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Deut. 30:1-6  ‘Inkeer gevraagd’    

preek ds. Jan-Henk Soepenberg n.a.v. Israelzondag 2019 
 

 
Thema van deze dienst is: ‘inkeer gevraagd’, met aandacht voor de relatie van 
de kerk tot het Joodse volk.  

Inkeer begint met stil worden voor God. Laten we beginnen met een moment 
van stilte.  

 
 
Stilte, votum en groet 

 
Ps 63:1,2 

 
Inkeer is eerlijk naar jezelf kijken. Ho stop sta eens even stil, waar ben ik 
helemaal mee bezig? Het is stilstaan bij hoe gemakkelijk je God vergeet, van 

hem afdwaalt.  
Daarom past ons schuldbelijdenis.  

We roepen uit de diepte tot God en zingen Psalmen voor Nu 130. 
 

Als we oprecht onze schuld voor God beleden hebben en een beroep doen op zijn 
genade, en als we verlangen naar een nieuw leven door de kracht van Gods 
Geest, mogen we zeker weten dat God onze schuld vergeeft.  

Dit verzeker ik u in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  
 

Inkeer is terugkeer naar God. ‘Heilige Geest, schep in mij een hart dat leeft in ’t 
licht’. We zingen: Ps. 51:5   
 

Gebed 
 

HEER,  
We danken U voor wie U bent.   
We danken U voor het voorrecht dat U ons roept om in Uw nabijheid te leven. 

Dat U dat zelf mogelijk maakt.   
U zet door met Uw liefde. In Jezus Christus. U geeft ons Uw Heilige Geest.  

U hebt alles in ons geïnvesteerd wat maar mogelijk is.  
HEER, wat een voorrecht!  
Uw liefde is het kostbaarste wat U ons hebt gegeven.  

Tegelijk maakt het ons klein. Waarom het nodig was dat U Uw Zoon gaf: het is 
om onze zonden, talrijk als haren op onze hoofd.  

En we hebben Uw Geest heel hard nodig want uit onszelf gooien we de kop er 
tegenin, dwalen we bij U weg.  
HEER, wij prijzen U dat U ons niet aan ons lot overlaat.  

Dat U trouw bent.  
Heer, breng ons tot inkeer. Dat ons hart uitgaat naar U.  

Dat we U loven en prijzen, met woorden en daden. 
 
We bidden U om Uw zegen als we in deze dienst stil staan bij onze 

verbondenheid met het volk van Abraham.  
U bent met dat volk een geschiedenis begonnen, de hoogtepunten kwamen van 

U. de dieptepunten van uw volk.  
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Bovenal spreekt die geschiedenis van Uw trouw, U zult Uw waarheid nimmer 

krenken, maar eeuwig uw verbond met Abraham gedenken.  
Dank dat ook wij mogen delen in de zegen die U Abraham beloofde.  

 
HEER, U zij alle eer, lof en aanbidding. Samen met uw kinderen uit het volk van 
Abraham die Jezus als Messias kennen, maken wij Uw naam groot.  

Amen. 
 

 
L  Deuteronomium 30:1-10 (concentratie op v. 1-6) 
 

Ps 86:4 
 

[de preek loopt uit op de 10 geboden, die Gods Geest in ons hart schrijft] 
 
 

Preek 
 

DIA Thema: Inkeer gevraagd 
 

Op deze zondag wil ik aandacht vragen voor onze verbondenheid met het Joodse 
volk. 
Er is voor de christelijke kerk alle reden om aandacht hieraan te geven. 

Israël is onze oudste broer.  
Noem ons gerust de ‘nakomertjes’ in Gods huisgezin.  

Wij zijn er pas láter bij gekomen.  
In Rom. 11 zegt Paulus tegen christenen uit de heidenvolken: 
Bedenk goed: niet u draagt de wortel, maar de wortel draagt u. 

We zijn geënt op de oude stam.  
We hebben heel de Bijbel (OT én NT) van dit volk gekregen 

Het heil is uit de Joden.  
Onze Messias draagt Joods bloed. 
Joodse apostelen waren trouw aan de zendingsopdracht, zo mochten wij het 

evangelie horen. 
 

Paulus schrijft in Rom. 11 met nadruk: God heeft zijn volk niet verstoten! 
Verbeeld je als christenen uit de heidenen niks.  
Wilde takken op de edele olijfboom geënt - door geloof in Jezus - moeten zich 

niet boven de afgebroken takken verheffen.  
 

Het goede nieuws van Jezus Christus is allereerst bestemd voor het Joodse volk.   
Christenen uit de heiden volken mogen het Joodse volk niet vergeten. 
Laat het een eretaak van de kerk zijn om – waar mogelijkheden zich voordoen - 

aan dit volk het evangelie terug te geven. 
 

Toch is de relatie kerk-Israël de eeuwendoor moeizaam geweest. Al vanaf de 
vroege kerk zijn heel wat pijnlijke uitspraken gedaan richting de Joden.  
Weinig kerkvaders hebben Paulus nagezegd, dat hij wel van Christus gescheiden 

wilde zijn omwille van de Joden (Rom. 11:3).  
Joden werden gedwongen om zich te bekeren, of werden verbannen.  

Tijdens pogroms en kruistochten werden ze door christenen aangevallen en 
vermoord.  



3 
 

Dat maakt het tot een gevoelige taak: Joden over de Heer Jezus vertellen.  

In Jezus als Messias geloven staat al gauw gelijk aan volksverraad.  
 

Vanmorgen verdiepen we ons in een bijbelgedeelte, dat pasgeleden in alle 
synagogen is gelezen.  
Vanwege Jom Kippoer, Grote Verzoendag. Afgelopen woensdag.  

De dag kwam bij ons in het nieuws door een terreuraanslag in Halle, Duitsland, 
een neonazi had graag veel Joods bloed zien vloeien. Maar hij kreeg de deur van 

de synagoge niet open. 
   
Jom Kippoer, Grote Verzoendag, is het hoogtepunt van de Joodse feestkalender.  

Het is ongekend wat Joden daarvoor over hebben.  
Ik kwam tegen dat ze dan wel 25 uur achter elkaar in de synagoge kunnen 

verblijven. Er wordt niet gegeten en niet gedronken. 
 
Aan Jom Kippoer, Grote Verzoendag, gaan 10 dagen van inkeer en 

verootmoediging vooraf. 
Het zijn de eerste 10 dagen van een nieuw Joodse kalenderjaar.  

Ook dat is heel wat: tien dagen achter elkaar van inkeer en boete.  
 

Benieuwd wat jij daarvan vindt.  
Vind je dat belangrijk: geregeld tijd nemen om je leven met God te overdenken. 
Te evalueren. Waar liep je tegen op? Wat moet anders? 

 
We hebben uit Deut. 30 gelezen. 

Het zijn Mozes’ laatste woorden tot het volk. 
Deuteronomium – ‘tweede wet’ betekent dat. Nog één keer onderwijs, herhaling 
en verdieping. Mensen, dít vraagt de HEER van jullie! 

 
DIA Kies je voor de HEER? 

En nu dat onderwijs gegeven is, stelt Mozes in de hoofdstukken 29 en 30 alle 
mensen voor de keuze.  
Mannen, vrouwen en kinderen. Iedereen moet kiezen. 

H. 30,15: besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en 
tegenspoed, tussen leven en dood.  

‘Houd je je aan de geboden van de HEER, die ik jullie vandaag heb gegeven, 
door Hem lief te hebben, door de weg te volgen die Hij wijst, door je te houden 
aan zíjn geboden, wetten en regels, dan zal de HEER, Uw God u zegenen in het 

land dat u in bezit zult nemen…. ‘ 
 

Maar zal ‘t lukken?  
Bij de Horeb beloofden ze dat ook al: Wij zullende HEER dienen!  
Wij zullen met Hem leven. We zullen niet met afgoden in zee gaan.  

Maar wat was ervan terecht gekomen? 
De inkt van de trouwbeloften was nog niet eens droog, of daar dansten ze al 

rond het gouden kalf.  
Woedend smeed Mozes de twee stenen tafelen met Gods verbondswet aan 
diggelen.  

Het verbond op de Horeb kon niet dramatischer van start gaan: overspel op de 
trouwdag. God moet het meemaken. 

 
En nu staat het volk Israël aan de drempel van het beloofde land.  



4 
 

Zullen ze met God willen leven? 

Zullen ze naar God luisteren.  
In vrede leven met God en de naaste? 

Kan ambtsdrager Mozes enig vertrouwen hebben in de toekomst?  
Óf zal het straks ánders gaan. Zal het onheilsscenario zich ontvouwen? 
Beschreven in 30:17: maar als u Hém de rug toekeert en weígert te luisteren, als 

u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, 
dan zeg ik u op voorhand, dat u te gronde zult gaan.  

Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op:  
u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek.  
Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en voor uw nakomelingen, door de 

HEER lief te hebben, door Hem trouw te zijn!’ 
 

Voor God kiezen is nooit eenmalig 
Het is elke keer weer nodig.  
Ook voor ons. Daarvoor geeft God ons de Bijbel, om naar Gods stem te luisteren. 

Je door de HEER te laten aanspreken, de weg te wijzen. 
Daarvoor geeft God ook ambtsdragers, die toezien op de kudde. In het voetspoor 

van Mozes.  
 

We hebben het allemaal nodig, steeds weer: inkeer tot de HEER.  
Wat wil Hij dat je doen zult? Welke plek heeft Hij in jouw leven? 
De Heer Jezus scherpte de wetten van Mozes verder aan. 

• Naar een vrouw kijken en fantaseren hoe geweldig het is om haar voor jou 
te hebben, begin van overspel.  

• Je naaste uitschelden voor dwaas, begin van moord. 
• Jullie zijn het zout voor de aarde. Maar als het zout z’n kracht verliest, 

deugt het nergens meer voor. Gooi het dan maar weg. Wat laten jouw 

levensstijl zien over jouw kind van God zijn?  Wat laat jij van Gods 
barmhartigheid zien? 

• Wat laat jij van Gods trouw zien in je omgang met anderen? In het 
huwelijk?  

• Of is de wereldse versie van Psalm 23 jou lijflied?  

de welvaart is mijn weldoener, mij ontbreekt niets; hij doet mij neerzitten 
in het stadion, hij voert mij langs webwinkels, hij streelt mijn maag, het 

geld houdt mij op het rechte pad; zelfs al trekken donkere wolken boven 
mij samen, ik ben niet bang want mijn polis is bij mij, mijn vakantiegeld 
vloeit over. 

De bloeiende economie richt een dis aan voor de ogen der hongerige 
volken. 

ik zal in de tempel van de welvaart vertoeven al de dagen van mijn leven… 
 
Inkeer gevraagd: Hoe staat het ervoor met jouw liefde voor God?  

En: wil jij wat Hij wil?  
 

DIA Inkeer beloofd! 
Maar nou het wonderlijke.  
Mozes weet van tevoren hoe Gods volk gaat reageren op die oproep tot inkeer.  

Ze kiezen níet voor God. Ze vertrouwen zich níet aan de HEER toe.  
Ze geven hun hart aan afgoden.  

 
Dat zat er aan te komen wie goed luisterde naar Mozes’ eigen onderwijs!  
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Lees je Deut. 27, dan gaat het veel meer over vervloekingen dan over zegen. 

Over zegen: 10 verzen, over vloek: meer dan 50 verzen. 
Het verbond lijkt wel een vloek in plaats van een zegen. 

 
Hoe kan dat toch? 
Dat ze het land straks uitgezet worden.  

Dat ze gewogen worden, en te licht bevonden. 
 

Loopt de liefdesgeschiedenis tussen God en zijn volk Israël voorgoed vast, zal 
het een hopeloze zaak worden, waar geen licht meer in zit? 
 

Als het aan mensen ligt, is er geen hoop. 
Moet God de stekker uit het project Israël én ‘hoop voor de volken’ trekken. 

 
Maar nou het wonderlijke in Deut. 30! 
Terwijl Gods volk onvermijdelijk in ballingschap zal gaan, het fiasco zichtbaar 

wordt, geeft God reden tot hoop! 
Uit het niets! 

Kijk eens wat er in de toekomst gebeurt:  
God zal een nieuw verlangen bij zijn volk oproepen, een verlangen om naar de 

HEER terug te keren, om Hem met hart en ziel te gehoorzamen (vers 2).  
De HEER zal daarvoor zorgen.   
 

In de vertaling van de NBV wordt het vertaald als een voorwaarde: eerst moeten 
de mensen tot God terugkeren, dán zal God zich over hen ontfermen.  

Maar er is ook een andere vertaling mogelijk. Die past hier beter.  
Geen voorwaarde, maar een belofte. 
Zo in de HSV:  

1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u 
voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle 

volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. 
2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u 
en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat 

ik u heden gebied. 
Wat Mozes in Deut. 30 vertelt is daarom evangelie! 

Gods volk werkt zichzelf in de nesten, loopt hopeloos vast.  
Het licht gaat uit.  
Maar dan wekt God hoop! 

Komt Hij met goed nieuws: ‘Ik zal mij over jullie ontfermen, Ik zal mijn mensen 
van heinde en ver Thuisbrengen.’ 

Geschenk van God. 
Dat zie je ook heel mooi in vers 6. ‘De HEER, uw God, zal uw hart besnijden, en 
ook dat van uw nakomelingen, zodat u Hem weer met hart en ziel zult liefhebben 

en in leven zult blijven.’ 
 

DIA Goed nieuws voor het Joodse volk en voor ons 
Goed nieuws voor het Joodse volk. 
Goed nieuws ook voor ons. 

 
Allereerst voor het Joodse volk. 

Wie de wet doet, zal léven! 
Maar daar schort het juist aan.  
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Liefde tot God, voorrang geven aan je naaste, leven uit Gods vrede, dat zit niet 

in ons systeem.  
In ons systeem zit: ik laat mij de wet niet voorschrijven. Ik wil m’n eigen gang 

gaan. Ik bepaal zelf hoe ik leef, ik regel mijn eigen geluk en toekomst.  
  
Dat gaat hem dus niet worden. 

Daarom belooft God via Mozes, dat Hij zelf ingrijpt. 
De wet: doe wat de wet van je vraagt en je zult leven.  

Wij kunnen het niet doen.  
 
Mozes legt hier de basis, waarop straks profeten voortborduren. 

Jeremia en Ezechiëlbeloven berooide ballingen een nieuw verbond. 
Precies met déze kenmerken: dat God hun harde harten zacht maakt. Dat God 

zonden vergeeft. Dat God nieuwe gehoorzaamheid schenkt.  
Als Gods Geest de wet van de HEER in harten van mensen schrijft.  
 

Dan wordt het onmogelijke mogelijk: dat mensen God met hart en ziel 
liefhebben, en in leven blijven. 

Daarvoor kwam Christus naar zijn volk.  
Nu wordt het mogelijk: je staat recht voor God, niet door jouw inspanning en 

daden, niet omdat jij de wet van God volledig gedaan hebt, maar door geloof in 
Christus.  
De van God gegeven Redder, die wél gehoorzaam is geweest. 

Die altijd vroeg naar de wil van Vader in de hemel. 
Die leefde in totale toewijding aan God. 

 
En door Hem en door Zijn Geest, zal God zelf God zijn volk een nieuw hart 
geven.  

Dat smelt voor Gods liefde.   
Een hart vol verlangen naar de HEER.  

Niet langer een leven buiten Hem, beheerst door afgoden, maar een hart dat 
naar Hem uitgaat.  
 

Dat is het geschenk van het nieuwe verbond, het verbond dat volgens de 
profeten allereerst bestemd is voor het Joodse volk. 

Daarom zet Yachad zich in om met partnerorganisaties de mogelijkheden te 
gebruiken dat aan Joden in Israël, maar ook in Amsterdam, over Jezus verteld 
wordt. De Messias van het Joodse volk, de Redder van de wereld.  

Dat werk hangt niet in de lucht, het wordt gedragen door die belofte van God 
aan Mozes.  

God zal door zijn Geest harde harten openen voor het evangelie van Jezus de 
Messias.  
Híj schrijft het volk van Abraham niet af.  

 
En het is ook goed nieuws voor ons!  

Want God beloofde Abraham: door jou ga Ik alle volken op aarde zegenen. 
En het probleem van Israël, is ook ons probleem. 
Het hart van het probleem is het probleem van ons hart.  

 
Wij zijn van onszelf niet beter.  

Het zit ook in ons systeem. Om ons niet de wet door God te laten voorschrijven.  
Daar is de Geest voor nodig. Die Gods liefdewet in jouw hart schrijft. 
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En die Geest belooft God iedereen, die in Jezus gelooft.  
Dan ben je door geloof, een kind van Abraham.  

Dan deel ook jij in de zegeningen die God Abraham belooft.  
Dan brengt Hij ook jou naar het koninkrijk waar Hij regeert.   
 

Dan gooi jij niet langer de kop ertegen in,  
maar ga je Gods liefde voor jou prijzen.  

Het geschenk van de Geest dankbaar gebruiken.  
De Geest die de liefde van Christus in jouw hart laat stromen.  
Ook laat overstromen naar ánderen. 

  
Krijg je dan verbondsautomatisme?  

Zit het automatisch met het Joodse volk goed?  
En automatisch met ons als gemeente?  
Nee.  

Geen automatisme. Want God vraagt geloof.  
Hij vraagt geloofsvertrouwen van Joden op Jezus Christus, Hij vraagt 

geloofsvertrouwen van jou en mij op Jezus Christus. 
Maar juist omdat God jouw hart opent, kun jij kiezen.  

Anders zou jij nooit voor God kiezen. 
 
Nu God alles heeft geïnvesteerd in zijn wijngaard, alles gedaan, nu mag Hij als 

nooit tevoren vrucht verwachten.  
Vrucht die Hij zelf mogelijk maakt.  

Door Jezus Christus, door zijn Geest.   
 
Des te groter is nu jouw verantwoordelijkheid.  

Laat je leiden door Gods Geest.  
 

En nu wil Hij deze wet in jouw hart schrijven, zoals Mozes belooft. 
  
Ik ben de HEER, jullie God, jullie bondgenoot en jullie bevrijder. 

In Jezus Christus heb ik jullie bevrijd en tot vrijheid geroepen. 
Door mijn Geest wil ik een nieuwe gehoorzaamheid in jullie leven tevoorschijn 

roepen. In zijn kracht zullen jullie: 
1. Alleen mij liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Niets of 
niemand van deze wereld, die ik geschapen heb, zullen jullie 

vergoddelijken  
2. Jullie zullen je geen voorstellingen van mij maken buiten Jezus 

Christus om. In hem heb Ik mij aan jullie geopenbaard. 
3. Zie mij in hem, wees zijn getuigen en belijd mijn naam die Hij 
jullie bekend gemaakt heeft. 

4. Jullie hoeven niet langer te leven om te werken, maar jullie 
mogen werken om te leven. Leef dichtbij mij en houd de 

dag van Christus’ opstanding in ere als de dag van de bevrijding 
en de blijdschap. Leef elke dag van jullie leven vanuit de zondag. 
5. Door mijn Geest zal ik jullie leren om jullie vader en moeder tot 

hun recht te laten komen als de vader en moeder, die ik je gaf. 
En ook om jullie kinderen tot hun recht te laten komen als 

kinderen die ik aan jullie zorg toevertrouwde. 
6. Wanneer mijn Geest mijn wetten in je hart gaat schrijven, zul je 
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voor het leven van je naaste eerbied hebben. Ook hij behoort mij 

toe. Het leven van de ander zul je niet aantasten en vernietigen. 
7. Naar mijn beeld heb ik jullie geschapen, man en vrouw. Jullie 

zullen elkaar in het huwelijk liefhebben en trouw blijven. Respecteer de grenzen 
die ik stel om het geschenk van seksualiteit te beschermen. 
8. Mijn Geest zal jullie leren dat je rentmeesters bent van wat Ik je 

toevertrouwde, geen bezitters. De aarde en alles erop en eraan is van Mij. Je 
kunt niet God dienen en het geld. Mijn Geest maakt je vrijgevig en barmhartig. 

9. In de omgang met elkaar zal mijn Geest je leren de waarheid te spreken en 
lief te hebben, oprecht en betrouwbaar te zijn. Je ja zal ja zijn, en je nee nee. 
10. Je naaste zul je gaan geven wat hem toekomt en de Geest zal over je hart 

gaan waken zodat je niet afgunstig of hebzuchtig wordt. 
 

Kortom, deze wet zal de Geest in je hart schrijven:  
• Voor mij, de Heer, je God, zal je hart en je leven zijn.  
• En je zult je naaste liefhebben, naar het voorbeeld van Christus. Door de 

kracht van zijn Geest.  
 

DIA Notendop:  
Een hart dat naar God uitgaat, is waar HIJ voor zorgen gaat. 

Amen. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Opw. 616 (‘U bent mijn doel’)  
 

 
Gebed 

 
Heer, onze God,  
Dank U voor wat U ons gaf in deze dienst.  

Wat is Uw woord krachtig voor alle tijden, wat opent Uw Woord mogelijkheden 
voor mensen die vastlopen in zichzelf. 

U bent trouw en zet door.  
U opent de weg van redding door de Heer Jezus.  
Zonder U blijven we nergens. Maar met U zijn we overwinnaars.  

Met U zijn we sterker dan de duivel, overwinnen we zonde en dood.  
HEER, bewaar ons bij dat evangelie.  

Aan U zal het niet liggen. 
Maar wij kunnen wel met Uw genade slordig omspringen. Wij kunnen zelfs Uw 
genade minachten, hoe zal er dan toekomst voor ons zijn? 

 
Daarom bidden we U: Geef dat we U liefhebben met heel ons hart met heel onze 

ziel.  
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We bidden U voor wie twijfelt, wie zoekende is. Wees ons te sterk door de kracht 

van Uw liefde. Laat ons zien dar er één Iemand is, die ontwijfelbaar trouw is, U, 
onze machtige Vader in de hemel, de Vader van Jezus Christus. U, de Trooster 

die ons te hulp komt in onze zwakheid, aanvechting, en strijd tegen de zonde. 
 
Heer, we bidden U in deze dienst voor het Joodse volk. 

We staan verwonderd dat dit volk er nog altijd is, dat het een eigen thuisland 
kreeg, na 2000 jaar verstrooiing. We zien er Uw trouw in. Want U trekt Uw 

handen niet van dit volk af.  
Want ook al is Uw volk ontrouw, U blijft trouw, U blijft dezelfde.  
En zo staan we verwonderd te kijken naar mooie dingen die ook vandaag 

gebeuren. Dat er tienduizenden Messias belijdende Joden zijn in Israël en 
daarbuiten, onze oudste broer. We bidden U voor hen, in hun moeilijke 

omstandigheden, opgescheept als ze zitten met een geschiedenis van 2000 jaar 
antisemitisme, ook van de kant van het christendom. Heer, breek die muur van 
vijandschap af. Dat er verdere toenadering van het Joodse volk mag komen tot 

het evangelie van Jezus Christus, de Messias allereerst aan dit volk beloofd.  
Zegen het werk van christelijke organisaties die zich inspannen om het evangelie 

aan het Joodse volk terug te geven, en daartoe contacten met voorgangers en 
uitgevers onderhouden. Zegen het werk van Yachad in de GKV, geef draagvlak 

voor dit werk.  
We bidden U, geef dat nog vele orthodoxe en seculiere joden Christus mogen 
ontmoeten, en zich aan Hem overgeven met heel hun hart.   

Naar Uw belofte door Mozes gedaan. Dat U het hart van uw volk zult besnijden, 
opdat zij U – Vader, Zoon en Geest - met hart en ziel zullen dienen. 

 
Zegen het werk van Bible Society van Victor Kalisher 
Zegen de verbreiding van het evangelie in het Israëlische Leger, zegen 

mogelijkheden om het Nieuwe Testament via internet aan te bieden. En 
toerusting te geven. 

Zegen het werk van Hosting Israeli Tourists, om jonge Israeli’s in contact te 
brengen met gastvrije christenen, om van hen over Jezus Christus te horen, het 
heil uit de Joden.   

 
We bidden U dat antisemitisme, dat steeds weer oplaait, dat ook afgelopen week 

in Duitsland dood en verderf probeerde te stichten, tegen gegaan mag worden. 
Dat er shalom zal kunnen zijn. En geef de ware shalom in Jezus Christus, in wie 
de muur van vijandschap met de volken is afgebroken.  

 
Heer, dit alles bidden wij U in Jezus Christus, onze Heer 

Amen. 
 
 

Collecte 
 

Slotlied ‘Door de wereld gaat een woord’ verzen 1, 4, 5, 6 (melodie Isr. 
Volkslied). 
 

Zegen 
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Vragen ter overdenking  

  
1 Kunnen wij iets leren van inkeer en verootmoediging, zoals orthodoxe 

Joden dat ruimte geven in de 10 dagen voorafgaand aan Grote 
Verzoendag?  
Welke plek hebben inkeer en verootmoediging bij ons in de kerk? En in 

uw/jouw persoonlijk leven? 
 

2 Hoe kijk je aan tegen de stelling ‘christenen hebben geen speciale 
verantwoordelijkheid voor evangelieverkondiging onder het Joodse volk’ 
(citaat D.K. Wielenga, na Vrijmaking vele jaren zendingslector in 

Kampen*) 
 

3 In het nieuwe Geref. Kerkboek zijn gebeden opgenomen voor Israël en 
vrede voor Jeruzalem (p. 634v). Vind je gebed voor het Joodse volk nodig? 
Waarom wel/niet?   

  
4 Wat vind je van de praktijk van de jaarlijkse Israëlzondag (waaraan   

Geref. Bond. HHK en CGK jaarlijks aandacht geven op de 1e zondag van 
oktober)? 

 
  
*) In de GKv is jarenlang de visie maatgevend geweest dat christenen geen 

speciale verantwoordelijkheid meer hebben als het gaat om ‘zending onder de 
Joden’. Lector D.K. Wielenga, sinds de Vrijmaking tot 1976 lector in het 

zendingsonderwijs te Kampen gaf, zei in een gepubliceerd interview:  
 

‘Ik vind niet dat christenen vandaag nog een speciale verantwoordelijkheid 

hebben voor evangelieverkondiging onder het Joodse volk. Want het is 
Gods bondsvolk niet meer. Die tijd is voorbij. Die tijd begon met Mozes, 

het verbond op de Sinaï, Israël als theocratie, en die liep af in het jaar 70, 
de verwoesting van Jeruzalem. Tot Pinksteren hebben de Joden de kans 
gehad zich tot Christus te bekeren, de meesten deden dat niet. Wel 

hebben ze de kerk vervolgd en Jacobus vermoord. De Joden zijn Gods 
eigendom niet meer, Israël is een heel gewone seculiere staat. Als je de 

Joden nog Gods volk noemt, is dat een chiliastische dwaling… Men verstaat 
de betekenis van het Sinaïtisch verbond niet meer’ 

 

Bron: Peter Bergwerff en Tjerk S. de Vries, Vrede door recht. Peter Bergwerff en 
Tjerk S. de Vries in gesprek met ds. D.K. Wielenga J.Dzn. Serie: de eerste 

generatie (de Vuurbaak, Groningen 1980), p. 55. 


