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In dit appel proberen we o.a. de volgende vragen te beantwoorden: 

− waarom specifieke evangelieverkondiging aan het Joodse volk? 

− waarom (de meeste) Gereformeerde kerken dat altijd hebben gedaan en nog 

steeds doen? 

− waarom Yachad in het leven is geroepen en wat Yachad zoal doet? 

− waarom specifieke evangelieverkondiging aan het Joodse volk juist vandaag 

aan de orde moet komen? 
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Waarom specifiek het Joodse volk? 

 
Verdriet over Israël? 

 

door Henk Siegers 

 

Wat is dat toch met Israël? Het verdeelt christenen. De een loopt met de staat Israël 

weg, het is het land dat God aan Joden heeft beloofd. Zij horen daar te wonen. Deze 

christenen zijn er ook vaak van overtuigd dat op bijbelse gronden Israël een 

belangrijke plaats zal innemen in de toekomst (deze overtuiging gaat vaak gepaard 

met chiliasme en de ’opname van de gemeente’ ). Andere christenen menen dat 

Israël niets bijzonders meer is na de dood en opstanding van de Heer Jezus, want ze 

hebben Christus verworpen en nu is er geen verschil meer tussen een Jood, Eskimo, 

Belg of Papoea. De kerk is nu in de plaats van Israël gekomen. 

Een gereformeerde positie staat tussen beiden: de kerk heeft niet de plaats van 

Israël ingenomen, maar ook is de staat Israël niet het land waar alles om moet 

draaien nu en in de toekomst. Tegelijk is Israël wel het bijzondere volk van God en 

dat is niet veranderd sinds Christus op aarde was. 

 

Het is wel goed om te proberen in de terminologie helder te zijn, want als we 

spreken over Israël, denkt men al heel snel aan de staat die sinds 1948 in het 

Midden-Oosten ligt. Maar als we willen spreken over de houding van de kerk ten 

opzichte van Israël, gaat het zeker niet in de eerste plaats over die staat. Daarom 

kunnen we beter spreken over het Joodse volk. Joden is ook de meest gebruikelijke 

naam in het NT en die naam is te vergelijken met de naam Israëlieten in het OT. De 

naam Israël is ook (overal) in het NT  de naam voor het volk van de Joden, het is het 

‘Israël naar het vlees’. Joden wonen overal in de wereld, de meesten niet eens in de 

staat Israël. Als we in het onderstaande die staat bedoelen (met de huidige 

regeringsleider Netanjahu), dan schrijven we ‘de staat Israël’. 

 

Het is opvallend dat de apostel Paulus zich heel druk maakt over de Joden, hij wordt 

er emotioneel van. Hij is diep bedroefd en intens verdrietig (Rom. 9:2), want de 

Joden hebben Jezus verworpen. Uitgerekend dit volk dat zoveel voorrechten van 

God heeft gekregen. Hij somt ze op in Rom. 9:4: kinderen van God, het verbond, de 

wet, de tempel… (het zijn wel zeven voorrechten) en nu zien ze niet dat God Jezus 

als de beloofde Messias heeft gegeven.  

 

Maar dat is toch nu allemaal achterhaald? ? De Joden hebben Jezus toch 

verworpen! Dan kun je nog wel een poosje proberen hen te bereiken met het 

evangelie, maar dan is het afgelopen – hun eigen schuld. Op verschillende plaatsen 

wordt duidelijk dat in de overgang van Oud naar Nieuw Testament een overgang 

aangewezen kan worden in het werk van God. Tot dan toe was dat werk van God 
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vooral gericht op het volk Israël. Maar zij hebben de Zoon van God verworpen. Jezus 

zegt als conclusie in de gelijkenis van de pachters van de wijngaard: ‘Ik zeg u: het 

koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het 

wel vrucht laat dragen’ (Mat. 21:43). Daar lijkt het toch dat God Israël nu loslaat?  

 

Gelden Gods beloften voor Israël dan nog ná Golgota en na Pinksteren? Gelden die 

beloften nog ná Paulus’ verkondiging in Rome? Toen de Joden daar niet wilden 

luisteren, zei Paulus: ‘U moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding al 

aan de heidenen bekendgemaakt heeft; zij zullen wél luisteren’ (Hand. 28:28). En 

dan volgt in het NT de brief aan de christelijke kerk te Rome (een gemeente waar 

niet veel Joden deel van uitmaakten). En dan toch wijst dezelfde Paulus die 

gelovigen uit de heidenen op het nog niet gelovige Israël: Israël stamt van de 

aartsvaders af. God begon bij Abraham, Izaäk en Jakob. Niet bij de voorvaders en 

grootheden van de heidenvolken. God pakte de draad niet op bij de Romeinse 

bloedlijn, begon niet in het voorgeslacht van deze Romeinse gelovigen. Maar… 

dankzij de Messias Jezus mag ‘door het geloof’ Abraham ook uw vader heten, zegt 

hij.  

Als laatste voorrecht noemt Paulus dat Christus uit dit volk is voortgekomen (Rom. 

9:5). Hij is de Gezalfde, de Messias, die aan Israël beloofd is en die uit Israël geboren 

is. Hij is dus een geboren Jood, maar tegelijk ‘God die boven alles verheven is, zij 

geprezen tot in eeuwigheid’. In de NBV staat drie keer ‘omwille van hen’, vers 3, 4 

en 5. Daardoor maakt Paulus duidelijk: de uitgebreide opsomming van vers 4 en 5 is 

verduidelijking van die ‘broeders en zusters met wie hij de afkomst deelt’ en om wie 

hij zo’n pijn in het hart heeft. Het is dus niet achterhaald. Dat volk deelt nog in Gods 

gunst, God heeft zijn belofte aan dit volk niet ongedaan gemaakt (Rom. 9:6).  

 

Maar er zijn toch argumenten in het NT te vinden die wijzen op de kerk die de plaats 

van Israël heeft ingenomen? Dit wordt wel het vervangingsmodel genoemd.  

Gewezen wordt dan op de namen en titels die Israël in het OT had, en die in het NT 

aan de kerk worden gegeven. De gemeente heet een ‘uitverkoren geslacht’, een 

‘koninklijk priesterschap’ en een ‘heilige natie’ (1 Petr. 2:9), en dit staat in het OT 

van Israël (Ex.19:6). De kerk was ‘eens niet Gods volk, maar nu bent u Gods volk’ (1 

Petr. 2:10), maar dit gold in het OT van Israël (Hos.1:9, 2:1; verg 2:25). Dit 

uitverkoren volk (de gemeente) zal Gods lof verkondigen (1 Petr. 2:9), wat in het OT 

over Israël wordt gezegd (Jes.43:20,21). Men wijst ook op Jakobus, die zijn brief aan 

de gemeente schrijft met als adres ‘de twaalf stammen in de diaspora’. Toch is hier 

het meest voor de hand liggend te denken dat Jakobus zich richt tot gelovigen uit de 

Joden, terwijl hij ook de geestelijke betekenis van deze uitdrukking voor de kerk op 

het oog heeft. De brief is voor ons, gelovigen uit de Joden en uit de heidenen, 

bestemd. Ook Paulus noemt de gemeente Gods volk (Titus 2:14), maar dat is dan 

niet een nieuw volk náást het ‘oude verbondsvolk Israël’, maar dit volk is de kerk die 

bestaat uit alle gelovigen uit Israël en heidenvolken. Hij zegt ook ronduit dat wat in 
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Hosea staat over Gods volk (Hos. 1:9, 2:1), geldt voor het volk dat nu bestaat uit 

gelovige Joden en gelovige heidenen (Rom. 9:24-26). Die kerk is mijn volk, zegt de 

Heer (2 Kor. 6:16, verg. Hebr. 8:10). 

 

De conclusie die hier te trekken valt is dus niet dat de kerk in plaats van Israël is 

gekomen, maar dat er altijd een volk van God op aarde is geweest (zie Heid. Cat, 

zondag 21). Dat volk werd uit Egypte gehaald en stond bij de Sinaï. Dàt volk 

ontmoeten we weer, als de geheiligden in Christus Jezus samen zijn gemeente, Gods 

volk, zijn. Dit is de kudde die de Heer Jezus op het oog heeft. Hij roept óók de 

schapen die niet van deze stal (d.i. Israël) zijn, erbij (Joh.10:16). De gelovigen uit de 

heidenen mogen samen met Abraham, Isaak en Jakob aanzitten (Mat. 8:11,12), het 

is één volk van God geworden, want Christus heeft de scheiding, die door God zelf 

gemaakt werd tussen Joden en heidenen, weggenomen. Hij maakt van de gelovige 

Joden en gelovige heidenen één gezin (Efez. 2:14,19). Van een gelovig geworden 

Jood kun je zeggen dat hij echt thuiskomt.  

 

Er treedt wel een verschuiving op, transformatie zou je kunnen zeggen. Onder het 

oude verbond was Gods volk een etnische of politieke eenheid, maar onder het 

nieuwe verbond wordt dit een gemeenschap van gelovigen uit allerlei volken 

(waaronder ook het Joodse volk). Niet meer de afkomst, maar geloof in Christus 

bepaalt of iemand bij dit volk hoort. De beloften van God gelden nu voor de 

gelovigen in Christus (Gal. 3:22; 4:28). En daarom heten al deze gelovigen: kinderen 

en erfgenamen van God (Gal. 4:7). Een belangrijke vraag is dan: zijn alle Joden nog 

kinderen van God omdat ze deel hebben aan Gods verbond met dit volk? Het 

antwoord op deze vraag is te vinden in Galaten 3:7 waar Paulus zegt dat zij die in 

Christus geloven, kinderen van Abraham zijn (ook Gal. 3:29). Dit zijn dan geen 

kinderen naar het vlees (dat zijn de Joden), maar geestelijke kinderen van Abraham 

(door geloof). We menen dat Paulus hiermee zegt dat gelovigen kinderen van God 

zijn en dus erfgenamen, want zij ontvangen de (verbonds)belofte van Abraham. 

Daarom kan een Jood, die Christus verwerpt, niet (meer) tot het volk van God 

gerekend worden. Duidelijk is ook vanuit de Bijbel, dat er voor een Jood die zich niet 

tot Christus bekeert geen behoud is. Alleen zij die in Christus geloven vormen samen 

het volk van God en delen in de voorrechten die God aan zijn volk belooft. Alleen 

het deel van de Joden dat in de Messias Jezus gelooft hoort bij die Messiaanse 

gemeente. Het volk van God is het volk van de Messias. 

 

Er is dus geen sprake van een vervanging, maar het werk van God gaat verder, 

anders. Hij vergadert nu zijn volk uit alle volken, ook uit Israël, rondom Christus, en 

hierop is zijn werk van het begin af gericht geweest. Maar dit volk van God van het 

nieuwe verbond krijgt in het NT nergens de benaming Israël, of ‘het nieuwe Israël’ of 

zoiets. Naast ‘Israël naar het vlees’ hadden de apostelen best een ‘Israël naar de 



 

5 
 

geest’ kunnen zetten. Maar dat doen ze nergens. Die naam Israël blijft steeds 

bestemd voor het volk van de Joden (Rom. 9:6; 11:26, 1 Kor. 10:18, Gal. 6:16). 

 

De invloed van het vervangingsmodel moeten we niet onderschatten. Want wie 

overtuigd is dat er voor Israël geen aparte plaats meer is, zal ook aan dit volk geen 

speciale aandacht willen geven. De verkondiging van het evangelie aan de Joden zal 

dan zeker geen prioriteit ontvangen. Men beziet dan de Joden als alle andere 

ongelovigen. Maar, zo vragen we ons dan wel af, waar is dan het verdriet over dit 

volk waar Paulus over spreekt? Velen zijn zo gewend aan de idee dat de kerk de 

wettige opvolgster is van Israël dat de diepe smart die Paulus beschrijft niet meer 

doordringt. Dan heb je geen verdriet over het onbekeerde Joodse volk. 

 

God heeft zijn belofte aan zijn volk Israël niet verbroken (Rom. 9:6) en heeft zijn volk 

niet verstoten (Rom. 11:1,2), Hij blijft hen liefhebben (Rom. 11:28 - ‘blijft’ is 

tegenwoordige tijd!), want, zegt Paulus, Hij heeft dit volk uitgekozen en hen een 

aparte plaats gegeven in de volkerenwereld (Deut. 7:6-8). God verkiest zijn volk tot 

een leven in zijn dienst en in zijn gemeenschap. Die uitverkiezing van Israël betekent 

dus niet dat heel Israël (iedere Jood) behouden zal worden. 

God kiest dit volk uit omdat God het lief heeft, het is zijn welbehagen. Die belofte 

van uitgekozen worden had Hij al gedaan aan de stamvaders (Abraham, Isaak en 

Jakob), aan hen heeft Hij beloofd dat ze veel nakomelingen zouden krijgen (dat is 

het volk Israël). In de keuze voor Israël grijpt God dus terug op zijn eigen belofte. 

God heeft zijn zinnen op haar gezet om het te bewaren als een kostbare schat. 

Achter de verkiezing staat dus geen menselijke activiteit, maar God die roept (Rom. 

9:12). 

En van belang is ook te zien dat God bij de verkiezing van Israël de wereld op het 

oog heeft. God wil de wereld redden en daarom is Israël verkoren. Het apart zetten 

van Israël houdt dus niet in dat God alleen zijn heil aan dit volk zou willen geven. 

Deze verkiezing dient allereerst om Israël apart te zetten om zo uit dit volk de 

Messias geboren te laten worden. Israël is bevoorrecht boven alle andere volken, 

maar al die andere volken heeft God wel in zijn plan opgenomen. De roeping van 

Abram bewijst dit al meteen  - Gen. 12:1-3: Ik zet jou apart (verkiezing), Ik beloof je 

veel (verbond), en zo wordt uiteindelijk de wereld gezegend.  

 

Maar betekent deze uitverkiezing dat God tegen Israël zegt: wat je ook doet, je blijft 

altijd mijn uitverkoren volk? Is die keuze onvoorwaardelijk? Wat is er te zeggen van 

de beloften van God? Er zitten twee elementen in, a. op Gods belofte kun je altijd 

aan. Dat wil zeggen: je ziet in die belofte wie God voor jou wil zijn. Dat geldt dus 

blijvend voor Israël, (en blijvend voor de gemeente). En b. dat betekent niet dat 

ieder die die belofte ontvangt, ook metterdaad deelt in wat God in zijn belofte 

aanbiedt. Een belofte is geen voorspelling, maar een toezegging, die om een 

antwoord vraagt. Helaas gaf het volk Israël al in de tijd van het OT dikwijls een 
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verkeerd antwoord. Bij de profeten komt daarom steeds sterker de gedachte van 

een rest naar voren. Door ongehoorzaamheid van het hele volk zal slechts een rest 

ontvangen wat God met zijn volk voorheeft. 

 

Daarom zegt God dat Hij niet op zijn keuze terugkomen zal. Als Hij iemand roept 

maakt Hij dit niet ongedaan (Rom. 11:29). Hij zal zijn volk niet verwerpen (Jer. 31:37, 

Jer. 33:25,26). Maar tegelijk lezen we ook: Ik verwerp het volk (Jer. 6:30, Hos. 9:17). 

Dit verwerpen is het gericht, het oordeel van God, het is zijn reactie op het handelen 

van Israël. God koos zijn volk, maar Israël verwerpt ondankbaar zijn God en dáárom 

verwerpt God zijn volk. De verkiezing brengt verplichtingen met zich mee waar het 

volk aan moet voldoen. Verwerping is gevolg van ontrouw van het volk. Het volk 

beantwoordt niet aan zijn speciale plaats, ze hebben Gods verbond verbroken (2 

Kon. 17:20). Want God had gezegd: als u naar mijn woorden luistert zul je mijn 

kostbaar bezit zijn (Ex. 19:5 en Jer. 7:23). Dat is de voorwaarde.  

 

Maar is dan Gods verkiezing helemaal ongedaan gemaakt? Nee, want God gaat dan 

toch na de verwerping (het gericht dat voltrokken wordt in de ballingschap), weer 

verder met dit volk. De verwerping is niet totaal. We lezen de opmerkelijke woorden 

dat God zijn volk opnieuw verkiezen zal (Jes. 14:1, Zach. 1:17, verg. Jer. 12:15). Dat is 

Gods voortgang in de verkiezing, want Hij is toch trouw aan zijn keuze! Als veel 

Joden God ontrouw zijn geworden, stopt God niet met trouw te zijn (Rom. 3:3). Hij 

continueert de verkiezing, na de voltrokken straf (verwerping). Want God geeft zijn 

liefdekeus voor Abrahams nakomelingen niet op. Daarom blijft God ook in de 

ellende waarin het volk terecht is gekomen door eigen schuld (verwerping) zeggen: 

Ik heb je gekozen en niet afgewezen (Jes. 41:8,9). Daarom blijft er een rest (van het 

volk) over. Het is de rest die uit de ballingschap terugkeert (Jes. 10:21,22), zij die 

‘overgebleven’ zijn (Jer. 31:7, Amos 5:15), dat deel wat van Israël over is (Micha 

2:12). 

 

En die rest geldt voor het geheel, pars pro toto. Met hen gaat God verder, met name 

wat de komst van Christus betreft. Na de ballingschap heet het volk nog steeds 

Israël, die rest wordt aangesproken als Israël (Jes. 11:16, Jes. 46:3,4), de woorden 

van de HEER komen tot Israël bij monde van Maleachi (Mal. 1:1). Deze HEER is ‘de 

God van Israël’ (Mal. 2:16). Dit uit de ballingschap teruggekeerde volk ziet de 

profetie aan het slot van het OT in eenheid met ‘heel Israël’ dat bij Horeb de wet 

ontving (Mal. 3:22, NBG-51: 4:4). Israël hoeft dan dus niet het hele (kwantitatief) 

volk te zijn. De rest vertegenwoordigt het hele volk, zonder dat daarmee gezegd is 

dat de ‘achtergeblevenen’ in de ballingschap afgeschreven zijn. Met hen gaat God 

verder. Dat begrip rest wordt in het NT overgenomen, Paulus schrijft over het 

(kleine) deel van Israël (Rom. 11:5). We kunnen er van uitgaan dat Paulus zo ook 

over ‘heel Israël’ schrijft (Rom. 11:26). 
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God blijft dus met zijn volk Israël bezig. Hij heeft zijn belofte niet verbroken (Rom. 

9:6). Stel je voor dat God dat wel zou doen, dan zou het hele OT op losse schroeven 

komen te staan. Kun je dan op die God aan? En tegelijk: hoe kun je de blijvende 

geldigheid van Gods Woord onderstrepen, als je ondertussen ook zegt: maar voor 

degenen, tot wie dit Woord in de eerste plaats gesproken is, geldt dit niet meer. Het 

vervangingsmodel houdt geen rekening met die blijvende verbondstrouw van God 

voor Israël. God is trouw gebleven, daarom gaat Paulus, ook al is hij apostel van de 

heidenen, toch steeds eerst weer naar de Joden – de voorbeelden zijn teveel om 

hier te noemen. Zelfs als hij als gevangene (door toedoen van de Joden) in Rome 

aankomt, is het eerste dat hij doet de Joodse leiders aanspreken (Hand. 28:17vv). 

Nu kun je zeggen dat hij dit doet omdat hij volksgenoot van hen is. Of is het 

tactische aanpak?  

Toch is er meer aan de hand, het is voor Paulus een principe. Hij doet dit omdat hij 

naar Jezus heeft geluisterd. Wanneer Jezus het zogenaamde zendingsbevel geeft, 

wordt duidelijk dat de apostelen naar alle volken moeten gaan, te beginnen in 

Jeruzalem (Luc. 24:47, Mat. 28:19): ze moeten getuigen in Jeruzalem, Judea en 

Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (Hand.1:8). Dat lijkt logisch, want ze 

wonen in Judea, dus vandaaruit trek je verder. Dat is waar, maar er zit ook een 

principe achter: het evangelie begint hier ook. Het is in de eerste plaats voor de 

Joden bestemd. Dat principe geeft Paulus ook aan: het evangelie van Christus is 

Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar 

ook voor andere volken (Rom. 1:16, verg 2:10). Dit ‘in de eerste plaats’ is hier niet 

zomaar een historische aanduiding. Alsof in de tijd gezien God Zich eerst met de 

Jood heeft ingelaten en vervolgens met de andere volken, (in NV: de Griek). In deze 

opvatting is er ook alle ruimte voor een vervanging, vroeger was de Jood wel de 

eerste, maar het is de vraag of dit nog zo is.  

 

Wat is eerst hier wel? Let eens op wat Paulus schrijft in Rom. 3:1-3. Op de vraag: wat 

hebben de Joden voor op anderen, is het antwoord: in de eerste plaats zijn het de 

Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd (verg. Hand. 13:26, Rom. 9:4v). 

God heeft aan dit volk zijn woorden toevertrouwd. God laat zijn heil de wereld 

ingaan via de Joden. Aan hen zijn zijn woorden toevertrouwd, dat is Gods 

openbaring, zijn heilsplan, het geheel van zijn machtige daden. Als op Pinksteren de 

Heilige Geest uitgestort is zegt Petrus tegen Joden (en Jodengenoten) dat de belofte 

nog steeds in de eerste plaats voor hèn geldt: want voor u geldt deze belofte, 

evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, 

tot zich zal roepen (Hand. 2:39). En even later zegt hij tegen de Joden: God heeft in 

de eerste plaats Jezus voor u doen opstaan en tot u gezonden (Hand. 3:26). Hierin 

ligt het onderscheid tussen Jood en Griek. God is met Israël begonnen zijn plan van 

heil te ontvouwen. En die voorsprong van de Jood is niet in te halen. Het is een 

blijvend voorrecht. Calvijn ziet hier ook geen volgorde in, maar een rangorde: God 
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blijft aan Israël het eerstgeboorterecht toekennen, de heidenen staan in een lagere 

rangorde. In deze richting moeten we inderdaad denken.  

Het is een onomkeerbare volgorde in de verhouding Jood en Griek. Het voorrecht 

voor Israël wordt nooit achterhaald. Het heil is uit de Joden. Dat blijft zo, God heeft 

in zijn verkiezende liefde het Joodse volk op de eerste plaats gezet. Omdat het 

‘eerst’ nog altijd geldt, zal de kerk uit de volken voortdurend zich ervan bewust 

moeten zijn dat de Jood de oudste ‘rechten’ heeft op de woorden van God.  

En, zoals Paulus ook aangeeft, moet de kerk uit de volken zich niet verheffen boven 

dat oude volk (Rom. 11:18). We moeten leren dankbaar te zijn aan de God van 

Israël, dat Israël de wel ‘eerste’ is, maar die niet de enige is gebleven. Het is 

belangrijk dat we, als we over de kerk spreken, op zoek moeten gaan naar de 

‘oorsprong van de kerk’ en die ligt in het Joodse volk, genaamd Israël. Dat moet in 

onze kerken nog wel meer benadrukt worden. We zullen voor ogen moeten houden 

dat Israël een belangrijke factor is in het handelen van God met de wereld. Zodat we 

niet zonder schade voor ons zicht op de kerk, Israël negeren. 

 

God plan is dat, via de verwerping door de Joden, het reddende woord naar andere 

volken gaat. Door zijn genade is het ook bij ons gekomen. Maar God blijft dan oude 

volk ook trekken. Juist door ons tot geloof te laten komen zouden de Joden moeten 

kunnen zien hoe genadig God is. En die gelovigen uit de volkeren moeten dan dat 

deel van het Joodse volk, dat nog niet bekeerd is, jaloers maken. Paulus 

onderstreept dat er hoop is, omdat Gods werk niet beperkt zal blijven tot de rest 

van Israël van dat moment. Hij laat zien dat juist het ongeloof van Israël er voor 

zorgt dat veel heidenen het evangelie te horen krijgen (Rom. 11:11). Doordat de 

synagoge de boodschap over Jezus verwierp, gaat het evangelie ook naar de 

heidenen. Die ‘verwerping’, is tegelijk ‘een verzoening voor de wereld’ is (Rom. 

11:15). God geeft het ongeloof van Israël een plaats in zijn plan met de wereld. Maar 

dat is niet het enige. Juist op dat punt heeft Paulus hoop. Hij hoopt, doordat 

heidenen het evangelie aannemen, dat ook Joden, die tot nog toe ongelovig waren, 

tot afgunst gewekt (jaloers) zullen worden en het evangelie van Gods genade in 

Jezus Christus zullen aannemen (Rom. 11:11,14). Die weg blijft voor hen open. Maar 

dan moeten ze ook van die kerk (uit de volkeren) iets merken, zien, horen. Joden 

kunnen als edele takken teruggeënt worden op de stam, waaruit zij door hun 

ongeloof zijn afgebroken (Rom. 11:17,23,24). Paulus legt hier de nadruk op de 

verwevenheid van Gods weg met Israël en met de gelovigen uit de heidenen. 

Doordat Israël gaat ontdekken wat het geloof in het evangelie betekent, doordat ze 

afgunstig worden op de kerk gedurende die tijd dat de heidenen binnengaan, op die 

manier (NV: aldus) zal Israël geheel binnengaan (Rom. 11:26). ‘Geheel’ wil niet 

zeggen: allen, het hele volk, ook zij die niet geloven, naar Paulus bedoelt: de gehele 

volheid die gelooft, dat is in Gods ogen het echte Israël (zoals ook de ‘rest’ staat 

voor het geheel). 

 



 

9 
 

In dat tot afgunst wekken is de kerk schromelijk tekort geschoten. Maar het blijft 

wel onze opdracht, ook voor vandaag: laten zien hoe wij met Gods Woord van 

genade kunnen leven, om zo reden te geven tot jaloezie. Het is van belang om te 

beseffen, dat Gods werk onder heidenen, zoals de meesten van ons van oorsprong 

zijn, voortdurend zijn werk aan Israël op het oog heeft. Wie dat ziet, zal des te meer 

verwonderd raken over het feit, dat wij als heidenen bij Gods verbond met Israël 

mogen horen. En tegelijk zal dit tot diepe verwondering over de trouw van God aan 

zijn verbond brengen, ook voor Israël. Israël blijft de edele olijf. Wij worden alleen 

maar in die stam geënt, we komen bij dat volk te horen, in plaats van dat we zouden 

denken dat we geen boodschap meer aan de Joden hebben.  

 

Belangrijk is dat de kerk (uit de heidenen) beseft: vergeet je afkomst niet (wees niet 

hoogmoedig), en vergeet je taak niet (Joden jaloers maken). Juist het beeld van die 

ene boom met de verschillende takken maakt de band die er is binnen het ene volk 

van God tussen Joden-christenen en heiden-christenen duidelijk. Tussen de kerk 

vandaag en onze Joodse ‘voorouders’ in het geloof. Het gaat daarbij om het 

voortdurend besef, dat de kerk verankerd is in het OT, en dat de Messias uit het volk 

van de Joden gekomen is. Dit besef moet ons verdrietig maken als we de vreugde 

over Christus niet met de Joden kunnen delen. Het zet ons aan tot bidden om hun 

bekering tot Jezus, en spoort ons aan ons te bezinnen op de vraag, hoe we Israël 

afgunstig kunnen maken tot het heil van Christus. De kerk kan niet zonder eigen 

schade aan Israël voorbij gaan. God heeft ook de bekering van dit volk op het oog. 

Zij zijn vanouds de erfgenamen, wij zijn mede-erfgenamen, medeburgers en 

mededeelgenoten aan de belofte. God heeft zijn beloften dat ieder die gelooft in 

Christus het heil ontvangt, niet laten vervallen. 

 

Jezus was een echte Jood. Geboren uit Maria, een joodse vrouw, en daarom alleen 

al zouden we ons voor dit volk moeten interesseren. Het is de nabije familie, het zijn 

de broers en zussen van Jezus. Joden zijn zijn naaste familieleden (in biologische 

zin). Die wil je toch ook graag leren kennen! We doen ons zelf in ons kerkelijk leven 

tekort als we dit negeren. God vindt dit volk belangrijk. God heeft dit volk niet 

afgeschreven en het heeft voor Hem niet afgedaan. Hij blijft in zijn verbondstrouw 

aan haar denken. We kunnen zeggen dat dit Joodse volk onze oudste broer is. De 

kerk staat op de schouders van Israël. Samen met de gelovige Joden delen we in de 

Gods heil door Christus. De vervreemding van deze oudste broer is een verdrietige 

zaak. We zullen er alles aan moeten doen om de ongelovige Joden het woord van de 

uit hun eigen volk geboren Jezus door te geven Als we dit volk zouden vergeten is 

dat een ernstige fout van de kerk. We moeten als de wilde takken, de natuurlijke 

takken (Israël) niet gaan vergeten. 

 

 


