat zij herleven’. 
De profeet Ezechiël spreekt het volk Israël 
toe dat in ballingschap is weggevoerd. 
Jeruzalem is verwoest door Nebukadnezar 
(586 v.Chr.), de tempel ligt in puin. Het volk 
Israël is zonder menselijke kans op herstel 
tot een dal vol geraamten geworden. Dan 
verkondigt de profeet het heil, dat het volk 
zal herleven en mag terugkeren . De vier 
winden op de  afbeelding  zijn de vleugels 
van een engel die zijn hand uitsteekt 
naar de geraamten. Op de menora bij de 
Knesset, waarvan dit een onderdeel is, 
wordt de profetie in verband gebracht met 
het wonder van de staat Israël in 1948. Het 
woord van God is van kracht gebleven.

actueel

Zie, Ik open uw graven en zal u uit  
uw graven doen opkomen, o mijn volk,  

en u brengen naar het land Israëls. 

Ezechiël 37:12
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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.
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De betekenis van het land Israël  
in het Oude Testament
Israël ontvangt het land Kanaän, ten koste van eerdere bewoners. Wat voor doel heeft God daarmee, ook in 
relatie tot de rest van de aarde? Zijn alle beloften ten aanzien van het land vervuld, of nog niet? Hoe zit het 
met de eigen verantwoordelijkheid van het volk?

Mart-Jan Paul

focus

Het boek Genesis beschrijft de geschiedenis van de schep-

ping tot het ontstaan van de twaalf stammen van Israël. Na 

de vloed spreekt Noach een vervloeking uit over Kanaän 

(9:25). Uit de drie zoons van Noach ontstaan volken met 

een eigen woongebied. In de opsomming wordt nergens 

aandacht aan de grenzen besteed, behalve bij Kanaän: ‘En 

de grens van de Kanaänieten reikte van Sidon in de richting 

van Gerar tot aan Gaza, in de richting van Sodom, Gomorra, 

Adama en Zeboïm, tot aan Lasa’ (10:19). 

Land van de zegen
God roept Abram weg en leidt hem naar een ander land. Dat 

land blijkt Kanaän te zijn (12:5). Het land met de naam van 

de vervloekte moet het land van de zegen worden (12:3). 

Zoals Adam en de tuin van Eden model stonden voor de 

hele aarde in ongevallen toestand, zo staan Abram en het 

land Kanaän model voor de aarde in gevallen toestand. Van 

hieruit moet de aarde bereikt worden met de zegen.

In hoofdstuk 15 zegt God dat Abrahams nakomelingen 

vierhonderd jaar in een ander land zullen wonen, en daar 

onderdrukt worden, want eerder is de maat van de onge-

rechtigheid van de Amorieten (de bewoners van Kanaän) 

niet vol (15:13-16). De gave van het land aan de Israëlieten 

past in Gods rechtvaardige vergelding van het gedrag van 

de inwoners. Israël mag niet zomaar een volk verjagen!

Op den duur koopt Abraham een graf in Machpela (Gen. 

23). Dat is het enige stuk van Kanaän dat hij in bezit krijgt. 

Jakob vertrekt met zijn familie naar Egypte. Toch is er de 

verwachting dat latere generaties terug zullen keren (48:22; 

49:7,13). Jakob wordt na zijn overlijden in het familiegraf in 

Machpela bijgezet (50:13). Net voor zijn sterven laat Jozef 

zijn broers zweren zijn gebeente mee te nemen naar het 

beloofde land (50:24-25).

Verbond
God, de Eigenaar van de gehele aarde, wil met Israël een 

speciale relatie. Dat geeft Hij na de uittocht uit Egypte on-

der leiding van Mozes als boodschap aan het volk mee: ‘Nu 

dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn ver-

bond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoon-

lijke eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u 

zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk 

zijn.’ (Ex. 19:5-6) Blijkbaar is het de bedoeling via Israël in 

het beloofde land de andere volken te bereiken.

Afval en herstel
In het Overjordaanse neemt Mozes afscheid. Het boek 

Deuteronomium bevat zijn toespraken en is gericht op het 

wonen in het beloofde land. De vijf boeken van de Tora be-

schrijven de geschiedenis van het paradijs tot het beloofde 

land. Deuteronomium 28 bevat 14 verzen met zegeningen 

en 54 verzen met vervloekingen. Behalve het mislukken van 

oogsten, en de realiteit van allerlei ziekten, zal er verdrij-

ving uit het land plaatsvinden (28:36,41): ‘De HEERE zal u 

verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de 

aarde tot aan het ander eind van de aarde’ (vs. 64).

Mozes klaagt dat het volk geen hart heeft om de Heere te 

dienen (29:4), en de gevolgen zullen niet uitblijven. Toch 

is er herstel mogelijk na berouw (30:1-10). Daar klinkt ook 

de belofte dat God zelf het hart zal vernieuwen door het te 

besnijden. Dit is een genadegave waardoor de Israëlieten en 

hun nageslacht in staat zijn de Heere met een onverdeeld 

hart lief te hebben en te dienen.

De koningentijd
De boeken Koningen geven verklaringen voor het verlies 

van het land. De eerste negatieve stap is de splitsing van 

het rijk in het Twee- en het Tienstammenrijk (1 Kon. 11). 

De profeet Ahia vertelt de vrouw van Jerobeam: ‘De HEERE 

… zal hen verstrooien aan de overzijde van de rivier, omdat 

zij hun gewijde palen maakten om de HEERE tot toorn te 

verwekken.’ (14:15)

2 Koningen 17 geeft een terugblik op de wegvoering van 

het Tienstammenrijk. Als oorzaken worden de ongehoor-

zaamheid en de afgoderij genoemd.

Profeten
Ezechiël ontvangt een visioen over beenderen die bijeen-

gevoegd en daarna levend worden. Dit heeft betrekking 

op de terugkeer uit het ‘graf’ van de ballingschap, naar het 

beloofde land. Daarna is sprake van twee stukken hout die 

samengevoegd worden (37:15-23) en de belofte van een 

nieuwe koning David (37:24-28). Na de ballingschap is er 

weer toekomst in het beloofde land. 

In het boek Zacharia laten de gedeelten 12:1-9 en 14:1-2 

zien dat de volken optrekken tegen Jeruzalem. Toch blijft 

Jeruzalem bestaan. In 14:8 stroomt er water uit deze stad, 

net als de rivier in Ezechiël 47. Dan zal JHWH Koning zijn 

over heel de aarde (14:8). De volken komen naar Juda en 

Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Vergelijkba-

re vergezichten staan in Jesaja 2:1-5 en 60:1-14. Hoezeer 

het hier ook gaat over het deelhebben aan een geestelijke 

zegen, toch blijft het land een rol vervullen.

Ten slotte
Het Oude Testament kan getypeerd worden als het boek van 

de relatie tussen God, de mens en de aarde. In het grootste 

deel ervan gaat het over de relatie tussen God, het volk Isra-

el en het land Kanaän. Dat is geen doel op zichzelf, maar ook 

gericht op de andere volken en op heel de aarde. Het land is 

voor Israël essentieel om God te dienen. Alleen daar kunnen 

veel voorschriften en wetten in praktijk gebracht worden. 

Israël mag wonen in het beloofde land Kanaän. Slechts bij 

gehoorzaamheid is het verblijf daar gegarandeerd. God 

blijft de Eigenaar, die ook volken kan verjagen. In het geval 

van Israël is er ook de belofte van terugkeer. 

De vele beloften in het Oude Testament over het wonen in 

het land Kanaän worden op Gods tijd en wijze vervuld. Dit 

is mogelijk wanneer Hij niet handelt naar de zonden van de 

inwoners, maar genade schenkt. Hij kan en wil de beloften 

door het werk van Christus vervullen: ‘Want zovele beloften 

van God als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen’ 

(2 Kor. 1:20). Dat wil zeggen dat de beloften door Hem gega-

randeerd worden (vgl. het ‘bevestigen’ in Rom. 15:8). 

Ook de terugkeer van Joden naar het land in de afgelopen 

periode mogen we in dit perspectief bezien, hoezeer de 

geestelijke vernieuwing nog uitgebleven is. Voor christenen, 

in een tijd van milieucrisis en klimaatcrisis, is verder van be-

lang dat er blijkens het Oude Testament goddelijke normen 

gelden voor onze omgang met het land en de aarde. «

Zie verder: Hendrik J. Koorevaar and Mart-Jan Paul (red.), 

The Earth and the Land. Studies About the Value of the Land of 

Israel in the Old Testament and Afterwards, Berlijn 2018.

Prof. dr. M.J. Paul is onder meer hoogleraar Oude Testament 

aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

Het land is essentieel om God te dienen

De Nebo

Uitzicht vanaf de berg Nebo, waar Mozes het beloofde land gezien 
heeft (Deut. 34)
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Albert Groothedde

contact met Jeruzalem

Het werk van het Centrum voor Israëlstudies wordt gety-

peerd met drie kernwoorden: luisteren, dienen en getuigen. 

In een serie artikelen ga ik in op de historie, theorie en 

praktijk van het getuigen onder het Joodse volk. 

In deze vijfde aflevering maak ik een stap richting de prak-

tijk van het getuigen onder het Joodse volk. Ik formuleer, 

op basis van gegevens die in de eerdere afleveringen zijn 

aangereikt, vier aandachtspunten. Deze aspecten moeten 

voorkomen dat we vervallen in getuigen ‘naar eigen zin en 

mening’.

Heilshistorisch besef
Het eerste aandachtspunt: te vaak ontbreekt het christe-

nen aan inzicht dat we het heil indirect te danken hebben 

aan Israël. Het ontbreken van een dergelijk besef baant de 

weg voor geestelijke hoogmoed. Het is iets waar de apos-

tel Paulus niet-Joden uitdrukkelijk voor waarschuwt (Rom. 

11:20-21). 

Het ontbreken van dit besef vormt een van de redenen dat 

sommige christelijke organisaties decennialang onbekom-

merd durfden te spreken over ‘Jodenzending’. Alsof evange-

lieverkondiging onder het Joodse volk principieel gelijkstaat 

aan zending onder onwetende heidenvolken. Kun je van het 

Joodse volk zeggen dat het onwetend is? (vgl. Rom. 9:4-5). 

Is de God van Abraham, Izak en Jakob ook niet de God tot 

Wie we als christenen onze gebeden richten? 

Jodenzending ontkent bovendien het feit dat we het Oude 

Testament ontvangen hebben van het Joodse volk en dat 

onze Heiland een religieuze Jood was. Het is hierom meer 

dan terecht dat na de Tweede Wereldoorlog een groeiend 

aantal kerken en organisaties afscheid heeft genomen van 

de term Jodenzending.

Het betekent ook dat we bij ons nadenken over getuigen 

onder het Joodse volk de bijzondere positie van het Joodse 

volk in Gods heilsplan blijvend willen honoreren. Het is 

principieel onjuist om je als christen de bijzondere positie 

en opdracht van het Joodse volk in Gods heilsplan met deze 

wereld zonder meer toe te eigenen of je zelfs als gelovige 

heiden te verheffen boven het Joodse volk.

Historische schuld
Het tweede punt, de eeuwenlange ontkenning en verwer-

ping door christenen van de blijvend bijzondere positie van 

het Joodse volk in Gods heilsplan (de vervangingstheologie) 

heeft consequenties. Het kleurde de christelijke houding 

ten opzichte van het jodendom; het legitimeerde pogroms, 

kruistochten en andere verschrikkelijke misdaden.

Deze verschrikkelijkheden verklaren waarom de meerder-

heid van het Joodse volk christenen en Jezus de Messias 

tot op de dag van vandaag wantrouwt. De pijn en frustratie 

uit het verleden ligt bij veel Joden nog steeds dicht aan de 

oppervlakte. 

De invloedrijke Joodse geleerde Mozes Maimonides (1138-

1204) schrijft treffend: ‘Kan er een groter struikelblok zijn 

dan het christendom? […] Het christendom zorgde ervoor dat 

de Joden door het zwaard werden gedood en de resterende 

Joden werden verstrooid en vernederd.’ 

Een gevolg hiervan is dat van een voorbereide aarde voor het 

zaad van het Evangelie vaak geen sprake is. Tot deze verdrie-

tige consequentie van ‘christelijk’ optreden hebben we ons te 

verhouden, richting God en richting het Joodse volk.

Getuigen in dienst van God

“Als je niet in Nederland woont of leeft, waar haal je de 

gotspe vandaan om mee te doen aan dingen die jou niet 

aangaan.” Het was de reactie van een Nederlandse inwoner 

van Israël, op het bericht dat Nederlanders in het buiten-

land komend voorjaar mogelijk kunnen deelnemen aan de 

Provinciale Statenverkiezingen. Uiteraard kunnen ze daarbij 

niet stemmen op kandidaten voor één van de Provinciale 

Staten – ze wonen immers niet in één van de provincies – 

maar ze kunnen met hun stem wel de samenstelling van het 

zogenaamde kiescollege van niet-ingezetenen bepalen. En 

daarmee invloed uitoefenen op de vorming van de Eerste 

Kamer.

Wat mij triggerde in deze reactie was de onderliggende 

gedachte: wees voorzichtig met het innemen van standpun-

ten over situaties elders in de wereld die niet tot je eigen 

directe context behoren. Die neiging bestaat zeker als het 

gaat om oorlogen en conflicten. Nog los van het feit dat het 

aan de bestaande situatie ter plekke vaak weinig verandert, 

verliezen we de vaak politieke complexiteit nog weleens uit 

het oog.

Helemaal spannend wordt het als er ook theologische 

argumenten mee gaan spelen. Dat geldt zeker in het Israë-

lisch-Palestijnse conflict. Want hoe moet je omgaan met die 

kleine strook land die God ooit aan Abraham en zijn nage-

slacht beloofde? Veel moslims zijn er heilig van overtuigd 

dat er geen Joodse staat kan en mag bestaan in het gebied 

dat ooit door de islam veroverd is. En aan de andere kant 

wordt door sommigen in Israël op grond van Gods belofte 

het recht – of zelfs de plicht?! – geclaimd om het hele land 

voor zichzelf in bezit te nemen.

Ik wens het deputaatschap van mijn christelijke gerefor-

meerde zusterkerken wijsheid toe bij de bezinning op de 

thematiek van het land en zie met belangstelling uit naar 

de uitkomsten ervan. Ondertussen blijf ik doorbidden dat 

Joden en Palestijnen naast en met elkaar zullen kunnen 

wonen. Om vrede langs de grenzen, vrede op de straten, 

vrede in de harten.  «

Jacco Overeem

Naast en met elkaar

column

Ds. C.J. Overeem is hervormd predikant 
te Woerden en bestuurslid van het CIS.

Missio Dei
Een derde aandachtspunt. Een consequentie van de verwer-

ping van de tweewegenleer (zie de vorige aflevering) is dat het 

Evangelie ook van levensbelang is voor een Jood.  Daarom: als 

we de Naam van Jezus verzwijgen in onze contacten met het 

Joodse volk, onthouden we hen het beste wat we als christenen 

te bieden hebben. 

Als het gaat om evangelisatie – de ander laten kennismaken 

met de Persoon en het werk van Jezus Christus – dienen we ons 

ondertussen in de theorie én de praktijk wel steeds weer bewust 

te zijn van het leidende principe van de Missio Dei. Ook evange-

lieverkonding onder het Joodse volk is primair Gods activiteit. 

Dat maakt bescheiden.

Als we God de leiding laten, komt evangeliseren, ook onder het 

Joodse volk, ten diepste neer op opmerkzaamheid en gehoor-

zaamheid. Het is horen en weten wat God van jou op dat moment 

in die context verlangt in werk en woord. Hiervoor is een innig 

gebedsleven onontbeerlijk.

Overigens, maar al te graag maken we het onszelf té gemakkelijk 

– we zwijgen gewoonweg – als het gaat om centraal stellen van 

Jezus Christus in onze contacten met de medemens – in Israël én 

in Nederland. Die houding verraadt de gesteldheid van ons hart. 

De Missio Dei praat onwil en ongehoorzaamheid niet goed.

Zoutend zout
Ten vierde, het is opvallend dat Paulus en de andere Bijbelschrij-

vers gelovigen er zelden toe oproepen om het spreekwoordelijke 

sinaasappelkistje te beklimmen of de koffers te pakken en actief 

elders als zendeling aan de slag te gaan. Ook in de na-apostoli-

sche tijd was planmatige zending door christenen eeuwenlang 

ongebruikelijk. 

Wat was dan hét recept voor de ongekende groei van het aantal 

volgelingen van Christus, uitgerekend in de eerste eeuwen? 

Weerspiegel je Zaligmaker op de plek waar God je heeft ge-

plaatst. Leg in die gegeven context als christen vrijmoedig getui-

genis af van je geloof, in daad en woord.

Kortom, zending is principieel niet iets wat we delegeren. Iedere 

christen is van nature een geroepen zendeling of evangelist. De 

Heere geeft u in Nederland en mij in Israël een ‘lokale’ opdracht: 

wees een lichtend licht en een zoutend zout in je directe omge-

ving en sta daarbij open voor concrete aanwijzingen van Hoger-

hand (vgl. Hand. 13:2 en Hand. 16:6-10). «

Dit de vijfde aflevering in een serie artikelen over getuigen onder 

het Joodse volk.

Drs. A. Groothedde werkt voor 

het Centrum voor Israëlstudies in 

Jeruzalem.

Onze Heiland was een religieuze Jood

Een al te programmatische aanpak van zending en evangelisatie miskent de fundamentele idee dat de 
verspreiding van het heil principieel Gods zaak is.

Interieur van de Hurva-synagoge in Jeruzalem
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De Israëliet dankt met daad en woord. De 

daad: hij komt met een mand met eerste-

lingen naar het heiligdom. Met ‘eerste-

lingen’ wordt het eerste én beste van de 

oogst bedoeld. Een deel van de oogst, dat 

de hele oogst representeert. 

Het beste en mooiste
Wij zeggen wel eens: ‘Het gaat om het 

gebaar’. Dan stelt wat je geeft vaak niet 

zoveel voor, maar je wilt er in elk geval 

wel wat mee laten zien. De eerstelingen 

laten dank en toewijding zien, het erken-

nen van God als Gever en Hem eren met-

terdaad. Met een klein deel van de oogst, 

maar vanaf het begin legde de boer al het 

beste apart. 

Ik hoorde eens van een vrouw dat ze de 

mooiste munten altijd apart legde voor 

de collecte. Daar was ze in de week dus al 

mee bezig. Die munten zijn in de winkel 

niet meer waard dan vuile, lelijke. Toch 

is het sprekend dat ze voor God juist het 

beste wilde geven.

De Joodse geleerde Maimonides zegt: 

Alles wat voor God is zou het beste en 

mooiste moeten zijn. Een huis van gebed 

moet mooier zijn dan je eigen woning. Als 

je de hongerige eten geeft moet je het 

beste van je tafel geven. Zoals geschre-

ven is: ‘de eerste keus is voor de Here.’ 

(Lev. 3:16)

Ik
De Israëliet voegt woorden bij zijn daad. 

Plechtig verklaart hij: ‘Ik verklaar voor de 

HERE dat ik gekomen ben in het land dat 

de HERE gezworen heeft ons te geven.’ Hij 

dankt voor de gave van het land; dat is de 

gave áchter de gaven in de mand. En waar 

je dan hoogstens zou verwachten ‘wíj zijn 

gekomen’, of ‘onze vaderen zijn gekomen’, 

zegt de Israëliet: ‘ík ben gekomen’.

De rabbijnen hebben gezegd: ‘In elke 

generatie moet ieder individu zichzelf 

zien alsof hij persoonlijk uit Egypte is 

gekomen’ (Misjna Pesachim 10:5; vgl. 

Deut. 5:3). Zo is elke Israëliet schakel in 

een keten die al heel lang is en ook nog 

wel veel langer zal worden. ‘Jood-zijn is 

weten dat de geschiedenis van ons volk 

in ons voortleeft’ (rabbi Jonathan Sacks).

Gedenken en danken
De samenvatting van de geschiedenis 

die we hier lezen is heel bekend in het 

jodendom – niet meer van het aanbie-

den van de eerstelingen, die immers 

niet meer kan plaatsvinden zonder de 

tempel, maar door hoe Deut. 26:5-9 

tijdens de Pesach-maaltijd gebruikt wordt 

om het oerverhaal van Israël weer te 

geven. Waarom wordt daarvoor niet een 

gedeelte uit Exodus gebruikt? Daar zijn 

verschillende antwoorden op gegeven: 

1) Kortheidshalve: deze samenvatting is 

kort en krachtig. 2) Het laat zien hoe je de 

geschiedenis moet verhalen: op een exis-

tentiële, persoonlijk betrokken manier. 3) 

Gedenken en danken zijn zo verbonden. 

4) Deze tekst begint nog een stap eerder 

dan in Egypte, in nog een ander ‘vreemd 

land’.

Geen verheffend verhaal
Ja, het begint met: ‘Mijn vader was een 

verloren Syriër’ – aldus de HSV. De NBV 

heeft: ‘een zwervende Arameeër.’ Hier 

staat niet een roemrijke naam, maar 

veeleer een negatief klinkende aandui-

ding.

Opvallend is dat in het jodendom deze 

woorden geïnterpreteerd zijn als: de Ara-

meeër Laban probeerde mijn vader Jakob 

te gronde te richten – waarbij ook het 

nodige is gezegd over hoe de Arameeër 

minstens zo’n dodelijke bedreiging was als 

Egypte. Dat is een nogal onwaarschijnlijke 

vertaling, die ondertussen wel duidelijk 

maakt dat we een gevoelig punt raken.

Je hebt geen hoge komaf, als je moet 

zeggen dat je vader een zwervende 

Arameeër was. Een buitenlander, een 

nomade, zonder eigen, vaste plek. Bij 

‘zwervend’ en ‘verloren’ kun je denken 

aan Ps. 119:176, ‘Ik heb gedwaald als een 

verloren schaap.’

Het zou over Abraham kunnen gaan, die 

zegt dat God hem ver van zijn verwanten 

liet rondzwerven (Gen 20:14). Maar het is 

waarschijnlijker dat het over Jakob gaat, 

gezien het vervolg. Die had wortels in 

Aram en is daar groot en rijk geworden. 

Maar dat is geen verheffend verhaal. Des te 

bijzonderder dat zijn nakomeling een plek 

gekregen heeft in het goede land Israël!

Dat geldt nog meer als je denkt aan hoe 

Jakob ook nog eens afdaalde naar Egyp-

te, waar hij als vreemdeling verbleef. 

Juist daar werd Israël als volk geboren. 

Groeide het, tegen de verdrukking in. De 

Egyptenaren maakten de Israëlieten het 

leven onmogelijk. Toen riep het volk tot 

God, en Hij verloste hen. ‘En Hij bracht 

ons naar deze plaats en gaf ons dit land.’

Gespreksvragen: 

1.  De Israëliet moest het eerste en beste 

aan de HERE geven. Moeten wij dat 

ook? Zo ja, op wat voor manier dan?

2.  Wat zegt het ons dat de Israëliet 

niet zozeer voor de vruchten, maar 

vooral voor het land dankt? En dat 

hij niet zozeer God als Schepper 

en Onderhouder, maar vooral als 

Verlosser dankt?

3.  Waarom moeten ook vreemdelingen 

kunnen delen in de vreugde? Wat 

zegt dat óns? (zie ook Ex. 22:21, 23:9,  

Lev. 19:34, 23:22, 25:35, Deut. 10:19; 

Matt. 25:35,38)

En Hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land dat overvloeit van 

melk en honing. En nu, zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat 

U, HEERE, mij gegeven hebt, gebracht.

Dan moet u ze neerzetten voor het aangezicht van de HEERE, uw God, […] en u ver-

blijden over al het goede dat de HEERE, uw God, aan u en uw gezin gegeven heeft;  

u, de Leviet, en de vreemdeling die in uw midden is.

Deuteronomium 26:9-11 (HSV)

Aart Brons

Inclusief vreemdelingen
‘En nu, zie, ik heb de eerstelingen van de 

vruchten van het land dat U, HERE, mij ge-

geven hebt, gebracht.’ Het ‘ons’ gaat over 

in ‘ik’, waarmee de spreker zichzelf ziet 

als ontvanger van het land, direct, ook al 

lagen daar eeuwen tussen. Hij is door God 

bevrijd en thuisgebracht. En hij verblijdt 

zich over al het goede – met, zoals dat 

in de Bijbel gaat en hoort, ‘gedeelde 

vreugde’ (vs. 11). Daarbij valt op dat dan 

met name ook de vreemdeling daarbij 

mag meedoen. Israël was immers zelf 

vreemdeling in Egypte?! Dan moet er in 

het land dat God zijn volk zo wonderlijk 

en genadig gegeven heeft, toch ook wel 

plaats zijn voor wie er als ‘iemand van 

elders’ vertoeft? «

Ds. A. Brons is secretaris van het deputaat-

schap Kerk en Israël

Hij gaf ons dit land
Het aanbieden van de eerstelingen is een soort ‘dankdag voor het gewas’. Wat dan opvalt is dat er dan niet zozeer 
gedankt wordt voor de eerstelingen zelf, de oogst, de wasdom, zon en regen te rechter tijd – dus de dingen van de 
schepping, de natuur. Het gaat hier ook niet over de Here als Schepper en Onderhouder, maar als Verlosser. De Israë-
liet dankt vooral voor het land waar de HERE hem gebracht heeft. Dat maakt de dank en de vreugde, de verwondering 
en de afhankelijkheid des te dieper, ‘grondiger’.

In elke generatie moet  
ieder individu zichzelf zien 

alsof hij persoonlijk uit  
Egypte is gekomen

samen luisteren
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Het land van de belofte  
in het vroege christendom
De christelijke interpretatie van de Bijbelse landbelofte is een complex onderwerp. Dat  heeft allereerst te 
maken met het feit dat de oudtestamentische passages over de belofte van het ‘land’ niet in alle opzichten 
een eenduidig beeld opleveren. Enerzijds is onbetwistbaar dat de landbelofte als een rode draad door het hele 
Oude Testament heen loopt. Anderzijds is er geen eenstemmigheid over het antwoord op de vraag waar de 
grenzen van het ‘land’ zouden moeten lopen en onder welke voorwaarden de belofte in vervulling zou kunnen 
gaan. Daar komt bij dat Joden en christenen het Oude Testament respectievelijk de Tenach vanuit verschillende 
hermeneutische (uitlegkundige) sleutels lezen.

Gerard Rouwhorst

kijk op Israël

Wat het thema niet alleen complex maar ook gevoelig maakt 

is dat het voor vrijwel alle Joden – zowel religieuze als 

seculiere – op een speciale manier verbonden is met Joodse 

identiteit. Voor christenen is dat veel minder of op een ande-

re manier het geval. En uiteraard kan de hele vraag niet los 

worden gezien van het bestaan van de staat Israël en van het 

schijnbaar uitzichtloze conflict tussen Israëli’s en Palestijnen.

Dit alles kan Joden en christenen in de verleiding brengen 

om het thema maar te mijden. Maar wanneer je een serieuze 

dialoog met elkaar wil aangaan, kan het mijden van gevoelige 

thema’s uiteindelijk niet de oplossing zijn. Je zult over zulke 

thema’s met elkaar in gesprek moeten gaan. Dat houdt in dat 

je elkaars opvattingen kent en weet wat de achtergronden 

daarvan zijn. Voor de christelijke interpretatie betekent dit 

dat je niet om het vroege christendom heen kunt. Daar ligt 

de basis van veel gangbare opvattingen die tot op dag van 

vandaag bepalend zijn voor wat veel christenen vinden. 

Voorafbeelding hemels vaderland
Laten wij beginnen met het Nieuwe Testament. Daarin is 

maar heel weinig over het thema van het ‘land’ te vinden. 

Feitelijk is er maar één geschrift waarin het uitdrukkelijk 

aan de orde komt en dat is de Hebreeënbrief waar het wordt 

geïnterpreteerd als een voorafbeelding van de sabbatrust 

in het hemelse vaderland en het ‘land’ dus geestelijk wordt 

verstaan (11: 13-16).

In de rest van het Nieuwe Testament is het land geen issue. 

Het is duidelijk dat Jezus een bijzondere band had met het 

‘land’ en de aarde van de regio, Galilea, waar Hij rondtrok. Dat 

blijkt met name uit de parabels (gelijkenissen), maar nergens 

beschouwt hij dat land als het ‘Beloofde Land’.

Opmerkelijk is ook dat Paulus nooit over het land van de 

belofte spreekt. Nu zou je kunnen zeggen dat dat niet zo 

vreemd is omdat in de tijd waarin Jezus en Paulus leefden, de 

tempel in Jeruzalem nog niet was verwoest en een groot deel 

van de Joden in het ‘land’ woonden. Toch blijft het merkwaar-

dig dat geen enkele aandacht aan het thema wordt besteed.  

Er wordt feitelijk noch iets positiefs noch iets negatiefs over 

gezegd en, met uitzondering van de Hebreeënbrief, wordt het 

ook niet vergeestelijkt.

Polemische interpretatie
De situatie verandert in de periode na het Nieuwe Testament. 

Verschillende factoren hebben daar aan bijgedragen. Ik noem 

in het bijzonder de verwoesting van de tempel in 70 na 

Christus en de opstand van Bar Kochba  (132-135 A.D.), die 

werd neergeslagen door de Romeinen. Beide gebeurtenissen 

hadden met name vérgaande gevolgen voor de Joden: zij 

hadden geen toegang meer tot Jeruzalem.

Door christenen werden ze vervolgens polemisch geïnter-

preteerd vanuit het perspectief van de christelijke vervan-

gingstheologie die pretendeert dat de Kerk de plaats heeft 

ingenomen van het Joodse volk. In dat kader kon het feit dat 

de Joden geen toegang meer hadden tot Jeruzalem en in de 

diaspora leefden worden geïnterpreteerd als een straf voor 

hun ongeloof (zo bijv. Eusebius van Caesarea, Demonstratio 

evangelica, Proemium 27 en elders).

Twee benaderingen
De vraag is wat deze ontwikkelingen betekenden voor de 

vroegchristelijke interpretatie van de Bijbelse landbelofte. 

Globaal genomen kunnen wij twee benaderingen onder-

scheiden:

a.  Enkele vroegchristelijke auteurs hielden vast aan de 

verwachting dat de landbelofte op een aardse manier in 

vervulling zou gaan Bekende representanten van deze 

opvatting zijn Justinus en Irenaeus. Hun visie houdt in dat 

wanneer Christus zal terugkeren, Hij Jeruzalem zal herbou-

wen en daar een aards rijk zal stichten voor de christenen 

die in Hem zullen geloven. Er is hier een zekere continuï-

teit met de oudtestamentische verwachtingen, maar het 

messiaanse Rijk is er niet meer voor de Joden, maar voor de 

christenen! Opvallend is ook dat het vooral om Jeruzalem 

gaat, niet zozeer om het hele land ‘Israël’. 

b.  De tweede benadering die vrij snel de overhand zal krij-

gen, houdt in dat de stad Jeruzalem, maar ook het ‘land’ op 

een geestelijke manier worden geduid, zoals dat ook in de 

Hebreeënbrief gebeurt. Een belangrijke representant van 

deze spirituele interpretatie is Origenes.

Heilige plaatsen
Er is daarnaast nog een andere ontwikkeling die hier moet 

worden vermeld en die in eerste instantie niet direct be-

trekking heeft op het ‘land’, maar op bepaalde plaatsen in 

en rondom Jeruzalem (met name Bethlehem) waar Christus 

had geleefd, gepredikt, was gestorven, begraven, verrezen, 

opgestegen naar de hemel. Op deze herinneringsplaatsen 

werden vanaf de vierde eeuw kerken gebouwd. Daardoor 

werden het heilige plaatsen waar van heinde en verre pel-

grims naar toe trokken. Er zijn talrijke verslagen van pelgrims 

bewaard gebleven waarin we uitvoerige informatie kunnen 

vinden over deze heilige plaatsen en over de  liturgie die daar 

werd gevierd. Het meest bekend is het reisverhaal van Egeria 

(einde vierde eeuw).

‘Heilig Land’
Wat valt uit dit alles af te leiden? Het betekent dat voor de 

christenen of de meerderheid van de christenen het toen-

malige Palestina een nieuwe betekenis kreeg als een land 

waaraan religieuze herinneringen waren verbonden en 

waar kerken en kloosters werden gebouwd. Dat betekende 

o.a. dat vanaf de vijfde eeuw christenen van het ‘Heilige 

Land’ begonnen te spreken. Met name Jeruzalem werd door 

christenen geclaimd als een ‘heilige stad’. En in de tijd van de 

kruistochten meende men de heilige plaatsen met militaire 

middelen tegen de moslims te moeten verdedigen.

Maar dit alles betekende niet dat het een land was waar chris-

tenen bij voorkeur zouden moeten wonen.  Daar komt bij dat 

het met name om de omgeving van Jeruzalem en Judea ging. 

In de meer noordelijke gebieden, Galilea, Caesarea, waren en 

bleven er belangrijke joodse centra.

Belofte
Twee dingen vallen bij dit alles op. De visie op het land is 

voor een deel gekleurd door een anti-Joodse vervangings-

theologie en bovendien sterk gericht op herinneringen uit 

het verleden. De vraag rijst wat de vroege christenen – maar 

ook de latere christenen – hebben gedaan met de belofte 

van het Land. Kan die voor hen alleen worden vervuld in het 

hemels vaderland, of toch ook, zoals de Joden verwachten, 

op zijn minst voor een deel op de aarde? «
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Origenes (Guillaume Chaudière, 1584)

Jeruzalem en de heilige plaatsen rond 600 (Madaba-kaart; mozaïek 
kerk in Madaba, Jordanië)

Irenaeus, zoals afgebeeld op een raam in de naam hem genoemde 
kerk in Lyon
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Israël is voor de gelovige Jood niet zomaar 

een land. Er zijn veel goede argumenten 

voor een Jood om in Israël te (gaan) wo-

nen. Na eeuwen van onderdrukking in veel 

landen, is de staat Israël een relatief vei-

lige plaats om te wonen. Naast veiligheid 

spelen de historische banden met het land 

ook een grote rol. Het stichten van een 

staat in het huidige Oeganda werd door de 

zionistische beweging indertijd dan ook 

direct afgewezen. Voor veel Joden heeft 

het wonen te midden van een Joodse 

meerderheid daarnaast grote voordelen. 

Het is bijvoorbeeld veel makkelijker om de 

sjabbat te houden, als het openbare leven 

zich daar op aangepast heeft.

Maar het belangrijkste argument is voor 

velen het religieuze argument: wonen in 

Israël is wonen in het door God gegeven 

land. Hij heeft alle volken een land ge-

geven en aan Zijn verbondsvolk het land 

Kanaän. Door te wonen in Israël voeg je 

je als Jood naar de wil van God. Ergens 

raakt dit gevoel zelfs liberale en seculiere 

Joden. Israël niet zomaar een land, niet 

zomaar een staat. 

Gesprek en belijdenis
Als Centrum voor Israëlstudies hebben 

we sinds de oprichting een werker in 

Jeruzalem wonen. Zelfs decennia voor  

de oprichting van het CIS heeft een CGK- 

predikant er gewoond. En dat is niet 

zonder reden.

De belangrijkste reden is niet dat het 

voor ons als christenen een heilige stad 

of een heilig land is. Onze Heiland, Jezus 

Christus heeft er geleefd, is er gestorven, 

begraven én opgestaan. Zeker. Een reis 

naar Israël en Jeruzalem doet wat met 

ons en helpt ons zeker om de Bijbel beter 

te begrijpen. Toch ligt er niet de roeping 

om er daarom zelf te gaan wonen.

Er zijn diverse pragmatische redenen 

waarom we iemand uitzenden naar Jeru-

zalem. Het is immers makkelijker om in 

Jeruzalem met een brede schakering aan 

Joodse religieuze vertegenwoordigers in 

gesprek te zijn dan in Nederland, waar de 

Joodse gemeenschap klein is en minder 

divers. Ook staat er veel minder span-

ning op het getuigend gesprek rondom 

de Schrift dan dat het in Nederland het 

geval is (om begrijpelijke, historische 

redenen overigens). In Jeruzalem zitten 

we dichter bij het vuur. Door aanwezig te 

zijn in Jeruzalem belijden en erkennen 

we dat God trouw is aan Zijn verbond met 

Israël. Na vele eeuwen van diaspora heeft 

Hij het volk waarmee Hij Zijn verbond 

sloot, teruggehaald naar de plaats die Hij 

hen heeft gewezen. Ezechiël 36:24,26: 

“Ik zal u uit de heidenvolken halen en u 

uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal 

ik u naar uw land brengen. (…) Dan zal ik 

u een nieuw hart geven en een nieuwe 

geest in uw binnenste geven (HSV).”Ove-

rigens haast ik mij om te zegen dat dit 

een theologische uitspraak is en geen 

politieke uitspraak. In de staat Israël en 

de Palestijnse gebieden wonen immers 

ook al eeuwenlang andere volken.

Opvolger
Voor ons als protestanten is de hele 

aarde Gods eigendom. Jeruzalem en haar 

inwoners zijn in zichzelf niet heiliger dan 

andere plaatsen en volken. Maar het is 

wel de stad en het land waar Hij Israël wil 

laten wonen. En daarom is het goed dat we 

als gelovigen uit de volken daar present 

zijn. En daarom zoeken we ook een opvol-

ger voor drs. Albert Groothedde als hij in 

augustus 2023 DV weer terugkomt. «

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

Waarom een collega  
         in het heilige land woont…

Joan Bonhof

samen werken

Jaren geleden vroeg ik aan een (liberale) Israëli die verhuisd was naar Nederland, waarom hij sinds zijn verhuizing de 
sjoel is gaan bezoeken. Hoewel hij erkende dat de hang naar zijn roots een rol speelde, gaf hij aan dat hij vroeger door 
het wonen in het heilige land al aan een belangrijke religieuze verplichting voldeed … Die dus nu gecompenseerd 
moest worden.


