
 

 

Op naar Jeruzalem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inleiding ter voorbereiding op de 
 
 

Here I Am Experience reis naar Israël. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnenkort ga je met Here I Am op Experience naar Israël. Je voelt wel aan: 

het is anders dan een weekje New York, Rome of Ibiza. Jeruzalem kennen we 

uit de Bijbel. Het is de plek waar Jezus stierf, opstond en ten hemel voer. Maar 

er is zoveel meer. Tijdens de reis gaan we dat ontdekken. 
 

Wellicht heb je al bepaalde ideeën, gedachten of verwachtingen. Mogelijk heb je 

een bepaalde politieke of theologische visie op Israël. Maar misschien zeg je 

wel: ‘eigenlijk weet ik er niet zo veel van, maar ik wil graag meer weten.’ 
 

Deze long read helpt je ter voorbereiding op de reis. Aan de hand van de 

Bijbel en de geschiedenis nemen we je vast mee naar dat kleine landje aan de 

Middellandse Zee waar zoveel over te doen is. 
 

 

Michiel Steenwinkel (vriend van stichting Here I Am)  
Nootdorp, 2018. 



 

1. Inleiding : het joodse en het christelijke verhaal… 

 

Wie voor het eerst als gelovige naar Israël gaat, zet een grote stap. Een stap in 

een andere cultuur, in een ander klimaat, in een ander landschap en ook een 

beetje in een andere tijd. Hoewel Israël in veel opzichten een zeer modern land 

is, komt ook de tijd van de Bijbel er voor je ogen tot leven. Je staat aan het meer 

waar Jezus over heen liep, je zit in de tuin waar Hij bloed zweette en je loopt door 

het dal van de dorre doodsbeenderen waarover geprofeteerd is dat ze weer tot 

leven komen. De Bijbelverhalen gaan waarschijnlijk meer tot je spreken. 
 

Het is goed je tijdens de reis te verdiepen in de Bijbelse rode draad die zo nauw 

met dit land is verbonden. In de Kerk zijn we goed in het lezen en bespreken 

van losse Bijbelstukjes. Maar wie Israël beleeft, gaat meer van die Bijbel als 

geheel begrijpen. 
 

twee rode draden  

Tijdens de reis krijg je te maken met twee rode draden: de christelijke en de 
joodse. De christelijke is ten tijde van Jezus ontstaan uit de joodse. Ze hebben 
dan ook beide dezelfde oorsprong. 
 

De joodse rode draad kom je tegen in Israël. Bijvoorbeeld als een gids je 

rondleidt door de tunnels langs de Westelijke muur. Zijn verhaal gaat van 

Abraham via David en de profeten door naar de Romeinen, de opstand van Bar 

Kochba, de verwoesting van Jeruzalem en alle wereldrijken door de eeuwen 

heen tot aan de moderne staat Israël. Jezus en het christendom komen niet voor 

in het verhaal, alsof ze er niet toe doen. Alsof ze niets te maken hebben met het 

land en de stad. 
 

De christelijke rode draad kennen we allemaal uit onze kerken. Die gaat van 

Abraham via David en de profeten naar Jezus, Paulus en de wereldwijde Kerk 

tot de Wederkomst. Wat er met de Joden is gebeurd sinds de tijd van Jezus, lijkt 

voor de Kerk niet belangrijk. Alsof ze niets meer te maken hebben met het 

verhaal van God. 
 

Jezus is de breuk waarna de christelijke rode draad zich afscheidt van de joodse. 

Beide lijnen staan sindsdien op gespannen voet met elkaar. Tijdens deze reis 

gaan we ontdekken hoe deze beide rode draden zich tot elkaar verhouden. Heel 

bijzonder is het te zien dat voor veel Joden het Nieuwe Testament een heidens 

boek is. Ze willen er niets mee te maken hebben, terwijl christenen het zien als 

‘hun’ boek, het ‘kerkboek’. De Joodse identiteit ervan willen zij juist vaak niet zien. 

Tijdens de reis ontdekken we dat met beide visies iets niet klopt. 



Alle bijbelschrijvers (men gaat uit van veertig in getal) waren Jood, met 

uitzondering van Lukas. Alle Bijbelboeken zijn geschreven binnen de Joodse 

cultuur en Joodse traditie. De Bijbel is dus ‘het boek van de Kerk’ maar nog veel 

meer het boek van het Joodse volk. Dit geldt evenzeer voor het Oude als het 

Nieuwe Testament. Jezus leefde als een Joodse rabbi en zijn volgelingen waren 

allen Joden. Ook met hun geloof in deze Messias bleven de eerste discipelen 

binnen de Joodse context hun geloof belijden. Men zegt ook wel eens: er zit een 

Jood aan de rechterhand van God de Vader. 
 

Er is dus iets bijzonders met het Joodse volk. Dit alles betekent niet dat we 

‘Joden’ zien als verhevener of betere mensen. Hoewel dit volk als geen ander de 

wet van God in de geschiedenis heeft bewaard, is het volk niet beter dan andere 

volken. We willen noch het Joodse volk noch het land Israël bewieroken of 

verafgoden. Dat er iets bijzonders is met het Joodse volk zegt meer over de God 

van Israël dan over het volk zelf. Dat willen we met elkaar ontdekken: Gods rode 

draad van trouw door de geschiedenis heen. 
 

Hopelijk helpt deze studie je om een beter inzicht te krijgen in de betekenis van 

Israël, ook vandaag de dag. Hopelijk helpt het je om je beter te identificeren met 

de (gelovige) Jood, wat hij heeft meegemaakt en hoe hij aankijkt tegen zijn 

eigen positie in de wereld. Het zal je ook helpen om te begrijpen waarom de 

meeste Joden weinig vertrouwen hebben in andere volken en waarom velen 

wantrouwend staan tegenover christenen. 
 

Ook zullen we zien dat we in een bijzondere tijd leven, waarin de twee rode 

draden (de joodse en de christelijke) weer heel voorzichtig samenkomen. 



2. Israël, anders dan de andere volken 
 

Israël heeft door de millennia heen veel te lijden gehad. Het uitverkoren volk blijkt 
tegelijkertijd een gezegend en gehaat volk. Hoe komt dit? Het uitverkoren volk 

was altijd anders dan de andere volken rondom hen. En wie anders is dan de 

rest, moet dit vaak bekopen met uitsluiting. Een kind dat er ‘anders’ uitziet, wordt 
vaak gepest op school. De meeste mensen willen daarom graag zijn ‘als de 

anderen’ en meedoen met de mode en wat algemeen geaccepteerd is. Maar 

Israël had de opdracht zich te onderscheiden van de andere volken. 
Belangrijkste verschil: waar de meeste volken in de Bijbelse tijd vele goden met 

afgodsbeelden hadden, had Israël maar één God die ook nog eens onzichtbaar 

is: JaHWeH. 
 

Al in de vroege geschiedenis van Israël blijkt deze bijzondere positie. Na de 

Uittocht uit Egypte, als het volk door de woestijn trekt op weg naar het beloofde 

land, profeteert de waarzegger Bileam door Gods Geest woorden over het 

volk. Hij noemt Israël ‘een volk dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met 

andere naties.’ (Numeri 23:9) 
 

Hier wordt duidelijk hoe God aankijkt tegen het volk. Maar de praktijk was dat 

Israël vaak helemaal geen zin had in deze roeping. Net als het kind dat er anders 

uitziet maar wil zijn als de anderen. Zo wilde Israël net als de buurvolken ook 

graag godsbeelden hebben en een eigen aardse koning op een troon. 

Uiteindelijk stemde God met dat laatste in en kreeg Israël de koning die het wilde: 

Saul. Later koos God een koning uit: de herdersjongen David die de voorvader 

van de Messias werd. 
 

Maar het woord dat Bileam uitsprak over het volk, bleek toch heel krachtig. 

Ondanks pogingen van het volk zelf dat te ontkrachten. God koos zich een 

volk uit en verlangde ervan dat het anders zou leven dan de andere volken: 

geen afgoden maar de Ene, geen godsbeelden maar de Onzienlijke, geen 

onderdrukking van het zwakke maar zorg voor de zwakke, geen oneindige 

werkweken maar een wekelijkse sabbat. De Tien Woorden (geboden) vormen 

een mooie kern van waar Israël anders in moest zijn. 
 

Dat ‘anders zijn’ komt ook terug in het Nieuwe Testament waarin de Kerk wordt 

geboren. Heidenen die zich bekeren tot Israëls God moeten een andere 

levensstijl aanmeten. In Efeze 4:20 wordt dat in de oude Bijbelvertaling uit 

1954 heel duidelijk: ‘Gij geheel anders, gij hebt de Messias leren kennen.’ 
 

Uiteindelijk is naast de Kerk (bestaande uit mensen van alle volken) dat ene 

Joodse volk altijd ‘apart blijven wonen’. Hierin blijkt ook iets van de trouw van 

God. Hij bevool het volk niet alleen anders te zijn, Hij beloofde ook de draad 

steeds weer opnieuw op te pakken als het volk het weer verprutst had. Zelfs 



tijdens bijna 2000 jaar verstrooiing over de aarde, bleven Joden vaak apart 

wonen (soms gedwongen in getto’s) en hielden ze vast aan hun eigen 

tradities. Het Joodse volk is nooit helemaal opgegaan in de volken, het heeft 

een eigen identiteit behouden, naast de wereldwijde Kerk. 
 

Nog steeds is Israël een ‘vreemde eend in de bijt’. De enige democratie te 

midden van een Arabische wereld vol dictaturen, het enige land ter wereld 

waar de sabbat en andere Bijbelse feestdagen worden gevierd, het enige land 

dat fysiek heel erg klein is, maar op wetenschappelijk, militair en cultureel 

gebied heel sterk is. 
 

de naam Israël  

De naam Israël is door God zelf gegeven. In de Bijbel lees je dat aartsvader 

Jakob na een nachtelijke worsteling met een onbekende ‘man’ deze naam 
ontvangt. (Genesis 32:28) . De naam betekent ‘prins van God’ of ‘strijdend met 
God’. Beide betekenissen zijn van toepassing, als je de geschiedenis beschouwt. 
 

Vanaf Genesis zijn volk en land nauw met elkaar verbonden. Al wordt het volk 

dan nog vaak aangeduid met ‘de Hebreeën’ en het land met ‘Kanaän’. Toen 

Joden in de 20e eeuw massaal terugkeerden naar het land van hun verre 

verre voorvaderen en in 1948 een moderne staat stichtten, was er eigenlijk 

maar één naam denkbaar voor dit nieuwe land: Israël. 



3. Het verbond tussen God en Israël: volk en land 

 

Genesis bevat de ontstaansgeschiedenis van de aarde, de mensheid en het volk 
Israël, zoals de Joden dat hebben overgeleverd en opgeschreven. Nadat de 
mens er in Gods ogen een puinhoop van had gemaakt op aarde, besluit God één 
man te kiezen met wie Hij de draad oppakt: Abram, de stamvader. In Genesis 12 
wordt dit beschreven. God belooft dat met dit volk alle volken zullen worden 
gezegend (vers 3). In hoofdstuk 17 krijgt hij de naam Abraham wat betekent: 
vader van een menigte volken. Hoe dat zal werken, wordt pas eeuwen later 

duidelijk als uit het volk Israël Jezus wordt geboren: het Licht voor de wereld 
waardoor alle volken met Israël in Gods beloften mogen gaan delen. (Johannes 
8:12) 
 

God sluit dus een verbond met Abraham en zijn nageslacht. In die tijd was het 

gebruikelijk dat een zwak land een verbond sloot met een sterk land. Het 

zwakke land betaalde belasting aan het sterke en het sterke land bood het 

zwakke in ruil daarvoor bescherming. Dit beeld kun je goed toepassen op God 

en Israël. God belooft het volk te beschermen, het volk belooft God te dienen. 

Het verbond is hier een duidelijk beeld dat past in de wereld van toen. 
 

Ook Abrahams vrouw krijgt een nieuwe naam: Sarai wordt Sara. Hij belooft dat 
er een groot nageslacht uit hen zal voortkomen en dat zij het land Kanaän zullen 

bezitten. God verbindt het volk en land aan elkaar. Het land Kanaän is eigendom 

van God en is bestemd voor het volk Israël, honderden malen komt dat terug in 
de Bijbel. Bijvoorbeeld in Jozua 1, als het volk na 40 jaar woestijn het beloofde 

land gaat binnentrekken. God herhaalt zijn beloften aan Abraham meerdere 

keren (Genesis 15 en 17) God belooft aan Abrahams nageslacht een groot land 
van Egypte tot aan de Eufraat. Tijdens het koninkrijk van David en Salomo rond 

1000 v. Chr. is het daadwerkelijk zo groot geweest. Daarna nooit meer. 
 

besnijdenis  

God verbindt een uiterlijk teken aan het verbond met zijn uitverkoren volk. In 
Genesis 17 lees je dat alle jongetjes op de achtste dag na de geboorte besneden 
moeten worden: een teken van hygiëne uit de oudheid waar de Bijbel ook een 
geestelijke betekenis aan geeft. Door de besnijdenis wordt lichamelijk zichtbaar 
dat je bij de God van Israël hoort. De verplichting gold ook voor alle slaven en 
vreemdelingen die bij het volk hoorden. Ook anderen hebben dit gebruik 
overgenomen: moslims en ook veel christenen in islamitische landen besnijden 
hun jongetjes tot op de huidige dag. 
 

de aartsvaders 
 

Omdat Abrahams vrouw Sara geen kinderen kan krijgen, verwekt Abraham een 

kind bij de Egyptische slavin Hagar: Ismaël. Hoewel Abraham denkt dat Ismaël 



(het scheelt maar één letter met Israël) de beloofde zoon is met wie God het 

verbond doorzet, zijn Gods plannen anders. Een bovennatuurlijke zwangerschap 

bij de oude en onvruchtbare Sara is ervoor nodig om de beloofde zoon Izaäk te 

krijgen. Hoewel Ismaël een rijke zegen van God krijgt, is de landsbelofte voor 

Izaäk en via hem voor Jakob en zijn zonen die de naamgevers voor de twaalf 

stammen van Israël worden. 
 

de wet  

Eeuwen na de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jakob leeft het volk in slavernij in 
Egypte. Na 400 jaar wordt het eindelijk bevrijd. Met het Pesachfeest herdenken 
Joden deze uittocht. Onder leiding van Mozes en na de tien plagen en de tocht 
door de Schelfzee komt het volk bij de berg Horeb in de Sinaïwoestijn. Daar 
heeft Mozes een ontmoeting met God op de berg waar hij ook de Tien Woorden 
(geboden) krijgt. Maar de tien geboden zijn slechts een korte samenvatting van 
wat we nu kennen als de Torah: de eerste vijf Bijbelboeken die vol staan met 
uitgebreide voorschriften over de samenleving, de landbouw, relaties en de 
uitgebreide offerdienst in de tabernakel, de tent waarin God woont en die later in 
Jeruzalem wordt vervangen door een tempel. 
 

Door alle eeuwen heen wordt de Torah door Joden opnieuw geïnterpreteerd in 

de steeds veranderende context. Dat gaat eindeloos door. Zo is het volgens 
rabbijnen niet goed als iemand op sabbat in een lift op een knopje drukt en 
daarmee de lift in werking zet. In koosjere hotels in Israël staat de lift daarom op 
‘sabbatscontrol’ waarbij de lift alle verdiepingen aandoet. Volgens de orthodoxe 
uitleg is het in werking zetten van de lift een scheppende daad waarbij vuur (een 
vonkje in de elektra) wordt gemaakt. Dat is in strijd is met het sabbatsgebod 
waarbij geen vuur mag worden gemaakt. In onze beleving is dit heel ‘wettisch’ en 
heeft dit weinig te maken met de gedachte achter een rustdag. Het laat wel zien 

hoe serieus orthodoxe Joden doorgaans omgaan met de geboden van God. 
 

Israël en Judea  

Als Israël in het beloofde land woont, kent het tijden van vrede en oorlog. Met 
name de Filistijnen zijn een steeds terugkerende vijand. Het volk leeft in een 
theocratie: God regeert door de geestelijke leiders (priesters) heen. Om het volk 
bij de les te houden, stuurt God rechters die het volk moeten richten. Het volk 
wil echter een koning net als alle andere volken. 
 

Onder de koningen David en Salomo heeft Israël de grootste voorspoed ooit. Het 

rijk is groot en sterk. Dan gaat het mis. Na Salomo scheurt het rijk in twee delen: 

het tienstammenrijk dat de naam Israël krijgt in het noorden en het 

tweestammenrijk Judea in het zuiden. Het tienstammenrijk wordt in de 8e eeuw v. 

Christus weggevoerd naar Assyrie, de mensen worden vermoord of gaan op in 

de volken. 



 

Er bestaan allerlei fantastische theorieën over waar deze stammen zouden zijn 

gebleven. Sommigen zeggen dat één van de stammen (Zebulon) het huidige 

Nederlandse volk vormt. Deze mensen baseren zich op Genesis 49, waar staat 

dat Zebulon aan de zeekust zal wonen bij de schepen. Nederland is door de 

eeuwen een land geweest dat mede dankzij de scheepvaart groot en rijk is 

geworden. Maar om dit aan Genesis 49 te koppelen, is toch wel creatieve 

inlegkunde nodig. 
 

Toch zijn er weldegelijk volken en stammen in Azië en Afrika die veel gebruiken 

hebben die doen denken aan Israël: het houden van de sabbat, het besnijden 
op de achtste dag of het hebben van een menorah. Momenteel staan de Bnei 
Manasse (zonen van Manasse) in Noord-India in de belangstelling. Velen van 
hen worden door de staat Israël erkend en krijgen op basis van de Israëlische 
Wet op de terugkeer een Israëlisch paspoort. Alleen al in het voorjaar van 2018 
zijn honderden mensen van deze verloren stammen naar Israël gekomen, waar 
ze vaak in Galilea een nieuw bestaan opbouwen. Het is op z’n zachtst gezegd 

wonderlijk dat na zoveel eeuwen deze mensen in onze tijd worden ‘ontdekt’ als 
verre nakomelingen van de zonen van aartsvader Jakob. Nogal eens gebeurt dit 
met testen die overeenkomsten in DNA aantonen tussen deze volken en Joden. 
 

Van het zuidelijke tweestammenrijk Juda is de geschiedenis veel duidelijker te 
volgen. In de 6e eeuw v. Christus wordt het weggevoerd in ballingschap naar 

Babel. De eerste tempel in Jeruzalem wordt verwoest. Deze Babylonische 

ballingschap is een belangrijke periode waarin veel literatuur ontstaat. Jeremia en 
Ezechiël leven in deze tijd. De bekende psalm 137 ‘aan Babels stromen’ komt 

hier vandaan, bij velen bekend dankzij Boney M’s hit By the rivers of Babylon in 
de jaren ‘70. Na 70 jaren ballingschap mogen deze Judeeërs in de 6e eeuw v. 

Chr. terugkeren naar Sion (Jeruzalem). Hun nakomelingen kennen we nu nog 

steeds als de Joden. Het woord Jood komt immers van Juda. 



4. Israëls ontrouw 
 

De ballingschappen in de 8e eeuw v Chr. (noorden) en 6e eeuw voor Chr. 
(zuiden) komen niet uit het niets. Via de profeten wordt het volk ervoor 
gewaarschuwd. God komt in het Oude Testament duidelijk naar voren als een 
God die trouw van zijn volk eist. Ook verbindt God een voorwaarde aan het 
landsbezit. Als het volk trouw is aan God, zullen ze in vrede leven in het land. Als 
het volk ontrouw is aan God, zullen er allerlei verschrikkelijke dingen gebeuren 
en zullen ze door hun vijanden zelfs uit het land gezet worden. In 
Deuteronomium 28 komt dit al duidelijk naar voren. Israëls afgoderij wordt 
bestraft met ziekten, oorlogen en ballingschap. Als ze ontrouw zijn, zullen ze 
uiteindelijk in andere landen moeten leven, hun leven niet zeker en voortdurend 
opgejaagd en in angst moeten leven. De hoofdtaak van de richters en profeten 
die tot het volk spreken, is om het volk aan deze woorden te herinneren en te 
waarschuwen voor Gods oordeel. Met name wordt duidelijk dat God onrecht 
haat. Hij neemt het op voor de weduwen en wezen die onderdrukt worden en kan 
het niet hebben dat naast Hem andere (af)goden worden aanbeden. 
 

In Ezechiël 6 staat dit heel duidelijk beschreven. God staat niet toe dat zijn volk 

afgoden van andere volken aanbidt en zelfs in de Tempel deze hoererij pleegt. 

God vat de afgoderij op als hoererij, God ziet het als overspel omdat Hij Zelf 

immers de verbondspartner van Israël is. Heel beeldend beschrijft de profeet 

Hosea dit, als hij nota bene van God de opdracht krijgt om overspel te plegen 

om zo de geestelijke status van zijn volk beeldend te maken. De Bijbel toont God 

als een jaloerse Heer die niet toestaat dat zijn volk overspel met andere goden 

pleegt. 
 

Tegelijkertijd komt God ook naar voren als een God die het uiteindelijk altijd 

weer opneemt voor zijn volk en steeds opnieuw een begin maakt. De profeet 

Joël eindigt in hoofdstuk 3 met de belofte dat de vijanden van Israël tot woestenij 

zullen worden en dat Israël gereinigd zal worden. Dat is slechts één van de vele 

voorbeelden. 
 

vervolging  

Het is opmerkelijk te zien dat zowel de heils- als de onheilsprofetieën levensecht 

zijn. Tijdens de verschillende ballingschappen komen de onheilsprofetieën uit. In 

Perzië worden de Joden ternauwernood gered van de dood als de boze Haman 

alle Joden wil vermoorden. (Bijbelboek Esther). Het feit dat dit voorkomen wordt 

dankzij het moedige optreden van koningin Esther, wordt nog steeds gevierd in het 

Joodse Poerimfeest. Maar ook gedurende de afgelopen 2000 jaar sinds de 

verwoesting van de Tempel in 70 na Chr. gaat het niet veel beter met het Joodse 

volk. De Romeinen verwoesten de Tempel in 70 n. Chr. en Jeruzalem in 135 n. 

Chr. De Romeinse keizer verandert de naam van de landstreek in Palestina, 



vernoemd naar de Filistijnen, de aloude vijand van het volk. Het laatste restant 

Joodse verzetsstrijders pleegt uiteindelijk zelfmoord op de Massada rots bij de 

Dode Zee. 
 

Als het Romeinse Rijk in de vierde eeuw onder keizer Constantijn officieel 

christelijk wordt, moeten de Joden het vaak opnieuw ontgelden. Ze worden er 

door Rome van beschuldigd ‘Godsmoordenaars’ te zijn en verdienen uitsluiting 

of de dood. 
 

In de Middeleeuwen wonen veel Europese Joden geconcentreerd in pakweg 

twee gebieden: Spanje (Sefardische Joden) en Oost -Europa (Asjkenazische 

Joden). De Spaanse Joden wacht vervolging tijdens de Spaanse Inquisitie: Joden 

kunnen kiezen tussen de doop of de dood. Velen worden gedwongen te 

emigreren. In veel landen leven de Joden in aparte wijken, in Oost- Europa vaak 

in getto’s. Het gebeurt dat ze de schuld krijgen van ziekten als de pest. Ook 

moeten ze op veel plekken met een gele ster op lopen. Het waren niet de nazi’s 

die dit bedachten. 
 

Er zijn landen die de Joden wel gunstig gezind zijn, zo is Amsterdam in de 

Gouden Eeuw een veilige haven voor Joden die vluchten uit Spanje en Oost-

Europa. Toch mogen ze ook hier in Nederland niet toetreden tot de gilden en 

geldt een huwelijksverbod met niet-Joden. Zo blijft het Joodse volk overal 

een apart volk met een eigen identiteit. 
 

Als de grote reformator Maarten Luther merkt dat hij de Joden met zijn 
Reformatie niet kan bekeren tot het nieuwe protestantisme, keert hij zich tegen 
hen. De vrome Luther denkt God eer te bewijzen door synagogen in brand te 
laten steken en Joden uit te sluiten. Eeuwen later maakt Adolf Hitler daar graag 

gebruik van door op de geboortedag van Luther met de Kristal nacht in 1938 de 
Jodenvervolging officieel te starten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bedenken 
de nazi’s de Endlösung (uiteindelijke oplossing voor het ‘Jodenvraagstuk’), 
waarbij 6 miljoen Joden (onder wie anderhalf miljoen kinderen) veelal in 
vernietigingskampen op fabrieksmatige wijze vermoord worden. De weinige 
christelijke geestelijken die in verzet komen, moeten dat vaak met de dood 
bekopen. 
 

Ondanks de vele vervolgingen, brengt het Joodse volksdeel naar verhouding 

veel zonen en dochters voort die grote invloed hebben op de wetenschap, cultuur 

en filosofie. Zo gaan zegen voor de wereld en vervolging door diezelfde wereld 

vaak hand in hand. 



5. Jezus, de drager van het verbond 

 

De bekendste Jood aller tijden is zonder twijfel Jezus, al zullen veel mensen Hem 

niet meteen als Jood zien. De rabbi uit Nazareth die later Messias werd genoemd 

geneest mensen, heeft het voortdurend aan de stok met de geestelijke leiders en 

spreekt een geheimtaal in beelden die alleen zijn volgelingen begrijpen. Volgens 

de vier evangelisten is Hij gestorven en na drie dagen opgestaan uit de dood. 

Het is de kerngedachte van het christendom dat in de eeuwen na zijn leven op 

aarde de wereld verovert. Interessant is het om te bekijken wat het Oude 

Testament over zijn Persoon zegt. 
 

Het Eerste Verbond spreekt op veel plekken over de komst van een Messias 
die het volk zal redden. De Messias wordt beschreven als twee verschillende 

personen in het Oude Testament: 1. een Koning en 2. een Lijdende Knecht. Als 
Koning wordt Hij onder meer voorgesteld in de bekende woorden van Jesaja 9, 

als Lijdende Knecht wordt Hij voorgesteld in Jesaja 53 en Psalm 22. Al 

eeuwenlang klinken al deze woorden op de bekende muziek van Händel in The 
Messiah: ‘Halleluja’ en ‘For unto us a child is born’, zijn wel de bekendste 

stukken. Het zijn woorden die lang voor de maagdelijke geboorte in Bethlehem 

zijn opgeschreven. 
 

Als Jezus op aarde is, hopen veel aanhangers ongetwijfeld op een vervulling van 
de konings-profetieën. Jezus zal de Romeinen wel eens het land uitjagen en het 

koninkrijk van Israël herstellen zoals in de tijd van David. Als blijkt dat Jezus 

geen aards koninkrijk preekt, maar een hemels koninkrijk en als bovendien blijkt 
dat Hij populairder wordt dan de leiders van het volk, wordt Hij tijdens het 

Pesachfeest uit de weg geruimd. Maar met name Johannes benadrukt dat Hij 

zijn leven vrijwillig aflegt en dus tot het einde ‘in control’ blijft, zelfs over zijn eigen 
dood. Het blijkt een vooropgezet hemels plan te zijn, voor zijn volgelingen op dat 

moment volstrekt onbegrijpelijk. 
 

Je kunt de vraag stellen welke van de twee soort profetieën in vervulling gaat 

tijdens Jezus’ leven op aarde? Die van de Heersende Koning uit onder meer 

Jesaja 9 of die van de lijdende Knecht uit onder meer Jesaja 53? Aan het Kruis is 

Jezus duidelijk de Lijdende Knecht van de Heer. De Joodse leiders hebben het 

echter niet door, ze zien in Hem een valse Messias. Pas later zullen de 

apostelen dit geheim begrijpen. Wie psalm 22 leest, ziet hierin dat Jezus aan het 

kruis deze psalm over een lijdende knecht letterlijk vervult. 
 

Wat schrijft Jesaja precies over deze Lijdende Knecht van de Heer? De tekst 

spreekt over een Geplaagde die zal boeten voor de overtredingen van het volk. 

(Jes 53: 3 ev). Het is moeilijk te begrijpen wat Jesaja al voorzag in vers 10. 

God heeft er behagen in om zijn Zoon te laten verbrijzelen (aan een kruis) als 



schuldoffer, want daardoor zal Gods plan met de wereld doorgaan. Op de één of 

andere manier heeft het Kruis van Golgotha een helende werking voor de 

mensheid, zegt deze tekst. Het schuldoffer is de straf die de Zoon van God 
ondergaat ten gunste van het volk. Precies zoals de schuldoffers die de priesters 

in de Tempel moeten uitvoeren zoals beschreven in de Torah (de eerste vijf 

boeken van de Bijbel). God vergeeft schuld door een offer en bloedstorting. Het 
Nieuwe Testament leert dit later ook, (Hebreeën 9:22) waar Jezus’ dood in 

oudtestamentische beelden wordt beschreven als het volmaakte Offer. Jezus’ 

dood kan dus in verband worden gebracht met de woorden uit Jesaja 53. 
 

Maar hoe zit het met de Koningsprofetieën waarbij de gedachte is dat Hij het volk 

zal terugbrengen in het land en bij God? We moeten concluderen dat deze 

profetieën nog niet (volledig) vervuld zijn. Dat ligt nog in de toekomst verscholen. 

Het ideaalbeeld van Jesaja 2 waarin de wapens worden omgesmeed tot 

ploegscharen, is nooit een aardse werkelijkheid geworden. 
 

In Jesaja 9 wordt de Messias voorgesteld als een Heerser op zijn Troon. Velen 

zien dat dit ook weer deels is vervuld toen de Heer 40 dagen na zijn Opstanding 

naar de hemel ging en alle macht ontving van de Vader. Hij pleit daar voor ons, 
zegt het Nieuwe Testament. Zijn voorbeeld inspireert ons om Hem te volgen in 

ons dagelijks leven. Hij wil dat koninkrijk al zichtbaar maken door zijn volgelingen 
op aarde. Met talloze gelijkenissen heeft Hij het geheim van dit koninkrijk kenbaar 

gemaakt. Het werkt in ons leven hier en nu al door. Onder leiding van de Heilige 

Geest die in ons leeft, kun je werkelijk hemelse vrede in je leven ervaren. Het is 
een voorproefje van een toekomstige wereldwijde vrede. 
 

Jezus vervult het Eerste Verbond  

De Messias is aan veel meer profeten uit het Oude Testament te linken. Hij is 
ook een vervulling van Jesaja 42, waar in vers 6 staat dat de Messias door God 
is gesteld als een Verbond voor Israël en een Licht voor de heidenvolken. Jezus 
sluit inderdaad een nieuw verbond met zijn volk. Als Jezus met zijn discipelen 
tijdens Pesach de uittocht uit Egypte herdenkt, geeft Hij een nieuwe betekenis 
aan de elementen uit dit feest. ‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,’ zegt Hij 
bij een van de Pesachbekers. 
 

Ook de profeet Jeremia had eeuwen daarvoor al aangekondigd dat God inderdaad 

een nieuw verbond zal sluiten met zijn volk. (Jeremia 31:31) Een verbond zonder 

wet op stenen tafels, maar een verbond waarbij God de wet in het hart van de 

mensen schrijft. Vaak wordt dit uitgelegd als de Heilige Geest die na Jezus’ dood in 

de mens is komen wonen. Het nieuwe verbond is niet gesloten met de Kerk, maar 

met Israël. De gelovigen uit de volken mogen erin delen. 
 

Jezus is dus de belangrijkste Persoon in het verhaal van God met Israël. Hij 



vervulde vele Oudtestamentische profetieën. Na Jezus’ hemelvaart en na de 

uitstorting van de Heilige Geest tijdens Pinksteren ontstaat de christelijke 

gemeente. De eerste tientallen jaren is het een beweging binnen het Jodendom. 

De volgelingen van Jezus worden ‘mensen van de weg’ genoemd. (Handelingen 

9:2) Als Paulus aan zijn zendingsreizen begint, komen steeds meer Grieken en 

Romeinen (heidenen) tot geloof in Jezus. Zo wordt de Gemeente van Jezus in 

honderd jaar tijd steeds minder Joods. Uiteindelijk ontstaat er naast het Jodendom 

een Kerk die vooral uit bekeerde heidenen bestaat. 



6. Het hete hangijzer: Kerk en Israël 

 

In het jaar 70 na Christus wordt de Joodse Tempel in Jeruzalem verwoest. De 
‘Klaagmuur’ is het enige bovengrondse stuk dat is overgebleven. Het land wordt 
verwoest en Joden gaan in weer in ballingschap. Ze komen te leven als 
minderheid tussen christelijke gemeenschappen. Die gemeenschappen groeien 
en nemen de TeNaCH, het Oude Testament, over. Maar er worden ook dingen 
veranderd. Alle Joodse elementen worden in de eeuwen die volgen langzaam 
verwijderd. Zo wordt de sabbat door de kerkelijke leiders in Rome vervangen 

door de zondag, de opstandingsdag van Jezus waarop christenen wereldwijd 
nog steeds samenkomen. Er komen nieuwe feestdagen als Kerst en Pasen, 
waarbij de koppeling met de Joodse feesten uit het Oude Testament wordt 
losgelaten. 
 

In die eerste eeuwen ontstaat bij christenen de gedachte dat de Joden hebben 
afgedaan bij God. De Kerk is nu het nieuwe geestelijke ware Israël. Men 
rechtvaardigt zich met Nieuwtestamentische teksten. Immers ook Petrus 
noemde de gelovigen een volk en een heilige natie (I Petrus 2:9). Ook herinnert 
men zich de woorden van Jezus. Hij sprak in Lukas 21:24 duidelijke taal over de 
ondergang van Jeruzalem en Israël als natie. ‘De inwoners zullen omkomen 

door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken 
worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, totdat 
de tijd der heidenen voorbij is.’ Dit woord is uitgekomen: Joden zijn verstrooid 
geraakt over de hele aarde en Jeruzalem is tot in de 20e eeuw bezet geweest 
door vreemde volken. 
 

De vervangingstheologie is een gevolg van de situatie in de eerste eeuwen: 

Joden raken alles kwijt, de Kerk groeit. Het Joodse geloof is dan ook praktisch 

onuitvoerbaar geworden: de hele offerdienst uit de Torah kan namelijk niet 

zonder Tempel plaatsvinden. De Joden vervangen hun offers door een 

uitgebreide gebedsdienst in de synagoge. Joden worden dan door de Kerk 

‘godsmoordenaars’ genoemd die het aan zichzelf te danken hebben dat ze 

worden vervolgd. De vervangingsleer zou de Joden door de eeuwen heen 

veel leed berokkenen. 
 

Als je een katholieke kerk bekijkt, zie je vaak schilderijen en beelden van Maria 

en de apostelen, met een Europees uiterlijk en omgeven door christelijke 

symbolen. Ze horen als geen ander bij het christelijk geloof, zou je denken. 

Feitelijk waren ze allemaal vrome Joden. Doordat de Kerk het geloof zo ‘ont 

joodst’ heeft, is dat voor bijna niemand nog duidelijk. 
 

olijfboom 
 

Er is door de eeuwen veel verwarring geweest over de relatie tussen christenen en 

joden. De eerste christenen in Rome worstelen al met de vraag hoe het nu 



precies zit met het volk Israël, terwijl de Joodse Tempel er dan nog staat. De 

Romeinse gelovigen vragen zich af of God de Joden heeft afgeschreven nu de 

Kerk is geboren. Paulus beantwoordt dat heel uitgebreid in Romeinen 9 tot 11. 

Het beeld van de Olijfboom in hoofdstuk 11: 17 is duidelijk. Gods volk is de edele 

olijf die God uitkoos. Door het ongeloof binnen Israël van zijn de ongelovige 

takken weggebroken uit die olijf. De gelovigen uit de heidenvolken zijn van 

oorsprong de wilde olijftakken die tussen deze edele olijftakken op de boom zijn 

geënt. 
 

Paulus gebruikt hier een beeld dat elke kweker je kan uitleggen: een tak kan 

doorgroeien op een andere boom en toch zijn eigen vrucht dragen. De wilde 

olijftakken delen aan de saprijke wortel van de edele olijf. Een beeld voor de 

gelovigen uit de heidenen (christenen) die delen aan de saprijke wortel van 

Israëls God, de Messias, terwijl ze zelf geen edele olijven voortbrengen. 
 

Nu zegt Paulus dat de edele olijftakken (Joden) weer terug geënt kunnen worden 

op de oorspronkelijke stam (de Messias). De wilde olijftakken mogen zich 

daarom niet beroemen tegen de afgehouwen edele olijftakken, iets wat de wilde 

olijftakken door de eeuwen heen helaas wel vaak hebben gedaan. De Kerk heeft 

de Joden op verschrikkelijk wijze vervolgd. Juist daarom bestaat er bij Joden een 

groot wantrouwen tegen christenen. 
 

Er staat nog iets bijzonders in dit hoofdstuk. Paulus schrijft dat een deel van zijn 

volk is verhard met een specifiek doel: zodat ook heidenen tot geloof kunnen 
komen. De afwijzing door het Joodse volk betekent geestelijke rijkdom voor de 

wereld. Doordat Joden het Evangelie afwezen, ging Paulus naar de heidenen. Je 

leest dat steeds in het boek Handelingen. De duidelijke opdracht die erbij hoort, is 
dat de gelovigen uit de heidenen de Joden vervolgens tot jaloersheid zouden 

wekken met hun geloof in de Messias. Helaas moeten we constateren dat dit niet 

goed gelukt is. Joden zijn niet jaloers geworden op ons geloof, zeker niet nadat er 
in de naam van Jezus zoveel Joden zijn vermoord. 
 

Helaas is het zo dat de ergste vervolgingen van Joden niet van islamitische, maar 

van christelijke zijde kwamen. Met als triest gevolg dat veel orthodoxe Joden heden 

ten dage Jezus haten en hem ‘yeshu’ noemen, wat een acroniem is voor :’moge zijn 

naam voor eeuwig worden uitgewist.’ Ze zien in hem een afvallige Jood die ervoor 

gezorgd heeft dat de Joden onnoemelijk veel leed is berokkend. 
 

Het verklaart waarom christelijke zending in Israël vaak wordt tegengewerkt en 

waarom ‘christenJoden’ soms gepest en geminacht worden door orthodoxe 

Joden. Het maakt ook duidelijk dat je heel voorzichtig moet omgaan in contacten 

met Joden. Als je je niet bewust bent van je plek als christen, ben je een olifant in 

de porseleinkast. 



 

Het mooie is dat God wél doorgaat met zijn plan om ook Israël tot geloof in 

de Messias te brengen. Er zijn steeds meer Joden in Amerika en Israël die 

ontdekken dat Jezus eigenlijk Yeshua heet en dat Hij niet een heidens 

afgodsbeeld is uit een kerkgebouw, maar een Joodse rabbi die als Zoon van 

David in de eerste plaats voor zijn eigen Joodse volk kwam. (Mattheus 1:21. 

15:24) 
 

Ook een groeiende groep christenen ontdekt dat het christelijk geloof voortkomt 

uit het Joodse geloof van de eerste eeuw. Sommigen beginnen daarom de 

sabbat te houden, de Joodse feesten te vieren en (gedeeltelijk) kosjer te eten 

volgens de Torah. Ze denken dat ze daarmee dichter bij de Bijbel leven. Maar 

ze hebben niet altijd door dat ook de Joodse feesten veel culturele elementen 

bevatten die door mensen zijn verzonnen, zoals het branden van twee kaarsen 

op vrijdagavond. Nergens gebiedt God dat in de Bijbel. Laten we voorzichtig zijn 

met ‘Joodje spelen’ zoals dat soms gekscherend wordt genoemd. 
 

Joden snappen dit namelijk doorgaans niet. Het kan voor hen voelen als een 

nieuw soort vervangingstheologie waarbij hun feesten worden afgepakt door 

christenen. Volgens de gangbare Joodse uitleg van de Torah mogen niet-Joden 

ook geen Joodse feesten houden. Om in het beeld van de olijfboom te blijven: de 

wilde olijftakken hoeven zich na 2000 jaar niet ineens voor te doen als edele 

olijven. Ze mogen zich wel verheugen in de rijkdommen van de edele olijfboom. 

Het gaat om de drager van de stam, de Messias zelf die de feesten heeft 

vervuld, zij zijn een voorafschaduwing van Hem. (Kol 2:16,17) 



7. Gods trouw aan zijn verbond 

 

Tijdens de afgelopen 20 eeuwen, leek het er soms wel op dat het Joodse volk 

voor eeuwig gedoemd is om te lijden. Met als dieptepunt de Holocaust of Sjoa in 

de 20e eeuw. Toch is het gelukkig niet zo dat het volk voor altijd is gedoemd te 

lijden. Na eeuwenlange misère is er na de Holocaust een keer gekomen in het 

lot van het Joodse volk. Alsof er na Auschwitz Iemand gezegd heeft: en nu is het 

genoeg! Vanaf 1948 heeft het volk Israël na bijna 1900 jaar weer een eigen land: 

het oude beloofde land. De Joden spreken dan ook niet van emigratie naar Israël 

maar van terugkeer naar het land van de vaderen, het zogeheten ‘Aliya maken’. 
 

aliya maken  

Aliya betekent ‘opgang’. Het werd door Joden altijd gebruikt om aan te duiden dat 
men naar Sion opging, dat immers op een berg van ruim 700 meter hoogte ligt. 
Zeker vanuit Jericho dat bijna 300 meter onder de zeespiegel ligt, een hele klim 
van zo’n duizend hoogtemeters. Het woord werd symbool voor het verlangen 
naar Sion, waar de Tempel stond en waar God woonde te midden van zijn volk. 
 

Miljoenen Joden hebben sinds de Tweede Wereldoorlog aliya gemaakt naar het 
beloofde land, uit Europa, uit de VS, uit Rusland, uit islamitische landen, uit 
Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Waarom gaan deze mensen toch terug? Israël 
leeft niet bepaald in vrede met zijn buren. Het opgeven van je hele bestaan voor 
een onzekere toekomst te midden van je eigen volk is voor velen blijkbaar een 
beter perspectief dan een eindeloze verstrooiing te midden van de volken. 

Daarbij komt ook de gedachte dat Joden hun leven nooit helemaal zeker zijn. De 
kans dat er weer vervolging en uitsluiting opduiken, zit altijd in het achterhoofd 
van een Jood. Neem bijvoorbeeld de Franse Joodse gemeenschap die zich de 
laatste jaren door diverse aanslagen en opkomend antisemitisme bedreigd voelt. 
Velen van hen maken aliya. In de Israëlische badplaats Netanya is een hele 
Joods-Franse gemeenschap compleet met boulangerieën. Daarom is Israël ook 
wel een ‘melting pot’, Joden nemen gebruiken uit hun landen van herkomst mee. 
 

Maar ook in Israël wordt het volk nog altijd bedreigd door aanslagen, raketten 

vanuit Libanon en Gaza en een nucleaire macht in Iran. Toch is het anders 

dan tijdens de ballingschap. Het volk is niet meer de speelbal van de volken. 

Het is een machtig land geworden, met dank aan de steun van de VS. Het kan 

zijn eigen keuzes maken. 
 

‘totdat’  

We kijken dan ook even terug naar de woorden van Jezus over de verwoesting 
van Jeruzalem en de verstrooiing van de Joden uit Lukas 21. (hoofdstuk6) Jezus 
zegt met het woordje ‘totdat’ duidelijk dat dit alles een einde zal kennen. Met de 
stichting van de staat Israël in 1948 is dat ‘totdat’ werkelijkheid geworden. Voor 



het eerst waren Joden weer baas in eigen huis en werd het land opgebouwd. 
 

Sinds de eerste eeuw zijn er geen Joodse gemeenten meer geweest in het land  

Israël. Sinds enkele decennia wonen er weer groepen Joodse volgelingen van 
Jezus die Hem vereren als hun Messias. Dat is een groot wonder! 
 

Gods belofte vervuld  

De Kerk dacht eeuwenlang dat het Joodse volk had afgedaan en voorgoed zou 

rondzwerven op aarde. Totdat het wonder van 1948 plaats vond en Joden weer 

konden terugkeren naar een Joodse staat in het oude land. Profetische teksten 

kwamen ineens in een ander daglicht te staan en veel theologen herzagen hun 

inzichten. Niet alle profetische teksten werden meer vergeestelijkt of toegepast op 

de Kerk. Veel woorden kregen alsnog een letterlijke vervulling. 
 

Theologen gingen de Bijbel anders lezen. De belofte dat God met een klein deel 
een nieuw begin zou maken, werd weer actueel. Heel duidelijk staat dat in 

Jeremia 30, waar God belooft dat Hij een keer zal brengen in het lot van zijn volk 

en het zal terugbrengen vanuit alle landen waarheen ze verstrooid zijn. Ook 
Jesaja 43 is zo helder: God brengt het volk terug uit het noorden, oosten, zuiden 

en westen. Het wonderlijke eind van deze paragraaf vermeldt dat het volk blind 
en doof is op het moment dat het terugkeert. Natuurlijk gaat het hier niet om een 

fysieke blind - en doofheid, maar om een geestelijke. De meerderheid van het 

Joodse volk in onze tijd is seculier en een minderheid is orthodox religieus, maar 
gelooft niet dat Jezus de Messias is. 
 

We zagen al dat Jezus de belangrijkste Persoon is die uit het volk is 

voortgekomen. Hij is de spil die zich ook altijd identificeert met het volk. De 

terugkeer van het volk naar Sion, doet ook de verwachting van Zijn terugkeer 
groeien. We mogen verwachten dat de eerder genoemde profetieën over de 

koning-Messias die vrede zal brengen, ooit ook in volledige vervulling zullen 

gaan. In Zacharia 12 en 14 wordt beschreven dat de voeten van de Messias op 
de Olijfberg zullen staan en dat alle volken die zich tegen Jeruzalem keren, 

God tegen zich krijgen. Dan zullen eindelijk de speren tot ploegscharen worden 

omgesmeden, zoals Jesaja 2 al profeteerde. Het is niet Israël zelf dat dit zal 
bewerken, het is de Messias. Het gaat altijd om Hem! 
 

In Zacharia 12 zegt God dat alle volken ‘zich zullen vertillen aan Jeruzalem’ en 

dat God de inwoners zal beschermen tegen de vijanden. En er staat nog iets 

heel opmerkelijks in vers 10. De inwoners van de stad zullen intens wenen om de 

dood van een eniggeboren Zoon, die zij doorstoken hebben. Deze profetie die 

omstreeks 400 jaar v. Chr werd opgeschreven, lijkt te kijken in de toekomst. Zal 

dit ooit op grote schaal gaan gebeuren? Zullen Joden eens de bekendste Jood 

aller tijden, die door velen uit zijn eigen volk wordt gehaat, aannemen als hun 



Messias? En huilen omdat zij Hem al die eeuwen niet herkend hebben? 
 

Om terug te komen op het beeld van de olijfboom: Het hele plaatje overziend, is 

het God er uiteindelijk om te doen dat Hij alle takken op de edele olijf kan planten. 

Zoals ook in het beeld van de Goede Herder in Johannes 10 wordt beschreven. 

Er zijn vele kuddes (het tweestammenrijk en het tienstammenrijk en ook de 

heidenvolken). Uiteindelijk is het Gods hart om er één kudde van te maken met 

de Goede Herder: Jezus. 
 

Waarom moet het allemaal zo moeilijk, vraag je je misschien af. Niet voor niets 

besluit Paulus de les uit Romeinen met de uitroep in vers 33-36: ‘Hoe 

onuitputtelijk zijn God rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn 

oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer, 

wie was ooit zijn raadsman?’ 



8. Wandelen in Israël 

 

Wie wandelt door het land Israël, wandelt op historische bodem. De Bijbelse 

geschiedenissen hebben er plaatsgevonden. Maar de profeten hebben er 

ook gelopen en hun woorden klinken na. 
 

Je ervaart dat er een cirkel rond bijna is. God begon met het volk Israël dat in 

het land woonde. Hij gaf het volk de Messias waardoor de geestelijke 

rijkdommen in Hem ook voor heidenen beschikbaar werden: de Kerk was 

geboren. Maar het merendeel van het volk Israël wilde de Messias niet en hield 

vast aan de eigen tradities en wandelde bijna 2000 jaar over de wereld. Nu 

brengt God het terug in het aloude land, in ongelovige staat. Maar het verhaal is 

nog niet af. God is nog niet klaar, het mooiste moet nog komen. 
 

Het Joodse volk is door de eeuwen heen een apart volk gebleven. Het is 

anders dan het Egyptische, Nederlandse of Oegandese volk. Het blijft voor 

altijd verbonden aan de Bijbelse geschriften en beloften en aan het land Israël. 
 

En dan kan het gebeuren dat emotie je overvalt als je door Jeruzalem loopt en 

ziet hoe een Joodse familie na 2000 jaar ballingschap weer in de stad kan 

wonen. Het hele voorgeslacht –op opa na- werd in de jaren ’40 nog vergast in 

Polen. Opa overleefde het en zit nu met een stok in zijn hand op het plein van 

Jeruzalem. Zijn kleinkinderen spelen tikkertje op straat. Als je leest wat de 

profeet Zacharia schrijft (hoofdstuk 8) begrijp je hoe bijzonder deze woorden nog 

altijd zijn voor gelovige Joden en christenen. 
 

De meeste Joden lezen de Bijbel niet of nauwelijks en zijn vooral bezig met het 

leven in het hier en nu. Net als de meeste christenen overigens. Maar wie als 

gelovige Israël bezoekt, zal er niet omheen kunnen: met dit volk is iets 

bijzonders aan de hand. Ineens besef je het: je bent onderdeel van het grote 

verhaal van God met de mensheid. 


