
 

NOTITIE ISRAËL 

 

ARTIKEL 77 uit de Kerkorde van de vGKN

De kerken zijn geroepen gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid van de gemeente 
van Christus met het volk Israël en zoekt het gesprek met Israël over het verstaan van de Heilige 
Schrift, in het bijzonder met betrekking tot het Koninkrijk van God en de belijdenis dat Jezus de 
Messias is. 

 

De grond voor de verbondenheid met het volk Israël

De grond voor deze verbondenheid is reeds in het O.T. verkondigd  als aan Abraham, de stamvader 
van het volk Israël , door God de belofte wordt gedaan:  ..’en  in u zullen alle geslachten van de 
aardbodem gezegend worden’  (Gen. 12 : 3), en ook  wat de apostel Paulus schrijft:  ‘En de Schrift, 
die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan 
Abraham het Evangelie:  In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom zijn zij die uit het geloof 
zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham’ (Gal. 3 : 7 - 9).

 Op de Pinsterdag spreekt de apostel Petrus de bijeenvergaderde Joden toe en zegt: ’ Want voor u is 
de belofte en voor uw kinderen  en voor  allen die veraf zijn, . . .’ (Hand. 2 : 39). De Here Jezus zegt, in 
het gesprek met de Samaritaanse vrouw:  ‘want de zaligheid is uit de Joden’ (Joh. 4 : 22).

De Kerk is niet in de plaats gekomen van het Joodse volk. ‘Hunner is de aanneming tot zonen en 
de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften’(Rom. 9: 4,5).  
Maar Gods heilsplan betreft dankzij Jezus Christus alle volken. De gelovigen uit de volken zijn door 
Hem ‘mede erfgenamen’ geworden . Zoals de apostel Paulus schrijft aan de gelovigen in Galatië : ‘. . 
dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen’ (Gal. 3 : 29). 

NB

 Wat betreft onze positie t.o.v. de staat Israël, deze wordt bepaald door het feit dat het gaat om een 
rechtmatige, door de VN erkende -weliswaar seculiere- democratische staat, waarin barmhartigheid 
en recht betracht wordt. Het bestaan van de staat Israël wordt gezien als een begin van de vervulling 
van door de profeten gedane uitspraken  (Jer. 30 : 3; Ez. 36 : 24; Ez. 37 : 21).

Wij mogen in alle ontwikkelingen, m.n. vanaf het begin van de 20ste eeuw, de hand van God zien.   

 

Gesprek

Wij zullen ons in het gesprek met de Joden bewust moeten zijn dat wij loten zijn van de onedele olijf, 
die zijn geënt op de edele olijf (Rom.11:17-21).  Ook moeten wij ons realiseren dat in de naam van 
Christus het volk veel leed is aangedaan. Allereerst zullen wij moeten luisteren en erkennen dat de 
orthodoxe en de Messias belijdende Joden ons veel te zeggen en te leren hebben m.n. t.a.v. de uitleg 
van de Schriften. Wij willen onderzoeken waarin en waarmee wij ons dienend kunnen opstellen. Wij  
zullen met regelmaat voorbede doen voor het volk Israël, maar ook voor de regering van de staat 
Israël en met name bidden om wijsheid voor de regering, ons realiserend dat het volk en de staat 
onder grote druk verkeert. Ook zal er voorbede gedaan worden voor de Israël omringende volken, 

1

 



om rust en vrede in de regio. 

 

Het Koningschap van Jezus

In het N.T. gaat het om het tot werkelijkheid worden van hetgeen beloofd en geprofeteerd is in het 
O.T.. Bij de geboorteaankondiging van de Here Jezus zegt de engel Gabriël tegen Maria van de zoon 
die zij baren zal: ‘. . .  en God de Heere, zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal over 
het huis van Jacob Koning zijn tot in eeuwigheid, en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen’. (luc. 
1 : 32 ; 33). Als Pilatus de Here Jezus vraagt of Hij de koning der Joden is dan ontkent Hij dat niet. 
Hij antwoordt met : ‘U zegt het’. (Mat. 27 : 11). In het Evangelie naar Johannes geeft Hij nog een 
toelichting aan Pilatus, wanneer deze met de aanklacht verlegen is, en zegt: ‘Mijn Koninkrijk is niet 
van deze wereld’ (Joh. 18 : 36). Bij Zijn hemelvaart zegt Hij: ‘Mij is gegeven alle macht, in de hemel en 
op de aarde’ (Mat. 28: 18). Hij is de overste van de koningen der aarde (Op. 1: 5). Zijn koninkrijk is nu 
al bij ons (Luc. 17: 21).

Dit koninkrijk krijgt gestalte in mensen die Jezus aanvaarden als hun Heer en Heiland.

 

Jezus de Messias

Wij constateren dat het Joodse volk de eerste komst van de Messias nog verwacht. Wij geloven dat 
deze verwachting in de komst van Jezus Christus is vervuld. Jezus is de Messias. ‘U bent de Christus 
(Messias), de Zoon van de levende God’. Dat is het getuigenis van de apostel Petrus als Jezus tegen 
zijn discipelen zegt:  ’Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’ (Mt. 16: 15;16).   In de eerste plaats de Messias 
van het Joodse volk, maar ook de Messias voor de heiden-volkeren. De Samaritaanse vrouw zegt: 
 ‘Ik weet dat de Messias komt, wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen’. Jezus 
zei tegen haar:  ‘Ik ben het, Die met u spreek’.  Jezus ontkracht haar getuigenis niet, hij bevestigt 
hiermee echter wel duidelijk de juistheid van haar bewering.  Hij is dus ook de Messias van haar, de 
niet-Joodse.
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