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Paulus uitspraak in Rom 1:16 is duidelijk: ‘Het evangelie is Gods kracht tot behoudenis, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek’. Dat het evangelie ook voor
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hen is, ja zelfs in de eerste plaats, is duidelijk. De vraag hierboven luidt evenwel:

‘Hoe bereik je hen met het evangelie?’ Een goed uitgangspunt is m.i. wat Paulus schrijft in 1 Ko
9:20 ‘Ik ben de Joden een Jood geworden om de Joden te winnen’. In het algemeen leren we natuurlijk uit dit vers dat het noodzakelijk is om je zoveel mogelijk in te leven in de leefwereld
(taal, cultuur, geschiedenis) van diegenen aan wie je het evangelie wilt brengen. De hedendaagse zending is zich dat terdege bewust (denk bijv. aan de New Tribes Mission). Daarbij moeten we
ons wel realiseren dat ‘de Joden een Jood worden’ heel veel meer inhoudt dan de heiden (nietJood) een heiden te worden! Deze laatste heeft immers geen enkele verbinding met God behalve
dan dat hij God kan kennen uit de schepping (Rm 1:19,20) en door het geweten (Rm 2:15). Bij de
Jood ligt dit heel anders. Als Paulus de vraag stelt ‘Wat is het voorrecht van de Jood?’ geeft hij
dan ook als antwoord: ‘Veel in elk opzicht, en wel in de allereerste plaats dat hun de woorden
van God zijn toevertrouwd’ (Rm 3:2; zie ook Rm 9:4,5). Israël is Gods volk. God is de God van
Israël. Om je dat opnieuw te realiseren kan het alleen al helpen eens te tellen hoe vaak woorden als ‘Israël’, ‘Jeruzalem’, ‘Sion’ voorkomen in onze Bijbel. Om tot zegen te kunnen zijn voor
Joden hebben we dan ook op zijn minst enige kennis nodig van Gods plannen en wegen met
Israël, in verleden, heden en toekomst.
De wereld op zijn kop
Wie dus, als niet-Jood, een Jood wil bereiken
met het evangelie moet zich wel realiseren dat
dit in de ogen van deze laatste eigenlijk ‘de
wereld op zijn kop is’. Aan hem, de Jood, zijn de
woorden van God (de Tenach: het OT)
toevertrouwd. Hij is geroepen een licht te zijn
voor de volken (Js 49:6), en nu wil jij, de
niet-Jood, hem over God komen vertellen!
Daarom is, meer dan waar dan ook, hier een
nederige houding op zijn plaats. Ik herinner
mij de vaak herhaalde woorden van br. J.Ph.
Fijnvandraat: ‘Een Jood moet je vragen stellen’.
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De goede vragen, de vragen die hem tot
nadenken stemmen, waarop hij misschien geen
antwoord weet zodat hij er voorzichtig toe
komt naar je te luisteren. Het is duidelijk dat
dit niet voor iedereen is weggelegd. Het vraagt,
behalve wijsheid en gebed, een gedegen kennis
van Gods Woord met name als het gaat om
Israël. Wat wel iedere gelovige kan doen is
‘geven’.
Mijn woord zal niet ledig tot Mij wederkeren,
maar het zal doen wat Mij behaagt en dat
volbrengen waartoe Ik het zend (Jes 55:11). Dit

• door Jacques van der Bijl
woord van Jesaja houdt een geweldige belofte
in waarop we in gebed en geloof een beroep
mogen doen. Heel concreet en praktisch houdt
dit in dat je aan een Jood het Woord van God,
dat hem is toevertrouwd (Rm 3:2) teruggeeft
hetzij in boekvorm, hetzij (vooral bij jongeren)
in de vorm van CD. Dit laatste heeft het
bijkomende voordeel dat het op 1 CD tegelijk in
15 talen beschikbaar is. ‘Israël en de Bijbel’ stelt
ze gratis beschikbaar voor wie ze aan Joden wil
geven met daarbij een instructie hoe er mee om
te gaan. Er is zelfs een speciale editie voor
Israëlische soldaten. Het ‘geheim’ hiervan is
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natuurlijk dat deze Bijbels niet alleen het Oude,
maar het Nieuwe Testament bevatten.
Trouwens ook geen woord meer dan dat! De
praktijk leert dat ze vaak met dank in ontvangst
worden genomen, vooral als dat aanbieden op
een liefdevolle, bescheiden wijze gebeurt.
Onnodig te zeggen wellicht hoe belangrijk
gebed hierbij is opdat God aan dit zaad de groei
geeft (1 Ko 3:6).

Lo Ammi
Die uitspraak uit Hs 1:8 is maar al te bekend.
We weten hoe de geschiedenis is verlopen. Hoe
Gods volk uit zijn land is verdreven vanwege
hun zonden, hoe de tempel is verwoest. De
eerste keer vooral vanwege hun afgoderij, de
tweede keer vooral vanwege hun verwerpen van
de messias. God heeft een rechtsgeding met
Zijn Volk en Hij heeft het als Zijn getuigenis
terzijde moeten zetten. Maar – en dat lijkt me
uitermate belangrijk – dat is Gods zaak, niet de
onze! Maar al te vaak helaas, hebben christenen
gemeend hierin God een handje te moeten
helpen, tot hun eigen schade en schande (Zach
2:8). Ons past alleen de houding van Rom 11:21  
‘Wees niet hoogmoedig, maar vrees; want God
heeft de natuurlijke takken niet gespaard, Hij
mocht ook u niet sparen!’.

Wat het evangelie
betreft: vijanden
terwille van u
(Rm 11:28)

   

Het bovenstaande geldt temeer als we ons
realiseren waarom het zo gelopen is met Israël.
Het was terwille van ons, de volken, opdat het
heil/het evangelie ook tot ons de volken zou
komen. ‘Door hun (nl. van de Joden) overtreding
is de behoudenis tot de volken gekomen om
hun jaloersheid op te wekken’ (Rm 11:11). Dit
doet natuurlijk niets af aan de
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verantwoordelijkheid van Israël. Maar van onze
kant is het absoluut nodig dat we ons realiseren
dat God het in Zijn wijsheid zo besloten heeft.
‘Hun verwerping is de verzoening van de
wereld’ (Rm 11:15) ‘Wij hebben barmhartigheid
verkregen door hun ongeloof’ (Rm 11:30). Als er
dus een bedekking op het hart van Israël ligt (2
Ko 3:15) dan is dat (mede) terwille van ons.
Daarvoor kunnen we niet alleen God danken
maar het moet voor ons een extra reden zijn
voor een nederige, ootmoedige houding t.o.v.
Israël.

Tot jaloersheid verwekken
Even zo belangrijk is het in te zien dat het Gods
bedoeling is dat de jaloersheid van Israël zou
worden opgewekt doordat het heil tot de volken
kwam (Rm 11:11,14; Rm 10:19).
Wie de geschiedenis echter een beetje kent
weet dat helaas de christenheid weinig reden
heeft gegeven aan Israël om jaloers op te
worden. Van niemand heeft Israël door alle
eeuwen heen méér geleden dan van (zgn)
‘christenen’ met als toppunt natuurlijk de
Shoah (holocaust) waar zes miljoen mensen op
verschrikkelijke wijze de dood vonden. ‘How
could this happen in a so-called christian
country ?’ vroeg een joodse vrouw (Hoe kon dit
gebeuren in een zgn. christelijk land). Wij zijn
geneigd de ernst te vergeten wat meer dan 65
jaar geleden is gebeurd, maar de Jood vergeet
dit nooit. We moeten ons dit diep bewust zijn,
willen we voor hem iets kunnen betekenen.
Wat ons hier alleen past is (plaatsvervangende)
belijdenis zoals Daniël dat deed in Daniel 9. Ik
hoorde van een broeder die zich in Israël
volledig inzet voor het volk en die zei nooit een
getuigenis te zullen geven aan een Jood zonder
van hem een positief antwoord te hebben
ontvangen op de volgende vraag: ‘Kun je me
vergeven wat in de naam van Christus is
aangedaan aan jouw volk?’. We zullen ons als
christenen bewust moeten worden van de
enorme schuld die we op ons hebben geladen
t.o.v. Israël. Pas dan zullen we iets kunnen
realiseren van het ‘tot jaloersheid verwekken’
doordat we, Gods volk zegenend (Gen 12:3) en
voor hen biddend, iets laten zien van de ware
vrede en blijdschap die hun Messias ons geeft.
Een prachtig voorbeeld daarvan hoorde ik

onlangs uit de mond zelf van Avi Mizrachi, een
officier van de luchtmacht die besloot Israël te
verlaten en zijn geluk te zoeken in de VS. Zijn
zus, die in de VS tot geloof was gekomen,
nodigde hem zondags uit mee te gaan naar een
evangelische dienst. Aanvankelijk weigerde hij
resoluut maar hij liet zich overhalen met de
gedachte dat hij vanuit de Tenach de dwalingen
van deze christenen wel zou aantonen. Hij
verwachtte mensen aan te zullen treffen die
knielden voor beelden enz. maar in plaats
daarvan zag hij blije, gelukkige christenen die
vanuit het diepst van hun hart God prezen, de
God die hij, de Jood, alleen dacht te kennen. Dat
raakte hem diep en bracht hem op de knieën
om Jeshoua (Jezus) als zijn Messias en Heer aan
te nemen. Hij leidt nu een messiasbelijdende
gemeente en een prachtig evangelisatiewerk in
Tel Aviv.

Messiasbelijdende Joden
Onder de term ‘Messiasbelijdende Joden’
verstaan we Joden, die Jeshoua (Jezus) als
Messias en Heer erkennen en toch (in meerdere
of mindere mate) aan hun joodse identiteit
vasthouden (sabbat, bijbelse feesten,
spijswetten, besnijdenis)
Als we ons de vraag stellen: ‘Hoe bereiken we de
Jood met het evangelie’ is het natuurlijk van
groot belang dat we ons bewust worden van
wat God juist in deze tijd in Israël en onder
Joden wereldwijd aan het doen is. Niet alleen is
sinds 1948 Israël terug in zijn land en is sinds
1967 Jeruzalem (denk aan de tempelberg!) weer
terug in hun bezit maar sinds deze laatste
datum zien we ook het begin van een geestelijk
herstel (zie de 2 fasen van herstel in Ez 37:1-10)
door de sterke groei van het aantal
messiasbelijdende Joden en messiasbelijdende
gemeenten. In 2005 waren er ca 80 dergelijke
gemeentes in Israël, nu ca 200 ! Het aantal
gelovigen wordt heel ruw op ca 10.000 geschat.
Kortom, wij maken in deze tijd het begin mee
van het wegnemen van de bedekking die op
hun hart ligt (2 Ko 3:16). Het moge duidelijk zijn
dat deze Joden wellicht het meest geschikt zijn
om tegenover hun volksgenoten te getuigen. Ze
hebben dan ook onze steun en gebed hard
nodig. Bijzonder is trouwens dat bij velen van
hen een grote drang is om, ondanks tegenstand

vooral van (ultra) orthodoxe zijde, het evangelie
te verspreiden. Wij beleven bijzondere tijden
waarin we profetieeën en beloftes van God
betreffende zijn volk in vervulling zien gaan.
Dat alles moet er ons toe brengen om niet als
een Jona onder onze boom te gaan zitten
wachten op wat komen gaat (Jona 4), maar om
als een Daniel te gaan bidden (Daniel 9). Gods
beloftes moeten onze gebeden worden.

Laten we:
- ons opnieuw bewust worden van Gods plan met Israël door zijn woord te lezen en te bestuderen
en Israël opnieuw een ruime plaats geven in ons denken en leven als christenen
- Het Woord teruggeven aan Gods volk van wie wij het zelf ontvangen hebben
- bij ons contact met Joden, ons vooral nederig opstellen en onze zonden als ‘christenen’
tegenover Israël belijden
- oog hebben voor dat wat God in deze tijd in Israël aan  het doen is en veel voor Israël bidden, en
dat vooral in deze spannende tijden, waarin Israël steeds meer geïsoleerd raakt en de druk
toeneemt opdat juist daardoor velen in Israël hun Messias zullen vinden.
- Israël steunen, vooral de gelovigen onder hen, en ons niet laten beïnvloeden door de overvloed
aan tendentieuze negatieve informatie m.b.t. Israël

Naschrift:
Ik ben me er terdege van bewust dat veel niet is gezegd en dat dingen die wel zijn gezegd wellicht
vragen oproepen of aanleiding geven tot opmerkingen. Reageer gerust op dit artikel, bij voorkeur
via e-mail: Vanderbijl@aol.com  
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