
 
 

In Sion geboren 
 
 
tekst 
 Psalm 87 
 
Schriftlezing 
 Psalm 87 
 Efeziërs 2, 11-22 
 
 
Waar ben je geboren? We zijn er trots op te kunnen 
zeggen dat we in een stad als Amsterdam geboren zijn, 
of ……………☺. En de liederen waarin onze geboorte-
stad bezongen wordt zingen we uit volle borst mee. 
 Waar ben je geboren, als christen? Wie in Jezus ge-
looft mag zeggen dat hij in Sion geboren is. En hij zingt 
van harte de liederen over die stad, zoals bijvoorbeeld 
Psalm 87! 
 

Sion 
Psalm 87 is een lied over Jeruzalem. Maar het zijn niet 
haar inwoners die bezongen worden of het leefklimaat 
in de stad. Nee, Jeruzalem is ‘stad van God’. 
 De HEER heeft Jeruzalem uitgekozen om er te wonen. 
De tempel stond er, met de ark. De verzoening vond er 
plaats, in de offerdienst. Dát maakte de stad zo bijzon-
der. 
 Het gaat dus niet om de stad op zich; de naam ‘Jeruza-
lem’ komt in de psalm ook niet voor. Het gaat ook niet 
om haar inwoners of, nog breder, het Joodse volk. 
Psalm 87 is een lied over Síon. En daarmee wordt ge-
doeld op het heil dat God geeft, op de redding die Hij 
biedt: Sion is de plek waar de hemel de aarde raakt. 
Dáárover zingt de psalm, met groot enthousiasme. 
 

Volken 
In het lied wordt verder gekeken dan alleen Jeruzalem 
en het Joodse volk. Er worden andere volken genoemd. 
Die worden niet tegenóver Sion gezet, maar met haar 
verbonden. God zelf doet dat; Hij is in vers 4 aan het 
woord. Hij trekt de cirkel wijd, zoals Hij al aankondig-
de aan Abram (Genesis 12, 3b). 
 De volken in Psalm 87 zijn de grootmachten van die 
tijd, vijanden van Israël: Rahab (Egypte), Babel, Filis-
tea, Tyrus en Nubië (Midjan?). Het heil, gelokaliseerd 
in Sion, is niet alleen voor de nakomelingen van Abra-
ham, maar voor de hele wereld! God trekt zelfs zijn vij-
anden erbij; Hij noemt hen ‘zijn getrouwen’! 
 Dit maakt dat Sion nog meer glans krijgt. Het lied 
over haar wordt steeds mooier!  
 

Geloof 
Met het rijtje volken worden wij ook genoemd. Wij, 
christenen uit de heidenen, worden aan Sion verbonden. 
 Wij stonden eerst ook vijandig tegenover God. Laten 
we dat goed beseffen! Het is een groot wonder dat God 
ons erbij haalt. Hij doet dat in Jezus Christus, zijn zoon. 

 God wilde de wereld redden en koos daarom voor Je-
ruzalem, voor het Joodse volk. Jezus werd in dit volk 
geboren. In Hem redt God ook ons; Jezus’ overwinning 
over de zonde en de dood is goed nieuws voor iedereen. 
Het is de heilige Geest die dit evangelie overal, over 
heel de wereld, laat verkondigen. 
 Wie daar in geloof op reageert, wordt gered. Hij wordt 
aan Christus verbonden en aan allen die in Christus ge-
loven. Er is geen onderscheid meer tussen Jood en hei-
den (Efeziërs 2, 13-14). 
 

Samen 
Hoe is dan nu de verhouding tussen het Joodse volk en 
wij? 
 De vervangingstheologie heeft zijn duizenden versla-
gen. Het is het idee dat de christelijke kerk de plaats van 
het Joodse volk heeft ingenomen. 
 Maar zo is het niet. Psalm 87 laat het al zien: God 
schrijft de volken in in het bevolkingsregister van Sion. 
Hij ziet iedere gelovige als in Sion geboren. Wij wor-
den, met een beeld van Paulus, als wilde takken geënt 
op de edele olijfboom. Niet wij zijn de wortel, maar Is-
raël is dat (Romeinen 11, 17-18)! Wanneer de christelij-
ke kerk aan het Joodse volk voorbijgaat, verloochent ze 
haar roots. We kunnen niet over de kerk spreken zonder 
daarbij het Joodse volk te noemen. Sion is onze moe-
der: ook wij zijn in haar geboren! 
 

Slot 
Als christen ben je in Sion geboren. Zing daarom – of je 
nu Rotterdammer bent of Buitenposter – uit volle borst 
Psalm 87 mee, het lied over Sion: ‘Mijn bronnen zijn 
alleen in u.’ 
 
 
OM OVER NA TE DENKEN: 
 

1 Wat heb jij met Israël? Hoe zie je de verhouding 
tussen de christelijke kerk en het Joodse volk? 

 

2 Heb je er weet van dat de christelijke kerk zich 
meer dan eens tegen de Joden heeft gekeerd en zo 
het antisemitisme heeft gevoed? Hoe ga je daar-
mee om? 

 

3 Paulus schrijft in Romeinen 11 dat hij hoopt dat de 
bekering van heidenen ‘afgunst’ bij de Joden op-
wekt, zodat een deel van hen gered wordt (vers 
14). Werkt het (vandaag nog) zo? Hoe kun jij eraan 
bedragen dat Joden het evangelie horen? 

 

4 Kijk eens op yachad.nl. Zou je deze organisatie 
willen ondersteunen, met gebed en giften? 


