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ISRAEL IN NT VERZAMELD 10 artikelen 

 

ISRAËL: HOE ZIT DAT EIGENLIJK? 
 
Wie in een willekeurig gezelschap over ‘Israël’ begint, kan meestal rekenen op verhitte discussies. 
Daarbij zijn in kerkelijke kringen de argumenten niet alleen rationeel maar vaak ook emotioneel. Dat 
kan al gauw ontaarden in een heftige woordenstrijd, waarbij het eigen gelijk voorop staat en er 
nauwelijks bereidheid is te luisteren naar wat de ander zegt.  
 
Wat voor het vormen van een mening over Israël betreft, is er voor christenen maar één 
betrouwbaar en gezaghebbend criterium: de Bijbel. Maar het probleem daarbij is dat bijna altijd 
iedere gelovige meent dat zijn visie de juiste Bijbelse visie is. En dat is begrijpelijk. Want je behoort er 
vanuit te gaan dat wanneer iemand tot een bepaald standpunt is gekomen, hij dat in alle oprechtheid 
en eerlijkheid heeft gedaan. Niettemin, eerlijkheid en oprechtheid zijn niet hetzelfde als 
onfeilbaarheid.  
 
Iemands persoonlijke en kerkelijke achtergrond is grotendeels bepalend voor zijn visie op de Schrift- 
en in het bijzonder op Israël. Dat moeten we ook durven erkennen als we met andere overtuigingen 
dan de onze te maken krijgen. Voor een zinvolle discussie moeten we wel bereid zijn tot zelfkritiek, 
en waar nodig tot het aanbrengen van correcties op onze eigen visie.  
 
Als een omstreden Bijbels onderwerp (zoals Israël) aan de orde komt, is het noodzakelijk om er als 
het ware aan te beginnen ‘als een blanco bladzijde’. Naarmate de discussie vordert, kun je die 
bladzijde dan beschrijven om uiteindelijk tot een standpunt te komen. Als iedereen de moed heeft 
dat te doen, is een gedachtewisseling zinvol, ook al ben je het op het einde misschien nog niet met 
elkaar eens. Maar idealiter zou dat een gezamenlijk standpunt moeten kunnen worden.  
 
Het concept ‘Israël’ omvat meerdere aspecten. Vanzelfsprekend begint alles met Gods beloften aan 
Abraham. Maar ook alles wat daarna volgt, speelt een rol bij onze beeldvorming over Israël. Denk 
aan alle ups en downs in de geschiedenis van het Joodse volk, met als eerste grote dieptepunt de 
ballingschap van de tien stammen, gevolgd door die van de twee overige stammen. Tot zover kunnen 
de meeste christenen elkaar wel vinden, als het over de Bijbelse visie op Israël gaat. 
 
Maar het tweede dieptepunt is veel fundamenteler: het volk, onder aanvoering van hun leiders, 
verwerpt Jezus als ‘de Gezalfde des Heren’. Wat betekent dat voor een Bijbelse visie op het 
nieuwtestamentische Israël? Heeft God zijn verbondsvolk nu verstoten? In het nieuwe testament 
komen ook de bekeerde heidenen in beeld, als zijnde deel van het volk van God. Hoe zit dat dan 
vanaf die tijd met de verhouding tussen ‘Jood’ en ‘heiden’?  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande, heb ik me nog eens opnieuw verdiept in “Israël in het Nieuwe 
Testament”. Het resultaat daarvan heb ik vastgelegd in enkele korte artikeltjes over dit onderwerp. Ik 
zou deze graag met u als lezers willen delen. De bedoeling daarvan is dat u ze, met de Schrift als 
criterium, zult willen toetsen op hun ‘waarheidsgehalte’. Dit in navolging van wat de Joden in Berea 
ook deden: “De Joden in Berea … bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad 
waar was wat er werd gezegd” (Hand.17:11). Daar gaat het tenslotte om: niet of u of ik of iemand 
anders gelijk heeft, maar of het waar is volgens de Schríften.  
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ISRAËL IN HET NIEUWE TESTAMENT (1) 
Israël: deel van een groter geheel 

 
‘Israël in het Nieuwe Testament’ kan pas goed worden begrepen als we rekening houden met de 
roeping en rol van Israël in het Oude Testament. Die roeping stond niet op zichzelf, maar was deel 
van een groter geheel. 
 
Sinds de zonde in deze wereld haar intrede deed, bestaat er een spanningsveld tussen goed en 
kwaad. Al gauw blijkt dat de mens zich tot het kwade voelt aangetrokken. Vanaf de eerste 
broedermoord (Kaïn en Abel) gaat het moreel bergafwaarts. In Gen.6:5 lezen we: “De Heer zag dat 
alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.” Erger dan dat 
mocht het niet worden. Maar hoewel God bij zichzelf dacht: “Ik zal de mensen die ik geschapen heb 
van de aarde wegvagen” (Gen.5:7) spaart hij toch Noach en zijn gezin, omdat die rechtvaardig wordt 
bevonden. Zo geeft God de mensheid nog een kans om hem toegewijd te zijn. Tragisch genoeg gaat 
het ook deze keer weer mis. Afgoderij steekt opnieuw overal de kop op. Ook in Ur, de stad van 
waaruit God dan Abraham oproept te vertrekken. Uit hem en zijn nageslacht wil God nu een volk 
maken hem ten eigendom. Daarmee wordt Israël een essentieel onderdeel van het grotere geheel: 
de wereldwijde strijd tussen goed en kwaad. 
 
Toen Jozua het volk Israël in het land Kanaän had gebracht, herinnerde God hen aan het feit dat 

Abraham afstand moest nemen van die afgoderij in Ur: “Jullie voorouders woonden lang geleden ten 

oosten van de Eufraat. Het waren Terach en zijn zonen Abraham en Nachor. Ze dienden andere 

goden. Maar ik heb jullie stamvader Abraham daar weggehaald…” (Joz.24:2,3). Israël heeft zich nu in 

het beloofde land mogen vestigen om daar een bijzonder volk te zijn: “Want u bent een volk dat aan 

de Heer, uw God, is gewijd: u heeft hij uitgekozen om, anders dan alle volken op aarde, zijn kostbaar 

bezit te zijn” (Deut.14:2). Daarmee heeft God aan zijn uitverkoren volk een centrale rol toevertrouwd 

in het grote verlossingsplan. De komst van de Messias, de redder van deze wereld (Luk.2:11; 

Joh.3:16) zal door Abrahams nageslacht worden gerealiseerd. 

Helaas echter, net zoals het misging met de nakomelingen van Noach, zo gaat het ook met het volk 
Israël geestelijk snel bergafwaarts. Hun afgoderij begon al ten tijde van de Richteren en leidt 
uiteindelijk tot de Babylonische ballingschap. Ondanks alles houdt God vast aan zijn beloften aan 
Abraham en hij geeft het volk een nieuwe kans. Eenmaal terug uit ballingschap vervalt het niet meer 
tot afgoderij, maar de Boze weet toch weer Gods plannen met Israël te dwarsbomen. Nu trekt het 
volk zich terug in een sociaal en religieus isolement, waardoor ze geen helder schijnend licht voor 
deze wereld meer kunnen zijn. 
 
Zo boekt de vijand van God en mensen het ene succes na het andere. Als het niet linksom gaat, dan 
maar rechtsom. De tragiek van de zonde begon met de eerste Adam. Voor redding en herstel van de 
mensheid is het wachten nu op de tweede Adam. Hij zal het Licht van deze wereld zijn. Hoe zal Israël 
hem ontvangen? Voor het antwoord op die vraag moeten we ons verder gaan verdiepen in ons 
onderwerp: ‘Israël in het Nieuwe Testament’. 
[Wordt vervolgd] 
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ISRAËL IN HET NIEUWE TESTAMENT (2) 
Abraham begreep de essentie van Gods belofte 

 

De komst van Jezus, de Messias van Israël, luidt een nieuwe fase in van de geschiedenis van Gods 

volk. Israël was in de eeuwen voorafgaand aan de geboorte van Jezus door een diep dal gegaan. 

Maar, zo zegt Maria in haar lofzang over God: “Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals 

hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn 

nageslacht, tot in eeuwigheid” (Luc.1:54-55; vgl.1:68).  

Maria refereert aan het heil voor Gods volk. Maar zijn barmhartigheid is niet beperkt tot Israël. 

Luister naar wat Siméon zegt over het kind Jezus, wanneer hij het ziet in de tempel: ”Want met eigen 

ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat 

geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk” (Luc.2:31-32). Jezus 

kwam niet alleen ten gunste van zijn eigen volk. Hij kwam voor de redding van de hele wereld. 

Johannes getuigt daarvan in de wellicht bekendste Bijbeltekst: “Want God had de wereld zo lief, dat 

hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 

leven heeft” (Joh.3:16). Jezus kwam weliswaar om een keer te brengen in het lot van Israël, maar dat 

bestond niet uit een bevrijding van het juk van de Romeinen. Zijn missie was het koninkrijk der 

hemelen in deze wereld gestalte te geven. Dat is de revolutionaire boodschap die Johannes de Doper 

kwam prediken: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!”(Mat.3:2). Vervolgens 

verkondigde Jezus zelf ook de komst van zijn rijk: “Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het 

koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws’” (Mark.1:15). 

De komst van Gods koninkrijk vraagt om een mentaliteitsverandering van zijn volk. Als ‘volk van God’ 

worden ze nu geroepen om onder leiding van hun Messias burgers te worden van ‘het koninkrijk van 

de hemel’. Deze hogere status van Israël lijkt misschien een nieuw gegeven, maar in feite was die al 

in de kiem aanwezig in de roeping van Abraham. Hij besefte dat zijn roeping twee dimensies had: de 

ene ‘aards en tijdelijk’ en de andere ‘hemels en blijvend’. Persoonlijk heeft hij geen vervulling 

meegemaakt van de aardse variant. Abraham geloofde God en ging op weg naar het beloofde land. 

Toch heeft hij er geen vierkante meter van in bezit gehad (uitgezonderd het graf dat hij voor Sara 

kocht). Was hij daarover teleurgesteld? Ontgoocheld misschien? Nee, integendeel. Want God had 

Abraham getoond wat de essentie was van de beloften die hij hem gaf over een zoon en een ander 

vaderland. Hij zag de spirituele, de ’hemelse en blijvende’ dimensie ervan. Jezus zei daarover tegen 

de Joden: “Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst en toen hij die meemaakte was hij blij” 

(Joh.8:56). Daarom kon Abraham vertrekken “naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet 

toebehoorde” en hij woonde daar als vreemdeling “in tenten omdat hij uitzag naar een stad met 

fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd” (Hebr.11:9-10). Van hem (en de andere 

geloofshelden) wordt getuigd: “Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen 

werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op 

aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn… 

ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse” (Hebr.11:13-16). 

Dit betere, hemelse vaderland waarnaar Abraham uitzag, ligt nu met de komst van Jezus Messias 
binnen handbereik van zijn nageslacht. Jezus en de apostelen hebben er alles aan gedaan om dit 
concept van het ‘burgerschap van het koninkrijk van de hemel’ tot hen te laten doordringen. 
Abraham begreep het. Zal zijn nageslacht er ook oog voor hebben? 
[Wordt vervolgd] 
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ISRAËL IN HET NIEUWE TESTAMENT (3) 
Van ‘oud’ naar ‘nieuw’ 

 
Na de uittocht uit Egypte worden Gods beloften aan Abraham bij de berg Sinaï bekrachtigd en nader 
uitgewerkt. In de Bijbel wordt later naar de wetgeving die hier plaatsvond, verwezen als het ‘oude 
verbond’. Wanneer het volk zich ten slotte in het land Kanaän heeft gevestigd, heeft de concrete 
vervulling van de ‘aardse variant’ van Gods beloften aan Abraham plaatsgevonden. In de loop der 
geschiedenis stuurt God daarnaast nog de Profeten om het volk steeds weer aan dit verbond te 
herinneren. In de grote strijd tussen goed en kwaad heeft God nu zijn eigen volk te midden van alle 
andere volken, als getuige voor hem.  
 
Dit ‘oude verbond’ (de ‘Wet en de Profeten’) reikt tot de komst van Jezus. In en door hem wordt de 
betekenis van dit ‘oude verbond’ niet ontbonden maar vervuld. Jezus zegt zelf daarover: “Denk niet 
dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen…. 
totdat alles gebeurd zal zijn” (Mat. 5:17-18). En verder: ”De Wet en de Profeten gaan tot aan 
Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd 
binnen te komen” (Luk.16:16). Ook de heilige Geest maakt later duidelijk dat de erfenis die aan 
Abraham werd beloofd niet wordt verkregen door ‘de Wet’ maar door de ware nakomeling van 
Abraham “en die nakomeling is Christus” (Gal.3:16). De bedoeling van de Wet, van het ‘oude 
verbond’, was om de weg voor te bereiden voor zijn komst. “Kortom, de wet hield toezicht op ons 
totdat Christus kwam… Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want 
door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God” (Gal.3:24-26). Voor wie de Schrift 
laat spreken, kan er geen twijfel bestaan over wat deze overgang van ‘de Wet’ naar ‘het geloof’ 
inhoudt: “En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens 
de belofte” (Gal.3:29). Aan het einde van zijn aardse leven gaf Jezus zijn volgelingen met het 
Avondmaal nog een zichtbaar teken van het feit dat het oude verbond had afgedaan en het nieuwe 
in werking trad. Toen hij de beker liet rondgaan, sprak hij daarbij deze woorden: “Deze beker, die 
voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt” (Luk.22:20). 
Met deze verandering van ‘oud’ naar ‘nieuw’ wordt de diepere zin en betekenis van Gods verbond 
met Abraham gerealiseerd. 
 
Israël is nu niet langer ‘Gods volk in afwachting van de komst van de Messias’. Voortaan mogen ze in 
Christus deel uitmaken van het ‘nieuwe verbond’ dat God met hen aangaat. Deze nieuwe situatie 
werd al eerder door God aangekondigd. In de brief aan de Hebreeën lezen we daarover: “De dag zal 
komen - spreekt de Heer- dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk 
van Juda. Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om 
hen weg te leiden uit Egypte… Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met hen zal sluiten… In 
hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn 
en zij zullen mijn volk zijn” (Hebr.8:8-10- geciteerd uit Jer.31:31-33). Het is vanzelfsprekend dat de 
komst van een nieuw verbond leidt tot vervanging van het oude: “Op het moment dat hij spreekt 
over een nieuw verbond heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. Welnu, wat verouderd is 
en versleten, is de teloorgang nabij” (Hebr.11:13). De cruciale vraag is nu of Israël tot het besef gaat 
komen dat met de komst van hun Messias het ‘nieuwe verbond’ in werking treedt. Ze moeten 
voortaan niet meer ‘aards en tijdelijk’ georiënteerd zijn, maar net als hun stamvader Abraham het 
oog gericht houden op het betere vaderland, het koninkrijk van God. 
[Wordt vervolgd]  
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ISRAËL IN HET NIEUWE TESTAMENT (4) 
Voortaan geestverwanten in plaats van bloedverwanten 

 
Ten tijde van het ‘oude verbond’, de tijd voorafgaande aan Jezus Messias, was je automatisch een 
‘kind van Abraham’ als je in een Israëlitisch gezin geboren werd. Alle Joden waren bloedverwanten. 
Maar het Israël van het ‘koninkrijk van de hemel’ is niet langer beperkt tot een gemeenschap van 
bloedverwanten. Johannes de Doper en Jezus stelden bekering als absolute voorwaarde voor het 
burgerschap van dat koninkrijk. Bekering impliceert een ommekeer, een nieuwe geestesgesteldheid 
die resulteert in een andere manier van leven gaan leiden. Het Israël van het ‘koninkrijk van de 
hemel’ bestaat uit een gemeenschap van gelijkgezinden, mensen die de gezindheid hebben van Jezus 
Christus, hun Messias en Koning. Die gezindheid kan alleen God in je bewerken – als je dat zelf 
bewust wilt laten gebeuren. Voor velen in Jezus’ tijd was de bereidheid daartoe teveel gevraagd. 
Johannes, de evangelist, zegt daarover “Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren 
hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht 
gegeven om kinderen van God te worden” (Joh.1:11-12). Dankzij Jezus Messias is het niet langer door 
bloedverwantschap dat iemand burger wordt van Gods rijk, maar door geestverwantschap. Burgers 
van zijn rijk “zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een 
man, maar uit God” (Joh.1:13). In zijn gesprek met Nicodemus verwoordt Jezus deze gedachte als 
volgt: “Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God 
zien….. niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest” 
(Joh.3:3). Alléén wie in de naam van Jezus gelooft en daardoor ‘opnieuw geboren’ wordt, kan burger 
zijn van dat koninkrijk.  
 
God gaat door Jezus een nieuwe relatie aan met heel de mensheid. De deuren van zijn koninkrijk 
staan nu óók wijd open voor mensen die niet fysiek van Abraham afstammen, maar wél zijn 
geestverwanten zijn. Door de Messias van Israël te aanvaarden, worden zij door God beschouwd als 
nageslacht van Abraham. Ook die verandering was al in de kiem aanwezig toen God zijn verbond met 
Abraham sloot. Paulus schrijft daarover: “We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd 
toegerekend als een daad van gerechtigheid. Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was 
of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet besneden was… Zo werd hij de vader van alle 
onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen” (Rom.4:9-
11). Burgerschap van het ‘koninkrijk van de hemel’ hangt voortaan niet meer af van besneden zijn of 
niet, maar van geloof in Jezus: ”In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet 
besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent” 
(Gal.5:6). “God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem”(1Joh.4:16b). 
 
Wie wil horen bij het Israël van het ‘nieuwe verbond’ moet geloven in Jezus, de Messias van Israël, 
die God tot hen gezonden heeft. En dat geloof in Jezus moet blijken uit een leven in liefde tot God en 
de naaste. Wie zo gelooft en zo leeft, is een geestverwant van Christus en daardoor een burger van 
zijn rijk. 
[Wordt vervolgd] 
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ISRAËL IN HET NIEUWE TESTAMENT (5) 
Israël struikelt… en valt 

 
Het Nieuwe Testament bepaalt ons bij een grote tragedie in de strijd tussen goed en kwaad. Het 
voorwerp van die tragedie is Israël. God had het volk uitverkoren om hem toegewijd te zijn, te 
midden van alle andere volken. Op de weg die zijn volk daarin moest gaan, is het jammerlijk 
gestruikeld en gevallen. Het diep tragische daarbij is dat het struikelblok waarover ze zijn gevallen 
hun eigen Messias is. Voor velen was Gods Messias een “rotsblok waaraan men zich stoot” 
(Rom.9:33). Hij kwam tot zijn volk, maar ze hebben hem niet aangenomen (Joh.1:11). 
 
Wat zegt Jezus zelf over het feit dat zijn eigen volk, aangevoerd door hun leiders, hem verwerpt en 
met de dood bedreigt? In Joh.8:30-59 lezen we dat Jezus tegen de Joden zegt: “Wanneer u bij mijn 
woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u 
bevrijden” (vers 31-32). Zij reageren daarop met een beroep op hun fysieke afkomst: “Wij zijn 
nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest” (vers 33). Ze zien niet in dat het 
Jezus’ bedoeling is om hen op een hoger niveau te tillen dan hun ‘tijdelijke en aardse’ status als 
nakomelingen van Abraham. Hij zou hen graag burgers willen maken van zijn ‘hemels en blijvend’ 
koninkrijk. Zoals we al hebben gezien, dat koninkrijk van God bestaat niet uit bloedverwanten van 
Abraham, maar uit zijn geestverwanten. Jezus probeert de ogen van de Joden daarvoor te openen: 
“Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. Maar nee, u wilt mij, 
iemand die u de waarheid heeft gezegd, doden – zoiets heeft Abraham niet gedaan” (vers 39-40). 
Maar de Joden zijn helemaal verblind door het droombeeld dat ze van zichzelf en hun relatie tot God 
hebben. “Wij zijn geen bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God” (vers 41), zo luidt hun 
verweer. Dan helpt Jezus hen uit de droom: “Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn 
woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij 
is vanaf het begin een moordenaar geweest” (vers 43-44). Dat zijn harde, maar uiteraard terechte 
woorden van de Messias tegen hen die zijn eigen geestverwanten zouden moeten zijn. 
 
Waartoe zal deze in-trieste situatie leiden? Wat zegt Jezus later nog over de consequenties van hun 
weigering hem als Gods Messias te aanvaarden? Ten tijde van zijn intocht in Jeruzalem, probeert hij 
door middel van een aantal gelijkenissen de ogen van zijn toehoorders te openen voor de precaire 
situatie waarin ze zich hebben gemanoeuvreerd. In de gelijkenis van de landheer en de wijngaard 
doden de pachters niet alleen zijn knechten maar uiteindelijk ook zijn zoon. Jezus betrekt dit op 
zichzelf, op de leiders en het volk: “Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, 
en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht zal laten dragen” (Mat.21:33-44). Nog een 
gelijkenis die hij vertelde, is die van het bruiloftsfeest dat een koning gaf voor zijn zoon. Maar, zo zegt 
Jezus, de bruiloftsgasten wilden niet komen. Ze vonden andere zaken belangrijker, ja ze 
mishandelden en doodden zelfs de dienaren van de koning die met de uitnodiging kwamen. Jezus 
laat zijn toehoorders niet in het ongewisse over de moraal van dat verhaal. De koning zegt tegen zijn 
dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te 
worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je 
tegenkomt” (Mat.22:1-14).  
 
Deze gelijkenissen maken duidelijk dat Israël zich in een acute gevarenzone bevindt. Daar zijn de 
leiders in grote mate verantwoordelijk voor: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, 
jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet 
binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe” (Mat.23:13). Maar het volk gaat 
daardoor niet vrijuit. Zij hebben de vrijheid en ook de plicht om zelf hun keuze te maken. Wie het 
goede nieuws van het koninkrijk hoort, maar niet wil luisteren, draagt daarvan zelf de consequenties 
(bijv. Mat.10:14-15; 11:13-14; 12:41; Luk.11:28).  
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Wat een tragedie, waarvan we hier getuige zijn! Israël, Gods uitverkoren volk, verwerpt zijn Messias, 
verwerpt Gods gezalfde. Hij was gekomen om hen te redden van hun zonden (Mat.1:21). Hij was 
bestemd om plaats te nemen op de troon van zijn vader David en als koning te heersen over het huis 
van Jacob (Luk.1:32-33). In plaats daarvan roepen ze om zijn kruisiging. Toen Pilatus hen vroeg: 
“Moet ik uw koning kruisigen” was hun fatale antwoord: “Wij hebben geen andere koning dan de 
keizer!” (Joh.19:15). Hoe moet dit nu verder? Is er nog hoop voor Israël? 
[Wordt vervolgd] 
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ISRAËL IN HET NIEUWE TESTAMENT (6) 
De weg naar herstel voor een gevallen Israël 

 
Dat Gods volk zijn Zoon, zijn Messias, verloochent en vermoordt, is zonder twijfel de grootste 
tragedie in de grote strijd tussen goed en kwaad sinds de zondeval. Hoe zal de Almachtige hier op 
reageren? Is dit het einde van zijn speciale relatie met dit volk? Zal hij hen verstoten, of is er nog 
hoop en toekomst? Vooral de apostel Paulus heeft zich met deze vragen bezig gehouden. Als 
voormalig vijand en vervolger van de aanhangers van de Messias, ligt dit onderwerp hem na aan het 
hart. 
  
In de brief aan de Romeinen gaat Paulus op deze situatie in: “Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk 
soms verstoten?” Het antwoord is kort en krachtig: “Beslist niet” (Rom.11:1). Paulus ziet een parallel 
met het Israël ten tijde van Elia. Ook toen had het volk in grote meerderheid zijn God verloochend. 
Maar de Heer zei tegen de profeet: “Ik heb zevenduizend mensen voor mijzelf in leven gelaten; die 
hebben niet voor Baäl geknield”. De les die hij daaruit trekt is deze: “Zo is ook nu een klein deel over 
dat God uit genade uitgekozen heeft” (Rom.11:5). Maar daarnaast is Paulus er ook helder over dat zij 
die de Messias hebben verworpen voor Gods koninkrijk verloren zijn. Daarom zegt hij ook: “… ik 
wens uit de grond van mijn hart en bid God dat zij gered zullen worden” (Rom.10:1). Zij moeten dus 
gered worden, niet omdat ze ongelovig zouden zijn, maar ze geloven niet in Gods Messias. Daardoor 
zijn ze blind voor de waarheid die hij hen kwam openbaren. Over hun geloof zegt Paulus: “Ik kan van 
hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen, maar het ontbreekt hun aan inzicht” (Rom.10:2).  
 
Het falen van Israël is een triest feit waarover Paulus veel verdriet heeft. Het is zijn diepste wens en 
verlangen dat de ogen van Israël open zullen gaan. Als dat gebeurt, zullen ze “het ware licht, dat 
ieder mens verlicht en naar de wereld kwam” (Joh.1:9) gaan zien en Jezus als hun Messias erkennen. 
Het was de wens van Jezus dat zijn volk dat licht aan de wereld zou doorgeven, tot eer van God: 
“Jullie zijn het licht in de wereld… Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen opdat ze… eer 
bewijzen aan jullie Vader in de hemel” (Mat.6:14,16). Maar helaas, Israël verkoos de duisternis boven 
het licht en riep daarmee een oordeel over zichzelf af: “Dit is het oordeel: het licht kwam in de 
wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren 
slecht” (Joh.3:19). Het geloof in Jezus Messias is bepalend voor het verschil tussen behouden of 
veroordeeld worden: “Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in 
hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in Gods enige Zoon” (Joh.3:18). Door in 
hun ongeloof de Messias te verwerpen, maakte Israël de verkeerde keuze in de grote strijd tussen 
goed en kwaad. 
 
Desondanks heeft God zijn volk niet verstoten. Ook al heeft Israël met betrekking tot zijn Messias 
jammerlijk gefaald, God biedt hen nog altijd de mogelijkheid om burgers te worden van zijn 
koninkrijk. De enige en absolute voorwaarde daartoe is bekering, zij moeten niet volharden in hun 
ongeloof. Alles draait om bekering: tot geloof komen in Jezus, de Gezalfde van de Heer. Dan valt zelfs 
het verschil tussen Jood en heiden weg. Om dat duidelijk te maken, gebruikt Paulus het beeld van de 
olijfboom (Rom.11:16b-36). De takken van deze edele olijfboom verbeelden het ‘ware volk van God’, 
en de Messias is de stam. De hele boom is geworteld in God, zoals blijkt uit het geslachtregister van 
Jezus. Hij was “de zoon van Jozef..... de zoon van David….. de zoon van Abraham….. de zoon van Set, 
de zoon van Adam, de zoon van God” (Luk.3:23-38). Zo behoren alle ware Israëlieten tot de takken 
van deze boom. Maar helaas is niet elke Israëliet een ware Israëliet. Jezus had al eens aan de Joden 
uitgelegd wie wel en wie niet een waar kind van Abraham is (Joh.8:39). Paulus sluit hier bij deze 
gedachte aan: “Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël, niet alle nakomelingen van 
Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen” (Rom.9:6-7). Daarom worden de Israëlieten die bij hun 
ongeloof blijven door Paulus vergeleken met takken die van de olijfboom worden afgebroken. Wie de 
Messias niet wil aanvaarden, zich niet aan de stam, dat is aan Christus, wil hechten, kan niet met de 
boom verbonden blijven. Vandaar deze ernstige waarschuwing: “Houdt daarom voor ogen dat God 
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niet alleen goed is, maar ook streng.” Dat is de boodschap die Paulus voor Israël heeft, hoeveel 
hartzeer dat hem ook bezorgt. Echter, als zij niet volharden in hun ongeloof, zullen ze door God weer 
opnieuw op de stam worden geënt (Rom.11:22-23).  
 
Zolang Israël zich niet bekeert, is daar die gehavende olijfboom, waarvan veel takken zijn afgebroken. 
Maar in de grote strijd tussen goed en kwaad laat God zijn plannen niet verijdelen, ook niet als het 
merendeel van zijn volk hem ontrouw is geworden. Er is nog altijd “een klein deel” van Israël dat hem 
toebehoort (Rom.11:5). Daarnaast heeft God nog een aanvullend plan om zijn gehavend volk te 
herstellen. En wanneer alle heidenen, die voor dat herstel nodig zijn, zijn toegetreden, dan “zal heel 
Israël worden gered” (Rom.11:25,26). Op de vergadering van de apostelen in Jeruzalem sprak Petrus 
vol overtuiging over dit plan. Jakobus was het daar helemaal mee eens: “Hij zei: Broeders, luister. 
Simon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen 
dat zijn naam vereert (Hand.15:14).  
 
Dit is dus volgens de Schrift Gods weg van herstel voor het gehavende Israël: bekering van het 
ongelovige deel van Israël, gecombineerd met het toevoegen van bekeerde heidenen om de 
afgebroken takken van de olijfboom te vervangen. Het zal blijken dat dit plan vanwege menselijke 
kortzichtigheid een proces is dat maar moeizaam op gang komt. 
[Wordt vervolgd]  
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ISRAËL IN HET NIEUWE TESTAMENT (7) 
Eérst de Joden, dan de andere volken 

 
“Is God soms alleen de God van de Joden en niet van de heidenen? Zeker, ook die van de heidenen, 
want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als 
rechtvaardigen aannemen” (Rom.3:29-30). Het geloof waarop Paulus hier doelt, is ten nauwste 
verbonden met de bekering waartoe Jezus zowel Joden als alle andere mensen oproept. Zónder 
bekering is dit het lot van alle mensen: “Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de 
Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken.” Maar anderzijds: “Iedereen die het goede 
doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. God maakt 
geen onderscheid” (Rom2:9-11). 
 
God heeft op grond van zijn verbond met Abraham een speciale relatie ten goede met het volk Israël, 
op voorwaarde dat ze trouw zijn aan dat verbond. Maar als zij er ontrouw aan worden, roepen ze 
onheil over zichzelf af. Dat gebeurde al ten tijde van de Richteren en in alle hevigheid toen de 
Assyriërs en later de Babyloniërs hen in ballingschap voerden. Nu ze Gods Messias hebben 
verworpen, is een nog ergere crisis ontstaan. Maar we al hebben vastgesteld (nr.6 van deze serie) dat 
God zijn volk toch niet heeft verstoten. Zoals de profeet Nehemia vroeger al zei: “Maar u bent een 
God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet” (Neh.9:17). 
  
“Joden in de eerste plaats”: Ondanks de ontrouw, kortzichtigheid en hardnekkigheid van zijn volk, 
doet God al het mogelijke om toch vooral “de verloren schapen van het volk Israël” (Mat.15:24) te 
behouden. Na de kruisiging van de Messias heeft de verkondiging van het evangelie aan Israël de 
hoogste prioriteit. Want hoewel Jezus bij zijn hemelvaart de discipelen op het hart drukt “dat in zijn 
naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen” moeten ze wél “beginnen bij 
Jeruzalem” (Luk.24:47-48). Geïnspireerd door de heilige Geest, richtte Petrus zich op de Pinksterdag 
tot de aanwezige vrome Joden. Hij roept hen op zich te bekeren en de Messias te aanvaarden: “U, 
Joden en inwoners van Jeruzalem… Israëlieten, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte… 
Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden… Deze Jezus… hebt u door heidenen laten kruisigen en 
doden… God heeft hem echter tot leven gewekt… Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van 
zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld” (Hand.2:14,22-
24,36). Als dan het volk diep onder de indruk van deze woorden vraagt: “Wat moeten we doen, 
broeders?” luidt het antwoord: “Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping 
van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden” (Hand.2:37-38). Ook Paulus zoekt op zijn 
zendingsreizen steeds éérst de Joden op om hen ertoe te bewegen de Messias te aanvaarden. 
Bekering en aanvaarding van de Messias is de absolute voorwaarde voor het ongelovige deel van 
Israël om terug te worden geënt op de edele olijfboom (Rom.11:16-24) en daardoor deel te worden 
van Gods nieuwtestamentische Israël.  
 
“… maar ook de andere volken”: Dit nieuwtestamentische Israël bestaat echter niet alleen uit 
bekeerde Joden, maar óók uit bekeerde heidenen. Al in de gelijkenis van de goede herder gaf Jezus 
duidelijk aan dat zijn ‘kudde’ niet beperkt is tot alleen het Joodse volk: “Maar ik heb ook nog andere 
schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem 
luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder” (Joh.10:16). Jezus heeft géén twee kuddes: één 
uit de Joden en één uit de heidenen. En nóg minder zijn er twee Joodse kuddes: één kudde die de 
Messias wél aanvaardt en de andere niet. Er is slechts één kudde en één herder. Die kudde is het 
nieuwtestamentische Israël, bestaande uit tot de Messias bekeerde Joden én bekeerde heidenen. Op 
de laatste bijeenkomst met zijn leerlingen, vlak voordat hij wordt gekruisigd, bidt Jezus tot zijn Vader 
niet alleen voor die leerlingen maar “voor allen die door hun verkondiging in mij geloven” 
(Joh.17:20). De opdracht die hij bij zijn hemelvaart aan de leerlingen gaf, luidde dan ook: “Ga dus op 
weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de zoon 
en de heilige Geest”(Mat.28:19). 
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Hoewel dus het ‘evangelie van het koninkrijk’ aanvankelijk éérst aan “de verloren schapen van het 
volk van Israël” (Mat.10:6) moest worden gebracht, geeft God al spoedig aan Petrus de instructie dat 
de tijd is aangebroken om ook de heidenen op te nemen in zijn Rijk. God maakt hem duidelijk dat hij 
“geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen” (Hand.10:28). Hij moet naar 
Cornelius. Deze heiden was al wel een vroom man, maar nog onbekend met de Messias. Terwijl 
Petrus aan Cornelius en alle aanwezigen het evangelie verkondigde, bekrachtigde God zijn getuigenis 
en “daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde” (Hand.10:44). Dat is 
voor Petrus het onmiskenbare bewijs dat nu ook de heidenen bij Gods Israël kunnen worden 
ingelijfd: “Toen merkte Petrus op: ‘Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze 
net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?’ En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van 
Jezus Christus” (Hand.10:46-48). We hebben weliswaar geen gedetailleerd verslag van het 
evangelisatiewerk van Petrus onder de heidenen, maar zijn eerste brief is aan heidense bekeerlingen 
gericht. Daarin herinnert hij hen eraan dat God zich ook over hen heeft ontfermd: “Eens was u geen 
volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u 
geschonken” (1Pet.2:10). De gelovige heidenen zijn nu volledig geïntegreerd in het 
nieuwtestamentische Israël van God.  
 
Ook de apostel Paulus bevestigt deze volledige integratie van de heidenen in dit Israël van God, 
dankzij Jezus Messias. We hebben dat hiervoor al gezien bij het beeld van de olijfboom dat hij 
gebruikt (Rom.11:17-21). Ook in zijn brief aan de Galaten benadrukt Paulus de universele eenheid en 
verbondenheid van allen die in Christus Jezus geloven. Daar lezen we dat “door het geloof en in Jezus 
Christus bent u allen kinderen van God… Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, 
mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u 
nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte” (Gal.3:26,28-29). En alsof dit nog niet 
duidelijk genoeg zou zijn, legt hij het ook nog eens uit in zijn brief aan de gemeente te Efeze: “Bedenk 
daarom dat u - u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent… destijds niet verbonden was met 
Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de 
verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en 
zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn 
bloed” (Ef.2:11-13). Het lijkt er echter op dat de heidense bekeerlingen dit eerder en beter begrepen 
hebben dan de eerste Joodse christenen. 
[Wordt vervolgd] 
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ISRAËL IN HET NIEUWE TESTAMENT (8) 
´Emmaüsgangers´ 

 
“Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip, dat u niet gelooft in alles wat de 
profeten gezegd hebben?” (Luk.24:25). Zo luidt het ‘verwijt’ dat de zojuist opgestane Jezus richt tot 
de Emmaüsgangers, twee van zijn leerlingen die in grote verwarring verkeren over alles wat met 
Jezus en zijn kruisdood te maken had. Ze begrepen niet wat ze met de recente ontwikkelingen aan 
moesten.  
 
Het verwijt dat Jezus hen maakt, kunnen eigenlijk alle gelovigen ter harte nemen. Niet alleen voor die 
twee Emmaüsgangers, maar ook voor ons is het vaak moeilijk om de ware betekenis van nieuwe 
ontwikkelingen te onderscheiden. Of oude, vertrouwde en gekoesterde ‘waarheden’ eventueel te 
herzien. Misschien geldt dat zelfs wel voor het huidige onderwerp. Daarom moeten we begrip 
kunnen opbrengen voor de verwarring waarin deze twee Emmaüsgangers verkeerden. Maar niet 
alleen voor hen. Begrip moeten we zeker ook hebben voor de eerste generatie Joodse christenen. Uit 
het Nieuwe Testament blijkt dat zij niet goed raad wisten met de overgang van ‘het oude verbond’ 
(onder Mozes) naar ‘het nieuwe verbond’ dat de Messias met hen gesloten had. Net als de 
Emmaüsgangers waren ook zij, wat de nieuwe ontwikkelingen betreft, “traag van begrip”. 
 
Wat waren de ‘knelpunten’ voor de eerste generatie Joodse christenen bij deze overgang van ‘oud’ 
naar ‘nieuw’? Het fundamentele probleem was dat zij het inzicht niet hadden dat hun stamvader 
Abraham al wel had. Abraham had het onderscheid begrepen tussen de ‘aardse en tijdelijke’ 
betekenis van Gods beloften enerzijds en de toekomstige ‘hemelse en blijvende’ vervulling ervan 
anderzijds (zie nr.2 van deze serie). De ogen van de eerste generatie Joodse christenen waren nog 
niet echt opengegaan voor deze hemelse dimensie. Toch was de boodschap die Jezus al vanaf het 
begin van zijn optreden bracht: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot 
inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws” (Mark.1:15). Over de overgang van het oude naar het 
nieuwe verbond zei hij: “De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het 
koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen” (Luk.16:16). 
Abraham keek verder dan het aardse Kanaän en het aardse Jeruzalem. Hij zag zichzelf als op doorreis 
naar een beter vaderland, het hemelse (Hebr.11:13,16). Voor zijn nakomelingen, in het bijzonder ten 
tijde van Jezus, was dit blijkbaar nog niet erg duidelijk. Hun Messias was niet gekomen om het 
‘tijdelijke en aardse’ te continueren, maar om ‘het hemelse en blijvende’ te initiëren. De volgelingen 
van de Messias moesten nog leren om zich, net als Abraham, niet op de aardse maar op de hemelse 
variant van Gods beloften te concentreren. 
 
Zouden zij dat beseft en gedaan hebben, dan hadden ze óók als vanzelf de tijdelijke aard van de 
tempeldienst en de status van het aardse Jeruzalem als Godsstad begrepen. In de evangeliën lezen 
we dat Jezus al had gezinspeeld op die overgang van het tijdelijke naar het blijvende. Toen hij in 
gesprek was met de Samaritaanse vrouw vroeg deze hem wat nu de ware plaats van aanbidding was: 
Jeruzalem of de berg Gerizim. Het antwoord dat Jezus haar gaf luidde: “Geloof me… er komt een tijd 
dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden… Maar er komt een tijd, 
en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid” 
(Joh.4:21,23). In het verlengde hiervan ligt deze uitspraak van Jezus over het aardse Jeruzalem: 
“Jeruzalem, Jeruzalem… Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeenbrengen willen brengen zoals een hen 
haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt 
eenzaam aan haar lot overgelaten.” Op vreselijk wijze vonden deze woorden van Jezus hun vervulling 
bij de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 na Christus. 
Ook uit de brief aan de Hebreeën blijkt dat de eerste generatie Joodse christenen de ontwikkelingen 
die voortkwamen uit de komst van de Messias maar moeilijk konden bevatten. Ook in deze brief 
wordt hen ‘traagheid van begrip’ verweten. Volgens de schrijver zijn ze nog ‘aan de fles’ in plaats dat 
ze vast voedsel gebruiken (Hebr.5:11-14). Wat de tempeldienst aangaat, benadrukt hij dat we in de 
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persoon van de Messias nu een hogepriester hebben in de hemel: “Hij hoeft niet, zoals de andere 
hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk; 
dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht” (Hebr.7:27). 
Dat een aards Jeruzalem niet langer meer de focus is van hen die in het voetspoor van Abraham 
volgen, wordt door Paulus duidelijk uitgelegd in zijn brief aan de Galaten. Als illustratie daarvoor 
verwijst hij naar de twee vrouwen van Abraham: Hagar, de slavin en Sara, de vrije. Deze vrouwen 
verbeelden twee verbonden: “Hagar staat voor de berg Sinaï in Arabië, dat slaven baart. Als beeld 
van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem… Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat 
is onze moeder…” (Gal.4:24-26). Abraham was niet gefocust op een aards Jeruzalem. Hij wist dat het 
hemelse zijn eindbestemming was. Zijn nieuwtestamentische kinderen moeten hem daarin volgen. 
 
Vanwege hun ‘traagheid van begrip’ realiseerden de Joodse christenen slechts ten dele wat het 
nieuwe verbond van de Messias voor hen persoonlijk betekende. Door dit gebrek aan inzicht leefden 
zij in de veronderstelling dat de wet van Mozes nog altijd bindend was. Als Paulus aan het einde van 
zijn derde zendingsreis de apostelen ontmoet, wijzen zij hem erop dat “vele duizenden Joden het 
geloof hebben aanvaard, en allen leven vol overtuiging volgens de wet” (Hand.21:21). Een van de 
gevolgen daarvan was dat de Joodse christenen besnijdenis niet alleen voor zichzelf noodzakelijk 
vonden maar dat ze die ook wilden opleggen aan bekeerlingen uit de heidenen. Paulus heeft zich 
tijdens zijn loopbaan veel moeite getroost om de volgelingen van de Messias erop te wijzen dat dit 
onder het nieuwe verbond niet meer noodzakelijk was. Zelfs Abraham al werd gerechtvaardigd door 
het geloof dat hij had, vóórdat hij besneden was. Net als bij Abraham gaat het voor christenen in hun 
relatie met God niet om besnijdenis maar om geloof: “In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk 
of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn 
kracht verleent” (Gal.5:6). 
 
De twee Emmaüsgangers waren bereid naar Jezus te luisteren toen hij hen uitleg van de Schriften 
gaf. En dit was daarvan het gevolg: “Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen 
van de Schrift” (Luk.24:45). Op de héénweg naar Emmaüs waren ze vertwijfeld en gevangen in 
onbegrip. Maar na hun ontmoeting met Jezus en door hem in de Schriften onderricht te zijn, keerden 
“ze in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden” 
(Luk.24:52-53).  
 
Wat we ons na al het voorgaande kunnen afvragen is dit: Hoe is het verder gegaan met de generatie 
Joden ten tijde van de apostelen – en daarna? Lieten zij zich uit de Schrift overtuigen van de 
overgang van ‘het oude verbond’ onder Mozes naar ‘het nieuwe verbond’ van de Messias? Of anders 
gezegd: zijn deze Joden ‘Emmaüsgangers op de heenweg’ gebleven, die ‘traag van begrip’ waren en 
niet verder konden zien dan het ‘oude verbond’? Of zijn ze veranderd in ‘Emmaüsgangers op de 
terugweg’, verlicht met inzicht in de Schriften over ‘het nieuwe verbond’ dat de Messias met hen 
gesloten had ‘in zijn bloed’ (Luk.22:20)? 
[Wordt vervolgd]  
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ISRAËL IN HET NIEUWE TESTAMENT (9) 
Het herstel van alle dingen - bestemming bereikt!  

 
Kort na de uitstorting van de Geest, op de Pinksterdag, richt Petrus zich tot een menigte Joden en 
roept hen op tot bekering: “Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te 
krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de messias 
zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de 
tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en 
waarin alles zal worden hersteld” (Hand.3:19-21).  
 
De weg naar het ‘herstel van alle dingen’ is gebleken een lange en moeilijke weg te zijn. God had 
Adam aangesteld als beheerder van deze aarde. Bij de zondeval toonde Adam meer vertrouwen in 
Satan dan in God. Door aan Satans verleiding toe te geven, had hij zich aan diens gezag onderworpen 
en daarmee zijn eigen positie als beheerder van de schepping uit handen gegeven. Vanaf dat 
ogenblik is Satan ‘de heerser van deze wereld’. Maar God laat zich zijn schepping niet afnemen. 
Vanaf dat moment woedt hier op aarde een strijd tussen goed en kwaad, waarin elk mens zijn eigen 
keuze moet maken. Kiest hij voor God (het goede) of voor Satan (het kwade)?  
 
In deze strijd wint Satan vele veldslagen. Keer op keer slaagt hij erin de mensen aan zijn kant te 
krijgen, niet alleen de goddelozen maar ook zij die aanvankelijk God trouw waren. Dan besluit God 
dat hij een volk voor zich apart zal zetten in deze wereld. Dit wordt het voorrecht van Israël, van 
Abrahams nageslacht. Over hen zegt God later tegen Mozes: “Zeg tegen het volk van Jakob, laat de 
kinderen van Israël weten: ‘… Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij 
houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele 
aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.’ Breng deze woorden 
aan de Israëlieten over.” (Ex.19:3,5-6). De bedoeling van de bijzondere status van dit volk was om 
God weer centraal te stellen en hem de eer te geven die hem toekomt: “Dit is het volk dat ik mij 
gevormd heb, het zal mijn lof verkondigen”(Jes.43:21). 
 
Helaas, ook Israël - in zijn oudtestamentische fase- verliest veldslag na veldslag tegen de Boze. Het 
begint al in de woestijn, op weg naar het beloofde land, en daarna tijdens de periode van de 
richteren en de koningen. Steeds weer opnieuw wordt het volk God ontrouw en viert afgoderij 
hoogtij. Maar dan komt de Messias en vangt de nieuwtestamentische fase van Israël aan. Nu zijn 
voortaan ook bekeerde heidenen “geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de 
heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met 
Christus Jezus zelf als de hoeksteen” (Ef.2:19-20). Ze krijgen dezelfde status als geboren Israëlieten. 
Ook zij zijn nu priesters geworden voor God, een heilig volk. Petrus verzekert hen: “Maar u bent een 
uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven 
heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 
wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk…” (1Petr.2:9-10). Bekeerde Joden 
en heidenen moeten gezamenlijk als ‘het nieuwtestamentische Israël van God’ de goede strijd blijven 
strijden. Die strijd is niet gericht tegen mensen, ook niet tegen politieke en militaire machten. 
Integendeel, de Schrift zegt: “Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, 
de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen” 
(Ef.6:12). Deze machten staan in dienst van de Boze. Daarom leerde Jezus zijn volgelingen bidden om 
verlossing van de Boze, verlossing van al het kwade in deze wereld (Mat.6:13). 
 
Wat vanaf de zondeval en ook onder Mozes niet mogelijk bleek, gaat onder de Messias wel 
gebeuren. Ondanks alle veldslagen die in het verleden zijn verloren, gaat hij de oorlog winnen. 
Daarover is geen twijfel mogelijk. Vlak voor zijn sterven zei Jezus tegen zijn leerlingen dat de “heerser 
van deze wereld” al naar hem onderweg was. Maar wat er ook zou gebeuren: “Hij heeft geen macht 
over mij, maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft 
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opgedragen” (Joh.14.30-31). En wij weten wat de Vader hem had opgedragen: “God heeft zijn Zoon 
niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te 
redden” (Joh.3:17). Dat is de wijze waarop “alles zal worden hersteld”. Door Jezus, Gods Messias 
wordt de wereld uit de macht van de Boze gered. 

In de Openbaring verzekert God nog eenmaal zijn volk dat ze hun bestemming zullen bereiken en dat 
alles zal worden hersteld. Ook al moet het nieuwtestamentische Israël nog door een diep dal van 
afval, afgoderij en zelfs zware vervolging, toch komt die dag. Johannes heeft het in visioen allemaal 
gezien. Net voordat de tijd van herstel aanbreekt, binden alle kwade machten “de strijd aan met het 
lam, maar het lam zal hen overwinnen” (Openb.17:14). Zijn overwinning betekent het einde van de 
grote strijd tussen goed en kwaad. Daarom hoorde Johannes luide stemmen in de hemel zeggen: “Nu 
begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in 
eeuwigheid.’ De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 
met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote 
macht neemt u nu het koningschap op u.’” (Openb.11:15-17). 

Maar niet alleen de kwade machten worden overwonnen. Johannes is ook getuige van dit 
indrukwekkende schouwspel: “Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit 
alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand 
stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de 
troon zit en van het lam!’” (Openb.7:9-10). Deze menigte prijst en dankt God en het lam, omdat Gods 
beloften aan Abraham in hen zijn vervuld. Zij hebben bereikt wat Abraham in zijn aardse pelgrimage 
voor ogen stond: binnen mogen gaan in de stad “met fundamenten, door God zelf ontworpen en 
gebouwd” (Hebr.11:10). Johannes beschrijft deze stad als volgt: “Toen zag ik de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft 
gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods 
woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun 
God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik 
nieuw!’ - Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’” 
(Openb.21:1-5). 

Op die grote dag van ‘het herstel van alle dingen’ mag het ‘Israël van God’ de erfenis die God aan 
Abraham had beloofd in ontvangst nemen. Zij hebben de goede strijd gestreden en het geloof 
behouden. Eindelijk: bestemming bereikt! 
[Wordt vervolgd] 
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ISRAËL IN HET NIEUWE TESTAMENT (10) 
Terugblik en conclusies 

 
We zijn deze studie begonnen met als uitgangspunt dat er sinds de zondeval een wereldwijde grote 
strijd woedt tussen goed en kwaad. Na verloop van tijd viel Gods keuze op Abraham om door zijn 
nageslacht een volk in deze wereld te hebben dat hem trouw zou zijn en een centrale rol zou 
vervullen bij het herstel van alle dingen. Het wachten was daarna op Gods Messias. Hoe zou Israël 
hem ontvangen? En in hoeverre had Gods herstelplan ook betrekking op de volkeren? Wat 
betekende de komst van de Messias voor hen en voor hun relatie tot het volk Israël?  
 
Nu we aan het einde van de serie gekomen zijn, kijken we terug naar twee belangrijke aspecten van 
‘Israël in het Nieuwe Testament’, namelijk ‘identiteit’ en ‘focus’. Vervolgens trekken we de conclusies 
die uit deze studie volgen. 
  
Identiteit. Uit het Nieuwe Testament blijkt dat volgens Gods criterium een ‘waar kind en erfgenaam 
van Abraham zijn’ niet een kwestie is van bloedverwantschap maar van geestverwantschap. 
Geestverwantschap met Abraham kan alleen tot stand komen door bekering. Wanneer we hetzelfde 
geloof belijden als hij, worden we medeerfgenaam van de beloften die God hem deed. Abraham is de 
vader van alle ware gelovigen. Zij hebben net als hij in de wereldwijde strijd tussen goed en kwaad 
gekozen voor het koninkrijk van God en voor zijn Messias. Daarom is het geloof van Abraham een 
wezenlijk onderdeel van de identiteit van ‘Israël in het Nieuwe Testament’. 
   
Focus. We hebben gezien dat Gods beloften aan Abraham twee niveaus van vervulling kennen. De 
ene is ‘aards en tijdelijk’ en de vervulling daarvan vond plaats toen God Israël het land Kanaän in 
bezit gaf. De andere is ‘hemels en blijvend’ en heeft betrekking op het einde van de grote strijd. Dan 
zal Gods oorspronkelijke plan met de mensheid worden gerealiseerd. Abraham maakte geen 
vervulling mee van de aardse variant van Gods beloften. Dat deerde hem niet, want hij was gefocust 
op de tweede en definitieve vervulling ervan. Hij besefte dat hij in deze wereld ‘op doorreis’ was naar 
de hemelse stad die “door God zelf ontworpen en gebouwd” is. Daarom moet de focus van alle 
gelovigen, net als bij Abraham, niet gericht zijn op een aardse vervulling van Gods beloften maar op 
zijn nieuwe schepping.  
  
Conclusies:  
Uit onze studie kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
 
1) Israël: deel van een groter geheel 
God heeft bij zijn plan tot ‘het herstel van alle dingen’ aan Abraham en zijn nageslacht een 
belangrijke rol toebedeeld, zowel in oudtestamentische als in nieuwtestamentische tijden. De 
roeping van Abraham en het ontstaan van Israël is daarom geen doel op zich, maar deel van dit 
grotere geheel. 

2) Slechts één Israël  
Ook al verschilt het nieuwtestamentische Israël in identiteit en focus van het oudtestamentische, het 
gaat in beginsel om één en hetzelfde Israël: de ware nakomelingen van Abraham. Hij is de vader van 
alle gelovigen, uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Daarbij maakt God geen onderscheid in 
etniciteit. 
  
3) Géén vervanging  
Zoals uit conclusie 2 blijkt, is zowel chronologisch als theologisch gezien het nieuwtestamentische 
Israël géén vervanging van Gods volk uit het Oude Testament. Ze liggen in elkaars verlengde en 
vormen gezamenlijk het ware ‘Israël van God’. In onze huidige studie over Israël zijn we in heel het 
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Nieuwe Testament dan ook geen enkel deugdelijk argument ten gunste van een 
‘vervangingstheologie’ tegengekomen.  
  
Tot slot: Alle eer aan Jezus, Messias en Koning van het ‘Israël van God’ 
Jezus heeft de machten van het kwade overwonnen en zo de strijd tussen goed en kwaad in beginsel 
al tot een goed einde gebracht. Daarbij heeft hij een bijzonder volk voor God uit deze zondige wereld 
verworven: de onafzienbare menigte uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Zij mogen 
straks in het hemelse Jeruzalem voor de troon van God staan. Dat is waarnaar Abraham en alle 
gelovigen na hem reikhalzend hebben uitgezien. Zonder Jezus, de Messias en Koning van Israël, zou 
dit alles niet mogelijk zijn geweest. Daarom aan hem alle dank en eer! Ook Johannes was diep onder 
de indruk van wat Jezus Messias voor alle gelovigen gedaan heeft. In de volgende lofprijzing geeft hij 
uitdrukking aan de gevoelens van dankbaarheid en erkentelijkheid die bij hem opwellen: 

“Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een 
koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – 
aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen” (Openbaring 1:5-6).  

Heel het ´Israël van God´, zowel uit oudtestamentische als nieuwtestamentische tijden deelt in dit 
priesterschap en in dat koninkrijk van God. Daarom kan elke gelovige niet anders dan van harte 
´Amen´ zeggen op deze lofprijzing van Johannes. 
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