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Van de redactie
In het tweede nummer van jaargang 58 staat het verbond van God centraal. Het verbond dat Hij sloot met Israël en waarin de volken mogen
delen. Nu heeft het verbond, zeker in het kerkelijk denken, altijd vragen
opgeroepen. Het is in de Bijbel namelijk nogal eens vernieuwd. Zo is te
spreken over het verbond met Abram, Mozes en over het door de profeten
aangekondigde Nieuwe Verbond. Dat laatste is volgens het Nieuwe Testament van kracht geworden in Christus. Hoe verhouden die in de Bijbel
genoemde verbonden zich tegenover elkaar. Vormen ze een eenheid?
Waarin bestaat deze dan? Waarin onderscheiden ze zich van elkaar?
En… hoe zit het met de aan zo’n verbond verbonden beloften en geboden? Vragen te over met veel daarop gegeven verschillende antwoorden.
In de artikelen in dit nummer worden wat antwoorden gegeven, zoals in:
De Schriftstudie door ds. Florimco van
der Rhee. Hij neemt ons mee naar de
brief aan de Hebreeën. Zijn studie heeft
als titel Een nieuw verbond. Jezus wordt
beschreven als de hogepriester van een
nieuw verbond, waarmee de profetie
uit Jeremia 31 in vervulling is gegaan.
Betekent dit nu een verbreking van
Gods relatie met Israël? Heeft de kerk nu
de plaats van Israël binnen het verbond
overgenomen? Spannende vragen, want
niets minder dan de trouw van God
staat op het spel.
Het tweede deel van het artikel ISRAËL
UNIEK – waarom Israël (niet) bijzonder is – van ds. Aalt Visser. Het
artikel is als rede uitgesproken op een
studiedag van de Gereformeerde kerken
Vrijgemaakt te Kampen. Hij geeft onder
het kopje ‘Oud en nieuw verbond ‘het

onderscheid aan tussen het Abrahamitische en het Mozaïsche verbond, zoals
dat door dr. M.J. Paul in een studie is
beschreven. Ook de positie van de ‘wet’
wordt hier ter sprake gebracht. In zijn
bijdrage zegt hij ook wezenlijke dingen
over de binnen het verbond aan Israël
gegeven landbelofte.
Het reisverslag Onopgeefbaar verbonden! van ds. Frans Borsje. Het Centrum
voor Israëlstudies verzorgde een predikantenreis Israël. Het ‘onopgeefbaar
verbonden’, zoals de Protestantse Kerk
van Nederland de relatie met Israël
verwoordt, stond centraal. Zo’n reis
confronteert je tegelijk ook met de spanningsvolle werkelijkheid van het leven
in Israël. Breuklijnen die veel vragen
opwerpen en tot blijvende bezinning
oproepen werden zichtbaar en voelbaar.

Bij de foto op de voorpagina

Bijbelse bomen en planten.
De olijfboom neemt in Israël nog steeds een grote plaats in. In de bijbel wordt de boom al in het
zondvloedverhaal genoemd. De duif, die als de wateren gezakt zijn naar de ark van Noach terugkeert,
draagt in zijn snavel een olijfblad. Als gevolg daarvan zijn zowel de duif als het olijfblad universele
symbolen van vrede en vriendschap geworden. De vrucht van de boom, de olijf, wordt in het najaar
geoogst. De door persing verkregen olijfolie werd in Bijbelse tijden om zijn zuiverheid gebruikt bij de
zalving van koning, priester en profeet. De boom voorzag een hele familie van vetten. De olie werd
voor allerlei doeleinden gebruikt: om spijzen mee te bereiden, tijdens het offeren, als brandstof voor
lampen, als versteviging van haar en huid, als medicijn. De olijfboom groeit heel langzaam en kan
erg oud worden. Het intens gele hout wordt tegenwoordig nog veel gebruikt voor houtsnijwerk.

Een nieuw verbond
Ds. Florimco van der Rhee
De kerk is niet in de plaats van het volk Israël gekomen. Wie een
beetje bekend is met het werk van het deputaatschap kerk en
Israël zal niet vreemd opkijken van zo’n zin. Toch is het de vraag of
Hebreeën 8 ons niet dwingt tot herziening van dit standpunt.

de Hebreeënbrief in ogenschouw te
nemen.1
Centraal in dit bijbelboek staat de
bemoediging en aansporing aan de
lezers om te volharden in het geloof.
Vermoedelijk zijn die als eerste gericht
geweest aan christenen met een Joodse
afkomst. Ze dreigen af te haken,
doordat hun omgeving het hen niet
gemakkelijk maakt te geloven in Jezus
als de gekomen Messias. De auteur
laat dan ook uitvoerig zien dat ze niet
moeten terugvallen in een Joodse wijze
van leven en geloven. Hij doet
dat door het unieke van Jezus te
Als hij spreekt van een nieuw (verbond),
benadrukken.
heeft hij daarmede het eerste voor verJezus is hoogverheven boven
ouderd verklaard. En wat veroudert en
de engelen (Hebr. 1:4). Toch is
verjaart, is niet ver van verdwijning.
Hij ons in alles gelijk geworden
om een barmhartig hogepriester
te kunnen zijn (Hebr. 2:9 ev.).
tussen de jongste boeken van het Oude Willen we de rust van God binTestament en de oudste boeken van
nengaan, dan moeten we volharden
het Nieuwe Testament liggen enkele
in het geloof in die Hogepriester
eeuwen. Maar wezenlijker lijkt het ook
(Hebr. 3:12-14).
een kloof in inhoud te zijn. Kennelijk
Naar de ordening van
heeft God zich bedacht in de wijze
Melchizedek
waarop hij verbonden is aan mensen.
Christus is daarbij niet zomaar een
Maar in hoeverre verschilt het nieuwe
hogepriester. Hij is hogepriester naar de
dan werkelijk van het oude? En wat
blijft van het oude over, wanneer er iets ordening van Melchizedek (Hebr. 5-7).
Zoals Melchizedek in Gen. 14 plotsenieuws is gekomen?
ling opduikt (zijn afstamming is

De kerk in plaats van Israël?

Jongeren leren het al vroeg. De Bijbel
bestaat uit twee delen: het Oude en
het Nieuwe Testament. Wie navraag
doet naar het verschil tussen die twee
kan het antwoord krijgen dat het Oude
Testament over het volk Israël gaat en
het Nieuwe Testament over Jezus en
de kerk. Een enkeling zal zelfs weten
te melden dat je voor het woord ‘testament’ ook ‘verbond’ kunt lezen.
Daarmee lijkt een diepe kloof te gapen
tussen oud en nieuw. Een kloof in tijd:

Schriftstudie
n.a.v.
Hebreeën 8:13

Hebreeënbrief
Als een van de kroongetuigen voor de
1 Er is discussie over de aard van het bijstelling dat de kerk geen bijzondere
belboek Hebreeën. Ik ga er in het vervolg
bemoeienis meer met Israël zou moeten
vanuit dat het om een brief gaat, zoals beargumenteerd door J. de Vuyst, De brief aan
hebben, wordt aangevoerd Hebreeën 8
de Hebreeën. Een woord van opwekking
vers 13. Voor een juist verstaan van dit
ingeleid en, voorzien van aantekeningen,
vers is het van belang het geheel van
vertaald, Kampen 1995, p. 11
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Ds. Florimco
van der Rhee

Vervangt
het nieuwe
verbond
in Christus
het oude
verbond met
Israël?

onbekend en we lezen niet over een
einde aan zijn koninklijk priesterschap), zo is ook Jezus gekomen. Ook
Hij verschijnt opeens als de van God
gezondene.
Het hogepriesterschap van Melchizedek is van hogere orde dan dat van
Aäron en Levi. Immers: Abraham
werd door Melchizedek gezegend en
alleen de meerdere kan de mindere
zegenen. Abraham eert Melchizedek
met geschenken. Het priesterschap van
Melchizedek is ook eeuwig van aard.
Tevens hoefde er slechts eenmaal een
offer gebracht te worden en werd het
bekrachtigd met een eed van God.
Al deze kenmerken zijn ook van toepassing op de hogepriester Jezus. Ook
zijn priesterschap is verhevener dan
het Aäronitische en levitische. Waar zij
dienst doen in een aardse tempel, doet
Jezus dienst in de hemel.

Jeremia 31

Jezus een tijdlang
beneden de engelen
gesteld nu met
luister en eer
gekroond

De auteur betrekt vervolgens in
hoofdstuk 8 dit verheven hogepriesterschap van Jezus op een lang citaat uit
Jeremia 31:31-34. Daarin wordt een
nieuw verbond aangekondigd. Met de
komst van Jezus ziet de Hebreeënschrijver deze belofte in vervulling gaan.
Waar het oude gekenmerkt wordt door
voorlopigheid, is het nieuwe verbond
de vervulling en verheerlijking van het
oude. Maar wel op zo’n manier dat er
sprake is van een heel
nieuw verbond. Vers 13
is te beschouwen als een
exegetische opmerking
bij het citaat uit Jeremia
31. Het trekt de lijn uit
de profetie door naar het
heden van de schrijver.
“Als God spreekt van een
nieuw verbond (nl. in
Jeremia 31), heeft Hij daarmee het eerste
voor verouderd verklaard. En wat oud is
verklaard en wat veroudert, staat op het
punt te verdwijnen.”
Onder de term ‘oude verbond’ moeten

we dus verstaan de wijze waarop
God zich aan mensen verbindt in de
tijd voorafgaand aan de komst van
Jezus. Hij deed dat door middel van
de tempeldienst met haar offers en
priesters.

Nieuw
Maar wat is nu eigenlijk het specifiek
‘nieuwe’ van het nieuwe verbond? Dat
wordt verwoord in het hart van het
citaat uit Jeremia 31. “Ik zal mijn wetten
in hun verstand geven en Ik zal die in hun
hart schrijven.” God belooft zijn wetten
rechtstreeks in de harten van de gelovigen te geven. Zij zullen in staat zijn
om vanuit zichzelf God te dienen en te
loven. Zij kennen God van binnenuit.
Daarbij worden hun zonden vergeven
en denkt God niet meer aan hun wetteloos gedrag.
Onder het nieuwe verbond is de tempel-, offer- en priesterdienst dus niet
meer nodig. Er is nu een vrije toegang
tot God, zonder dat daar bemiddeling
via mensen of instellingen voor nodig
is. Jezus is zelf de Middelaar. En zoals
in Hebr. 4:16 al vermeld wordt: wij
mogen met vrijmoedigheid naderen tot
Zijn troon.

Discontinuïteit
Wil deze tekst nu zeggen dat de kerk in
de plaats van Israël is gekomen? Anders
geformuleerd: vervangt het nieuwe verbond in Christus het oude verbond met
Israël? Niet zelden is deze conclusie wel
getrokken. Soms heeft dat geleid tot een
ronduit antisemitische tendens in kerk
en theologie.
Nu is het zeker zo, dat in Hebr. 8:13
het oude en nieuwe verbond tot op het
uiterste uit elkaar worden getrokken. De
discontinuïteit wordt sterk benadrukt.
Het nieuwe is zoveel beter dan het
oude, dat het oude zijn relevantie heeft
verloren. Alhoewel we niet weten of ten
tijde van het schrijven van deze woorden de tempeldienst in Jeruzalem nog
in ere was, blijkt hier wel dat deze niet
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langer nodig is als bemiddeling tussen
God en mens. Het oude zal daarom wel
snel verdwijnen.
Het is van belang dit te constateren.
Wie Jezus als de Messias leert kennen,
zal ook de ‘zwakheid en nutteloosheid’ (Hebr. 7:18) al meer inzien van
het oude verbond, dat in inzettingen
bestaat. Er kan dan ook geen sprake
zijn van een tweeërlei wijze van
behouden worden: voor Joden via het
onderhouden van de Mozaïsche wet

verbinding wordt verstoord door
zonde en ongerechtigheid. Aan de
zijde van het volk wordt het verbond voortdurend verbroken door
het zondigen naar de wet. Zowel in
het oude als nieuwe verbond is er
bloedstorting nodig ter verzoening
van de schuld. De wijze waarop dat
gebeurt verschilt. Maar de grondstructuur is hetzelfde.
(2) Nergens in de Hebreeënbrief
wordt afbreuk gedaan aan het
oude verbond, als zou het geen
instelling van God zijn geweest.
Het is en blijft Israël, dat met de
titel ‘volk van God’ benoemd
wordt. In het citaat uit Jeremia 31
wordt gezegd dat God het nieuwe
verbond zal sluiten met ‘het huis
van Israël en met het huis van
Juda’. Er is geen reden om aan
te nemen dat het hier om een
geestelijk Israël gaat. Integendeel:
Jeremia 31 spreekt verwachtingsvol over een hereniging van het
in ballingschap gevoerde twee- en
tienstammenrijk.

De hogepriester
in ambtsgewaad.
Christus wordt de
hogepriester van
een nieuw verbond
genoemd.

De hogepriester,
mozaïek in de
Verlosserkerk te
Istanbul

‘Wetten’

en voor gelovigen uit de heidenen
door het geloof in Jezus als de Messias. Dan wordt tekort gedaan aan het
unieke en verhevene van Jezus’ hogepriesterschap.

Continuïteit
Toch moeten we van de weeromstuit
niet uit het oog verliezen dat er ook
sprake is van een grote mate van
continuïteit. Die is op drie punten te
merken.
(1) De structuur van het heilswerk van
God is in zowel het oude als nieuwe
verbond gelijk. Er is sprake van een
verbond, dat God heeft opgericht.
Daarin zoekt Hij zijn volk. Deze
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(3) Een belangrijke vraag is de vraag om
welke wetten het nu eigenlijk gaat
in vers 10. Welke wetten worden er
in het hart van Israël geschreven?
Barry C. Joslin grijpt daarvoor terug
naar Hebr. 7:12: “als het priesterschap
verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet
plaats”.2 Hij onderscheidt vervolgens
twee mogelijkheden van uitleg. De ‘no-correspondence
view’ vertaalt het woord
‘wetten’ in Hebr. 8:10
ook wel met ‘instructie’ of
‘Gods wil’. Dan gaat het om
een innerlijk werk van God,
dat tot gehoorzaamheid
2 B.C. Joslin, Hebrews, Christ, and the
Law: The Theology of the Mosaic Law in
Hebrews 7:1-10:18, Eugene 2009

De hogepriester
bij de ark van het
verbond

De kerk is
dus niet
in de plaats
van Israël
gekomen.

Hebreeën uit de
19e eeuw voor
Christus

brengt, maar zonder relatie met de
Mozaïsche wetten van het oude
verbond.
Joslin uit op deze visie de nodige
kritiek. Allereerst is onduidelijk hoe
het kan dat bij gebruik van hetzelfde
Griekse woord (nomos) zowel hier als
elders in Hebreeën hier een andere,
meer overdrachtelijke betekenis zou
hebben. En dat terwijl de schrijver zelf
geen indicatie geeft dat het om een
ander soort wet zou gaan. Er zou dan
dus sprake zijn van een inconsistent
gebruik van het woord ‘nomos’. Verder
blijft het meervoud ‘wetten’ (nomous)
in 8:10 dan onverklaard.
Het is dan ook beter om in 8:10 wel
een directe relatie te zien met de Mozaïsche wetgeving. Joslin stelt dat het juist
de belofte van het nieuwe verbond is,
dat deze wetten nu worden geïnternaliseerd. Dat wil zeggen: de gelovige krijgt
ze in het hart geschreven en is in staat
er van harte naar te leven. De verandering van de wet (vgl. 7:12) bestaat dan
uit zowel deze internalisatie, als ook
de vervulling van de wet in Christus.
De wetten aangaande priester- en offerdienst zijn vervuld in het verhevener
hogepriesterschap en het volkomen
offer van Christus en zijn daarom niet
meer van kracht voor de gelovigen.
Maar nergens in Hebreeën blijkt dat de
wet als zodanig (en daarmee het oude

verbond met Israël) vervallen moet
worden verklaard.

U-bocht
David L. Allen onderschrijft deze visie
van Joslin en voert die nog een stap
verder. Zoals blijkt uit het citaat uit Jeremia 31 zal het nieuwe verbond worden
opgericht met Israël en Juda. Dat ook
de heidenen mogen meedoen, blijkt in
de profetieën uit teksten als Jes. 55:3-5,
waar de Zoon van David de vorst en
gebieder voor de volken zal zijn.
Allen leest dit gedeelte dan ook in
samenhang met Romeinen 11, waar
duidelijk wordt dat de heilsgeschiedenis
door God bestuurd een u-bocht maakt.
Door de afwijzing van Jezus als de Messias aan Joodse zijde is het heil naar de
heidenen gegaan. Er blijft echter een
levende verwachting dat het weer zal
terugkeren naar Israël.
Dat geldt niet minder voor een tekst
als Hebr. 8:13. De bepalingen van het
oude verbond mogen dan weliswaar
niet ver zijn verdwijning vanwege hun
krachteloosheid, ook in het nieuwe
verbond gaat Israël voorop.
De kerk is dus niet in de plaats van
Israël gekomen. Wel mag zij dienen
als teken voor Israël. Zij zal dat echter
alleen dan zijn, wanneer ze zelf leeft
vanuit de wet van God en haar Messias
en Verlosser Jezus.
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Israël uniek1 (2)
– waarom Israël (niet) bijzonder is –
Eerstelingen
Velen in Israël zijn al opgestaan tot dat
nieuwe leven. Laten we niet vergeten:
de kerk (van Christus) is ontstaan in
Israël en heeft aanvankelijk alleen uit
Joden bestaan. En de stroom van de
Geest die op Pinksteren begon onder
het Joodse volk met de erkenning dat
Jezus (Joshua) de Messias is, gaat door
tot de dag van
vandaag, al is
deze bij tijden
wel erg smal
en is het totale
aantal (Jezus als
de) Messiasbelijdende Joden
in onze tijd nog
gering.
Volgens Paulus,
althans zo versta
ik hem, zijn
deze weinigen
niet alleen
exemplarisch
voor de ongelovige massa van Israël,
maar heiligen zij deze ook2. Dit is
een uiterst belangrijk gegeven. De
‘eerstelingen’ zijn zij van de grote
oogst die er aankomt. Maar ook de
Jood die niet in Jezus als de Messias
gelooft, is een geheiligd mens! In
dit verband schrijft Paulus: ‘En als de
eerstelingen – wat naar mijn overtuiging
gelezen moet worden als: degenen
onder Israël die als eerste Jezus als de
Messias belijden – heilig zijn, dan het deeg
ook, en als de wortel heilig is, dan de takken
ook” (vs. 16)
Messiasbelijdende Joden vormen zo
1 Deze ‘digitale bijdrage’ is de uitgewerkte
versie van de lezing zoals deze op 4 oktober
2013 in Kampen door Ds. A. Visser is
gehouden.
2 Zie Rom. 11:16
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Ds. Aalt Visser
met hun belijdenis dat Jezus de Christus is, mede het wortelstelsel dat de hele
olijfboom draagt! Want: ‘U draagt de
wortel niet, maar de wortel u’.

Verbond als basis
Wat wordt er nu precies met die wortel
bedoeld? Dat is nog niet zo eenvoudig.
Wie die wortel zonder meer op Israël

Theologische
Universiteit
Kampen van de
Gereformeerde
Kerken aan de
Broederweg waar
ds. Aalt Visser
zijn lezing hield

betrekt als etnische entiteit loopt naar
mijn mening vroeg of laat vast met
andere gegevens uit de Schrift. Het
komt mij namelijk als on-Bijbels voor,
dat God zijn rijk bouwt op mensen, al
vormen zij het uitverkoren volk3.
De wortel waar Paulus over schrijft
acht ik daarom geen metafoor te zijn
voor het volk van God, maar voor
het verbond van God met zijn volk. In
het vervolg van dit hoofdstuk worden
immers de genadegaven van God en
zijn roeping – beide inherent aan het
verbond met Abraham – genoemd en
geroemd als basis van het bestaan van
Israël. De wortel is dus alles wat God
aan Abraham heeft beloofd in het
3 Vgl. voornoemde publicatie in Theologia
Reformata.

Ds. Aalt Visser

De reis van
Abram naar het
beloofde land

Zo blijft het
verbond met
Abraham
dus voor
Israël van
kracht.

kader van het verbond. Door die wortel
wordt Israël gedragen, evenals allen
die – verbonden met Israël – de God
van Israël en zijn Messias belijden. De
wortel draagt u!
Anders gezegd: “Zonder Israël geen
kerk”.4
Dit is naar mijn overtuiging een
‘theological
principal’ van
de eerste orde;
een Bijbels
basisprincipe
dat geen ruimte
laat voor enig
superioriteitsgevoel onder
christenen.5
Dat die wortel
niet los te denken is van de
Messias Jezus
of – zoals wel
beweerd wordt,
de Messias zelf
is, lijkt mij op
grond van een
breder theologisch verstaan
van de Schrift,
een aannemelijke gedachte. Uit Romeinen 11 valt dit
echter niet zonder meer op te maken.
U, zo zegt Paulus, bent als takken
die zijn afgehouwen van een wilde
olijfboom en ingeënt in de goede
olijfboom. Verheft u dan niet boven de
natuurlijke takken van de olijfboom,
die (tijdelijk) zijn afgehouwen. Anders
gezegd: verheft u als gelovigen uit de
heidenen niet boven een Jood die Jezus
nog niet als de Messias belijdt. “Heb
geen hoge dunk van uzelf, maar vrees”
(vs. 20).
Wij zijn als heidenchristenen van huis
uit ‘mensen van de Edda’ niet ‘mensen
4 Titel informatiefolder Centrum Voor Israëlstudies (CIS)
5 Vgl. http://www.kerkenisrael.nl/voi/
voi41-1d.php.

van de Thora’ (Miskotte).6 Israël is
uniek!

Oud en nieuw verbond
Nadenkend over het verbond van God
als basis voor Gods blijvende bemoeienis met Israël, is het van belang dat we
ons realiseren dat het hier gaat over
het verbond met Abraham. Zij die op
grond van 2 Korintiërs 3 en Hebreeën 8
menen te kunnen stellen dat het oude
verbond heeft afgedaan en dus voor
Israël geen specifieke belofte meer zijn
met betrekking tot de bekering (Jer. 31),
gaan voorbij aan een nauwkeurige
exegese van deze Bijbelgedeelten. Dr.
M.J. Paul heeft in een publicatie van
het Centrum voor Israël studies, die
verscheen als reactie op het rapport
Israël, volk land en staat, naar mijn
mening overtuigend aangetoond dat
het in 2 Korintiërs 3 en in Hebreeën 8
gaat om het Sinaï- of het zogenaamde
Mozaïsche verbond. Dat verbond is
verouderd. Een nieuw verbond heeft
daarvoor plaats gemaakt, namelijk het
verbond waarvan Christus de Middelaar
is. De offerdienst is voorbij, nu Christus
eens en voor goed het offer gebracht
heeft van Zijn eigen leven. Daarmee is
ook duidelijk dat het hier niet over het
gehele Oude Testament gaat. Zo blijft
het verbond met Abraham dus voor
Israël van kracht. Paul citeert in zijn
eerder genoemde bijdrage de Messiasbelijdende Jood A. Saphir (1831-1891),
die in zijn boek Een Hebreër over de brief
aan de Hebreën het volgende schrijft:
“Niemand kan dit deel der profetie
(Jeremia 30 tot 33) lezen en de geringste
twijfel koesteren, dat letterlijk Israël
het zaad van Abraham en hun herstel
6 Vgl. Dr. H. Vreekamp in Kontekstueel, 15e
Jaargang nr. 6, juli 2001, pag. 9: “Het christendom is geen nieuwe godsdienst naast of
na de godsdienst van Israël. Alleen in het
geval dat het Nieuwe Testament werkelijk
los verkrijgbaar zou zijn, alleen wanneer
Christus ook los van Israël gekend zou kunnen worden, zouden we mogen spreken van
een nieuwe religie”.
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in hun eigen land het onderwerp
vormt van deze Goddelijke belofte” en
“De wet van Mozes, het oude verbond,
was de verdwijning nabij. Maar de
Messiaanse beloften waren nimmer
met deze bedeling in verband gebracht.
Zij waren gegrond in de belofte aan
Abraham en vervuld in het verbond der
genade.”7
De miskenning van de gave van het
verbond in de Messias heeft de bijzondere verhouding tussen God en Zijn
volk dus niet opgeheven. God laat Zijn
volk niet los, ook al keren zij Hem de
rug toe. Dit is je reinste genade! Jakob
(Israël) blijft zonder meer Gods eerste
keus. Zo komt ook Gods gerechtigheid tot uitdrukking, doordat Hij Zijn
beloften nakomt (Rom. 9:13 v.). Niet
op grond van de ‘werken’, maar omdat
God de Roepende is. Alle roem van
mensenkant (ook van Israël) is hier
7 M.J. Paul, ‘Enige bijbels-theologische aandachtspunten bij de Handreiking’ in Israël,
volk land en staat, terugblik en perspectief,
Zoetermeer 2005, pag. 139
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uitgesloten. God alleen komt hiervoor
eer toe!
De (tijdelijke) verwerping van Israël
is dus een intermezzo, een ‘tussenspel’,
waarin de heidenen de tijd krijgen om
zich te bekeren. Het gaat God uiteindelijk om de uitvoering van Zijn totale
plan, waartoe ook de bekering van
Israël behoort.

Heel Israël
Het is in dit verband van belang, dat
we proberen antwoord te geven op
de vraag wat Paulus bedoelt als hij
schrijft: “En zo zal heel Israël zalig worden”
(Rom. 11:26). Het woordje ‘zo’ moet
o.i. in verband gebracht worden met
het vorige vers. Heidenen zijn tegen
nature in de tamme olijfboom als wilde
takken geënt. Maar ook de natuurlijke
(edele) takken worden geënt. God zal
Zijn eigen volk weer op zijn eigen stam
enten. Als de volheid der heidenen
zal zijn ingegaan. “Volheid” duidt niet
alleen op een groot getal, maar vooral
ook op het tot zijn bestemming komen

De miskenning van
de gave
van het
verbond in
de Messias
heeft de
bijzondere
verhouding
tussen God
en Zijn volk
dus niet
opgeheven.

De vlakte van
Jizreeël, een deel
van het beloofde
land

Deel van de
optocht op
Jeruzalemdag,
een dag van
sterk nationaal
bewustzijn

Er komt een
geestelijke
vernieuwing
die geheel
Israël als
volk zal
raken.

van Gods raad met betrekking tot
de volkeren. “Volheid der heidenen”
betekent dus niet alle heidenen, hoofd
voor hoofd, maar: de volle oogst van
het heidendom. “Zo zal geheel Israël
zalig worden”. Dat is: op deze manier!
Langs deze weg. Nadat de volheid der
heidenen zal zijn ingegaan. Daar zit
ook een soort tijdsbepaling in: dán, als
dat voorgaande gebeurd is, zal geheel
Israël zalig worden.
Het gaat hier intussen over hetzelfde
Israël als in de voorgaande verzen: het
volk dat uit Abraham is voortgekomen,
en niet een soort ‘geestelijk’ Israël
(Joden en heidenen bij elkaar). ‘Heel
Israël’, zegt Paulus. Deze uitdrukking
loopt parallel met de volheid der heidenen. Het gaat hier dus om de ‘volle
oogst’, maar dan nu van Israël. Dat
zijn er overigens “niet enige weinigen,
maar een zeer grote menigte en gelijk
als de ganse Joodse natie!” zo leggen
de kanttekenaren van de Statenvertaling
deze woorden op verrassende wijze uit.
De achterstand wordt dus ingehaald.

‘De rest’
Het ‘getal’ dat uit Israël alsnog tot
het nieuwe volk van God wordt
toegebracht, heet het “overblijfsel overeenkomstig de verkiezing der genade”
(Rom. 11:5). Het woord ‘overblijfsel’
zou de indruk kunnen geven dat hier
een tegenstelling ligt met het woord
‘geheel’, maar in het ‘overblijfsel’ is het
geheel vertegenwoordigd. In principe
gaat het om het volk in zijn totale volksbestaan.8 God heeft immers met het hele
volk Zijn verbond gesloten! Israël is als
vólk verbonden mét en geborgen in de
Naam van de Eeuwige, hetgeen niets af
doet van de noodzaak van persoonlijke
bekering (vgl. 1 Kor. 10)! Er komt een
geestelijke vernieuwing die geheel Israël
als volk zal raken. Dat is een verrassing
van de eerste orde. Want je zou denken
er komt niets meer van terecht. Maar
zie: “de genadegaven en de roeping van God
zijn onberouwelijk” (vs. 29).
8 Vgl. E.F. Vergunst, Huisgenoten Gods,
p. 58v.
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Vanuit het geheel van de Schrift mogen
we stellen, dat die bekering een innerlijke
verandering betekent. Het herstel van
Israël kan alleen plaats vinden op de
wijze van vernieuwing van het hart;
door het herkennen en erkennen van
Jezus Christus, de eeuwige Zoon van
David, de Messias Israëls.

Geheimenis
Hoe dat in zijn werk zal gaan en wanneer
is het ‘geheim(enis)’ van God. In de loop
van de tijd zijn hier allerlei speculaties
over gedaan. Het is echter een zaak van
geloof, dat niet rekent, maar verwacht.
Op Gods tijd wordt de laatste verborgenheid volkomen geopenbaard. Wij
laten deze ‘onmogelijke mogelijkheid’
in Gods hand. Door Zijn Geest zal het
geschieden (Zach. 4:6). Dan zal de verharding van Israël eindigen. Israël zal de
Heere tot een volk zijn en Hij zal hun
tot een God zijn. Dan zullen de heidenen weten Wie de God van Israël is, Die
Zijn volk heiligt (Ezech. 37:27, 28).
Hij zal in het laatste der dagen de ogen
van de kinderen Israëls openen voor
de schoonheid van Jezus. Het deksel
dat op hun hart ligt bij het lezen van
het Oude Testament, waarin hun de
woorden Gods zijn toevertrouwd, zal
weggenomen worden (2 Kor. 3:14-16,
Rom. 3:2; 11:25) en zij zullen Hem
aanschouwen, die zij doorstoken hebben (Zach. 12:10; 13:1). Dit gebeuren
zou plaats kunnen hebben vlak voor de
wederkomst van Christus. Het zal in elk
geval een dag van grote blijdschap zijn.
De Verlosser zal uit Sion komen en zal
alle goddeloosheden van Jakob afwenden (Rom. 11:26). De ‘oudste zoon’
komt binnen en viert het feest met de
jongste in herstelde gemeenschap met
de Vader. De Jood doet zijn naam weer
eer aan: hij wordt weer ‘God-lover’ in
de diepste zin van het woord!

Landbelofte
Een heikel punt is de landbelofte. Al
te gemakkelijk is door ‘Israëlvrienden’
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en ook door mensen in Israël zelf
het ‘beloofde land’ (Kanaän) als een
vanzelfsprekend bezit beschouwd. In
het Oude Testament komen wij herhaaldelijk tegen dat die belofte conditioneel
is. Israël kan het land kwijtraken als
het niet gehoorzaam leeft naar Gods
geboden. Ongehoorzaamheid leidt
tot de dood of zelfs ‘uitspuwing door
het land’, schrijft drs. C.J. Rodenburg9.
We moeten voorzichtig zijn met
verzelfstandiging van uitdrukkingen
als ‘Heilig(e) Land’. Het land is en
blijft een genadegeschenk van God en
is als zodanig niet minder maar ook
niet meer dan een teken van Gods
verkiezing en concretisering van het
heil. Heiligheid is geen bezit, heiligheid
kan slechts worden nagestreefd (vgl. o.a.
Jeremia 2:7)10.
Echter M. J. Paul wijst er in zijn eerder
genoemde publicatie mijns inziens
terecht op dat de landbelofte aan
Abraham ‘een onlosmakelijk (cursief
A.V.) aspect is van de verkiezing van
Israël’11. Daarmee lijkt hij in dit opzicht
iets verder te gaan dan de stelling, dat
het land een téken is van de verkiezing
van Israël. Als onderbouwing van
deze gedachte, die naar mijn mening
cruciaal is in de huidige discussie met
9 Leviticus 18:25, 29 en 20:22. Zie ook
de bijdrage van C.J. Rodenburg in Wees
Heilig, Joden en christenen luisteren naar
Leviticus 19, Zoetermeer 2009, pag. 68-85.
Hij concludeert op grond van onderzoek
van verscheidene visies die er ook in de
Joodse traditie hieromtrent bestaan: “We
moeten vaststellen dat dé Joodse visie op
de heiligheid van het land niet bestaat en
dat deze al helemaal niet in enkele zinnen
kan worden geschetst. Als dat toch gebeurt,
in positieve of negatieve zin, dan zegt dat
waarschijnlijk meer over de agenda van
spreker of schrijver, dan over het Jodendom
zelf” (p. 85).
10 “Ultimately: nothing is holy in the world
(…) only the name of God is holy (…) and
every sanctity stems from a commandment
of the Creator”, Y. Leibowitz, Zeven jaren
gesprekken over de parasja van de week,
z.p. 2004 (Hebreeuws), 507, geciteerd door
J.C. Rodenburg a.w. p. 83
11 M.J. Paul, a.w., p. 130

Al te gemakkelijk is
door ‘Israëlvrienden’
en ook door
mensen
in Israël
zelf het
‘beloofde
land’
(Kanaän)
als een
vanzelfsprekend
bezit
beschouwd.

betrekking tot het land Israël (‘Palestina’), wijst Paul op enkele Schriftgedeelten uit het Nieuwe Testament (Luk.
21:24; Matteüs 2:19-21; 5:5; 10:5-6
en Handelingen 1:8), waaruit je zou
kunnen opmaken dat het land een blijvende betekenis heeft. De verdrijving of
verstrooiing van Israël is zo gezien een
tijdelijke zaak.

Staat Israël

Van belang
in dezen
is dat wij
onderscheid
maken
tussen ‘het
land’ als
een bijbelstheologisch
geladen
begrip en
‘de staat’
als politieke
aanduiding.

Van belang in dezen is dat wij onderscheid maken tussen ‘het land’ als een
bijbels-theologisch geladen begrip
en ‘de staat’ als politieke aanduiding.
Dat bij een volk met een land ook
een staat hoort, hebben de leden van
de Nationale Raad van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties,
op 29 november 1947 in vergadering
bijeen, goed begrepen. Ook hebben
zij toen het zogenaamde Palestijnse
vraagstuk proberen op te lossen met
de formulering van een plan voor de
verdeling van Palestina in een joodse en
een Arabische staat. Dit plan is destijds
door de Joden aanvaard, maar door
de Arabische leiders verworpen12. Het
is van groot belang dit ons te blijven
realiseren. Vanzelfsprekend heeft ook
het Palestijnse volk, hoe dat ook gedefinieerd wordt, recht op een plaats (land)
om in vrede te wonen. Maar dan moet
men niet Israël een volkenrechtelijk
toegewezen stuk land ontzeggen. In een
artikel ‘Het land, dat Ik u wijzen zal’
zegt dr. S. Gerssen het zo – en ik citeer
met instemming – : “We zeggen wel dat
de landbelofte geworteld is in de trouw
van God jegens Zijn volk. We zeggen
niet, dat daarmee aan de staat Israël
en zijn politiek een Goddelijk aureool
is toegekend. Daarvoor is het begrip
‘het beloofde land’ veel te kritisch
geladen.”13
Of ook aan het aardse Jeruzalem daarin
12 Ibidem, p. 91
13 S. Gerssen in Zicht op Israel, deel 1, 1983,
p. 89.

een speciale rol moet worden toegekend
en zo ja welke, is voor zover ik kan
zien, niet zonder meer uit het Nieuwe
Testament af te leiden. Wel heeft
Jeruzalem evenals het land, een speciale
betekenis in de heilsgeschiedenis. Het
religieus zionisme ziet in Jeruzalem de
stad, als symbool van het land, waar
de volken in vrede zullen wonen in de
toekomst van de Messias.14
Concluderend stel ik: apodictische
uitspraken, zowel met betrekking tot
de staat Israël – met zijn grenzen – als
tot de hoofdstad daarvan, moeten
naar mijn mening in de theologische
doordenking van de plaats van Israël in
de Bijbel en de tijd daarna, vermeden
worden.15

Ten slotte
Graag besluit ik mijn bijdrage met
een woord van dr. Michel Mulder,
directeur van Centrum voor Israëlstudies, opgetekend in gesprek met
dr. Paas sr.: Gods blijvende trouw aan dit
volk, met alle verwondering, verbazing en
verwachting die daar achter zit, is altijd
het uitgangspunt van het Centrum voor
Israëlstudies geweest.
14 Vgl. J. van der Graaf in Israel, vraag en
teken, 2e druk, z.j., “Israël, land, volk,
staat”, p. 88. Zie ook S. Gerssen, Modern
zionisme en christelijke theologie, Kampen,
1978.
15 Vgl. C.J. Roodenburg in Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen
rond kerk, Israël en Palestijnen, Zoetermeer,
2012. In ‘enkele kanttekeningen’ tijdens de
presentatie van deze uitgave op 1 november
in de Thomaskerk te Amsterdam merkte
dr.ir. J. van der Graaf op: “Israël valt naar
mijn oordeel op grond van de Thora in
hoge mate aan te spreken op recht en
gerechtigheid jegens de Palestijnen. En de
kerk zal opkomen voor dat bijbelse recht,
waar dan ook. Dat geldt toch echter voor
veel plekken op de wereld?” Hij vroeg zich
echter af met betrekking tot de titel van de
onderhavige publicatie: “ligt de verbondenheid met het Palestijnse volk op hetzelfde
vlak als ‘de onopgeefbare verbondenheid’ van de kerk met Israël? De titel van
de bundel acht ik dan ook verhullend.
Meervoudig verbonden? Moet dat niet zijn
‘ongelijksoortig verbonden’?”

12

Onopgeefbaar
verbonden!
Ds. Frans Borsje

Predikantenreis naar Israël
Het Centrum voor Israëlstudies kreeg gelegenheid om een studiereis voor predikanten van de Protestantse Kerk te organiseren in het kader van de verplichte postacademische educatie. Het CIS kreeg het vertrouwen van de PKN en van de Protestantse Theologische Universiteit om deze module op te zetten. Een belangrijk doel
van het studieprogramma was om de verschillende visies die er in de kerk bestaan
over de verbondenheid met Israël en met de Palestijnen bij elkaar te brengen.
Vijfentwintig predikanten uit de breedte van de PKN tekenden zich in. Tijdens vijf
studiedagen in Nederland en een reis naar Israël van 6-20 januari kwam er veel los.
Totaal verschillende ontmoetingen, een conferentie over de betekenis van het land
met Joodse en Palestijnse sprekers, studiedagen met orthodoxe Joden, Messiasbelijdende Joden en Palestijnse christenen, zij brachten een verdieping aan in de visie
van de deelnemers en er werden metterdaad bruggen geslagen. Een van de deelnemers, ds. K.F.W. Borsje uit Katwijk, vroegen we zijn ervaringen met ons te delen.

1 Een pelgrimslied, van David.

Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:
Wij zullen naar het huis van de HEERE
gaan!
2 Onze voeten staan binnen uw poorten,
Jeruzalem! (Psalm 122)
Ga aan het eind van de vrijdagmiddag
naar het plein bij de Klaagmuur en zie
hoe daar van alle kanten tal van Joden
toestromen om de sabbat te verwelkomen en het gebed te doen, wat bij
het begin van de sabbat hoort. Joden,
verspreid over de hele wereld, komen
samen op de plaats, die het dichtst bij
de oorspronkelijke locatie van de tempel ligt. Dan komen de woorden van
Psalm 122 in gedachten, een psalm, die
de vreugde van het gaan naar Gods huis
verwoordt en tegelijk om vrede voor
Jeruzalem bidt.

Het land Israël
Psalm 122 is een van de liederen Hamaaloth, een van de pelgrimsliederen in de
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Bijbel (Psalm 120-134). Deze psalmen
geven weer, hoe het met Gods volk,
Israël gesteld is. Door in Israël te zijn,
konden de predikanten zich door lezingen, colleges, een symposium, gesprekken en contacten zeer direct verdiepen
in de vraag: Hoe verstaan wij de Bijbel
in relatie tot Israël vandaag? Er was aandacht voor het Joodse volk, waaronder
de Messiasbelijdende Joden, maar ook
voor de Palestijnse bewoners van het
land en speciaal de christenen onder
hen. De situatie in Israël is uitzonderlijk. De Messiasbelijdende Gemeenten
zouden door hun tussenpositie een
belangrijke rol kunnen spelen. Zij verkeren echter in een zeer moeilijke positie.
De twee grote bevolkingsgroepen –
Joden en Palestijnen – leven grotendeels
langs elkaar heen, vaak ook gedwongen
door de hoge afscheidingsmuur, die
om veiligheidsredenen gebouwd is
tussen wat genoemd wordt Israël en de
Palestijnse gebieden. Dit zo te schrijven
is tekenend voor de moeilijkheid van

De twee
grote
bevolkingsgroepen
– Joden en
Palestijnen
– leven
grotendeels
langs
elkaar
heen…

Ds. Frans Borsje

Een van de
sprekers tijdens
de studiereis voor
predikanten

Tijdens de
ontmoeting
hebben we
de pijn aan
beide zijden
ervaren
en ook –
voorzichtig
– tekenen
van hoop
gezien.

de situatie. Men zou ook kunnen
schrijven: de muur scheidt het deel van
Israël waar de meeste Joden wonen van
de delen Samaria en Judea, waar de
meeste Palestijnen wonen. Er is nog een
mogelijkheid: de muur staat midden in
Palestina, het land dat al eeuwen door
Palestijnen wordt bewoond en waar
individuele Joden mogelijk een plaats
zouden kunnen hebben.

Spanning en hoop
Hoe men de muur benoemt geeft al aan
op welke manier men de situatie in het
land beziet. Deze ingewikkelde situatie
zorgt voor spanningen en confrontaties.
Tegelijkertijd leeft onder grote groepen
van de bevolking het verlangen naar
vrede, veiligheid en rust. Hoopvol
zijn diverse initiatieven, die daarop
gericht zijn, zoals de zogenaamde
‘hand-in-hand scholen’, waar Joodse
en Palestijnse kinderen gezamenlijk les
krijgen, de ‘Parents Circle’, een organisatie van Joodse en Palestijnse ouders,
die een kind in de confrontatie hebben
verloren, de stichting ‘Musalaha’, die

werkt aan verzoeningsprojecten tussen
Joden en Palestijnen. Daarnaast wordt
theologisch en politiek nagedacht over
de situatie zoals in het Bethlehem
Bible College en – vanuit een heel
ander perspectief – de stichting Sabeel.
Tijdens de ontmoetingen hebben we
de pijn aan beide zijden ervaren; en
tegelijk hebben we aan beide zijden van
het conflict ook – voorzichtig – tekenen
van hoop zien.
Staat het leven in Israël dan zo onder
druk? Wie op sabbat in het park de
gezinnen ziet en de kinderen ziet
spelen, ervaart dat niet direct. Wie in
Jeruzalem, Bethlehem of Nazareth
door de bekende gebouwen en langs
de winkelstraatjes loopt, kan dat op dit
moment rustig doen.
Wie echter bij de doorlaatposten van
de muur komt, in Yad Vashem gaat
kijken naar de gruwelen van de moord
op het Joodse volk, spreekt met de
overlevenden van de Holocaust of de
spanning in een vluchtelingenkamp
meemaakt tijdens een opstootje, die
ziet ook een andere kant. We maakten
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zowel het een als het ander mee tijdens
deze reis.

De studiereis
Wat heeft de studiereis van het CIS
opgeleverd? Naast directe contacten is
veel aandacht besteed aan onderbouwing van de visie op Israël. Dat was al
begonnen op de voorbereidingsdagen
en tijdens de eigen studie vooraf aan de
reis. Naast bijbellezen met rabbijnen en
ontmoeting met diverse wetenschappers
was een van de hoogtepunten een symposium met drie sprekers die elk een
bijdrage leverden vanuit hun theologische expertise over de situatie in Israël,
ds. dr. Yohanna Katanacho (Palestijn,
christen, Bethlehem Bible College),
rabbi dr. David Frenkel, (Schechter
instituut voor Joodse studies) en priester dr. David Neuhaus, Jood en christen
(Seminarie van het Latijnse Patriarchaat
en Universiteit van Bethlehem). Niet
alleen bij de lezingen, maar vooral bij
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de paneldiscussie bleek, dat de visies
op de situatie flink uiteenlopen en men
op zeer betrokken en emotionele wijze
reageert op wat de anderen te berde
brachten.

Kernpunten
Het studieprogramma werd opgesplitst
in drie deelthema’s. Iedere predikant
koos voor een eigen specifieke vraagstelling: rond ‘conflict en verzoening’, over
‘Messiasbelijdende Joden’, of over ‘de
theologie van het land Israël’. Iedere
groep pakte dit op een eigen manier
aan. Zo kwam er binnen het programma ruimte voor allerlei persoonlijke gesprekken en contacten en werd
vanuit drie verschillende invalshoeken
gewerkt aan het overkoepelende thema:
‘onopgeefbaar verbonden…?!’ Door
te luisteren naar geheel verschillende
gesprekspartners en daar tussen de
studiegroepen onderling over door te
spreken, kregen we dieper oog voor de

Het overkoepelende
thema:
‘onopgeefbaar verbonden…?!’

De muur die op
een pijnlijke wijze
de scheiding
tussen het joodse
en palestijnse volk
aangeeft

Colofon

Ds. Makari
over de
complexe
situatie:
“Menselijk
gezien ben
ik pessimistisch, maar
ik ben ook
vol hoop,
want de
hoop komt
van God.”

visies van anderen dan die van onszelf
alleen. Dat was een duidelijke meerwaarde in deze reis: we konden niet
stil blijven staan bij de bevestiging van
eigen ideeën of standpunten.
Om twee voorbeelden te noemen.
Een ontmoeting met een Joodse en
met een Palestijnse vader, raakte diep
bij de groep die zich bezig hield met
het thema ‘conflict en verzoening’.
Beide vaders hadden een dochter
verloren, één door een terroristische
aanslag, de ander door een verdwaalde
politiekogel. Het was ontroerend om
te zien hoe deze beide vaders bevriend
geraakt waren met elkaar. Beiden wilden
de pijn niet omzetten in negatieve
energie, maar in energie om elkaar te
zoeken, en niet voort te gaan in de
cirkel van haat.
De groep die zich concentreerde op de
betekenis van de landbelofte ontmoette
in een Joodse nederzetting een oudere
dame, die in 1948 als jonge moeder
had meegemaakt dat haar man door
Palestijnen geëxecuteerd werd. Het
trof diep hoe zij wel hechtte aan een
goede bewaking van de kibboets waar
zij woonde, maar niet wilde blijven
staan bij haatgevoel; zij wilde en kon
goede contacten onderhouden met haar
Palestijnse buren. Tekenen van hoop
te midden van het conflict, ze zijn er
en we kwamen deze tegen in gewone

ontmoetingen met mensen aan beide
zijden van het conflict.
Er rees nog wel een vraag bij de groep
die zich richtte op Messiasbelijdende
Joden. Zij horen bij het Joodse volk,
maar hebben ook een verbinding met
de christenen onder de Palestijnen.
Toch hebben zij het zwaar. De meeste
kerken hebben geen oecumenische
contacten met deze kleine gemeenschap. Men wordt niet ‘herkend’ als
kerk en het is de vraag of men dat zelf
zou willen. Iets vergelijkbaars geldt voor
de Joodse gemeenschap: ook van hen
uit zijn er vrijwel geen banden met deze
groep. Hier ligt een duidelijk appel op
ons als kerken, deze broeders en zusters
niet te vergeten.

Onopgeefbaar verbonden!
De situatie is complex. De predikant
van de lutherse kerk te Bethlehem, ds
Makari bracht het zo onder woorden:
“Menselijk gezien ben ik pessimistisch,
maar ik ben ook vol hoop, want de
hoop komt van God.”
De God van Abraham, Izak en Jacob is
de God van Israël. Hij is de Vader van
Jezus Christus. Om Zijnentwil is de
verbondenheid met Israël en met het
Palestijnse volk niet alleen onopgeefbaar, maar broodnodig.
8 Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u! (Psalm 122)
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