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Israël 
 
Ongeacht de samenhang waarin de naam ‘Israël’ wordt gebruikt of de betekenis waarin, deze leidt 
altijd tot verschil van inzicht. Bijbelwetenschappers hebben hun visies en dat geldt eveneens van 
systematisch theologen. Onderscheiden naar maar ook binnen politieke partijen roept ‘Israël’ 
verschillende reacties op. Voor de ene politicus is Israël de op 14 mei 1948 uitgeroepen staat die 
omgeven is met vraagtekens van volkerenrechtelijke en internationaal rechtelijke aard. Voor een 
andere politicus is de staat een vervulling van profetieën aan Gods volk dat onze ongedeelde loyaliteit 
toekomt. 
 
Israël – voorjaarsconferentie 
Op 4 april jl. hield de Confessionele Beweging (het samenwerkingsverband van de Confessionele 
Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad) haar voorjaarsconferentie over Israël. De 
theologische bezinning op belijdend spreken over Israël stond volop onder de aandacht. Een kernpunt 
van het forumgesprek dat gehouden werd, was de aandacht voor Israël als een levend volk van Joden met 
wie gesproken behoort te worden. Te vaak en te veel vervallen wij – ‘de kerk’ – in een spreken over Israël als een 
abstract begrip. Echt delen in de aan Israël geschonken verwachting vraagt om een spreken met hen die 
behoren tot Israël. Dat zulk spreken niet ten koste hoeft te gaan van de eigen identiteit van wie gelooft in Jezus 
Christus werd nadrukkelijk onderstreept. 
 
Scheidslijn 
Tijdens het forumgesprek bleek hoe lastig een onderscheiden gebruik van de naam Israël blijft. Wij kennen 
het volk Israël uit de Schriften: de nakomelingen van Jakob/Israël. Wij kennen het land Israël als het beloofde 
land; eertijds Kanaän, dat smalle strookje aan de Middellandse Zee. Wij kennen het koninkrijk Israël uit de 
Bijbel; het noordelijke deel van het koninkrijk dat na Salomo gescheiden raakte van Juda: Israël, het 
tienstammen rijk en Juda, het tweestammen rijk. Wij kennen Israël in het Nieuwe Testament als een 
verwijzing naar de Joden van wie een (bescheiden) deel tot geloof in Jezus van Nazaret is gekomen als de 
Messias en van wie een groter deel niet tot dat geloof is gekomen. Wij kennen de staat Israël als een 
parlementaire democratie in het Midden Oosten. 
Deze opsomming is beslist niet compleet. Het is om aan te duiden hoe divers het gebruik kan zijn en hoe lastig het 
is om te onderscheiden. Mijn eigen ervaring als voorzitter van een classicale commissie Kerk en Israël 
bevestigt dit. Bij herhaling moest de vraag gesteld worden: ‘Wat bedoelt u met ‘Israël’? 
 
12 artikelen over Israël 
Het boekje dat bij de voorjaarsconferentie verschenen is, heeft oog voor het diverse gebruik en de 
onderscheiden betekenis van Israël. Soms passen de bijdragen als puzzelstukjes in elkaar en soms zit er nog 
ruimte te tussen. De omslag van het boekje (en de reeks ‘Geloven op Goede Gronden’ waarvan dit het vijfde 
deel is) illustreert dit treffend. Tijdens de voorbereidingen zijn gesprekken gevoerd of een boekje als dit 
uitgegeven kan worden zonder een Joodse stem daarin op te nemen. Met alles wat er tegenin te brengen is, 
namelijk het niet opnemen van (een) Joodse stem(men), is die keuze toch gemaakt. Zowel het doel van de 
uitgave als de toch beperkte omvang boden geen ruimte om recht te doen aan het eigene van (een) Joodse 
stem(men). Het mocht beslist niet zo zijn dat een Joodse stem een vorm van symboolpolitiek in zich zou dragen: 
‘Ziet u wel, wij laten ‘Israël’ zelf ook aan het woord.’ Op het gevaar af dit verwijt ook te ontvangen ten aanzien van 
de conferentie werden de inleiders aangezocht. Zij zijn alle drie christelijke theologen. De diversiteit van het 
Jodendom maakt elke keuze voor een of twee bijdragen in het boekje of inleiders op de conferentie te beperkt. 
Bovendien hebben ‘wij’ nog wel wat theologisch huiswerk te doen met betrekking tot Israël. Als Christus 
belijdende kerk is er weinig stem gegeven aan de plaats van Israël in ons belijden. De historische context van 
de belijdenissen en belijdende teksten speelt altijd een rol in de verwoording. Dat mag echter geen excuus 
zijn om de marginale plaats van Israël in het belijden van de kerk te vergoelijken of het als een status quo te 
accepteren. Dikwijls wordt in zulke verbanden gesproken over ‘das Gebot der Stunde’. Hiermee wordt geduid 
op datgene wat in een bepaald tijdsgewricht gezegd, gedaan of beleden moe(s)t worden. Het is goed 
voorzichtig te zijn met het toepassen van deze term. Door teveel tot ‘Gebot der Stunde’ te verklaren raakt de 
term onderhevig aan inflatie. 
Wie voortdurend spreekt over het ‘Gebot der Stunde’ houdt geen ‘Stunde’ over waarop nog een 
‘Gebot’ van toepassing is. Vaak blijkt pas achteraf voor wie de geschiedenis enigszins kan overzien waarop de 
term ‘Gebot de Stunde’ terecht toegepast is. 



Een voorbeeld van een terechte toepassing van deze term is de Barmer Thesen uit 1934. Deze zijn 
voortgekomen uit een ‘Gebot der Stunde’. Toen in nazi-Duitsland na de machtsovername in 1933 principes 
van bloed en bodem de kerk binnengebracht werden hebben belijdende christenen uit gereformeerde, lutherse 
en verenigde kerken zich hier tegen uitgesproken. Met dit voorbeeld wil ik aangeven dat zorgvuldigheid in 
het gebruik van deze uitdrukking geboden is. Tevens geeft het aan dat er enige afstand in tijd nodig is om dit 
te beoordelen. 
In dit licht is de opmerking van dr. Michael Mulder tijdens het forumgesprek te wegen. Hij wees op de grote 
urgentie van het gesprek met Israël. Deze urgentie zou de trekken mogen dragen van een 
‘Gebot der Stunde’. Vanuit zijn ervaringen op studiereizen naar Israël wees hij hierop. De urgentie zit in de 
omslag van een spreken over naar een spreken met Israël om te komen tot een beter verstaan van het delen in 
de aan Israël geschonken verwachting. 
 
Israël 
Het gesprek met Israël is een gesprek met gelovige Joden die de God van Abraham, Isaak en Jakob belijden 
als hun God. Zij doen dat in een diversiteit aan manieren die niet zoveel anders is dan de diversiteit waarin 
kerken en christelijke geloofsgemeenschappen hun geloof praktiseren. De staat Israël blijkt een plaats te 
zijn waar die diversiteit aan Joodse gemeenschappen om hun geloof en Jood-zijn te praktiseren een plaats 
heeft. Soms kan dit in rust en veiligheid gedaan worden, soms is dat onder dreiging en onrust. De situatie in en 
rondom Israël behoeft geen nadere uitleg. De media berichten er vaker over dan gewenst is omdat 
berichtgeving vrijwel altijd slecht nieuws inhoudt. Te midden van de Arabische buurlanden is Israël dit jaar al 70 
jaar een plaats waar Joden voluit Jood mogen en kunnen zijn. Volgens onze (Gregoriaanse) kalender valt het 
70-jarig bestaan op 14 mei 2018. Naar de Joodse kalender valt de onafhankelijkheidsdag (jom ha’atsmaoet, 5 
Ijar 5778) waarop het uitroepen van de staat Israël herdacht en gevierd wordt op 19 april 2018. Tal van 
vieringen zullen deze dag omlijsten en begeleiden; zowel in Israël zelf als internationaal. Ook in ons land zullen 
festiviteiten en feesten gevierd worden bij dit jubileum. Een gelukwens aan Israël is op zijn plaats bij dit jubileum: 
een levensduur lang – 70 jaar naar Psalm 90:10 – biedt de staat een (zo) veilige (mogelijke) plaats aan 
Joden. De geboden veiligheid geldt niet alleen de Joodse inwoners van Israël. Tal van andere dan de Joodse 
inwoners en bevolkingsgroepen delen in deze veiligheid. 
 
Glad ijs 
Als theoloog spreken over de staat Israël heeft veel weg van schaatsen op glad ijs. Van schaatsen over één 
nacht ijs is geen sprake in dit geval. Israël bestaat inmiddels 70 jaar als staat en in andere betekenissen is 
Israël al van oudsher aanwezig in kerk en theologie. Glad is het ijs wel, zeker als je een felicitatie uitspreekt 
en termen als ‘jubileum’ en ‘herdenken’ hanteert. Verschillende tegenkantingen en verwijten kan ik zonder 
probleem bedenken. Het verschil aan visies binnen de kerk is mij ook niet onbekend. Meer dan eens ben ik 
door mensen die andere keuzes maken dan ik 
ten aanzien van Israël aangesproken op mijn visie op Israël. Hier bedoel ik de staat Israël. Ik vermoed dat de 
leiding van onze Protestantse Kerk op landelijk niveau zich derhalve ook op glad ijs voelt. Hoe besteed je 
aandacht aan het 70-jarig bestaan van de staat Israël? Ik kan mij toch nauwelijks voorstellen dat er geen 
aandacht aan besteed wordt of dat er uitsluitend negatief aandacht aan besteed wordt. Hoewel ik mij bewust 
ben van verschuiving van visies wil ik mij niet voorstellen dat mijn kerk in gebreke blijft op het punt van een 
positieve uiting ten aanzien van het 70-jarig bestaan van de staat Israël. De gladheid van het ijs zie ik beslist ook. 
Anderzijds is er geen mooier ijs om op te schaatsen dan glad ijs. Je moet er alleen voor zorgen dat je schaatsen 
scherp zijn. 
 
Scherpe schaatsen 
Om bij te dragen aan het slijpen van de theologische schaatsen opdat ze scherp zijn, is het boekje 12 
artikelen over Israël (€ 8,99, ISBN 978 90 239 5315 9 (www.confessionelebeweging.nl/geloven-op-goede-
gronden) verschenen en werd de voorjaarsconferentie aan Israël gewijd. De stichting Schrift en Belijden die 
deel uitmaakt van de taakgroep Gemeente en Theologie heeft het uitgegeven. 
Graag beveel ik dit boekje bij u aan voor persoonlijke bezinning en gesprek in kringen en de gemeente. De 
gespreksvragen aan het eind van elke bijdrage helpen daarbij. Vanuit verschillende theologische disciplines 
wordt het gesprek gevoerd waarbij ook kritische stemmen en vragen niet ontbreken. Uitspreken dat je deelt 
in de aan Israël geschonken verwachting en dat je onopgeefbaar verbonden bent met Israël leidt tot het 
voeren van het gesprek met Israël. 
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