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TEN GELEIDE

Israël zeventig jaar
KEES DE VREUGD
eindredacteur

I

n mei is het zeventig jaar geleden dat de staat Israël
werd uitgeroepen. Op de Joodse kalender valt
de datum dit jaar al in april. De oprichting van
de staat kwam drie jaar na het einde van de grote
vernietiging. Het volk Israël herrees. De duizenden jaren
lang gekoesterde hoop begon in vervulling te gaan. De
verlossing begon te ontluiken.
In dit en de komende nummers willen we vanuit verschillende invalshoeken bij dit jubileum stilstaan. Over de
weg van Israël als de weg van de Messias schrijft drs. Edjan
Westerman, vanuit Psalm 80. Henk Poot beschrijft het
verlangen naar Sion in de Bijbel.
Verder vindt u in dit nummer diverse boekbesprekingen
en onder meer ook een korte bijdrage over Israël in de
theologie van N.T. Wright.
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THEMA ISRAËL ZEVENTIG JAAR

De weg van
weg van de
God Zelf In verband met het zeventigjarig jubileum van de staat
Israël stelde de redactie mij de vraag of ik voor Israël
en de Kerk een artikel zou willen schrijven “… over de
Messiaanse weg van Israël? In hoeverre is het Joodse volk
de weg van de lijdende Messias gegaan, tot en met de
opstanding?” Dat hier nu een artikel te lezen valt, moet
niet begrepen worden alsof deze vraag nu overduidelijk
beantwoord is, alsof het geheim van de weg van Israël en
haar Messias geheel doorgrond zou kunnen zijn.
DRS. EDJAN WESTERMAN

5

Israël en de
Messias en

een verkenning

A

VRAAGSTELLING
llereerst een paar kanttekeningen bij de vraagstelling.
Het “in hoeverre” maakt
duidelijk dat de redactie
beseft dat er niet zomaar
even een makkelijk antwoord te geven valt.
“In hoeverre” – dat houdt in: is er verband? Is
er overeenkomst in vorm tussen de wegen
van Israël en de Messias? Of is er een diepere
connectie tussen beide? Deelt Israël – het

gaat de redactie om de weg van het volk
Israël tot op vandaag – misschien in de weg
van de Messias?
En dan de werkwoordsvorm “is … gegaan” –
spreken we over het verleden? Of gaat Israël
misschien nog steeds die weg? En het “tot en
met de opstanding” – bedoeld zal zijn ‘totaal’,
inclusief een/de opstanding uit de doden.
Maar wat als de opstanding van Jezus veel
impliceert dat nog geen realiteit is geworden?
Al deze vragen komen boven en zullen overMAART 2018

ISRAËL en de KERK

6

1 In mijn
de Messias
leren (Boekencentrum,
Zoetermeer
2015) heb ik
de weg van
de Messias
dan ook op
deze wijze
beschreven.

dacht moeten worden. Voor deze verkenning
wil ik mijn insteek nemen vanuit Psalm 80. Ik
zal de psalm als zodanig niet behandelen, ik
veronderstel de lezing ervan.
PSALM 80
Psalm 80 heeft mijzelf in het laatste decennium steeds bezig gehouden. Een psalm die,
naar ik meen, nieuwe aandacht verdient. Niet
slechts om het geheim van Israëls weg, maar
ook om dat van de weg van de Messias op het
spoor te komen.
Deze psalm is een diepe, alle emoties omvattende, roep vanuit het lijden dat over Israël is gekomen en waarin Israël zich nog steeds
bevindt. ‘Kom, o HERE, tot redding van de
wijnstok die U hebt uitgegraven in Egypte en
hebt geplant’ (vs. 9). ‘Sla acht HERE op deze
wijnstok, die door het everzwijn wordt afgevreten (vs. 14), op de stek, op uw zoon, de man
van uw rechterhand, de mensenzoon’ (vss. 15-18).
De gecursiveerde woorden kenmerken Israël,
maar tegelijk zijn dit woorden die evenzeer
op de Messias kunnen duiden. Het NT duidt
op allerlei plaatsen Hem immers aan met juist
deze of aanverwante begrippen. Toch hebben
wij meestal deze psalm niet in gedachten als
wij bijvoorbeeld lezen over de Zoon des Mensen, de Mensenzoon, die moet lijden, sterven
en opstaan (bijv. Lukas 9:18-27).
Ook de aanduiding ‘Zoon des mensen’ zelf
interpreteren we vaak (op basis van Daniel
7:14) als een soort incognito-heerlijkheidstitel.
Wanneer we echter Psalm 80 zouden laten
meespreken, laat dit een heel nieuw en ook
een ‘Israël-licht’ vallen op veel woorden van
Jezus. Hij gaat dan de weg van de wijnstok;
Hij wordt als Israël, de zoon, afgevreten; Hij is
de Man aan Gods rechterhand, de Zoon, de
Mensenzoon.1
De vraag kan dan ook gesteld worden: gaat
Israël de weg van de Messias, of gaat de Messias de weg van Israël?
Wanneer wij ‘de weg van de Messias’
verstaan vanuit de context van heel Tenach,
moeten we concluderen dat Hij in elk geval
zeker de weg van Israël is gegaan! Maar direct
komt ook de vraag op: heeft Psalm 80 dan
alleen iets te zeggen over de verschijning, het

Jezus gaat
dan de
weg van de
wijnstok;
Hij wordt
als Israël,
de zoon,
afgevreten

sterven, de opstanding en de verhoging tot
Gods rechterhand van de Messias? Zodat
onze interpretatie afgesloten kan worden met
de conclusie dat Jezus de weg van deze psalm
heeft gelopen en dat Hij daarin Israëls roeping heeft vervuld?2 Of geeft Psalm 80 reden
om ook te denken aan een voortduren van de
weg van deze ‘wijnstok’, die zowel Israël als
de Messias kan aanduiden en omvat? Vertelt
Psalm 80 dan misschien ook een verhaal dat
doorloopt tot op vandaag, en van vandaag
tot in de toekomst? Een verhaal dat ook de
geschiedenis van Israël-na-Christus tot op
heden omvat? Een verhaal dat daarmee ook
reikt tot in de volheid van Gods toekomst?
Een vervullingsinterpretatie, die alles
vervuld ziet in het ‘Christus-gebeuren’, als
onderdeel van een vervullingstheologie die
Israël als aparte entiteit laat verdwijnen in de
Messias – als in een zwart gat – houdt geen
rekening met het feit dat juist deze Zoon,
deze Mensenzoon, deze Man van de rechterhand, als de Eersteling van Israël deze weg
heeft afgelegd. Juist zo – door zijn gehoorzame dienst – heeft Hij als Israëls Eersteling
de weg gebaand tot het ontvangen van het
heil door heel Israël.
Het heil in Psalm 80:2-8 en 19-20 aangeduid (het licht van Gods aangezicht over
het volk, het licht dat verlossing brengt en
levend maakt, dat nieuwe Godsliefde aan
het volk schenkt en bescherming tegen het
‘everzwijn uit het woud’), gaat niet op in
Jezus, en verdwijnt ook niet in Jezus, maar
zal door Hem ook ten volle aan geheel Israël
geschonken worden, inclusief de fysieke
aspecten ervan.
EEN WEG DIE NIET IS AFGESLOTEN
De ‘weg’ van Psalm 80 loopt dóór, zowel
voor Israël als voor haar Messias. Wie denkt
aan het bedreigde – het ‘aangevreten’ – bestaan van Israël ook na de komst van Christus, tot op vandaag, aan de eeuwenlange
verdrukking en haat, aan de Sjoa, en aan de
huidige bedreigingen van het volk, kan dat
gaan inzien. Alleen wie de continuïteit van
Gods trouw aan lijfelijk Israël en de concrete
gestalte van Israël als volk ziet verdwijnen in
de Christus, zal dit ontkennen en mogelijk

enkel een historisch-christologische uitleg
aanhangen. Binnen zo’n visie impliceert het
‘Christus-gebeuren’, dat immers in het verleden heeft plaats gehad, dat er geen voortgaande betekenis te lezen valt in deze psalm.
Maar wanneer dit aangevochten bestaan
voor Israël in alle realiteit doorloopt, hoe
is dat dan met de Messias? Is Hij door de
verhoging tot de rechterhand van God niet
ontheven aan de voortdurende dreiging van
‘het everzwijn uit het woud’? Impliceert zijn
verhoging niet dat we zeker niet meer kunnen spreken over een bedreigd bestaan voor
de Messias?

Deze
Mensenzoon
heeft als de
Eersteling van
Israël deze
weg afgelegd

DIEPE VRAGEN
We raken hier aan diepe vragen die medebepalend zijn voor onze interpretatie van
deze psalm. Ze betreffen allereerst de relatie
tussen het ‘reeds’ van de verhoging van de
Messias, zijn triomf, en het ‘nog niet’ van zijn
koningschap en het heil. Maar ook onze kennis aangaande God, ons zicht op Hem, speelt
een rol.
Het begrippenpaar ‘reeds’ en ‘nog-niet’ is
ons op zichzelf vertrouwd. We gebruiken het
om aan te geven dat de Opgestane Heer de
dood en zonde heeft overwonnen (het ‘reeds’
MAART 2018
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2 Dit is
de lijn van
denken in een
overigens zeer
waardevol
boek, dat ik
pas onlangs
op het spoor
kwam
(Andrew
Streett, The
Vine and the
Son of Man.
Eschatological
Interpretation
of Psalm 80 in
Early Judaism,
Fortress Press,
Minneapolis,
2014). Dit
werk laat zien
hoe Psalm 80,
hoewel niet
geciteerd,
toch duidelijk
de achtergrond vormt
van allerlei
gedeelten in
het NT (in
de vorm van
toespelingen
erop). De
interpretatie
in dit boek
loopt echter
‘tot Christus’
en stelt dat het
NT deze psalm
slechts door
een “christological lens”
interpreteert
en dat slechts
de “events
of Jesus’ life,
death and
resurrection”
voorzegd
worden (p.
226). Streett
(p.166)
citeert met
instemming
R.T. France,
C.H. Dodd en
(p.220) David
Wenham die
allen de opstanding van
Jezus als de
vervulling van
Israëls herstel
interpreteren.
“Jesus is Israel,
and in his
resurrection
Israel’s destiny
is fulfilled”,
R.T. France,
Jesus and the
Old Testament, Tyndale
Press, Londen,
1971, p. 55.
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3 Als
treffend
voorbeeld wil
ik noemen Jeremia 8:13-9:23
(= 8:13-9:24,
NBG-51), de
profetenlezing
op Tisja BeAv
(treurdag om
de verwoesting van de
tempel, red.).
Hier klaagt
God over zijn
dochter Israël.
Tegen deze
achtergrond
krijgt het
optreden
van Jezus het
karakter van
Gods helende
antwoord op
zijn klachten
uit Jeremia 8-9.
Zie de Messias
leren, p. 196 en
passim.
4 Jesaja
63:9.
5 Johannes
14;(vgl. Johannes 1:18).
6 Handelingen 8:1-4.
Ballingschap
en betoon
van kracht
gaan hier ook
samen (vss.
5-25)!
7 Handelingen 9:4.
8 Colossenzen 1:24.
9 In
Romeinen
8:18-34 geven
het zuchten
van de
schepping (vs.
22) en van de
Messiaanse
eerstelingen
(vs. 23) samen
met het pleiten met onuitsprekelijke
verzuchtingen
van de Geest
(vs. 26 en
27) ‘kleur en
intensiteit’ aan
de voorbede
van de Messias
bij de Troon
(vs. 34).

van de opstanding als ‘D-day’), maar dat
we nog wachten op de volle realisering van
het heil, de finale victorie. Wat mij echter
steeds meer is duidelijk geworden is dat wij
het ‘nog-niet’ vooral betrekken op de aarde
en alles wat daar nog niet is geschied. Wij
betrekken het ‘nog-niet’ veel minder op de
Messias zelf. Nog minder durven(?) wij het
te betrekken op de Eeuwige zelf. Speelt hier
(onbewust) een visie op een hemel-zonder-

De ‘weg’ van
Psalm 80 loopt
dóór, zowel
voor Israël
als voor haar
Messias

zuchten, op een zekere ‘apatheia’ (een nietlijden) van God een rol, naast een triomfalistisch verstaan van het ‘reeds’ van het heil?
Alleen wanneer wij ‘(voort-durend) lijden’
een plaats weten te geven in onze kennis van
God en van Messias Jezus, onze Heer, zullen
wij de volle diepte van Psalm 80 kunnen
verstaan. De Schriften zelf wijzen ons deze
weg. Jeremia bijvoorbeeld geeft ons zicht op
het onuitsprekelijke verdriet van God.3 En
Jesaja zegt – sprekend over God zelf – “In al
hun benauwdheid was ook Hij benauwd”4,
daarmee ‘invulling’ gevend aan het woord

van God uit Exodus 3:7: “Ja, Ik ken hun
smarten.” En als Jezus zegt dat wie Hem ziet
de Vader ziet5, betekent dat dus ook dat zijn
huilen om Jeruzalem en bij het graf van Lazarus ook openbaring aangaande God zijn.
GELIJKTIJDIG: VERHOGING EN
BEDREIGING, KONINGSCHAP EN
BALLINGSCHAP
Psalm 80 geeft ons – gelet op het voorgaande – daarom ook zeker reden om rekening te
houden met een nog steeds doorgaand ‘bestreden bestaan’ als het gaat om de Messias.
We zullen daartoe oog moeten krijgen
voor de gelijktijdigheid van zowel de heerlijkheid van de Messias als van een vorm van
bedreiging voor en van Hem. Hij is zowel
de Eersteling die het volkomen heil voor
Israël en de volken smaakt, als Degene die als
Eerste de duisternis van de zich verdiepende
Dag des HEREN is binnengegaan. De genezingen en andere wonderen in zijn Naam
zijn tekenen van zijn verhoging en macht,
maar tegelijkertijd wordt ook Hij in de zijnen
verdreven uit Jeruzalem, als de vervolging
van de Messiaanse eerstelingen uit Israël
losbreekt.6 Hij is zowel de verhoogde Man
van Gods rechterhand als Degene die tegen
Saulus zegt: ‘Waarom vervolg je Mij?’7 Hij
is tegelijkertijd de Hooggeprezen Heer, die
Paulus in Colossenzen 1:15-20 bezingt, als ook
Degene die nog steeds verdrukkingen lijdt
ten behoeve van zijn Lichaam, iets waarin
Paulus lijfelijk mag delen.8
Ook met betrekking tot de gave van de
Heilige Geest is dit samengaan van het begin
van al het nieuwe met het zuchten om de
voleinding te signaleren. Romeinen 8 laat
zien dat gelovigen delen in de Geest-alseerste-gave en juist daardoor ook betrokken
worden bij het smartelijk zuchten en pleiten
van de Geest (!). Gelovigen delen niet alleen
in het zuchten van de schepping, maar zijn
daardoor ook verbonden met de Geest en de
Messias bij Gods Troon in een zuchtend pleiten om alles wat nog niet volkomen verlost
is.9 Bij de Troon – in God zelf – leeft dus
kennelijk een diep en smartelijk zuchtend
verlangen naar de voleinding van al zijn
plannen!

Ook als het gaat om het koningschap van
de Messias is deze gelijktijdigheid van het
‘reeds’ en het ‘nog niet’ aan de orde. Jezus
is de Koning der Joden en zijn opstanding
bevestigt dit alleen nog maar. Maar als wij dit
koningschap verstaan binnen de context van
heel Tenach en dus ook vanuit het perspectief
van Jeruzalem, dan kan gesteld worden dat
de Messias – gezien vanuit Sion – nog in ballingschap is. We zullen dan zijn verhoging tot
Gods Troon en de ‘ballingschap-van-het-nogniet-in-Sion-koning-zijn’ moeten samendenken. De verheven en door God geëerde
Jood die als Koning aan Gods rechterhand
zit, is tegelijkertijd ook in ballingschap, nog
niet ten volle Thuis! Zelfs geldt dit voor
de Eeuwige God: ook zijn Sjechina zal pas
uiteindelijk Thuis zijn in het nieuwe Sion, op
die uiterst fysieke nieuwe aarde! Ook het koningschap van de Messias over Israël als volk
kent dus dit ‘reeds’ en ‘nog niet’. We zouden
zijn huidige koningschap kunnen verstaan
als een Hebron-koningschap, naar analogie met
David. Een deel van Israël heeft zich al bij
Hem gevoegd terwijl Hij wacht op het geheel
van het volk voordat zijn koningschap in
Jeruzalem kan en zal beginnen.10

Wij betrekken
het ‘nog-niet’
veel minder op
de Messias zelf

OOK VANDAAG: DE WEG VAN
PSALM 80 VOOR ISRAËL EN HAAR
MESSIAS
Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat
de staat Israël ontstond als een opstanding
uit de dood van de Sjoa. De vraag die de
aanzet vormde tot dit artikel was: In hoeverre
is het Joodse volk de weg van de lijdende Messias
gegaan, tot en met de opstanding? Ging Israël de
weg van de Messias?
We hebben gezien dat de beantwoording
van die vraag alles te maken heeft met de
vraag naar de relatie tussen God en zijn volk
Israël. Is er ‘in Christus’ nog plaats voor een
etnisch Israël? Is Hij ‘na Christus’ betrokken
gebleven bij zijn volk, ook bij het gedeelte dat
zich om verschillende redenen verre hield
van Messias Jezus (eeuwenlang vooral om ons,
en ‘ons’ kerkelijk evangelie dat geen ‘heil van
trouw’ bevatte voor Israël)? Wat is de relatie
(geweest) tussen de Messias en het volk Israël
in zijn totaliteit? Ons lezen van Psalm 80
MAART 2018
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10 In de
Messias leren
heb ik deze
karakterisering
gebruikt; zie
bijvoorbeeld
hoofdstuk 18,
p. 256 vv.
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11 Vgl. 1
Corinthiërs
10:4.
12 Psalm
80:19-20.
13 Colossenzen 1:24.

wordt beïnvloed door onze beantwoording
van deze vragen, maar omgekeerd kan het
lezen van deze psalm ook ons denken verder
helpen.
Psalm 80 doet ons allereerst inzien dat de
identiteit van Israël ook die van de Messias
is. Alle uitdrukkingen waarmee Israël wordt
gekarakteriseerd worden in het Nieuwe Testament ook toegepast op Messias Jezus. Er
is een diepe verbondenheid: Messias Jezus/
Jesjoea is Israël in één persoon. En tegelijk is
Hij de Eersteling van dit volk die deze weg in
gehoorzaamheid aan God is gegaan. Hij representeert als heilige Priester en Koning zijn
volk. Er is dus niet slechts een overeenkomst
in de vorm van de weg tussen het volk en de
Messias. Er is een diepe innerlijke verbondenheid tussen Israël en de Messias; een verbon-

De identiteit
van Israël is
ook die van
de Messias

denheid die alles te maken heeft met zijn
vleeswording in het midden van Gods volk.
En nog meer valt te noemen: ook al vóór zijn
komst in het vlees vergezelde de Zoon, de
Messias, het volk op zijn wegen.11
Vervolgens zagen we dat de weg van Psalm

80 niet maar doorloopt tot aan Christus.
Deze psalm spreekt over een weg voor Israël
die pas ten einde komt als Gods aangezicht
ten volle zal lichten over het volk en aan alle
bedreiging een eind heeft gemaakt, en als
het volk, levend gemaakt, Gods Naam zal
aanroepen.12 In de opstanding van Jezus als
Eersteling van Israël ligt ook de voortgaande
en uiteindelijke vervulling van de beden uit
deze psalm besloten. In zekere zin beleefde
Israël zeventig jaar geleden een ‘opstanding
uit de doden’. Vanuit Psalm 80 kunnen
we zeker zeggen dat dit een deel-vervulling
vormde, zoals ook de gebeden van Israël
met betrekking tot de staat Israël spreken
over ‘het begin van het ontluiken van de
verlossing’. Denkend vanuit de Messias als
de Eersteling, die waakt over zijn volk en toewerkt naar de dag der herkenning door heel
zijn volk, kunnen we zeker zeggen: ook deze
deel-vervulling werd geschonken dankzij zijn
Eerstelingswerk.
Ook zagen we dat de weg dóór-bedreigingtot-volle-opstanding in een bepaald opzicht
ook nog steeds geldt voor de Messias. Hij zelf
is in een bepaald opzicht ook nog in ballingschap. Hij verlangt en lijdt onderweg naar
zijn Jeruzalem-koningschap over heel zijn
volk en over de wereld. Het “wat ontbreekt
aan de verdrukkingen van de Christus, ten
behoeve van zijn lichaam”13 heeft ook alles
te maken met de verlangens van de Messias
(en van God zelf) naar de volheid van Israël
die deel zal uitmaken van het Lichaam van
de Messias. Ook vanuit dit perspectief is
dit ‘leven-voor-Israël-na-de-Sjoa’ te zien als
vrucht en deel van de weg van de Messias
vanuit de ballingschap naar Sion.
Denkend langs deze lijnen kunnen we stellen: ja, het volk Israël ging een Messiaanse
weg. De weg van Psalm 80 die na de Sjoa
opnieuw leven bracht voor het volk. Het
was maar niet een Messiaanse weg doordat
er een overeenkomst in vorm (door dood tot
opstanding) te constateren valt, maar ook
doordat de Messias de verbondenheid met
zijn volk nooit heeft opgegeven. Op wegen,
die wij niet bevroedden, is Hij verbonden
gebleven met zijn volk in zijn gerichtheid
op de terugkeer van Gods heerlijkheid en

koningschap naar Sion. Het vervolg van
deze weg onderweg naar de vervulling van al
Gods beloften (heel concreet vanaf vandaag
– 5778/2018 – de toekomst in) is eveneens
een weg die Israël niet alleen gaat. Misschien
niet opgemerkt, maar de voor-immer-metIsraël-verbonden
Messias gaat als de
Hebron-koning zijn
wegen en is betrokken bij Israëls weg in
het land en vanuit
de diaspora naar het
land, onderweg naar
de tikoen olam, de
wederoprichting van
alle dingen, de voltooiing van al Gods
wegen naar Sion, en
van alle heil dat van
daaruit de kosmos
zal ten deel vallen.

gelovigen uit de volken bij deze Heer, de
Hebron-koning, willen horen, dan brengt
dat lijden mee. Het ‘kruis dragen’ dat Jezus
noemt in de lijdensaankondigingen, die
zozeer Psalm 80 als verstaansachtergrond
hebben, impliceert het delen van de weg van
de Messias ook in
zijn relatie met zijn
volk. Het betekent
dan ook dat we bereid moeten zijn een
bestaan te leiden dat
‘aangevreten’ kan
worden met betrekking tot Israël en
omwille van Israël.
Dit ‘kruis’ hoort bij
onze navolging van
Israëls Messias.
Met de Eeuwige
God en zijn Messias, en zo ook met
Israël, zien we uit
naar de definitieve
opstanding uit de
doden van heel dit
volk, terwijl we
leren meegaan door
de dalen van diepe
duisternis14 die er
mogelijk nog zullen zijn. Ook op deze wijze
mogen we in ons vlees – al is het misschien
op een bescheiden manier – aanvullen “wat
nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de
Messias”.
Deze Messiaanse weg – de weg van Psalm
80 – is een weg die niet maar in vorm lijkt
op die van Messias Jezus, het is zijn weg die
we in verbondenheid met Hem geroepen
worden te gaan.
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14 Vgl.
Psalm 23:4.

In zekere zin
beleefde Israël
zeventig jaar
geleden een
‘opstanding
uit de doden’

PSALM 80:
DELEN IN DEZE
WEG NAAR DE
TOEKOMST
Door het evangelie over de dood en
opstanding van Jezus
en door onze gelovige overgave aan deze weg
van God, zijn wij – gelovigen uit de volken –
in Hem ook deelgenoten geworden aan Israëls
zegeningen. Daarbij is het belangrijk te zien
dat de lijfelijke opstanding van Jezus/Jesjoea
op zichzelf nog maar het begin van al het heil
vormde en vormt. We leven in verwachting
van alles wat zijn opstanding nog verder aan
beloften inhoudt, ook met betrekking tot de
volledige vertroosting van Jeruzalem en het
totale herstel van Israël.
Psalm 80 en de realiteit van de bedreigingen, waar het Joodse volk en de staat Israël
nog steeds mee te maken hebben, maken
duidelijk dat het ‘everzwijn uit het woud’
nog steeds realiteit is. Niet slechts voor Israël
als volk en staat, ook voor Israëls Messias en
Israëls God.
Wat dan op ons afkomt is dit: als wij als
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Hij tre
Zionisme in
de Bijbel
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kke op
Wie waagt het nog om de verdenking op zich te laden
van antisemitisme? Hoeveel makkelijker is het om
een antizionist te zijn. En wie het waagt om zionist
te zijn laadt de verdenking op zich van intolerantie,
fundamentalisme of zelfs onverbloemd racisme. In
de burelen van veel kerken is christenzionisme de
nieuwste ketterij.
DS. HENK POOT

JERUZALEM DE NAVEL VAN DE
AARDE
e profeten noemen Sion de
navel van de aarde (Ez. 38:12).
En Jeruzalem is niet alleen het
fysieke middelpunt van onze
planeet, maar ook het geestelijke centrum. Hier rust de heerlijkheid van
God op de berg Moria: de plaats waar ooit
Abraham Isaak bond en hoorde dat op deze
plaats de Here zou voorzien, de dorsvloer

D

van Arauna die koning David kocht om daar
een huis voor God te bouwen. Rabbijnen
vertellen ons dat deze tempel gebouwd werd
op de hoeksteen van de aarde en dat daar
het prilste begin van de schepping ligt. Zeker
is dat hier God wandelde met Adam en dat
hier de plaats van het paradijs was. En legio
zijn de teksten die in die richting wijzen: als
God de stad verlaat, dan wordt de gaarde
weer tohu wabohu (Jer. 4:23) en als Hij er met
zijn volk terugkeert verkrijgt de wildernis de
MAART 2018
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heerlijkheid van de hof van Eden (Jes. 51:3).
Misschien is de menora die er in de tempel
staat ook niet anders dan de gestileerde vorm
van de boom des levens. Het is ook logisch
dat God juist daar zijn voeten op de aarde
zet. Als Mozes bij de Schelfzee de verlossing
op het leger van de farao bezingt, noemt hij
ook de plaats waar God zijn volk Israël heen
leidt: ‘Gij brengt hen en plant hen op de berg
die uw erfdeel is; de plaats die Gij, Here, tot
uw woning gemaakt hebt; het heiligdom,
Here, door uw hand gesticht’.
Als in Psalm 132 koning David zegt dat hij
een plaats voor het paleis van God gezocht
en gevonden heeft en
zijn volk oproept zich
daar neer te buigen
voor de voetbank
van Zijn voeten
(vers 7), vermeldt
de Joodse uitleg dat
recht daarboven dus
de werkelijke troon
van God moet zijn en
dat de gebeden van
Israël via die plaats de
poorten van de hemel
binnen gaan en dat
de zegeningen van de
Here via Sion aan de
wereld geschonken
worden.
Sion is de plaats
waar God eeuwenlang
geprezen en aanbeden zal worden. Hier
klinken de priesterkoren en worden de
psalmen gezongen,
lang voordat wij ze leerden. Hier spreken de
profeten, hier wordt de heerlijkheid van God
ervaren, hier wordt het nieuwe verbond met
Juda en Israël gesloten tijdens het Laatste
Avondmaal, hier verzoent God in Christus
de wereld met zichzelf, hier staat Jezus op,
hier wordt de Heilige Geest uitgestort, hier
vertrekt het evangelie van het Koninkrijk
voor zijn reis door de wereld en hier komt de
Messias terug op de wolken van de hemel.

Jeruzalem is werkelijk de navel van de aarde.
God leidt Abram, de stamvader van Israël,
vanuit het tweestromenland naar Sion en het
is hier dat God Israël om zich heen verzamelt.
Hier zullen zij de eredienst gaande houden
en hier zullen de kinderen van Israël aan de
wereld tonen wie alleen God is: JHWH. In
Ezechiël zegt de Geest van Christus (1 Pet.
1:11): dit is het huis van God, de plaats van
Zijn troon en van Zijn voetzolen, waar Hij
tot in eeuwigheid zal wonen in het midden
van Israël (Ez. 43:7). Psalm 46 noemt Sion
de heiligste onder de
woningen van de Allerhoogste (vers 5) en
Jezus zelf noemt het
met Psalm 48:3 de stad
van de grote Koning
(Mat. 5:35).

Jeruzalem is
niet alleen
het fysieke
middelpunt
van onze
planeet,
maar ook het
geestelijke
centrum

INDIEN IK U
VERGETE, O
JERUZALEM
In Psalm 137 spreekt
de hunkering van
Joden in de ballingschap naar Jeruzalem.
En het is niet de enige
psalm die Sion als onderwerp heeft. Als de
heidenen in Babel de
ballingen vragen om
een van de liederen
van Sion te zingen,
verzuchten die:
‘Hoe zouden wij des
Heren lied zingen op
vreemde grond?’(vers
4). Volgens sommigen
wordt met dat lied gedoeld op de voorafgaande psalm, de Grote Lofzang, Psalm 136,
waarin de grote daden van God geroemd
worden. Het is opmerkelijk dat Psalm 137 de
helft van het aantal cola heeft: 26 tegenover
de 52 van Psalm 136.
Niet alleen het verlangen naar Sion
spreekt in Psalm 137, maar ook de abnormaliteit van de ballingschap. Buiten het
land komt Israël eigenlijk niet echt aan haar

roeping toe. De eredienst en het wandelen in
de inzettingen van God is zo verbonden met
het wonen in Sion. Psalm 137 zal niet alleen
in Babel, maar ook tijdens de Romeinse ballingschap die nu al tweeduizend jaar duurt,
gereciteerd en gebeden worden: ‘Indien ik
u vergete, o Jeruzalem, zo vergete (mij) mijn
rechterhand’.
Maar het is niet alleen het verlangen van
Israël in de verstrooiing, Psalm 137 behoort
niet tot een bundel Joodse nationalistische
liederen, het is openbaring! Er is ook de
hunkering van God zelf. In de ballingschap is
de sjechina met Israël meegegaan, maar God
mist de heiligste van al zijn woningen. In de
profeet horen we God roepen: ‘Ik ben voor
Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand. Zo zegt de Here:
Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de berg van de trouw
en de berg van de Here der heerscharen zal
de berg der heiligheid genoemd worden’
(Zach. 8:2 en 3). In een andere profeet, ver
na de Babylonische ballingschap, Joël, lezen
we: ‘En de Here brult uit Sion en verheft
zijn stem uit Jeruzalem, zodat de aarde en de
hemel beven [...] en gij zult weten, dat Ik, de
Here, uw God ben, die woon op Sion, mijn
heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom
zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer
doortrekken’ (Jo. 3:16 en 17).
Jeruzalem is de bruid van God (Ez. 16), die
Hij opnieuw ten huwelijk zal nemen (Jes.
62). ‘Om Sions wil zal Ik niet zwijgen en om
Jeruzalems wil zal Ik niet rusten, totdat zijn
heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel’ (Jes. 62:1). Het
zijn woorden die geen tijdelijke bevlieging
van liefde van God zijn, maar klinken tot in
de eeuwigheid. God is de eerste zionist! En
er is een onlosmakelijke band tussen God,
Israël en het Land, met als hart van dat land
Jeruzalem.

tot God: ‘Hebt Gij Juda dan geheel en al verworpen? Heeft uw ziel een afkeer van Sion?
[...] onteer niet uw heerlijke troon’ (Jer. 14: 19
en 21). En in het midden van de puinhopen

NOOIT IS DE DIASPORA NORMAAL
Als Israël het land en Jeruzalem moet
verlaten is er sprake van een uitzonderlijke
situatie. Als de troepen van Babel Jeruzalem
belegeren en de stad geteisterd wordt door
de honger, roept Jeremia met verbijstering

Jezus voorzegt de naderende ondergang
van Jeruzalem door de legers van Rome. En
ook Hij noemt het een straf op de zonde. In
het evangelie van Matteüs horen we hoe Hij
de geestelijke elite van Jeruzalem aanklaagt:
‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt
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Buiten het land
komt Israël
eigenlijk niet
echt aan haar
roeping toe

van de verwoeste stad en de ballingschap
die begonnen is, horen we de klacht van
de profeet: ‘De Here heeft in Sion doen
vergeten feestgetij en sabbat [...] is dit de stad
die genoemd werd de volmaakte in schoonheid, de vreugde der ganse aarde?’ (Kl. 2:6
en 15). Het is vanwege het wanbestuur van
de leiders van Juda, vanwege de offerdienst
die een nietszeggend ritueel geworden is,
vanwege het verzaken van haar roeping dat
God zijn volk het land uitdrijft, Jeruzalem
prijsgeeft en zelf ook de stad verlaat. Al moet
gezegd worden dat Hij in de verborgenheid
met de kinderen van Israël meegaat in de
ballingschap.
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en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen verzamelen,
gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie,
uw huis wordt aan u overgelaten [...] er zal
hier geen steen op de ander gelaten worden’
(Mat. 23:37 en 24:2). In Lukas lezen we: ‘Want
er zal grote nood zijn en toorn over dit volk,
en zij zullen vallen door de scherpte van
het zwaard en als gevangenen weggevoerd
worden onder alle heidenen, en Jeruzalem
zal door de heidenen vertrapt worden’ (Luk.
21:24). Er zal een tijd aanbreken dat mensen
niet meer zullen en kunnen aanbidden in
Jeruzalem (Joh. 4: 21). Maar nooit zegt Jezus
dat dit het einde is en dat de era van Jeruza-

Nooit zegt
Jezus dat
de era van
Jeruzalem
en van Israël
voorbij is

lem en van Israël voorbij is. Hij zegt tegen
Jeruzalem dat zij Hem niet meer zal zien
totdat ze zal zeggen: ‘gezegend Hij die komt
in de naam des Heren’. Dat staat dus nog
uit voor Jeruzalem. In Lukas horen we wel
dat vreemdelingen de stad zullen vertreden,
maar ook daar zegt Jezus dat dat voorbij zal
gaan als de tijden van de heidenen vervuld
zullen zijn.
De apostel Paulus horen we in Romeinen

11:25-28 ook spreken over volheid van de heidenen. Blijkbaar is de verwoesting van Jeruzalem niet alleen maar straf en heeft het ook
alles te maken met de weg van het evangelie
naar de wereld. Jezus zegt dat als dat gebeurd
zal zijn, de finale van de heilsgeschiedenis
begint: ‘En dit evangelie van het Koninkrijk
(!) zal in de gehele wereld gepredikt worden
tot een getuigenis voor alle volken, en dan
zal het einde gekomen zijn’ (Mat. 24:14). De
diaspora die na het jaar 70 vergroot en verdiept wordt, betekent dat Israël, onbewust,
de gang van haar Messias en van de Heilige
Geest en van God en het spoor van de goede
boodschap volgt in de wereld van de volkeren. Maar dus niet voor altijd. Ooit zullen zij
hun Messias begroeten en zij zullen dat doen
in Sion. God belooft een terugkeer uit de
verstrooiing en dan keert Hijzelf ook terug.
De vraag rijst of we daar in onze generatie
getuige van zijn.
MENSENWERK OF DE
HAND VAN GOD?
Is de terugkeer naar Sion mensenwerk of
Gods werk? Is de staat Israël misschien voorbarig en loopt hij ongehoorzaam vooruit op
wat God van plan is? Dat wordt wel gezegd
en ook door sommige Joden. Laat me een
paar dingen op een rij zetten:
Als de ballingschap een straf op de zonde
is, is het dan de bedoeling dat die straf na
tweeduizend jaar nog steeds voortduurt?
Kennen we God zo? Zitten we niet veel
dichter bij de waarheid als we zeggen dat de
diaspora zo lang heeft geduurd als de weg
van het evangelie naar de volkeren en dat dat
nu op een einde loopt?
Is het toeval dat drie jaar na de bevrijding van Auschwitz de Jodenster wappert
op de vlag van het parlementsgebouw van
een jonge Joodse staat in Jeruzalem? Het is
moeilijk om een antwoord te vinden op het
gebeuren van de Shoa. Maar feit is dat het
gebeurde midden in de wereld van het christendom. Het nazidom bloeide in de wereld
van gothische kathedralen, van Reformatie
en Mattheüspassion. Was het de ultieme
wraak van de resten heidendom in de boe-
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zem van het christendom? Had het allemaal
niets met God te maken of had het alles
met de God van Israël te maken en was de
stichting van een vrije staat voor Israël met
een eigen economie,
een eigen leger, een
eigen ministerie van
onderwijs, met het
Bijbelse Hebreeuws
als officiële taal een
antwoord van God?
Zoals het zo mooi
gezegd is: het begin
van het ontluiken van
de verlossing?
Mensen zeggen
vaak: maar de tijd
was er niet naar. De
Arabische moslimgemeenschap zat
nu eenmaal niet op
een Joodse staat te
wachten en het wordt
nog steeds beschouwd
als een kankergezwel.
Dat is waar! Bovendien stuurde in 1948
de Arabische wereld
850.000 Joden het land uit, als represaille.
Binnen een paar weken, met achterlaten
van alles wat ze hadden. Maar wanneer was
de wereld wel bereid om het heilsplan van
God te dienen? Toen Israël onder leiding
van Mozes aan de grenzen van het beloofde
land kwam? Toen eerder al Abram het land
binnentrok? Toen God een einde maakte
aan de Babylonische ballingschap? Lees het
boek Nehemia over de tegenwerking van de
Arabieren en Samaritanen tegen de herbouw
van Jeruzalem.
Het is waar dat mensen met zionistische
idealen begonnen aan de opheffing van de
diaspora. De eerste pioniers waren vaak
mensen met een communistische en socialistische achtergrond, die het geloof van hun
volksgenoten in de stetls van Oost-Europa
achter zich gelaten hadden, omdat het voor
hen gelijk stond aan lijden en onderdrukking. Het is ook waar dat in de jaren zeventig

enthousiaste Europeanen werkten in de
kibboetsim en meegeholpen hebben aan de
opbouw van het land. Het is waar dat nu
christenen meehelpen met de terugkeer van
Joden uit de Rusland,
de Oekraïne, Ethiopië,
Frankrijk en India.
Maar dat is toch wat
de Bijbel zegt: wij, de
volken zullen hen op
handen dragen en
thuis brengen (Jes.
49:22)? Zo was het
toch ook in de tijd van
Zacharia en Zerubabel? Wie bekostigden
de terugreis? De inwoners van Babel, de
koning van de Perzen.
En waarom? Omdat
Cyrus sympathie had
voor het hoogstaande
monotheïsme van de
Joden en omdat hij
politiek gewin zag in
een bufferstad tussen
hem en de grootmacht
Egypte. Maar daarmee was niet alles gezegd. De terugkeer uit
Babel gebeurde omdat God het wilde, door
mensenhanden heen.
Sommige zeggen: ‘ja, maar in de tijd van
de Bijbel waren er profeten als Mozes en Ezra
die de terugkeer begeleidden. En nu?’ Ja, ik
heb ook nog geen profeet uit de woestijn
zien komen, maar toch denk ik vaak aan de
eerste opperrabbijn van Israël: Avraham
Yitzhak Hacohen Kook, die socialisten en
orthodoxen met elkaar wist te verbinden
en die Israël voorging met deze woorden:
de ballingschap is niet alleen een straf op de
zonde, het is ook zelf een zonde! Het volk
van Israël hoort in Sion. Alleen daar kan het
God volkomen dienen. En als een Joodse
man of vrouw voor het eerst ontwaakt in het
land van Israël, is het alsof zijn ziel herboren
is. Hij sprak over de oorlogen die zouden komen en over de strijd als de geboorteweeën
van de Messias.

De diaspora
heeft zo lang
geduurd als
de weg van
het evangelie
naar de
volkeren
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Er is inderdaad een zonde van voorbarigheid, maar misschien is de zonde van nalatigheid veel erger.
ZIONISME EN DE KERK
We leven in tijden waarin we voor onze
ogen zien gebeuren wat God beloofd heeft.
Er zijn tekenen aan de zon, de maan en de
sterren. De kinderen van Israël keren terug.
Er is een verdrukking geweest zoals er niet
geweest is van het begin van de schepping en
ook nooit meer zo zijn zal. Jeruzalem ligt er
niet meer verwoest bij. De woestijn bloeit als
een roos en uiteindelijk hebben de volkeren
Jeruzalem getild als een steen des aanstoots
(Zach. 12). En je kunt je afvragen waarom veel
christenen dat allemaal niet zien.

Er is inderdaad
een zonde van
voorbarigheid,
maar misschien
is de zonde van
nalatigheid veel
erger

Een eerste antwoord is dat hun focus
verlegd is van de aarde naar het universum.
Lang geleden al heeft het christendom zich
verzoend met de Griekse filosofie, die zei:
hier beneden is het niet, we moeten hier weg,
weg uit dit aardse jammerdal. Met alleen de
hemel voor ogen deed Israël en deed Jeruzalem er niet meer toe en die gedachte leeft nog
steeds in de kerk. Maar het is een misvatting:
Het gaat God niet om verlossing uit de aarde

maar van de aarde.
Een ander antwoord is dat christenen
denken dat Jeruzalem een universele stad
geworden is, waar Israël geen speciale plek
meer heeft. Men beroept zich dan op Psalm
87. Een psalm geschreven met 48 letters, de
getalswaarde van Sion. Berijmd klinkt het zo:
‘O moederstad, uit u is elk geboren’. Als het
betekent dat we uiteindelijk allemaal leven
door het woord dat God gesproken heeft
vanuit Jeruzalem, is
dat waar, maar niet als
het Jeruzalem aan het
Joodse volk ontzegt. De
tekst zegt dat ook niet.
Die zegt dat Rahab en
Babel God zullen kennen, dat al die volken
daar en daar geboren
zijn, maar dat voor
Sion geldt dat God bij
het opschrijven van de
volken precies weet wie
tot zijn volk behoort.
Hij haalt de kinderen
van Israël, de kinderen
van Jeruzalem er zo uit,
al leven zij in de smeltkroes van de volkeren.
Psalm 87 biedt troost in
de ballingschap!
Jeruzalem zal de stad
zijn waar de naties van
de wereld naartoe zullen stromen om God
te aanbidden en het feest van Loofhutten te
vieren (Zach. 14), maar als pelgrims. En ten
overvloede, nergens in heel de Bijbel wordt
gezegd dat Jeruzalem een multireligieuze stad
zal zijn waar iedereen zijn eigen god belijdt.
Er zal maar één God zijn, de God van Israël.
De profetische beloften worden zichtbaar: God heeft de grenzen van het land
verwijd en Israël vervult de wereld met zijn
vruchten (Jes. 26:15 en 27:6), maar christenen
lopen voorop in de boycot van Israël. Het
zijn christenen voor wie de woorden van de
profeten niet meer dan antieke teksten zijn,
waar je associatief nog wel je eigen verhaal
aan op kunt hangen. Maar dat is het dan ook.
En toch, die christenen zijn zelf tot een teken

geworden. Paulus spreekt over de laatste,
moeilijke tijden en dat er mensen zullen zijn
die onder de schijn van godsvrucht de kracht
daarvan verloochend hebben (2 Tim. 3:5).
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De vraag is wat we dan moeten doen.
Moeten we delen in het verlangen van Israël
naar Sion? En hoe verwerken we dat dan
in de prediking en de catechese? Misschien
dat achter die vraag het idee schuilgaat dat
catechese en prediking voortdurend in
dienst moeten staan
van mensen. Dat ik als
verkondiger voortdurend mijn gehoor moet
raken in wat hen bezig
houdt. Maar het gaat
toch in de prediking
om de grote daden van
God? Zoals de Heilige
Geest Christus bij de
mensen brengt, brengt
het Woord en de Geest
mensen toch ook bij
God! Misschien ben ik
soms alleen maar toehoorder en toeschouwer en word ik niet
bemoedigd en getroost
en de weg gewezen en
waarvoor mensen naar
de kerk plegen te gaan.
Nee, preek zo, vertel me zo over God dat ik
voor Hem applaudiseer en Hem zegen en
lofprijs en vertel me nu over zijn terugkeer
naar Sion. Ik wil staan tussen de volken die
ontzag voor de Here hebben, wanneer Hij
Sion heeft gebouwd (Ps. 102: 16 en 17).
Is Zionisme Bijbels? De Bijbel begint met
Sion en de laatste zin van de Tenach gaat
over Sion: ‘Wie nu onder u tot enig van zijn
volk behoort – de Here, zijn God zij met
hem, hij trekke op’ (2 Kron. 36:23).

Er zal maar
één God zijn,
de God van
Israël
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De banier
van de
Eeuwige
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Adembenemend is het perspectief van de
hoofdstukken in het tweede deel van de
profetieën van Jesaja: troost, bemoediging,
terugkeer en herstel; een hoopvolle boodschap
voor de ballingen in Babel, en in samenhang
daarmee een boodschap voor de goyiem.
DS. J. DE VREUGD

N

eem bijv. Jesaja 49: 22 en 23:

22 Zo zegt de Heere HEERE:
Zie, Ik zal Mijn hand opheffen
naar de heidenvolken, naar de
volken zal Ik Mijn banieromhoogsteken. Dan
zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw
dochters zullen gedragen worden op de schouder.
23 En koningen zullen uw verzorgers zijn en
hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen zich voor u
neerbuigen met het gezicht ter aarde en zij zullen
het stof van uw voeten likken. U zult weten dat Ik
de HEERE ben: zij zullen niet beschaamd worden
die Mij verwachten.
Intrigerende woorden. Blijkbaar schakelt
God de volken in bij de terugkeer van de
ballingen van Israël; zelfs de vorsten en
vorstinnen doen mee! Hoe lezen we deze
profetie? En is ze beperkt tot de situatie van
de Babylonische ballingschap?
CONTEXT
We kijken even naar de context. Aanleiding is de klacht van de ballingen, dat ze

door God vergeten en verlaten zijn (vers 14).
Sion, Jeruzalem, wordt sprekende ingevoerd.
De stad is ontvolkt, verwoest, tot schande gemaakt. God antwoordt met het sterke beeld
van een moeder, die onmogelijk haar baby
kan vergeten – en zelfs al zou dat het geval
zijn: ‘Ik zal u niet vergeten’(vers 15). En Hij
betuigt dat de naam van de stad in Zijn beide
handpalmen is getatoeëerd, en de muren
van de stad ziet Hij steeds voor zich (vers 16).
Hij belooft het verdwijnen van de vijanden,
een machtig herstel van de verwoeste stad
en het verwoeste land, en de ontvolkte stad
en het land zullen weer door talloze mensen
bewoond worden; van overal keren de ballingen terug, zodat Sion zich zelfs verbaasd
zal afvragen: waar komen ze toch allemaal
vandaan? (vers 17-21)
En dan vervolgens de passage die hier
boven is afgedrukt: de rol die God de volken
toebedeelt. Indrukwekkend: geen haat, geen
vijandschap, geen onderdrukking, zeg maar
geen antisemitisme meer; in plaats daarvan
zorg, toewijding, liefde. Dat gebeurt allemaal
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op een teken van God. Als een aanvoerder
geeft Hij met opgeheven hand een commando, als een officier steekt Hij een vlaggensein
omhoog, en overal zetten de volken zich in
beweging als troepen op het afgesproken
teken van de veldheer om de zonen en
dochters van Sion
naar huis te brengen.
Breng de Joden thuis!
Daar is dus sprake
van een grandioos
veranderde houding
van de volkeren ten
opzicht van het volk
van Sion, ongekend
in de geschiedenis.
Vol liefdevolle zorg
dragen de volken de
zonen in hun armen
en de dochters op
hun schouder; daar zit
achter het beeld van
een draagdoek, die
voor de borst gehouden wordt en waarin
kleine kinderen
liefdevol gedragen
worden. Zelfs de hoogst geplaatsten: koningen en vorstinnen putten zich uit in zorg
en aandacht. Ze gaan zelfs zover, dat ze zich
neerbuigen en het stof van de voeten likken.
Een onvoorstelbaar toekomstperspectief.

in Cyrus’ zorg voor den terugkeer der Joden
en den herbouw van Jeruzalem.” Een zekere
vervulling, want ten diepste gaat het om het
volgende: “De betekenis dezer Sionsprofetieën strekt zich uit tot de kerk aller eeuwen,
welker leed en troost
en blijde toekomst
hier in Oudtestamentische trekken wordt
beschreven.” Geheel
volgens de regels van
de vervangingstheologie gaat het dus niet
zozeer om Israël als
wel om de kerk der
eeuwen. De talloze
zonen en dochters die
worden toegebracht
zijn heidenen die in
geloof en bekering tot
de kerk toetreden. In
een vermaarde Duitse
commentaar uit de
negentiende eeuw
(Lange’s Bibelwerk,
1877) lees ik: “Die
zahllosen Kinder,
welche dem gerichteten, verstossenen und zerschlagenen
Israel geboren worden sind, sind diejenigen, welche aus den Heiden sich zu Jehova
bekehrt haben und so zunächst Glieder des
geistlichen Israel geworden sind. Aber das
geistliche Israel ist der innere, ewige Kern
des leiblichen Israel.” In de vermelding van
vorsten en vorstinnen ziet Lange een appèl
aan de overheden om zorg te dragen voor het
welzijn van de kerk. De Zwitserse oudtestamenticus Hellmuth Frey – om nog één voorbeeld te noemen- schrijft rond 1960: “Een
bepaald vreemd beeld drukt de verandering
uit, die zich in de verhouding tussen Israël
en de volken voltrokken heeft. Dit nu eens
mishandelde en dan weer om zijn hoogmoed
gehate volk wordt tot een voorwerp van
de innigste liefde en zorg. Dat betekent: de
gemeente Gods, doelwit van de Jodenhaat
in de oude, van de christenvervolging in de
nieuwe bedeling, wordt voor de wereld tot de

Overal zetten
de volken zich
in beweging
als troepen
op het
afgesproken
teken van de
veldheer

TOEKOMST
Ik heb wat gesnuffeld in oudere commentaren van christelijke zijde, nieuwsgierig hoe
deze woorden zijn uitgelegd en toegepast.
Getrouw aan de tekst en de situatie worden
deze woorden betrokken op de terugkeer
uit de Babylonische ballingschap, waarbij
vorsten als Cyrus een rol hebben gespeeld.
De weidse beschrijvingen moeten dan kennelijk aan een zekere poëtische overdrijving
worden toegeschreven – of ze wijzen in een
andere richting, een diepere, geestelijke
vervulling. Zo zegt dr. J. Ridderbos in de
Korte Verklaring (1953): “Wat hier gezegd
wordt heeft een zekere vervulling gekregen

belichaming van de tegenwoordigheid Gods.
Ja, de stralende glans van Zijn majesteit
omgeeft haar zozeer, dat de machtigen der
wereld naar de geringsten der gemeente zullen opzien. … Deze innerlijke verandering in
de positie der volken ten opzichte van Gods
volk is een nog groter wonder dan dat zij de
gemeente vrijlaten. Immers, die vrijlating der
gemeente, waar onze tekst van spreekt, is de
tegenhanger van de antisemitische beweging, die van de Joden probeert af te komen,
en van de christenhaat, die de gemeente
als een schadelijk insect uit het volksleven
probeert te verwijderen.”
Het doet natuurlijk weldadig aan dat Frey
Israël en de gemeente naast elkaar noemt,
toch legt ook hij de profetie uit alsof het in
elk geval mede om de kerk gaat. En dat is
naar mijn stellige overtuiging niet het geval.
Het gaat hier om Israël. Een fantastische
profetie van terugkeer en herstel tot bemoediging van een murw geslagen volk in de

Met Israël zien
wij vol spanning
uit naar de volle
vervulling

ellende van de ballingschap en de vernedering en de spot van de volkeren. Een eerste
vervulling zien we in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap en de medewerking
van de vorsten daarin. Maar daarmee is de

profetie zeker niet uitgeput. De omvang van
de terugkeer, het grote aantal terugkerenden,
en de heerlijkheid van Sion, waarvan de
volkeren opkijken, de positieve rol van de
machthebbers – het is nog toekomstmuziek.
De volle vervulling wacht nog! Daarmee
staan ook deze woorden in het profetisch
perspectief van Tenach, en ze vinden hun
echo in de verwachting van Israël zoals
uitgedrukt in de gebeden van het Achttiengebed: “Blaas de bazuin voor onze vrijheid
en steek op het teken voor de inzameling van
onze ballingen, en zamel ons tezamen in uit
de vier hoeken van de aarde. Gezegend Gij
Heer, die inzamelt de verstrooiden van Zijn
volk Israël.” “En keer in erbarmen terug naar
Jeruzalem, uw stad, en woon in haar, zoals u
gesproken hebt; bouw haar, binnenkort, in
onze dagen, tot een bouwwerk voor altijd,
en bereid in haar snel de zetel van David. Gezegend Gij Heer, die Jeruzalem bouwt.” “De
spruit van David uw dienaar doe die snel
ontspruiten en zijn hoorn verheffe zich door
uw bevrijding; want op uw bevrijding hopen
wij heel de dag. Gezegend Gij Heer, die de
hoorn der bevrijding doet ontspruiten”
(bede 10, 14 en 15).
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Met Israël zien wij vol spanning uit naar
de volle vervulling. We mogen geloven, dat
het begin er is, zoals sinds de stichting van
de staat in het gebedenboek van de synagoge
gedankt en gebeden wordt voor de staat
Israël ‘het begin van het ontluiken van onze
verlossing’. God werkt aan de vervulling van
Zijn beloften. Belangrijk onderdeel daarvan
is de rehabilitatie van Zijn volk ten overstaan
van heel de wereld: Hij zal de smaad van Zijn
volk wegnemen van heel de aarde (Jes. 25: 8)
zodat volken en vorsten de glorie van Israël
zien. En de wereld zal zich erover verwonderen (psalm 126) als Israël tot een hoofd der
volkeren wordt gesteld (cf. Deut. 28: 13). En
waar het dan vooral om gaat is dit: “En alle
vlees zal gewaarworden dat Ik, de HEERE,
uw Heiland ben, uw Verlosser, de Machtige
van Jakob” (vers 24). De glorie van Israël
weerspiegelt de glorie van de God van Israël.
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Kerk en Israël
Helpt Barth ons verder?

I

eerst een enkele opmerking.
n 2016 verscheen voor
Zo geformuleerd lijkt dat
het eerst een Nedervooral een binnenkerkelijke
landse vertaling van
aangelegenheid te zijn. Naast
deze paragraaf uit Band
en tegenover zich ontwaart
II/2 van de Kirchliche
de kerk het volk Israël, dat teDogmatik van Karl Barth
Karl Barth, De verkiezing
genwoordig en nu al zeventig
– de oorspronkelijke tekst
van de gemeente. Parajaar opnieuw een eigen plaats
verscheen in 1942 (!). Wessel
graaf 34 uit de Kirchliche
en land heeft onder de volken
ten Boom vertaalde de tekst,
Dogmatik, vertaald en
van deze wereld. Het gesprek
en voorzag haar van aantekebezorgd door Wessel H.
over hoe de kerk zich tot dit
ningen, een inleiding en een
ten Boom. Boekencenvolk verhoudt is gevoerd sinds
nawoord met de titel “Kerk en
trum, Zoetermeer 2016.
de stichting van de staat. Het
Israël, een solidariteit die pijn
ISBN 978 90 239 7064 4
heeft onder meer tot resultaat
doet”. Een gelukwens aan Ten
gehad dat die verhouding
Boom is op zijn plaats. Met
nieuw geformuleerd is en dat er meer zicht is
deze uitgave hoopt de vertaler “het inmidgekomen op de Joodse oorsprong van de kerk.
dels wat verflauwde gesprek rondom kerk en
Tegelijk moeten we zeggen: we zijn er niet uit,
Israël” nieuw leven in te blazen.
maar we moeten ook verder – verder naar een
gesprek mét Israël, op zijn eigen merites. Hoe
Over dat gesprek rondom kerk en Israël

staat het daarmee? En kan Barth ons daarin
verder helpen?
Tegen deze achtergrond lees ik paragraaf
34. Ten Boom noemt in zijn nabeschouwing
lezing van paragraaf 34 een ‘vervreemdende
ervaring’. Dat kan ik volmondig beamen.
VERVREEMDING
Vervreemdend is Barths spreken over kerk
en Israël in meer dan een opzicht, maar met
name toch in de betekenis die aan de woorden
kerk, Israël en gemeente – de paragraaf heet
niet voor niets de verkiezing van de gemeente
– gegeven worden.
Anders dan Ten
Boom meen ik dat de
theologische invulling
van die woorden met
de realiteit van Israël
weinig van doen lijkt
te hebben, laat staan
dat er iets in door
zou klinken van hoe
Israël zichzelf verstaat.
Israël en de kerk zijn
gestalten van de éne
gemeente van Jezus
Christus. De gemeente
bestaat als (NB) het
volk Israël en tegelijk
als de kerk uit Joden en
heidenen. Daarin gaat
het dan wel om Israël
in de ‘hele uitgebreidheid van zijn geschiedenis in verleden en
toekomst’, maar de vraag is dan: hoe zit het
met het Israël van het heden? “Israël is het
zich tegen zijn verkiezing verzettende volk
van de Joden,” en de kerk is ‘de geopenbaarde
bestemming van Israël’. Israël beeldt Gods
oordeel uit, de kerk Gods ontferming. Hoe
kun je dat zo nog zeggen in de jaren veertig
van de vorige eeuw?
Nu zijn er door heel de paragraaf heen wel
bedekte en af en toe ook openlijke toespelingen op het antisemitisme en de in alle hevigheid woedende Jodenvervolging. Ook mondt
de paragraaf uit in een hoopvolle verwachting
voor ‘heel Israël’. Maar is dat voldoende
om deze paragraaf 34 als een ‘verzetstekst’

te bestempelen? Bovendien wordt ook hier
Israëls eigen verstaan node gemist en daarmee
vervaagt Israëls eigenheid. Uiteindelijk zal ook
Israël tot kerk worden, schrijft Barth.
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Waar denk ik aan bij Israëls zelfverstaan?
Het gaat om dat wat voor het Jodendom de
kern is: de vervulling van de wet, of anders gezegd; de trouw aan de Tora, het leven volgens
de mitsvot. De Tora (in de eenheid van schriftelijke en mondelinge leer) bepaalt Israëls
eigenheid en heeft Israël als volk de eeuwen
van verstrooiing door in stand gehouden. Een
theologie die onder het
motto van de verkiezing van de gemeente
wil nadenken over Israël en de kerk zal zich
daar rekenschap van
moeten geven. Juist de
Tora vormt Israël tot
gemeente.

Israëls eigen
verstaan wordt
node gemist
en daarmee
vervaagt Israëls
eigenheid

SPANNING
De dogmatische
hoofdtekst wordt vergezeld van een doorlopend commentaar op
de hoofdstukken 9 t/m
11 van Paulus’ brief aan
de Romeinen. In zijn
nawoord signaleert
Ten Boom een zekere
spanning tussen de
twee teksten. Barth komt er ook niet helemaal
uit, zou je kunnen zeggen. Dat vind ik dan ook
wel weer mooi.
De nodige vragen heb ik intussen wel bij de
exegese. Ik concentreer die op de uitleg van
Romeinen 9: 6 en 7. Daarin volgt Barth het
vertrouwde spoor als zou Paulus daar laten
zien dat er binnen het vleselijke Israël (de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob) een
schifting optreedt, waardoor het volk Israël de
verworpene wordt en de kerk de verkorene.
De vraag is: staat dat er? Ik meen van niet.
M.i. staat deze uitleg haaks op de logica van
de tekst.
Vers 6b van Romeinen 9 zet je maar al te
gemakkelijk op het verkeerde been. Maar in
MAART 2018
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het logische verband van Romeinen 9 past een
lezing als retorische vraag beter. Wie het vervolg goed leest, ziet dat het daar in de verkiezing naar de belofte om Israël gaat. Israël zijn
de lijfelijke afstammelingen van Abraham,
via Isaak en Jakob. Ismaël en Ezau vallen daar
buiten. Van daaruit valt licht op het vervolg
van Paulus’ betoog in Romeinen 10 en 11. Het
gaat om heel Israël – in de lijn van Abraham –
Isaak – Jakob. De citaten uit de profeten (m.n.
Hosea) wijzen in hun eerste betekenis op het
herstel van de tien stammen, samen met de
twee stammen. Waarom zou Paulus ook niet
aan de letterlijke betekenis gedacht hebben?

De volken
staan voor de
keus om Israël
te zegenen
of Israël te
vloeken

Het ‘ganse Israël’ dat volgens Romeinen 11
gered zal worden is dan ook dit ganse Israël:
het volk dat lijfelijk afstamt van Abraham,
Isaak en Jakob.
Intussen vormt Barths uitleg naar mijn
gevoel wel de verbinding tussen de dogmatische en de exegetische stukken. De dogmatische gedachte bepaalt m.i. de exegese. De
eerder genoemde spanning is dus op de keper
beschouwd misschien minder groot dan het
lijkt. Die zou pas werkelijk tot hoogspanning
worden als de logica van Romeinen 9 wel
gevolgd wordt. Dat zou grote consequenties
hebben voor het dogmatische bouwwerk.

ZEGEN EN VLOEK
Ten Boom wil ook prikkelen, zo lijkt.
Uitdagend vind ik de vraag in annotatie ii bij
hoofdstuk 4: “Hoe ver heeft een theologie die
omwille van Israël niets meer van ‘vloek’ en
alleen nog van ‘zegen’ wil weten, zich eigenlijk
van ditzelfde Israël verwijderd?” Ik zou het
volgende willen overwegen.
Voor de volken, en dus ook voor de christenen uit de heidenen, geldt in de eerste plaats
het woord uit Genesis 12:3. Zij staan voor de
keus om Israël te zegenen of Israël te bespotten, te vloeken, en daar is sprake van wederkerigheid. “Ik zal zegenen wie u zegenen, en
wie u bespot, zal Ik vervloeken.” Het past
de heiden, ook de heidenchristen, niet om
Israël te zien als onder de vloek en zelf buiten
schot te blijven. Dat spreken over ‘vloek’ is bij
heidenen in verkeerde handen. Of het moet
zijn uit beschaamdheid: de ballingschap, het
diepe lijden van Israël, het is om onzentwille
(Jes. 53). Ja, we moeten weten van ‘vloek’.
Maar juist dan past het ons om te zegenen:
om Israëls weg met de Eeuwige, ook door die
diepten heen, te erkennen, om Israëls band
met de Eeuwige te erkennen, om ons solidair
met Israël te verklaren (om de woorden van
Ten Boom te gebruiken). En om uit te zien
naar Israëls herstel, als volk in het land onder
Gods Tora.
Een vervreemdende ervaring dus, lezing van
Barths denken over de gemeente. Ergerlijk
soms ook, voortdurend prikkelend tot tegenspraak, en daarom ook weer opscherpend.
Helpt het vandaag nog verder? Ik ben daarin
wat teleurgesteld. Toch valt er ook het een en
ander te genieten. Prachtig zijn de slotwoorden van paragraaf 34. Uiteindelijk gaat het om
“God, wiens majesteit eruit bestaat dat Hij de
Ontfermer is”.

27

BOEKBESPREKINGEN
DS. G.A. TROUWBORST

‘De verbeelde Jood’
Christendom en
antisemitisme

B

let breed gedefinieerd als
art Wallet,
verzamelterm voor ‘anti-joods
historicus en
denken en handelen’, waarbij
gespecialiseerd
onderscheiden wordt tussen
in joodse
religieus, sociaal en politiek
geschiedeantisemitisme.
nis (verbonden aan de VU
Ook de term ‘christendom’
te Amsterdam) heeft een
wordt breed opgevat, en
informatief boek geschreven
onderscheiden in een viervouover het onderwerp ‘christendr. Bart Wallet, Chrisdige gelaagdheid: institutiodom en antisemitisme’. In dit
tendom en antisemineel christendom, christelijke
boek geeft hij een overzicht
tisme. Tweeduizend jaar
theologie, christendom in zijn
van ‘tweeduizend jaar chrisconfrontatie. Uitgeverij
politieke gedaanten, en christelijke worsteling met joden
Boekencentrum en
tendom als verzamelterm voor
en jodendom, met speciale
Stichting Museum Sjoel
christenen.
aandacht voor de Nederlandse
Elburg 2017. Paperback,
Binnen deze kaders heeft
context’.
126 pag. Met illustraties
Wallet
zijn boek opgebouwd
In de inleiding wordt
van Karel Kindermans
in
drie
delen.
In deel 1 benadrukkelijk aangegeven dat
ISBN 9789023951971
schrijft hij het vroege christendit boek geen algemeen overdom en het rabbijnse jodenzicht van het antisemitisme
behelst, en ook geen beschrijving bevat van de dom. In deel 2 gaat het over protestantse en
katholieke reformaties en de joden. Deel 3 teneeuwenlange relatie tussen joden en christeslotte behandelt ‘christenen en het moderne
nen. De auteur legt daarentegen de focus op
antisemitisme’.
de vraag hoe ‘christendom’ en ‘antisemitisme’
In alle drie de delen slaagt de auteur er in
zich tot elkaar verhouden.
om in kort bestek een helder overzicht te
Antisemitisme wordt daarbij door WalMAART 2018
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schetsen van de diverse en vaak zo complexe
ontwikkelingen die typerend zijn geweest
voor de geschiedenis van de kerk in relatie
tot het antisemitisme. Wat bij dit alles een
rode draad vormt, is het woord ‘confrontatie’,
dat ook in de ondertitel van het boek klinkt.
Antisemitisme, in de zin van het voorkomen
van anti-joodse geluiden in diverse culturen,
bestond namelijk al voordat het christendom
er was. Vanaf het begin diende de kerk zich
daarom hiertoe te verhouden. Uit de beschrijvingen van de geschiedenis van deze confrontatie tussen kerk en anti-joodse geluiden
blijkt dat de reeds voorkomende anti-joodse
geluiden in de christelijke traditie gemakkelijk
voet aan wal kregen. Daarbij ontstond binnen
de kerk gaandeweg een samenhangend antijoods wereldbeeld. De auteur stelt daarom in
zijn conclusies vast dat de geschiedenis van
het christendom ten nauwste verweven is met
de geschiedenis van jodenhaat. Daarbij werden in de loop van de kerkgeschiedenis door
de kerk beelden gecreëerd die de joden en het
jodendom vastlegden in bepaalde stereotypen.
Deze stereotypen waren veelal anti-joods van
aard; in ieder geval deden ze het jodendom
geen recht, en kreeg het jodendom er niet de
ruimte gezien te worden zoals het daadwerkelijk was. Deze beelden zouden eeuwenlang het
raster vormen voor hoe men tegen het jodendom aankeek. Daarmee loopt er volgens de
auteur een lijn van het christelijke anti-judaïsme naar het moderne antisemitisme, waarbij
hij overigens tegelijk aangeeft dat dit geen
rechte lijn is. Het moderne antisemitisme nam
immers, zo laat hij in het boek zien, slechts
een deel van de door de kerk geconstrueerde
inhoud van hoe de ‘verbeelde jood’ eruit zag
over. Tegelijk echter werkte het moderne
antisemitisme wel consequent vanuit het in
de kerk ontwikkelde idee van een raster dat
over het jodendom werd gelegd, en vulde men
dit raster deels met een nieuwe anti-joodse
inhoud.
Wat betreft de kerkgeschiedenis an sich
schetst Wallet een helder maar tegelijk
genuanceerd beeld. Hij wijst een dubbele lijn
aan. Veelal was er volgens hem sprake van

een uitgesproken negatieve lijn vanuit het
christendom richting het jodendom. Tegelijk,
zo stelt hij, werd deze lijn ook voortdurend
van binnenuit uitgedaagd en begrensd. De
naoorlogse ontwikkeling, waarbij voor het
eerst sprake is geweest van echte dialoog en
interesse in elkaar, in plaats van vooroordelen,
is in zijn ogen een zeer verrassende.

De geschiedenis
van het
christendom
is ten nauwste
verweven met
de geschiedenis
van jodenhaat
Tot zover een beknopte weergave van de
hoofdlijnen van dit informatieve boek. De
inhoud van het boek wordt versterkt door
een reeks zeer toepasselijke illustraties van de
hand van Karel Kindermans. Onzes inziens
zijn de auteur en illustrator er in geslaagd voor
de geïnteresseerde lezer een informatieve en
begrijpelijke weergave van het onderwerp te
schetsen.
Eén vraag blijft na lezing van het boek wel
over: hoe het toch mogelijk is geweest dat
juist in de kerk, door de auteur treffend als
een ‘broeder’ van het jodendom aangeduid,
zich zulke negatieve beelden over het jodendom hebben kunnen vormen. Deze prangende
vraag, die door dit boeiende historische overzicht wordt opgeroepen, vraagt mijns inziens
om een verdere en voortdurende doordenking
en zelfreflectie binnen het christendom. Mede
met het oog hierop bevelen wij dit boek de
lezer van harte aan.
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Zonder Israël geen
reformatie

O

verschenen in Israël en de Kerk).
pnieuw heeft de
Daarin komt het ‘Anliegen’
werkgroep Vanvan de werkgroep het meest tot
uit Jeruzalem
uiting. In een hoofdstukje getieen brochure
uitgebracht. Na
teld ‘Israël en de kerk, volgens
publicaties over de huidige situde Reformatie’ komen in een
paar regels de Schotse Confesatie in de kerk en over de vroege
kerk wordt nu de Reformatie
sie van John Knox en de visie
onder de loep genomen.
van Luther en Calvijn aan bod,
Aanleiding was uiteraard de
maar ook hedendaagse theoloLandelijke werkgroep
viering van vijfhonderd jaar
‘Vanuit Jeruzalem’, Zongen als C.W. Mönnich en F.-W.
Reformatie. Luther komt dan
Marquardt. Opmerkelijk is in de
der Israël geen Reformaook uitvoerig aan bod, maar
Schotse Confessie de plaats van
tie. Over de hervorming
niet uitsluitend. In het eerste
de heilsgeschiedenis, waarmee
van de 16e eeuw. ‘shoofdstuk, over antisemitisme,
ook aandacht voor Israël in de
Graveland 2017 (uitgave
wordt duidelijk dat Luthers
kern aanwezig is. Al moet dat
in eigen beheer)
antisemitisme niet iets van het
wel ontwikkeld worden. De
laatst van zijn leven is, maar alHeidelbergse Catechismus en
tijd in zijn theologie aanwezig is. Zelfs tegenover de Nederlandse Geloofsbelijdenis krijgen ieder
een eigen hoofdstuk. Om het geheel compleet
tijdgenoten en medewerkers steekt hij daarin
te maken was een bespreking van de Dordtse
schril af. De glijdende schaal van anti-judaïsme
Leerregels op zijn plaats geweest. Daar gaat het
(afkeer van de Joodse godsdienst) naar antiimmers over de verkiezing en verwerping? We
semitisme (afkeer van de Joden) wordt helder
neergezet. Daaruit concludeer ik dat christelijke kunnen toch niet meer over verkiezing spreken
zonder zicht op Israëls verkiezing? Nu worden
theologie dus een positieve visie op het Jodendie alleen terloops in het hoofdstuk over Grolle
dom zal moeten ontwikkelen, die naast het
genoemd.
bestaan van Israël als volk ook de godsdienst
ten volle erkent.
Kortom, de Reformatie is niet klaar, is nooit
Titel en ondertitel van het boekje dekken de
klaar. Zicht op Israël zal leiden tot een steeds
lading niet helemaal. Zwaartepunt vormen naar
voortgaande reformatie. Mag dat de vrucht van
mijn gevoel de hoofdstukken over de brief aan
dit boekje zijn.
de Romeinen en over ds. Grolle (beide eerder
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BOEKBESPREKINGEN
KEES DE VREUGD

“Ik ben een
gelovig mens en
dus twijfel ik”

H

vertelt over zijn zoektocht
erman van
naar zijn identiteit: wie ben
Praag is emeriik, wat is de kern van mijn
tus hoogleraar
Joodzijn? In zijn zoektocht
psychiatrie.
ontmoet hij vertegenwoorIn zijn boeken
God en Psyche, Het verstand
digers van de verschillende
te boven en Net voorbij de rede
stromingen die er in die tijd
heeft hij zijn gedachten over
in Israël zijn: farizeeën en sadHerman M. van Praag,
geloven en zingeving uitgeSlecht zicht. Een homduceeën, de gemeenschap van
Qumran, de Zeloten. Merkmage aan de twijfel.
werkt, waarin hij een pleidooi
voert voor de ‘verbeelding’ als
Uitgeverij Damon,
waardig is de ontmoeting
bron van kennis. Hij noemt
met Jezus (‘Jozua’), die hij na
Eindhoven 2017. ISBN
dat de derde wereld, de wereld
aanvankelijke ergernis volgt
9789463400992
van de verbeelding.
tot bij het kruis. Tenslotte
Hier presenteert hij zijn
reist hij naar Alexandrië om
denken in de vorm van een verhaal. Amos,
Philo te ontmoeten.
een jonge Israëliet uit de eerste helft van de
Uit al deze gesprekken distilleert Amos
eerste eeuw van de gebruikelijke jaartelling,
zijn eigen Joodse identiteit. En die blijkt in

wezen te bestaan in de zoektocht zelf. Het
antwoord op de vraag ‘wie ben ik’ is: ‘ik
word’. “Ik blijf op pad. Een wandelende Jood
zal ik zijn, op geestelijk gebied dan,” concludeert Amos.
Het vragen blijven stellen, de twijfel, is
essentieel. Kom niet bij voorbaat al met antwoorden. “Twijfel behoedt een mens voor
intellectuele hoogmoed, eigenwijsheid, en
scherpslijperij.” “Ik ben een gelovig mens en
dus twijfel ik.”
In de beschrijving van Israël in de eerste
eeuw trof mij op een gegeven moment het
woord ‘ontbinding’.
Wil Van Praag Israël
nu, maar niet alleen
Israël, een spiegel
voorhouden? Leidt
het innemen van
onwrikbare stellingen uiteindelijk
tot ontbinding van
een gemeenschap en
brengt alleen vragen
stellen mensen dichter bij elkaar? De
dialectiek, het steeds
weer vragen en zoeken, is het waarmerk
van de authentieke
Jood. Dat is wat het
Jodendom in de
visie van Van Praag
sterk maakt. De Talmoed is daarvan het
schoolvoorbeeld. In
de Mondelinge Tora zijn juist de discussies
ter wille van en ter meerdere glorie van de
hemel.

dringt dat weer tot verder zoeken, verder
vragen.
Net als in zijn vorige boeken gaat Van
Praag daarbij ‘voorbij de rede’. Rationalisme
is beperkt. Het gemoed, de verbeelding, kent
zijn eigen werkelijkheid die het leven zinvol
maakt, meerdimensionaal. Feitenkennis
schiet tekort. Hier komt vooral het gemoed
aan te pas. De verbeelding openbaart werkelijkheden achter de waarneembare werkelijkheid. Zo spreekt hij ook over de Eeuwige als
ervaring en denkbeeld. De Eeuwige wordt
beleefd, niet gekend. Aansprekend voor
Amos (en voor Van Praag) is “een Eeuwige
die hoop koestert,
net als wij, die niet
alles in eigen hand
houdt”.
Die verbeelding
leren we uiteindelijk vooral bij Philo.
Zijn beschrijving
van Mozes is geen
fantasie, maar verbeelding: “Het gaat
om verbeelden”, laat
Van Praag Philo zeggen, “zich beelden
vormen van dingen
die er niet zijn – niet
zijn in de waarneembare, meetbare
wereld – maar er
zouden kunnen zijn.
Dankzij verbeeldingskracht zijn
Mozes en zijn werken voor mij tot leven gekomen. Hij is geen
historische figuur meer, maar een levende
werkelijkheid geworden.”
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De dialectiek,
het steeds
weer vragen
en zoeken, is
het waarmerk
van de
authentieke
Jood

In het Bijbelboek Prediker hoort hij de oproep om te blijven zoeken naar antwoorden
op kernvragen die het leven oproept, maar
tegelijk daarbij geen definitieve antwoorden
te verwachten. Alles is een ademtocht (Prediker 1), maar een ademtocht is niet zinloos,
maar juist essentieel voor het leven. Wel
wordt daarin de betrekkelijkheid van alle
menselijk streven uitgedrukt. Maar tegelijk

Alle verbeelding ten spijt komen we aan het
eind weer met beide benen op de grond. Als
Amos het relaas van zijn queeste heeft gedaan
is het laatste woord van zijn vader: “Maar
kom, laten we nu weer aan het werk gaan”.
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THEMA ISRAËL ZEVENTIG JAAR

Israël in de
theologie van
N.T. Wright
De Engelse anglicaanse theoloog Tom Wright is een
van de belangrijkste nieuwtestamentici van dit
moment. Hij geniet intussen ook in ons land grote
bekendheid. Tot nu toe is nog maar weinig aandacht
gegeven aan de plaats die Wright in zijn theologie
aan Israël toekent.
JEROEN BOL

T

om Wright (1948) is in staat
gebleken om zijn rijke theologische inzichten niet alleen voor
collega theologen, maar ook
voor een breed publiek toegankelijk te maken. Die combinatie, samen met
zijn enorme kennis van de twintigste-eeuwse
theologie, maakt hem tot een van de meest
invloedrijke theologen van het moment. Talloze boeken zijn intussen van zijn hand verschenen. In Nederland spreekt Wright met
name de jongere generatie predikanten aan,
niet het minst omdat hij cruciale elementen
van het christelijke geloof zoals de goddelijke
natuur van Jezus, Jezus’ opstanding en de
betrouwbaarheid van het Oude en Nieuwe
Testament met verve overeind houdt.
Daarnaast slaagt Wright erin om de betekenis van het evangelie voor alle facetten van
het leven opnieuw op frisse en overtuigende
wijze voor het voetlicht te brengen, ook voor
het maatschappelijk leven dus, denk onder
meer aan politiek en economie. Tom Wright
besteedt veel aandacht aan de relevantie
van het evangelie voor het hele leven. Dat
spreekt met name veel jongere predikanten
en theologen aan. Het inspireert en helpt hen
aan nieuwe argumenten om in het huidige
gure klimaat van voortgaande secularisatie de
onvervreemdbare blijvende geldigheid van
het evangelie en de betrouwbaarheid ervan
opnieuw fris te kunnen verwoorden. Dat
is geen geringe verdienste. In 2014 organiseerde de Confessionele Vereniging een
druk bezochte predikantenconferentie met
Tom Wright die in de christelijke pers veel
aandacht trok.
KRITIEK
Toch heeft Wright naast veel bewonderaars ook de nodige critici. De Jezusbelijdende Joodse theoloog Mark Kinzer heeft
groot respect voor het theologisch werk van
Wright en waardeert het feit dat Wright een
belangrijke plaats toekent aan de rol van
Israël en de Joodse context van het evangelie. Maar Kinzer plaatst stevige vraagtekens
bij een aantal problematische aspecten van
Wrights theologie aangaande Israël. Hierin
staat hij niet alleen. Diverse theologen van

naam, onder wie de belangrijke nieuwtestamenticus Larry Hurtado, stellen vast dat er
in Wrights theologie geen ruimte overblijft
voor een blijvende verbondsstatus van het
huidige Joodse volk. De Canadese theoloog
Douglas Harink besteedt in zijn boek Paul
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In Wrights
theologie blijft
geen ruimte
over voor
een blijvende
verbondsstatus
van het Joodse
volk

among the Postliberals ruime aandacht aan
Wrights theologie over Israël. Harink beticht
Wright zelfs van een vervangingsdenken van
de meest radicale soort en draagt daar tal van
argumenten voor aan, een kritiek die Wright
overigens ver van zich werpt. Volgens hem
heeft Harink hem niet goed begrepen.
Waarop richt zich de kritiek van theologen
als Hurtado en Harink? Tom Wright leert dat
Israël van oudsher een tweevoudige missie
ofwel roeping had: het licht van de wereld
zijn en de wereld redden. In beide missies is
Israël volgens Wright gefaald. Het negatief
kwalificerende woordje falen hanteert Wright
met regelmaat voor het Joodse volk in Jezus’
dagen. Maar waar Israël faalde, daar slaagde
Jezus, aldus Wright. Met Jezus begint dan
het nieuwe Israël. Wright leert tevens dat in
Christus letterlijk alles wat God bij monde
van de profeten beloofd heeft volkomen
is vervuld. In Christus is het nieuwe Israël
is begonnen, aldus Wright. Dat is de kerk
die bestaat uit bekeerde Joden en bekeerde
heidenen. Wright is ervan overtuigd dat
MAART 2018
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Paulus zelf dit alles zo leerde. Overigens
maakt Wright al een aantal decennia lang
intensief studie van de apostel Paulus. In 2013
verscheen na diverse eerdere publicaties over
de apostel Wrights langverwachte magnum
opus over Paulus, Paul and the Faithfulness of
God. Met recht een
‘magnum opus’, de
twee delen samen
bevatten maar liefst
1658 pagina’s. Hij
heeft er zo’n twintig
jaar aan gewerkt. De
theologie van Wright
heeft ingrijpende
consequenties voor
het denken over de
plaats van Israël in
de heilsgeschiedenis.
Zo is in zijn theologie geen enkele
plaats voor de blijvende geldigheid van de
landbelofte. Christenen die daar anders over
denken zitten volgens Wright absoluut op
een volkomen verkeerd spoor.

op gespannen voet met het nieuwe denken
over Israël dat de afgelopen vijftig jaar binnen veel kerken zijn beslag heeft gekregen.
Of heeft dat nieuwe denken misschien toch
minder zijn beslag gekregen dan velen hopen? Die vraag bekruipt mij als ik zie hoe veel
met name jongere
predikanten Wright
bejubelen zonder
ook maar een enkele kanttekening te
plaatsen bij zijn theologie aangaande het
huidige Joodse volk.
Het bejubelen begrijp
ik. Wright heeft
gelovige predikanten
inderdaad heel veel
te bieden. Maar dat
praktisch niemand
van die jongere generatie predikanten en theologen wakker lijkt
te liggen van de consequenties van Wrights
theologie aangaande huidig Israël, dat zou
wel eens een teken aan de wand kunnen
zijn. Want wie Wrights theologie aangaande
het huidige Joodse volk onderschrijft, trekt
het fundament weg dat ten grondslag ligt
aan wat de kerkorde van de PKN sinds een
aantal jaren belijdt: ‘dat de kerk onopgeefbaar
verbonden is met het Joodse volk’. Niet met
Tibetanen, met Japanners of Duitsers. Met
Joden. Ik vraag me af of de vele bewonderaars
van Wright dat wel beseffen.

Heeft dat
nieuwe denken
misschien toch
minder zijn
beslag gekregen
dan velen
hopen?

ONBEROUWELIJK
Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben tal
van theologen op grond van nieuwe exegeses van met name Romeinen 11 de conclusie
getrokken dat de verbondsstatus van het
huidige Joodse volk ook sinds Jezus onverminderd van kracht is gebleven. De genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk, aldus Paulus in Rom.11:29. Wright geeft
een andere exegese van Rom. 11, een exegese
waarin geen ruimte blijft voor een blijvende
verbondsstatus van huidig Israël. Volgens
Wright onderscheidt het huidige Joodse volk
zich sinds de komst van Jezus in niets meer
van bijvoorbeeld de Japanners, de Tibetanen
of de Duitsers. Net als voor alle volken is er
sinds Jezus ook voor Joden maar een weg tot
God: geloof in het evangelie. Anders dan
veel hedendaagse theologen leren, bedoelt
Paulus volgens Wright met ‘gans Israël’ in
Rom.11:26 niet Israël, maar de kerk. De kerk
is bij Wright het nieuwe Israël dat nu bestaat
uit bekeerde Joden en heidenen. Deze exegetische keuzes van Wright staan overduidelijk
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Studiedag door de Jules Isaac Stichting
over de plaats van Israël in de theologie
van N.T. (Tom) Wright.
De Messias belijdende Joodse theoloog dr. Mark S. Kinzer zal vanuit
Messiaans-Joods perspectief in twee lezingen ingaan op de ‘Israël-Christologie’ van Tom Wright.

‘Mark Kinzer over de
Israël-theologie van
Tom Wright'
De Amerikaan dr. Mark Kinzer behoort tot de
meest toonaangevende Messiasbelijdende
Joodse theologen. Twee Nederlandse theologen
zullen deze studiedag op Kinzer reageren. Tevens
zullen zij met Kinzer in gesprek gaan over de
vraag of Wrights theologie wel ruimte laat
voor de historische verklaring Nostra Aetate en
voor de belijdenis van de PKN ‘onopgeefbaar
verbonden’ te zijn met het volk Israël.
Mark Kinzer legde onlangs de laatste hand aan een nieuw
boek over de betekenis van kruis en opstanding van Jezus voor
Israël. Daarin besteedt hij ruim aandacht aan wat hij de ‘IsraëlChristologie’ bij N.T. Wright noemt. Het nieuwe boek van
Kinzer zal naar verwachting eind 2018 verschijnen. Mark Kinzer
is goed ingevoerd in de theologie van Wright. Hij is bij uitstek in
staat om zowel de pluspunten als de schaduwzijden van Wrights
theologie aangaande Israël voor het voetlicht te brengen. Het
kan niet anders of dat is een recept voor een boeiende studiedag.
De studiedag is met name interessant voor predikanten,
theologen en theologiestudenten en verder voor iedereen die
geïnteresseerd is in de theologische vragen rond Kerk en Israël.
De lezingen van Mark Kinzer zullen in het Engels worden gegeven zonder vertaling in het Nederlands.
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PRAKTISCHE
INFORMATIE
Kosten
Kosten deelname € 25,00
p.p. inclusief lunch, koffie
en thee. Voor studenten
€ 12,50.
Locatie
Poortkerk. Poortjesgoed
1, 3901 LA Veenendaal
Voor nadere informatie
over het programma,
opgave voor deelname en
over Mark Kinzer zelf kan
men terecht op https://
julesisaacstichting.
org/activiteiten

MAART 2018

ISRAËL en de KERK

36

KRONIEK

37

Niet los
verkrijgbaar
DS. G.A. TROUWBORST

O

p het hoofdgebouw van de
Verenigde Naties prijkt de
tekst uit Jesaja 2 vers 4:
‘’Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden
en hun speren tot snoeimessen’’.

Een tekst die aansluit op het verlangen
van vele volkeren op aarde. Met dit doel is de
VN in 1945 zelfs opgericht: nooit meer zulke
gruwelijke oorlogen als we in de twintigste
eeuw beleefd hebben!
Hoe mooi en waar dit verlangen ook is,
tegelijk moet opgemerkt worden dat deze
woorden uit Jesaja 2 vers 4 niet los verkrijgbaar zijn. Ze staan in het kader van wat juist
daarvoor gezegd is. In vers 2 en 3 gaf de
profeet immers aan dat deze vrede enkel en
alleen verkregen wordt, wanneer de verenigde naties Israëls God zullen erkennen als
scheidsrechter in hun mogelijke conflicten.
Dit lezen we in datzelfde vers 4:
‘’Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën.’’
Omdát ieder volk zich er aan heeft gecommitteerd te gehoorzamen aan Gods bindende
uitspraken, zal het gevolg zijn dat ieder
wapenarsenaal vernietigd zal worden, zo zegt

Jesaja. De volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem, om daar de wil te zoeken van Jakobs
God (vers 3). Maar… juist dit, dat de volkeren
massaal Israëls God zullen erkennen (men
noemt Hem zelfs bij zijn Verbondsnaam) en
Zijn naam verbonden weten met Jeruzalem,
is er nog lang niet bij.
Recente ontwikkelingen tonen dat Jesaja’s
visioen nog een verre droom lijkt. Hebben
we de afgelopen tijd inderdaad de volkeren
zien optrekken naar Jeruzalem, om daar de
wegen van de God van ‘Jakob’ (Israël dus, zó
staat het er in Jesaja!) te leren?
Een in november 2017 aangenomen
resolutie, massaal gesteund door 151 landen
(waaronder Nederland), toont eerder het
tegenovergestelde. In deze resolutie wordt
iedere band van de heilige stad Jeruzalem
met het volk van ‘Jakob’ (Israël) genegeerd en
weggepoetst. Geen protest hiertegen viel te
horen. En dat terwijl de verklaring van Amerika’s president Trump om de ambassade
van de VS weer naar Jeruzalem te verhuizen,
vervolgens wél kon rekenen op een nieuwe
uitspraak vanuit de VN, waarin diens aankondiging door 128 landen werd verworpen.
Deze beide ontwikkelingen geven aan hoe de
verhoudingen liggen.
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Wanneer we de eerstgenoemde resolutie
uit november (A/72/L.11) nader bestuderen,
valt op welke landen de initiatiefnemers zijn.
Het betreft (de resolutie citerend): ‘’Algerije,
Bahrein, Brunei Daressalaam, Cuba, Ecuador, Egypte, Indonesië, Irak, Jordanië, Koeweit, Libanon, Maleisië, Mali, Mauritanië,
Marocco, Nicaragua, Oman, Qatar, Senegal,
de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen en
de Staat Palestina’’. Wat opvalt is dat het merendeel van deze landen en gebieden nu niet
bepaald bekend staat om een sympathieke
houding ten opzichte van Israël. Dat juist
deze landen initiatiefnemers zijn van deze
resolutie, geeft dan ook te denken. Nog meer
te denken geeft het feit dat deze resolutie zo
blind gevolgd is door bijna alle landen.
PLOEGSCHAREN?
Wat in dit licht een saillant detail is, betreft
het volgende. Eveneens in november 2017
werd door Israël een resolutie ingediend in
de VN. Deze resolutie betrof het ontwikkelen van duurzame landbouwtechnieken, ten
goede komend aan de gehele wereldbevolking. Israël bood dus, in de termen van Jesaja
blijvend, nota bene ploegscharen aan! Dat
deze resolutie werd gesteund door 141 landen,
een unicum in de geschiedenis van de VN
betreffende internationaal draagvlak voor
een Israëlische resolutie, is dan ook een zeer
verheugend feit. Tegelijk moet ook dit gezegd
worden: 1 land was tegen (Syrië) en 34 landen
onthielden zich van steun: het zgn. Arabische ‘blok’. Naast alle hoop, betekent dit feit
dus tevens een fikse domper. Zelfs zoiets
onbetwistbaars als het willen stimuleren van
de landbouw op wereldniveau moet het bij
deze landen afleggen tegen andere motieven,
betrekking hebbend op Israël, die zich niet
moeilijk laten raden. Dat nu juist een deel
van deze landen in de reeds eerder genoemde
resolutie (betreffende Jeruzalem) gevolgd
werd door zoveel andere naties, inclusief
Nederland, geeft dan ook zeer te denken en
vormt weinig reden tot optimisme. Hoe kan
het toch, dat het verzet tegen alles wat ook
maar naar Israël riekt, zo diep kan zitten? Zit

Nog meer te
denken geeft
het feit dat deze
resolutie zo
blind gevolgd is
door bijna alle
landen

er meer achter, en moeten we misschien ook
denken aan ontkenning van of misschien
zelfs wel haat jegens Israëls Gód (Psalm 2 en
83)? Wil diezelfde VN, die wél Jesaja 2 vers
4 op zijn hoofdgebouw zet, niets weten van
Jesaja 2 vers 3? Maar hoe kan dat dan? Waar
komt die dubbelheid in ons mensen toch
vandaan? Het zijn vragen waar ik niet goed
uitkom.
HOOP IN DE DOM
Tot slot nog dit. Afgelopen 31 oktober
vond in de Utrechtse Dom de Reformatieherdenking plaats. Onder de vele genodigden waren ook verschillende vertegenwoordigers van het Jodendom in Nederland
aanwezig, waaronder het opperrabbinaat. Bij
de afsluitende gebeden nam de scriba van
de Protestantse Kerk in Nederland, dr. René
de Reuver het woord, waarbij deze woorden
klonken:
Er is ook heel veel om ons voor te schamen.
Luthers naam kunnen wij niet noemen zonder
ook te denken aan de verschrikkelijke dingen die
hij over Joden heeft gezegd en geschreven.
Met alle gevolgen van dien.
Er was en is sprake van antisemitisme,
ook binnen onze kerken.
Vanuit missionair vuur is geprobeerd Joden te
overtuigen van ons gelijjk,
zonder oog te hebben voor Uw weg met Uw volk
en de eigenheid van hun geloof.
Vergeef ons dit kwaad.
Deze woorden zijn mij misschien nog wel
het meest bijgebleven van de hele dienst.
Voor het eerst, bij mijn weten, in de geschiedenis van het protestantisme vond er, in
bijzijn van de vertegenwoordigers van het Jodendom, voor Gods aangezicht zo’n heldere
en eerlijke verootmoediging en schuldbelijdenis plaats. Een schuldbelijdenis, waarin de
Protestantse Kerk tevens beleed dat de Here
God Zijn weg gaat met Zijn volk, daarbij de
eigenheid van het Joodse geloof erkennend.
Het waren woorden die zo prachtig aansloten
bij Jesaja 2 vers 3: het leren van Gods wegen.
Gods weg met Zijn volk. Hoe kostbaar, dat
dit nu, in elkaars bijzijn, officieel uitgespro-

ken is op zo’n intens moment.
Hieruit valt hoop te putten. Temidden van
al het verwarrende dat er ook is en vooralsnog wel zal blijven, zal dit geboden blijven:
om de hoop niet te verliezen. Het visioen
dat Jesaja zág (vers 1). Laten we daarom
vurig blijven bidden: dat eens alle landen
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Israël bood
dus, in de
termen van
Jesaja blijvend,
nota bene
ploegscharen
aan!

en volken (wijzelf inbegrepen) Israëls God,
de God van Abraham, Isaäk en Jakob en de
Vader van onze Here Jezus Christus zullen
erkennen, herkennen en kennen. En dat er
zo eens een wereldwijde eenheid en vrede
in Hém mag groeien. Alle knie zich buigend
voor Hem. God alles in allen. En dan… zullen
alle wapens voorgoed zijn weggedaan. Een
visioen dat we vast mogen en moeten blijven
houden!
Zoals we het zongen in het slotlied aan het
einde van deze dienst:
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
(Uit: Liedboek voor de kerken, Gezang 305:2,
tweede helft)
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Volgende nummer
In het volgende nummer gaan we nog even verder met
zeventig jaar Israël, onder het motto ‘het ontluikende
begin van de verlossing’. Rabbijnen, maar ook stemmen
uit de kerkgeschiedenis (Puritanisme, Réveil) zullen aan
het woord komen. Het volgende nummer verschijnt DV
begin juni.

