
  
Inleiding op het onderwerp: 
  
Waar denk je aan, als ik Israël zeg? 
Sommigen zullen zeggen: aan het uitverkoren volk. 
Anderen zullen zeggen: het land dat altijd oorlog heeft met de 
Arabieren. 
Vandaag en volgende week gaat het me om allebei. 
Want in beide gevallen hebben we het over het Joodse volk. 
Het volk dat overigens veel groter is dan het land Israël. 
Eeuwen lang hebben meer Joden buiten Israël gewoond dan in dat 
land. 
Een paar maanden geleden beleefden een historisch moment. Toen 
werd het aantal Joodse inwoners van Israël groter dan het aantal 
Joden in Amerika. In Israël wonen 6 miljoen Joden in Amerika bijna 
6 miljoen. Dan leven nog enkele miljoenen Joden verspreid over 
andere landen. 
Ik noem dit omdat we het vandaag hebben over kerk en Israël. Met 
Israël bedoelen we dan het totale Joodse volk. Ongeveer 14 miljoen 
mensen, minder dus dan de bevolking van Nederland.  
Hier zien we één van de wonderlijke dingen met het Joodse volk. 
Na vele, vele eeuwen zijn ze teruggekeerd in het land waar ze ooit 
woonden. Een heel klein volk, vergeleken met de omringende 
volken. Van het jaar 70 tot het jaar 1948 zonder een nationaal 
bestaan. Het volk van God dat volkomen leek te verdwijnen. Het is 
uniek in de geschiedenis dat het Joodse volk na bijna 19 eeuwen 
weer een eigen thuisland kreeg. Wat hebben wij als kerk vandaag 
met dat volk? 
 
Preek n.a.v. Gen. 17: 1-13 en 19 
 
Broeders en zusters, 
Wanneer we vandaag gaan nadenken over kerk en Israël moeten 
we helemaal terug naar het begin van de geschiedenis. Toen God 
zijn verbond sloot met Abraham en zijn nageslacht. Daar moeten 
we beginnen te lezen als we ons afvragen of Israël nog Gods volk 
is. En of er nog bijzondere beloften gelden voor Israël, voor het 
Joodse volk, voor de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob.  



Juist bij de doop vanmiddag zijn we herinnerd aan het verbond dat 
God met Israël heeft gesloten. Dat deed hij met de voorvader van 
alle Joden, Abraham. Daaraan herinnert de bekende Psalm, die we 
ook verbinden met de doop. Psalm 105. ’t Verbond met Abraham 
zijn vrind, bevestigt hij van kind tot kind. Dat passen wij toe op onze 
kinderen die gedoopt worden. En dat is goed. Maar het geldt 
allereerst voor de nakomelingen van Abraham zelf. Het verbond dat 
God sloot met Abraham, zegt Psalm 105, is een eeuwig verbond. 
Het lijkt me dat je mag zeggen dat de Bijbel duidelijke taal spreekt. 
Dat is direct al het geval in Genesis 17. Daar wordt twee keer het 
woord eeuwigdurend gebruikt. ,,Ik sluit met jou en met je 
nakomelingen een eeuwigdurend verbond”, zegt God. En als de 
Here belooft dat Sara een zoon zal krijgen, herhaalt hij de belofte: ik 
sluit met jou een eeuwigdurend verbond dat ook voor de 
nakomelingen van je zoon zal gelden. Het lijkt wel of de Bijbel een 
overvloed aan woorden gebruikt om te laten zien dat het verbond 
voor Abraham en zijn nageslacht, dat het verbond tussen God en 
Israël voor altijd geldt. 
Het is ook opvallend dat in de Bijbel precies die woorden nog een 
paar keer worden herhaald. Tegen Mozes zegt de Here dat de 
sabbat een teken is van het eeuwigdurende verbond met Israël (Ex. 
31:16). De offergaven die Israël moet geven, noemt de Here in 
Numeri 18:19 een teken van het eeuwigdurend verbond. En God 
laat veel eeuwen later Jesaja tegen de Israëlieten zeggen dat Hij 
een eeuwigdurend verbond met ze heeft. 
Zo legt de Here in de Bijbel veel nadruk op zijn eeuwig verbond met 
Israël. Daaraan kwam geen eind, toen Israël God de rug toekeerde. 
Daaraan kwam ook geen eind toen de meeste Joden de Here Jezus 
verwierpen. Juist wij als vrijgemaakten zouden dat goed moeten 
kunnen begrijpen. Onze kerken hebben altijd veel nadruk gelegd op 
het verbond dat God met zijn kinderen sluit. Dat is de betekenis van 
de doop. En we weten zeker dat zelfs wanneer een gedoopte zich 
afwendt, God getrouw blijft. Het water op je voorhoofd kun je nooit 
wegwassen, zeggen we dan. Terecht.  Maar dan is het vreemd dat 
juist in onze kring vaak geen oog was voor het eeuwigdurend 
verbond dat God sloot met Israël en dat hij bij herhaling bevestigde. 
   ------  -----  ----- 



In christelijke kring is vaak beweerd dat God Israël strafte toen het 
vernietigd werd door de Romeinen en in het jaar 70 Jeruzalem werd 
verwoest. In de oorlog die daaraan vooraf ging vielen 600.000 tot 
1.300.000 doden. De Romeinen slachtten hele families af, 
waaronder iedereen die ze ervan verdachten een afstammeling te 
zijn van het huis van David. Zij waren in dat opzicht de verre 
voorlopers van Adolf Hitler. Nog eeuwenlang bleven de Romeinen 
de heersers in dit deel van de wereld, ook in Palestina. Na de val 
van het Romeinse Rijk volgde een eeuwenlange bezetting door 
islamitische machthebbers; dat duurde tot de kruistochten van de 
christenen uit Europa. Daarna werd Palestina nog vele eeuwen 
bezet door oosterse en Turkse overheersers. De meeste Joden 
woonden in al die eeuwen buiten Israël, maar in het land bleef altijd 
een Joodse minderheid wonen. Zo werd het land na de Eerste 
Wereldoorlog een kolonie van Engeland. En werd het in 1948 
eindelijk weer een zelfstandig land: Israël. 
Je mag het rustig een wonder noemen dat bijna twintig eeuwen 
later de Joden hun eigen land weer opbouwden en in 1948 de staat 
Israël werd uitgeroepen. Na zoveel eeuwen! Drie jaar na de oorlog 
die aan zes miljoen Joden het leven had gekost. Zes miljoen! Van 
elke drie Joden in Europa werden er twee vermoord. Dat was ook 
de belangrijkste reden voor de stichting van de staat Israël. De 
Joden moesten een eigen thuis hebben, zodat die 
allerafschuwelijkste gebeurtenissen uit de oorlog zich niet zouden 
herhalen. 
Nadat de staat Israël werd uitgeroepen, nu 65 jaar geleden, heeft 
Israël vier keer oorlog moeten voeren met de Arabische buurlanden. 
Dat was in de eerste 25 jaar van het bestaan van Israël. Veel 
mensen weten niet dat al die keren Israël werd bedreigd en 
aangevallen door de Arabieren, die maar één doel voor ogen 
hadden: de vernietiging van de Joodse staat. dat gebeurde in 1948, 
in 1956, in 1967 en in 1973. Alleen met hulp van Amerika kon Israël 
die oorlogen overleven en winnen. De oorlog met vijf Arabische 
landen, met honderden miljoenen inwoners, leidde in 1967 tot de 
bezetting van bepaalde gebieden, die we tot vandaag de bezette 
gebieden noemen. 
Ik noem deze dingen om iets te laten zien van de wonderlijke en 
wonderbaarlijke geschiedenis van Israël. Zoals het wonderbaarlijk 



was dat lang geleden het twee-stammen-rijk weer terug kwam uit de 
ballingschap. En die nog veel langere periode van ballingschap 
tussen het jaar 70 en 1948. Toen veruit de meeste Joden over de 
hele wereld verspreid waren. Verschrikkelijke vervolgingen hebben 
ze moeten doorstaan, in Afrika, in Spanje, in Rusland en uiteindelijk 
in nazi-Duitsland. En uiteindelijk leidde dat tot de stichting van een 
eigen Joodse staat. 
Het lijkt me heel moeilijk om daar niet Gods hand in zien. De Here 
had in het Oude Testament beloften gedaan die ook over het land 
Israël gingen. Sommigen vinden dat dit niet meer geldt na de komst 
van de Here Jezus. Maar dat zou betekenen dat Gods woord niet 
voor altijd blijft gelden. Bij zijn beloften heeft God ook altijd zijn eis 
laten horen. De eis om tot geloof te komen en Jezus te aanvaarden 
als de redder. Wat lig er meer voor de hand dan juist daar, in het 
land van Israël, het Evangelie van de verlosser van Israël te 
brengen?           
          Amen 


