
Deze woorden van de profeet Hosea 
klinken elke gewone dag van de week 
uit de mond van miljoenen Joodse 
mannen. Als zij ’s morgens – gehuld 
in hun gebedsmantel – de laatste 
handeling verrichten bij het ombinden 
van de gebedsriemen spreken zij deze 
Godswoorden uit. Daarmee spreken 
ze de verlangens van God over hun 
leven uit. Ze plaatsen zichzelf daarmee 
midden in deze eeuwige trouwbeloften 
van God aan Zijn volk Israël – en daar-
mee ook aan hen persoonlijk – gedaan.

Gebedsriemen
Gebedsriemen, ook Jezus kent ze 
(Matteüs 23:5). In de woestijn van 
Judea en in Qumran zijn ze gevonden. 
Heeft Hij ze misschien zelf ook elke 
morgen omgebonden bij Zijn ochtend-
gebed? Heeft ook Jezus mogelijk deze 
woorden van Hosea uitgesproken? We 
weten niet precies hoe de liturgische 
vormgeving van het gebed van Jezus er 
uitzag. Maar we zouden er niet vreemd 
van moeten opkijken als de allereerste 
leerlingen hun nieuwe rabbi – vroeg 
opgestaan voor gebed – mogelijk 
staande en met gebedsriemen getooid 
hebben aangetroffen (Marcus 1:35-36).

Het hart van de Drie-Enige
Hosea’s woorden tonen het hart van de 
Heere zelf! Hosea kreeg de opdracht 
om zijn overspelige echtgenote trouw 
te blijven en haar hart opnieuw te 
winnen. Zo kwam Gods trouwe liefde 
voor Zijn volk aan het licht. In deze 
drievoudige belofte blijkt de harten-
wens van God. Het is niet moeilijk 
om hier het hart van de Drie-Enige te 
horen kloppen. Allereerst het hart van 

de eeuwig trouwe Vader. Dan ook: het 
verlangen en de wil van de Zoon, die 
als Israëls Messias gerechtigheid en 
recht heeft gedaan én ondergaan. Hij is 
het ook die de openbaring is van Gods 
goedertierenheid. En Hij heeft ontfer-
ming voor Israël en de volken verkre-
gen en bewerkt. En tenslotte: de Heilige 
Geest die door alle eeuwen in trouw de 
liefdevolle bedoelingen van God voor 
Israël en de volken dient. Gods hart 
klopt verlangend naar het einde toe. 
Dat is: “En gij zult de Here kennen”.

Naar de vervulling toe
Op een diepe manier heeft Gods 
Geest Israël geleid in deze liturgische 
gewoonte om bij het ombinden van 
de gebedsriemen dit Godswoord 
uit te spreken. Het is alsof het volk 
Israël door de dienst van zijn bidders 
plaatsneemt ín dit woord. Door deze 
dagelijkse proclamatie is het leven van 
Israël omgeven door Gods verlangens 
en beloften. Het plaatst zichzelf daar-
mee midden in de ‘onopgeefbare’ wil 
van God om Zijn volk tot bruid te wer-
ven. In Israëls bidders bidt de Eeuwige 
God zichzelf naar het moment van de 
volkomen vervulling van deze woor-
den toe. In hen spreekt Hij elke dag 
Zijn eigen bedoelingen uit die gericht 
zijn op hemzelf. Het is Zijn eeuwig – 
maar deels nog onvervuld – verlangen 
dat Israël in elk opzicht Zijn bruid is, 
wordt en altijd zal wezen.

Bruidsgenoten
Wanneer een deel van Israël zich rond 
Jezus verzamelt, wijst Johannes de 
Doper Hem daarin aan als de Messi-
as-Bruidegom (Johannes 3:28-29). Door 

en rond Jezus beginnen de Godswoor-
den uit Hosea werkelijkheid te wor-
den. En tot op vandaag gaat dit werven 
van God en Zijn Messias door. Totdat 
Israël als geheel volkomen is binnenge-
trokken in de liefde van de Messiaanse 
Bruidegom.
Maar – wonderlijk geheim! – tegelijk 
worden door Israëls Messias-Brui-
degom ook uit de volken mensen 
binnengetrokken in die liefde. De 
eerstelingsvoorhoede uit Israël en de 
menigte uit de volken, ze blijken in 
Openbaring samen de bruid genoemd 
te kunnen worden. ‘Bruidsgenoten’ 
mogen we zijn, deelgenoten in de 
bruid die zich klaarmaakt voor de 
bruiloft!
De eeuwen door heeft Messias Jezus 
deze Hosea-woorden samen met de 
bidders van Israël uitgesproken, bij de 
troon en tegelijk delend in alles wat 
Israël onderging. Eén met het verlan-
gen van Israël en daarbij betrokken 
als Degene die garant staat voor de 
realisering ervan. Wanneer wij als 
gelovigen uit de volken leven ‘in Hem’, 
mogen we leren ontdekken dat dit 
‘in Hem’ ons ook verbindt met Zijn 
gebed waarin Hij deze Godswoorden 
uitspreekt over Zijn volk ... en – o, 
wonder! – zelfs over ons. Zo leert ons 
hart kloppen op het ritme van Gods 
hart. Het leert elke dag delen in Zijn 
verlangen naar Israël als Zijn bruid en 
in het verlangen van de Messias naar 
de voltooiing van Zijn Lichaam als héél 
Israël en die ontelbare menigte uit alle 
volken één zullen zijn – als bruid – in 
het kennen van God! En we leren uit-
zien naar de volledige vervulling van 
dat vaste voornemen van God!
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Venijn en 
leugen
Zaterdag 4 januari stond er in het Re-
formatorisch Dagblad een column van 
Jurriën Dekker over hoe de kracht van 
taal tot leugen en dood kan leiden. 
De columnist besprak de verdorven 
retoriek in het derde rijk van Adolf 
Hitler en hoe dit uitmondde in de 
demonisering en vernietiging van de 
Joden. Zijn column was gebaseerd op 
het dagboek dat de Joodse overleven-
de professor Viktor Klemperer in 1947 
publiceerde naar aanleiding van het 
taalgebruik in nazi-Duitsland. Sluier-
woorden die de werkelijkheid moes-
ten maskeren, zoals Sonderbehandlung 
voor marteling, moord; Endlösung der 
Judenfrage voor de totale uitroeiing, 
de Holocaust; Verschärfte Vernehmung 
(‘aangescherpt verhoor’) voor marte-
ling. Of woorden als untermenschen-
tum, entjuden, arisieren, en aufnorden 
(een Noord-Europa zonder Joden). Dit 
alles met de bedoeling om door voort-
durende herhaling de werkelijkheid te 
verbloemen en een dodelijke machine 
van haat en verderf in gang te zetten.

In Spreuken 15:4 lezen we: “Kalme 
woorden zijn een levensboom, een 
valse tong vernietigt de geest.” Dat 
moeten we ons telkens weer reali-
seren als we woorden opschrijven of 
uitspreken. In onze tijd gaat het om 
andere grote woorden. De media en 
politiek spreken over Israël in termen 
als bezet gebied waar het over Judea 
en Samaria gaat, over bezetter als het 
over het bestuur van betwist gebied 
gaat, over nederzetting als het over 
een Joods dorp gaat, over kolonisten 
als het over de Joodse inwoners van 
Judea, Samaria en Jeruzalem gaat. 
Met opzet gekozen woorden met een 
negatieve klank om Joden in Israël te 
stigmatiseren. Daarnaast worden in 
de politiek oude beschuldigingen her-
haald die in de middeleeuwen klonken 
tijdens een epidemie van de pest: 
‘De Joden hebben onze waterputten 
vergiftigd’. In vele steden en dorpen 
werden toen de Joden vermoord.
De leider van de Palestijnse Autoriteit 
herhaalde deze beschuldiging in het 
Europese parlement: “De rabbijnen 
hebben opdracht gegeven om onze 
waterputten te vergiftigen”. Hij kon 
rekenen op een langdurig applaus en 
vele omhelzingen. Laten we waak-
zaam zijn op de vele verdraaiingen van 
feiten en woorden opdat de leugen 
ons niet in de greep krijgt.

Voor het nieuwe jaar wens ik u en 
mezelf toe om onze mond open te 
doen en onze pen in beweging te 
brengen als nieuwe en oude leugens 
ten aanzien van het Joodse volk en Is-
raël de kop opsteken. Wees niet bang, 
want de dag komt dat de waarheid zal 
komen uit Sion over de hele aarde.

“Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven  
door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming;  

Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de Here kennen.”  
(Hosea 2:18-19)
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Een Jood met gebedsriemen om in gebed. | Foto: Flash90

Het gebed van de bruid


