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I
EEN GOED GEWETEN TEt}ANZIEN VAN ISRAËL?

Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want
geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Gees/.
Rom. 9; 1.
Lezen:
Psalm 139

mUn

Wij zullen met elkaar in deze maand de bekende hoord·
stukken uit Paulus' brief aan de Romeinen lezen, waarin hij
schrijft over het volk Israël en over wat we van Godswr!ie
voor dit volk mogen venvachten.
Paulus, die zelf tot het oude volk behoort, bcgint dit gl"
deel te met zeer nadrukkelijk te zeggen, dat hij leed draagt
over Israël, dat in grote meerderheid weigert in .Tews
Christus te geloven. Hij gebruikt zulke sterke woorden -_.
een beroep niet alleen op het geweten, maar voorbij het gr..
weten, op Christus en de Heilige Geest - dat het lijkt, als·
of hij zich van een verdenking moet zuiveren.
Dat moet hij ook. De apostel staat namelijk bij zijn volks·
genoten onder deze verdenking dat hij, sedert zijn beke·
ring tot Jezus Christus cn zijn toetreding tot de christelijke
gemeente, niet langer het goede voor heeft met zijn volk:
dat hij integendeel bevangen is door de haat, die afvalligen
zo dikwijls kenmerkt, als ze het hebben over hUil vroegriT
geloof en geloofsgenoten. De scherpe critiek, die PaldIlS
op de synagoge van zijn dagen heeft, wordt door de syna·
gage uitgelegd als een blijk van zulke haatgevoelens. En (h:
gemeente kijkt als het ware haar apostel onderzoekend
aan: is dat waar, Paulus? Nee, zegt Paulus, dat is niet waar.
Ik heb ecn grote smart en een voortdurend hartzeer. Want
zelf zou ik wel· wensen van Christus verbannen te zijn ten
behoeve van mijn broeders, mijn verwantcn naar het vlees.
Wij, dic na ruim negentien eeuwen Paulus' scherpe critiek
op de synagoge helaas nog moeten bijvallen, staan ook on·
der een verdenking. Deze, dat wij vanuit ccn 'christelijk'
meerderwaardigheidsgevoel op Israël neerkijken; dat wij
als hardleerse betweters en betuttelaars; na zoveel leed, dat
vanuit het 'christelijk' Europa over de Joden is gekolllrn.
nog niet geleerd hebben beschaamd onze mond te houdl:l1.
Wat kunnen wij anders dan ons van deze verdenking ZIIi·
veren door de plechtige verklaring; dat wij onze oudSI/'
broer uit het gezin van God liefhebben? Of zijn dat leW'
frazes: grote smart, voortdurend hartzeer, van Christus
verbannen ten behoeve van hen? Laat het de waarheid in
Christus zijn!

WAT HEBBEN WIJ ER MEE TE MAKEN?

II

Wallt die Hij te vorr.n gekeild hU/I, t1(~;;CII "a/I lIij (10k
bestemd ... geroejJell .. , gr.rrchtvaarrligrl ... 1't'1'''l'l'I'lijl.:l.
Rom. 8 ; 29, 30,
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Lezen:
Rom. 8 : 28·39
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Nadenken, sprekcn cn schrijven over 15rai.:I, is dat CI'II hobby, die we Paulus maar moetcn gunnen, omdat c1il~ 1111 cellmaal zelf een jood was? Er zijn inderdaad Illemcn, dil: "r
zo over denken en die niet inzien wat Isr;);:! 111(:t hllll g'"
loof te makcn heeft. Ze wordcn ten diepste niet ger;J;lkt
door wat Paulus in Romeinen 9-11 schrijil. Deze zclfck
christenen echter weten zich ten zeerste bl;t rokken bi j W:1 t
de apostcl in Romeinen 8 schrijft over tk gld(h~1l ketc;l van
het heil. De woorden ervan kennen ze uit het hoofd CII lIit
het hart.
Mag dat dan niet? Zal het niet altijd zo blijven. clat Cl~n
christen door het ene Schriftgedcelte meer aangesproken
wordt dan door het anclere? Dat is zcker zo. I"Iaar iets an·
ders is ook waar, dat namelijk cic bekend!' en ]H'l11ind,'
Schriftgedeclten wel eens afhankelijk zijn "an cic 111 iIll!t: I'
bekende. Juist vanwege de waarlwi'cJ va'n c1l: glilden kl'lt:n
des heils hceft Paulus over Tsrai!! 1lI0ell~1l schrijn'l\. Ik bil
me heel gocd voorstcllcn, dal de apostt~I, lu~~n hij Ill'zig
was die keten te smeden, Illet eell plnls,:lilwl' schrik aan
Israi:! gedachl heeft: hé, is dil \\'al [sraiQ Ilt'tl~'fl \\'l'i Ilil,l!I"
komcn? God heeft [srai;1 tevoren gekend. Ilij 11<'1'1'1 111:1 gl:'
roepcn maar heeft hij het ook gerechtvaardigd en 'Trheerlijkt? Zekcr, door eigen schuld is Israi:1 aan de laalste
schakels van de ketcn niet toegckonlcll, Ill;\ar is dali tnch
cic goddelijke heilsketcn op Israi!! niet stllkgehrokt-n? Ell
als hij op Israd stuk gebrokcn is, kan hij dan Ilid op il'dl"
re geroepene stuk hrcken? ivfaar wat heb ie (bil aa 11 cen
ketting, die zo zwak is? Wat hcb je aan g:eloofs\'erzckcrcl.
heid, die als het cr op aankomt, toch zelf"l'l'zekl'rclheicl
blijkt te zijn, zclfvcrzekerdheid die iedcr ogenblik bn onlslaan in de grootste twijfel?
Zo lijkcn Israël en zijn ongeloof cic geloofs.rncill van I\t).
meincn 8 te ontkrachtcn. Gecn sprak(~ van dlls, t!;lt \1'1: in
de hoof clstllkkcn 9· I I te maken krijgen llll~t eell hollbY'(III'
dcrwerp van Paulus. Het gaat wel degelijk niJl tlW; aller
zaak, of we nu uit de joden of uit cic volkcn:n zijn. Paultls
wil laten zien, clat het ook teil aallzien vall Tsrai:1 \1';\:11' is:
clie Hij te vorcn gekencl heeft, dezen hedt Hij nok he·
stemd . , . geroepcn". gerechtvaardigd ... verlwcrlijkl.
Want als clit ten aanzicn van lsraël niet waar is, \\'a t \'001'
zekerheid hebbcn we dan, dat 't voor ons \\'(':1 wa;lr Wil zijn?

ISRAËLS VOORRECHTEN
.)

f' "'-'__________

WIE ROEMT, ROEME IN DE HEER

------~~I~'----~~~~---------------------------------------... de ChriS/liJ, dil! iJ '}(l1!{'/1 (/lIeJ, God, Ic II/'ii~nl /01 il/

Immers, zij zijn IsraëliefeIL -:-:ttit hen is de Christus, wat
het vlees aangaat. .. Rom.9: 4, 5.

Lezen:
Psalm 147

Luther heeft een boek geschreven: dasz Jesus Christus cin
geborcner Jude ist. Hij stelde zich met deze titel allecn ;tI
op tcgen de publieke opinie van de kerk der middeleeuwcn.
bij welke Israël in verachting was. Luther wilde in 't licht
stellen, dat het joodse volk van Godswege hoog bevoorrecht was, omdat het de Here Jezus, voorzoveel het vlees.
d,w.z. zijn menselijke natuur aangaat, heeft mogen voortbrengen.
Dit was trouwens wel het grootste, maar niet het eer~(('
voorrecht. Heel Israëls geschiedenis kan een geschiedcni~
van genade-voorrechten genoemd worden. Paulus gceft
daar in het begin van zijn verhandeling over Israël een
opsomming van, nadat hij daar in hoofdstuk 3 al een bl'ginnetje mee had gemaakt: Wat is dan het voorrecht v;tn (!fJood of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk
opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woo~~I~n
Gods zijn toevertrouwd (3 : 12). Daar blijft het dan biJ III
dat hoofdstuk. In hoofdstuk 9 is hij vollediger, noemt 1111
hen bij de erenaam die God zelf aan cle stamvader Jakob
gegeve'n had, maakt hij melding van hun aanneming .tot
zonen, van de heerlijkheid, d.w.z. de heerlijke illWOnl1l~
Gods onder zijn volk in de wolk van tabernakel en tempcL
gewaagt hij van de diverse verbondssluitingen, di~ door
Israëls geschiedenis verspreid liggen, van de wetgev1l1g op
Horeb, van de eredienst bij tent en tempel en van de beloften, die God vele malen en op vele wijzen aan zi)n volk
gedaan heeft. Tenslotte zijn daar. de vaders, de patnarchcll.
Abraham, Izak en Jakob, aan wie de HERE Zich met cele
, had verbonden. De geboorte uit hen van de Christus naar
het vlees is wel het grootste, maar niet bet enige voorrecht.
Hoc vaak in de geschiedenis heeft de kerk Israël ni~~ vcracht! Maar, als wij Israël verachten, verachten WIJ dan
eigenlijk niet Hem, die Israël zo hoog geëerd heeft?

eeuwigheid.'

Lezen:
Deut. 7 : 7-11
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AmelI.

RO/ll. f) :

5.

Over Israëls bevoorrechting willen wij ook dil kl'Cl' onze
gedachten laten gaan, Het moet ons lI<lnlelijk dllidl'!ijk zijll.
dat Paulus niet roemt in hoedanighedcli v(/n Israël. lIl;tar
in genade-gaven drilt Israi:!. Als we dat vergeten, kali dl'
eeuwenlange verachting van Tsrad ill de geJlleenle zo gemakkelijk omslaan in een ophemelen van Israël cn \'all alles
wat met Israi:1 te maken heeft.
In cle hedendaagse theologie en wijsbegeerle Illerk je clat
duidelijk: het hebreeuwse denken is veel beter dali het f.!;riekse, waar wij het tot dusver mee gedaan hebbelI. Dc bijbel is
een joods boek en dat ma;tkt hem zo apart. En zo voort,
Het klimaat is gunstig geworden voor hel olltslaall \'an een
Israël-ideologie, die de plaats moet inllcmen \'an tk vroegere verachting, In deze ideologie gaall wc ]sr;ti:1 be\\'on,deren om zijn eigenschappen, om zijn k\\'alilt~itcll,
Het valt daarom op, clat Paulus, schrijvel1d 0\'(:1' bra;;I,
genade-voorrechten, een doxologie, een lorprijzillg, IJ!:tal"
die niet terecht komt achter de n<lalll l~r;I;;I, 111;\ar achtn
die van Christus. Daarl1lee hOllelt Pallilis zich ;lal1 (h· n'g!·!.
die hij zelf ergens stelt: wie rnclllt, 1'O('IlW ill dl' 111'1'1'. I'alllus roemt niet in lsraël, 1I1<l:lr ill Gild, die ;1;\11 Isr;\;:1 Z!'I'r
veel en tenslotte zichzelf in zijn Zoon geschollkell 1II,:I'lt, De
naam van Christus aan het einde van dc reeks \'an gcn;ldevoorrechten vervul t overigens een cri I isclll: lunet iè. Deze
voorrech ten vormen voor ] sraël geen oll\'erv reen}{ Ib;\;lI' erfgoed, De houding van Israd tegenover Christus he~list crover, of Israël zijn voorrech teil bij God zal houden da n II'I~I
of het titels worden van eigenroem, die lsrai:! misst;t;tll. Pn:cies zoals Paulus met betrekking tot zichzelf schrijft aan de
gemeente van Philippi (:1: 4-9): indien iellialid llwent op
vlees te kunnen vertrouwen, ik nog !lIeer: I.l!'sllcdcil 11'11
achtsten dage, uit het volk Israël, V~II de S(;lIll Ikl1.j;\luill,
een hebreeër uit de hebreeën, naar de wet een ra riz!:ci;r,
naar mijn ijver een vervolger der gellicente, lIaar dl' g!'rl'cÏltigheid der wet onberispelijk, Maar alles wal mij willst \\'as,
heb ik om Christus' wil schade geacht. Voorzl'kt'r, ik ach I
zelfs alles schade, omdat de kenni's van Chrislus .lew", Illijll
I-leer, dit alle~ te boven gaat. Om zijlwnt\\'il 111'1.1 ik dil all.'"
prijsgeg?vcn en houd het voor vuilnis, njlebl ik Christ\l~
moge WlIll1el1 , , ,

WIEN ABRAHAMS BLOED 'J-iOR D' AD'REN VLOEIT .. .?

... zii zijn ook niet allen kin(r;;ren, omdat zij nageslacht
van Abraham zijn. .. Rom. 9: 7.

Lezen:
Gen. 25 : 19-34

In dit gedeelte maakt de apostel een hoogst belangrijk onderscheid, dat voor het verstaan van zijn spreken ovc'r
Israël onmisbaar is. I-lij wijst namelijk de gedachte af, dat
het begrip Israël door ras en bloed bepaald zou worden.
Ras-, bloed- en bodem-ideologieën zijn blijkbaar oudel
dan het Derde Rijk; je komt ze levensgroot tegen in de
joodse theologie, evenals in onze eigen vaderlandse geschi(~
denis, zoals het in het opschrift spottend aangehaalde lied
van Tollens bewijst.
Paulus gaat hier dwars tegen in. Als het over Abrahams
bloed gaat, zegt hij, dan zijn echt niet alleen de Israëlieten
de stamhouders en zelfs zij niet in de eerste plaats. Kijk
maar naar de geboorte-geschiedenis van Israël in de aart.~
vader-verhalen. Is Isn1aël soms. niet een volbloed zoon
van Abraham? Misschien brengt iemand hiertegen in, dat
we voor de raszuiverheid van Israël niet alleen op de aartsvader, maar ook op de aartsmoeder moeten letten. (Dat
zou een typisch joodse tegenwerping zijn). En dan blijkt,
dat Ismaël wel van Abraham, maar niet van Sara afstamt.
Daardoor staat Ismaël wel onder Izak. Goed, zegt Paulus.
niet alleen de aartsvader, maar ook de aartsmoeder ; btell
we eens letten op Rebecca: zwanger bij de aartsvader Izak
van een tweeling, die bij de geboorte de naam krijgen van
Ezau en Jakob. Uit het oogpunt van ras en bloed zijn Ezau
en zijn Edomieten precies even gelijkgerechtigde afstammelingen van Abraham als Jakob en zijn Israëlieten. Zelfs liggen de Edomieten nog een armlengte vóór op de Israëlieten, omdat Ezau de eerstgeborene was. Stel je voor: EdoIl1,
de werkelijke doodsvijand van Israël, en die zou een nog
wettiger afstammeling van Abraham zijn dan Israël?
Als je dit met bloedproeven zou beoordelen, ja. Maar God
werkt nu eenmaal niet met bloedproeven. De bijbel maakt
duidelijk,' dat God zijn belofte-woord, zijn voornemen dat
naar de verkiezing is, heeft laten heersen over Abrahams
bloed. En vandaar die vreemde voorrang van Izak en Jakob
boven Ismaël en Ezau. En nog is het zo, dat God zich door
zijn belofte-woord en door zijn verkiezend voornemen een
volk schept, al mogen ras en bloed Hem daarbij dienen.
Maar heersen mogen zij niet, - nooit.

KINDEREN DES VLEZES EN KINDEREN DER BELOFTE
--------.~I------------------------------------------------------

... niet de kinderen des vlezes zijll kil/da(1/ Cods Illaar dl'
kinderen der belo/lr. gcldr.1I va;' 71ogr.s/ac/'l. nOIll.~): R.

Lezen:
Gen. 17 : 1-14
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Wanneer de Schrift spreekt van kinderen vaJl het "lees.
moeten wij niet direct denken aan het zondige \"lccs ('11 11".8:
mincler juist is het om in deze uitdrukking- 'ck 'I'xllt'k 1l!"geerte van de man naar zijn vrouw veroordlTld 11' zil:lI.
Dat Tsmaël hier een kind van het "lecs gcn(wlllcl \,· ..ndl.
betekent dat zijn geboorte resultaat was van Jlll'nsr.lijk on:rleg en wel van beperkt menselijk ovr.rlcg, !\br;lh:nll "11
Sara zagen geen andere mogelijkheid om het gcshch t \'oort
te zetten clan de inschakeling van cle s!a"in Hag:n. Onbewust zat daar natuurlijk wel de gedachte :lr!;ICr. dal
God voor zijn plannen - uit Abraham ccn groot \"(~Ik in
het leven te roepen - afhankelijk was van dc wil des \'\czes en de wil des mans.
Abraham leefde temidden van een ver\\"ekking~-ndtuur,
waarin cle vnlchtbaarheid van mens, dier ell hodem werd
vergoddelijkt. Verwekken golel cr als het hool!;Sle \':lll hel
menselijk presteren. Tn deze wereld komen \~'e dc Jl:lalll
Abimelech tegen als typerende konillgsn:l;lIll. I 11 dl'zl~ n:l:lJn
zijn cle begrippen 'vaeler' en 'kolling' ncvcJlg,'sl,'ld: \':lclcrzijn is koning-zijn, or vaclerschap is 111CI'sll'rsch:lp. Dit
vindt de bijbel filistijm, o1\hcsn(~(kJl. God wil IJI"st \'an (J.menselijke voortplantings-mogclijkheid gchnllK ma kCIl nlll
zich een volk te formeren, maar dan 11loet dic: nnhcsJlt:<lenheid eruit. Dit heeft God duidelijk a<1n [srad g-ekncl. door
op belangrijke punten van zijn geschi(:clellis een oJ1\Tllrhlbare vrOllW een sleutelpositie te geven. Mrdc cI:\:lrnl11 is
onze Heer ook uit de maagd geboren. Zo b:l! God cll.' helofte heersen over het vlees. En alle kincleren des \·Iczes.
van Jsmaël af, worden opgeroepen, dit Ie zien en ootmocdig te beamen; dan gelden ook zij voor nageslacht. Da;trtoe werd ook Tsmaël besneden.
vVij leven niet meer in een verwekkings-cultllllJ'. nl;tar iJl
een productie-cultuur. Tn pl<1ats van 'c1c: AhiJJ1I'lechs, dc
genetokraten, kennen wij onze technokraten. Gclo\"l:n wii
nog, clat God zijn belofte-woord wil laten heC!'s:'Jl over (1n~
ze productie en dat het niet ons producereIl is, Jll;l:1r Cnds
belofte, die het koninkrijk zal doen komell? Gnd \'cJ"\"c'rp!
ons produceren nict, zomin als Hij Tsma;:l v(:rwÎ,'rp. maar
het moet wel besneden worelen - ;tls 15m;t;:\' n,," gcldt:
al wal gedaan werd lIi! liefde tot Jezus, dal ltOllrit Z'Jl wa"rde, zal eellwig bestaan.

JAKOB HEB IK LIEFGEHAD EN EZAU HEB IK GEHAAT

Gelijk geschreven staat: Jakobl~~b Ik liefgehad en
heb Ik gehaat. Rom. 9; /3.

Lezen:
Obadja

HET HANGT AF VAN GOD, DIE ZICH ONTFERMT

.........) Het hangt dlls niet daarV<l71 af, of iemal/d i uil. dali u','1 "f
ir.mal/rllonj!t, maar van Gorl, die zich ol/tjcnllt.
Rom. 9: 16.

EUllI

Paulus vraagt: waarover gaat 't als we 't over Israël hebben? Israël is het volk dat van Abraham afstamt. Is dat alles wat wij ervan zeggen kunnen? En heeft God zich in
deze zin aan Israël gebonden, dat Hij aan het vleselijke
zaad van Abraham vast zit? Maar als dat Israël valt, dan
slemt het God en het woord van God mee in z'n val.
Nee, God heeft kiezend in de bloedstroom van Abraham
ingegrepen: dit niet, maar dat; deze niet, maar die. De redenen voor deze keuze zijn ons verborgen; God nam ze \lit
zichzelf. Heel duidelijk is dat bij zijn voorkeur voor Ezau's
broer Jacob. Wat voor reden zou een mens kunnen bedenken om' uit een tweeling te kiezen, vooral als die tweeling
nog niet geboren is en beide kinderen goed noch kwaad
gedaan hebben? Was er dan helemaal geen verschil? Ja,
toch, de een zou natuurlijk de oudste zijn en de andere de
jongste, Oudste zijn betekende wel wat in die tijd, zoals
trouwens ook nog bij ons. Maar alsof de Here met dit onderscheid wilde spotten, gaf hij de voorkeur aan de jongste: de oudste zal de jongste dienstbaar zijn.
De apostel bewijst nu met een profetenwoord uit veel later tijd, dat dit ook helemaal is uitgekomen. God zegt,
tenlgkijkend op de geschiedenis, door de mond van de profeet Maleachi: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau gehaat.
We moeten die haat van God niet als een noodlot o"er
Ezau zien. Als Ezau en zijn kinderen zich hadden onderworpen aan de Godsspraak van het begin: de oudste zal de
jongste dienstbaar zijn, dan zou het voor hen niet zijn uitgelopen op de haat van God, dan zouden zij, onder Jakoh
- Israël, een plaats hebben gekregen in het verbond, Maar
de Edomieten hebben daar stichtelijk voor bedankt en jegens Israël eeuwige vijandschap gekoesterd, (Ezech, 35 : 5).
Toch krijgt deze zijde van Ezau's eigen verantwoordelijkheid hier nu niet de nadruk. Voorop staat, dat de Here God
naar zijn verkiezend voornemen te werk is gegaan, toen hij
Israël als zijn volk in het aanzien riep en sindsdien gaat I-lij
nog steeds kiezend door dat Israël heen. Zo mogen wij wel
zeggen, dat God de God van Israël is, maar nadat we eerst
gezegd hebben dat Israël het Israël van God is, Paulus onderscheidt tussen 'Israël naar het vlees' (1 Cor. 10 : 18) en
'het Israël Gods' (Gal. 6 : 16). Die twee vallen niet automatisch samen.

Lezen:
Exod. 33 : 12-23
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\-Ve komen in de joodse theologie van Paulus' d:q;(,11 de
opvatting tegen, dat het simpele reit "an het jO\ld-zijll lorh
eigenlijk een heilsgarantie inhield; de jood nlm:hl al, j'l .. ,d
zeker zijn van het heil. Nu heeft P<1ldllS d,'zc l2:"d:\t'hl,'
doorbroken Illet zijn stelling clat er olld,~r.q·lH'id 'is I mSt'll
Israd naar het vlees ell het lsrai:1 Goels. Hier knillt 1111 hel
jooclse gevoel tegen in opstand: dit is onheilS van Cocl l
Is dit juist? Maakt dit God onn:chtvaardig:' Vnl>ln:kt Ilit'l.
Want reecls tot Mozes zegt Hij: over wie Ik Illij tllllr('1ïll z:J!
Ik mij ontfermen en jegens wie lk hanllharlig Ill'n. zal Ik
barmhartig zijn. Als er toch één was llwt \Trhondm:chten bij God, dan wel Mozes, juist voor joods hes('!'. ~Iaar
als deze Mozes op cle berg Sinaï vraagl: HER E. t001l mij
toch Uw heerlijkheid (Ex. 33; IEl), clan hoorl de Hen: God
daarin toch bij Mozes een toontje van: daar heh ik als
vriend van U nu toch eigenlijk wel rechl op. J);iI wijsi Goel
af: Nee, 1\'lozes, Ik zal zelf weten, over wie Ik l11ij onlferm.
Ik ben vrij in mijn barmhartigheid. fvf(>ZI:s krijg'l dan \\'el
waar hij 0111 vraagt - het zien van e()ds hcnlijkhcid -,.
maar ook niet meer dan gecll'eltc.lijk. O()k in dil ~"('r intieme gesprek tIlssen de Here (~n Mozes. blijrl toch \'an Cne!>
kant een tOOI1 van gestrengheid 111(:,'klink;'n: hel is ni(,t een
sfeer van jongens onder' mekaar. Dat \'oorbe('I<I ZO\l Israi:1
en cle gemeente 1110et(:n waarschuwen, da t Gocls genade
ook tegenover Mozes nog vrij blijft.
Opvallend . trouwens, clat tegenov(:r Ivf oz,~s woordeli a Is
ontferming en barmha.rtigheid gehruikt wordell. alsof het
een laag weggezonkene betrof, te'rwijl er toch naar dc maatstaf cler mensen niets deerniswanrdigs aan ~ifozes \\'as. \\'al
heeft Mozes gewild en wat heeft hij g(;lnpen. \'ccrlig jaar
in de woestijn! En wat heeft Paulus gelopen! De pcdl's :\POStolOl'um zijn cr beroemd om! En toch word t juist tnt cI,'z,~
groten gezegd: het hangt af van J'vfijn ()1\lr'~lïllillg, ~ri.ill
genade is 11 genoeg. I--r (:t i.~ preci(~s deze ho()dse ha p. d i,· de
menselijke wrevel gaande maakt, niet alleen hij jo<kll. l11aar
ook bij ons, die lIil de volkeren zijn. Wij :t1I .. n \\'ilkll 11j('1
willen en lopen bij God de kosl verdiclH!11. 11,'1 "\':lllgl'lic
va n Gods genade, van Goels vrije genade is \'()or .i()c1(~11 een
ergernis en voor grieken een dwanslwicl; 1]('1 is lli(~1 naar
de mens.

DE FARAO VAN EGYPTE ALS __VOORBEELD VAN ISRAËL

.. DE STEM DER PROFETIE

J.~~';arao

-jgel~jk

Hij ook IJlj Hosea zegt . .. Cl! Je,raja rotlil nI'rI"
Israël uit ... r.1l gr.lijk Je,raja tcvore/l gr.zegt! hat! ...
Rom. 9 : 25-29.

Want het Schriftwoord zegt
.. daartoe heb Ik 11
doen o/iStaan, opdat Ik in u mijn kracht zou lonen en 111 ij Tl
naam verbreid zou worden, over de gehele aarde.
Rom. 9 . 17.
Lezen:
Exod. 9 : 13-35
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Dat God zich ontfermt over wie Hij wil, is voor ons een
moeilijk te verwerken waarheid, zagen we. Nog moeilijker
te plaatsen is het, dat God verhardt wie Hij wil. Dat God
zowel in het een als in het ander vrijmachtig is, maakt Helll
in onze ogen willekeurig en wij murmllreren: wat heeft Hij
dan nog aan te merken, want wie wederstaat zijn wil? Dat
betekent, dat we onze menselijke verantwoordelijkheid door
Gods vlijmacht bedreigd zien.
Toch heeft Gods vrijmacht het niet op onze verantwoordelijkheid, maar op onze trots gemunt. Als God uit de twaalf
zoons vim Jakob er één verkiest voor een bizol1Clere taak
en hem met het oog daarop rijk begenadigt en begiftigt.
test Hij daarmee de overigen op hun nederigheid: kunnen
zij dit hebben? En als God uit het midden der zondaren cr
één doet opstaan, farao, om hem met een speciaal doel tc
verharden, komt het er voor ons op aan, dat wij het recht
van God erkennen, om een ieder van ons zondaars voor dit
doel te gebruiken. Ook dit erkennen we alleen, als we nederig zijn. Zowel Jozef als farao behouden hierbij hun eigcn
verantwoordelijkheid. Goc! doet het - het een of het andrr
- opdat men voor zijn aangezicht vreze. (Pred. 3 : 14·).
Farao's verharding gebruikte de Here God overigens voor
een positief doel, om namelijk de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen der ontferming:
doordat farao zo tegenspartelde, kreeg Israël een des tI'
heerlijker uittocht. Maar tegelijk begint nu het voorbeeld
van farao erg pijnlijk te worden, want door de verharde
farao heen zien we opeens Israël te voorschijn komen,
welks verharding God immers in Paulus' dagen ook voor
een positief doel gebruikt heeft: door hlÎn val is het heil
tot de heidenen gekomen (11 : 11).
Farao is een van de ergste vijanden van het volk der jodcn
geweest, samen met Haman, de jodenhater, en Adolf HitIer. Hoe pijnlijk dan, dat Paulus farao en Israël naast elkaar zet als broeders in de verharding. Maar is jllist dit
niet een aanwijzing te meer, dat we in Israëls geschiedenis
inderdaad met Gods vrijmacht te maken hebben, die de
ene keer Israël als een Jozef begenadigt en de andere keer
Israël als een farao verhardt? En het enige dat God er·
mee beoogt, is dat de mens zich voor Hem zal verootmoe·
digen. Deze weg heeft zelfs voor de farao opengestaan.

Lezen:
Hand. 28: 11-31
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Pdulus heeft laten zien dat Goel zich (Tn volk gcnllïnel
heeft door zijn belofte-woord (vs ~)), \'oigcils zijn verkil:zend voornemen (vs 11), uit krOl.eht V<1n zijn \Tijc ontferming (vs 16). De verdrijving V<1r: ISlllai:l, ("s H). d,' a('hterstelling van Ezau (vs 12), de verh<1rtlillg ,';111 Llran (,.~
18) en cle verwerping va 11 het overgrote d"I·1 \'a II bra;;] --aangeduid als cic voorwerpen des toorm, "s:!2 -- Iwhhell
daaraan moeten cl ienstbaJll' zijll. Zo is cr ill f'allim' cI;Jgen een volk van God ontstaan, dat niet door !:l~ll hlner!>band bijeengehouden word t, llIaar tla t enel W:rCH'j1I:11 heef l.
niet alleen uiL de joden, maar ook uit de heidcllen, ,·s 2"1.
Is deze uitkomst niet te onwaarschijlllijk Olll [!;clnofwaardi[!:
te wezen? De. apostel kan weliswaar wijzeil !lp dl' christelijke gemeente van zijn d;Jgen, elie uit jodell ell heidell!:11
bestaat 'en dat zijn wij', vs 2'1· - 1lIa;u' wic hewijst.
clat deze gemeente nieL ecn voorbijgaande gril ,';111 enkele
maniakken is?
Hier valt Paulus terug op hel profetisch getllig(:lIis. 1),., jlmfeet Hosea worelt aangehaald, 0111 te getIligeli, dat Iwt lliet
zo vreerml is, dat ook niet-joden tot het. volk vall God behoren. En cic profeet Jesaja wordt tot tW('('IIl;lal t(ll' ;Ialli-!eIwalel, ten bewijze, dat reeds vall ollds e~Il besliclI'iing en
inkorting van Israël is voorzien, waardoor slechts ecn rest
ervan zou overblijven. Beide getlligenissen samengellOll1en
ondersteunen het gemeente-bestand van Pauhls' dagell.
Het is belangrijk, dat Paulus deze profe((~11 als gl~tlligrn
kan oproepen .. God werkt zijn heilswerk volgens een IJl'paalde stijl, die I-lcm door de geschiedenis hl~Cll hnkellbaar maakt, zodat wc kunnen zeggen: Hij is het w('cr. 111
heel het voorgaande gedeelte V<111 dit hoofdst\lk tr(}lIWCII~,
is cic apostel met schrifth(:wijs bezig geweest. Schriftbewijs
\Iit cic tora, cic wct, cle vijf boeken van ~1ozes. Het s('hriflhewijs tI i t cic profeten hed, ele fll nct ie va n CCII COll I rê,le
achteraf. Werkelijk, wet-en.profeten, cle hele joodse hijbcl
kan cic christelijke gemeente, hestaande lIit joelell cn heiclenen, legitimeren als volk van Goc!. Als het O\'I'r [srai:l gaat.
kunnen wc niet 0111 de vraag heen: hoe lezen WIJ h(:t OlIeI!'
Testament?

DE STEEN DES AANSTaar ' - - - - - - - - - -

Zij hebben zich gestoten aan'":'i1e steen des aanstoots, ..

----..

maar zollder verstand,

Rom. 9 " 32, 33.

Lezen:

1 Cor, 2 : 6-16

", IJVER ZONDER VERSTAND

~:''----------------------Wallt ik getuig van heil, dat zij Uvcr /JOOl' (;0" hl'::;//nl,

Nu wii het, achter Paulus aan, steeds over het volk \'an

God h~bben, is het wel goed, in duidelijke woorden te horen wat dat nu inhoudt, volk Gods te zijn. Anders bestaat
het gevaar, dat \ve over een lege huls praten.
Geheel in overeenstemming met de rest van zijn brief aan
de Romeinen wijst cle apostel die inhoud aan als het \'erkrijgen van gerechtigheid, Die voor God geldt, wel tc ,~'e~
staan. Dat betekent, dat wij voor zijn aangezicht Vnj-lilt
gaan, nu al en straks ook in het gericht. Het betekent, da 1
ons de zonden vergeven zijn en waar vergeving der zonden
is, claar is leven en vrede.
Deze gerechtigheid is geschenk van God in het verbond,
Dat was al bij Abraham zo en dat is op het allerduidclijkst
gebleken, toen God zijn eigen Zoon in deze wereld gezonden heeft, die Hij voor ons tot zonde gemaakt heeft, opd~t
wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. Ieder, dw
in Hem gelooft, wordt gerechtvaardigd door Hem,
Maar nu is deze blijde boodschap voor ons mensen toch
ergernis gevend. Want als de gerechtigheid voor God alleen maar als geschenk van God verkregen kan wordcn.
zit daar in opgesloten, dat we haar door eigen zedelijke inspanning' niet kunnen verwerven. Het evangelie verk,laart
ons geestelijk failliet, dat is de zeer pijnlijke kant, dIe er
aan zit, die pijnlijker wordt naarmate men serieuzer is.
..
Daarom zijn er onder het evangelie maar twee mogehJkheden: óf je begint er ootmoedig en blij in te geloven,
je gaat je er zeer fel tegen verletten, je stoot je aan deze
steen des aanstoots en aan deze rots der ergernis.
Bij de synagoge uit Paulus' dagen is de tweede mogelijkheid werkelijkheid geworden. Daar heçrste een theologie
die cle bijbel misbruikte als een wetssysteem van zelfrechtvaardiging. Vanuit dit systeem verwierpen de joden dc grrechtigheid als geschenk-Gods-door-het-geloof met verbazingwekkende felheid. Maar moeten wij ons er wel zo over
verbazen? Dit verzet is toch voor iedere gelovige herkenbaar? Telkens als wij het evangelie horen, staan we wcer
op deze tweesprong: verzet of overgave.

Lezen:

1 Cor. 1 : 18-11
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Rom. 10,' 2.

Wanneer wij iemand diep willen krenken. zl'ggl'n 11'1' da t
hij dom is en omgekeerd kan een misdadiger, I'cn inlm'ker bijvoorbeeld, veler sympathie winnen. als hij 1lt'1 ~lil11
aanlegt. Zo hoog staat het verstand bij ons gl'noll','ni. Is
nu Paulus niet bezig te smalen, als hij (I!: jlidt'll 1"'11 ij\'!'r
Gods toeschrijft, 'maar zonder verst:lnd'? ï,o:i\s ik ccns
iemand van zijn naaste hoorde zeggen: 't is ni,'ls, dal hij
dom is, maar hij is nog ijverig ook! Als dl' aposlel 111'1 zo
bedoelt, is hij volstrekt ongeloofwaardig in zijll IlI!\\ï~ring
even tevoren, dat de begeerle zijns hartcn ('n zijn g('I)('d (I ti I
hun behoud tot God uitgaan. L:lat dat dan ook lIlaar, ZOIIden wij zeggen.
Dit is dan ook één van die plaatsen in dc hijbel, clic wel
gebruikt worden om een platvloerse, anti-joodsl' stellllning
in de gemeente gaande te houden. Een :ll1dl'rl' plaals is
bijvoorbeeld dat woord \'an JCZtlS o\'er Nalllanai;l: ziedaar
een Israëliet, in welke geen bedrog is, wat dan Ilitgell'gd
wordt als: berg je voor de rest!
Wanneer zullen wij begrijpen, dat (':n .Icws I:n Palilus in
hun gezegdes de religieuze taal gehruikt'll 1'11 d:l:lrolll nit'l
menselijk diskwalificeJ'(~II! Uit het direct "lIlgcllcll' kali gl'noegzaam dllidelijk zijn, dat Paulus het illdl:nlaad t:thisrllreligieus bedoelt: 'wa nt onbek(:nd Illct Cods gr:n:ch t igheid
en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hehben zij zich a;1I1 de gerech I igheid Gods 11 iet olld,:rwprpclI·.
De Spreuken-dichler zou ons kunncn doen i nzil'n. da t dl'
vreze des I-Teren hel beginsel van het hi"r heC\(d(iI- \'rrstand is (Spr. 1 : 7),
Wordt het verwijt van Pauhls daar IIlI nlillder erg \'all:' Nel'.
JlIaar het gaat nu niet meer om een domheid, waar .i" CI'II
ander uit de hoogte om kunt uitlachen. Er kOlllt 1111 OIl1 zo
te zeggen een ander woord V<lll Paulus lIit deze hnnfdslukken naast Ie staan: wees niet hoogmoedig, Illaar \'I"'I:S (11 :
20). Dwaasheid wordt in de hijhclniet 1ll1:1 (~en illlt:lli~I'ntil'
quotirnt uitgedrukt. Soms hch je zelfs hp.t gl:v()(:1 c1;11 c11~
bijbelse woorden 'wijs' en 'dwaas' dwars donr OIIZI' \\';W 1'cleschaal heenslaan. Dat is dan ook zo. Niel vnor lIiCl~
onderschp.iclt Paulus daarom op een all(kn' jll;lal~ 111""1\
de wijsheid dezer wereld en de verborgcil lI'ij~llI'id (;Ild~,
die de Here zelfs cle eenvoucligsten van gl~cst lI'il hijhn'lIgen.

NABIJ U IS HET WOORD

... Nabij II is het woord, in l~i--,~nand en in llW hart,
1!ame/Uk het woord des gelaa/s, dat wij prediken.
Rom. JO.- 8.

c

Lezen:
::leut. 30 : 11-20
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Er is tweeërlei godsdienst in deze wereld. Er is een god~
dienst, die uit God is en er is een godsdienst, die uit de
mensen is. De godsdienst _uit de mensen heeft het in zich,
dat hij zichzelf ten uiterste serieus neemt en dat hij het zichzelf ten bloede toe moeilijk maakt. Let wel: zichzelf, waIlI
over de heilige God, op wie de godsdienst zich toch zou mocten richten, worden grapjes gemaakt. De joodse humor
spreekt nogal vrijmoedig over God en ook bij de katholieken valt dit op.
Eigenwillige godsdienst stelt God ver en streng voor ell
moeilijk te voldoen; hij vraagt: wie zal voor ons ten hemel
opklimrt1en en wie zal voor ons in de afgrond neerdaleIl?
De profeet Micha laat ook ergens (6: 6 v.v.) de eigenwillig
godsdienstige mens aan het woord- komen: 'Waarmee zal ik
de HERE tegemoet treden en mij buigen voor God in den
hoge? Zal ik Hem tegemoet treden met brandoffers, mei
éénjarige kalveren? Zal de J-IERE welgevallen hebben aan
duizenden rammen, aan tienduizenden oliebeken? Zal ik
mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding?' Zelfs tot
kinderoffers is de godsdienst, die uit de mensen is, bereid.
Waarom? Omdat dit soort godsdienst van het eigen geweten uitgaat en bewust-onbewust overweegt: als ik God \\'a~.
dan zou ik ze, die mensen!
De godsdienst die uit God is, is heel anders. Dezelfde Micha
brengt hem zo onder woorden: 'Hij heeft u bekendgemaakt,
o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet
anders dan recht te doen_ en getrouwheid lief te hebben ell
ootmoedig te wal1delen met uw God.'
Niet anders dan ... dat is hetzelfde als wat Mozes en Paultl5
;eggen: Nabij u is het woord, vlakbij, voor de hand liggcl~d,
niet te moeilijk voor u, zegt Mozes zelfs (Deu t. 30 : 11). Dienen wij dan een God, die gauw tevreden is en ten behoe\'r
van ons van zijn heiligheid is afgestapt? Nee, maar wij hr·
hoeven met onze godsdienst Gods gunst niet te verdieIlCll.
we mogen beginnen met de schone lei van de vergeving Ollzer zonden.
'Jullie hebben 't maar makkelijk' hoor je daarom ongelo\'igen wel zeggen. Inderdaad. Wij zijn juist in het godsdicnstige bevrijd van de tyrannie der prestatie-drift. Maar om
bedreigt wel het gevaar, dat wij deze vrijheid omzetten in
slordigheid. Nabij ons is het woord! - om het te volbrengeIl,
z.egt Mozes.

GEEN ONDERSCHEID

-----....,.':-,------------------------'-_Want er is ~ee71 onderscheid tllssen Jood r.1I Grir.k.
Immers, CC/I ril dezelfde iJ Hur over a/lr.1I ... UOI1l. In,' 12.

Lezen:
Hand. 2 : 1-13
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In de bovenaangehaalde tekst is sprake \'an de Griek.
Vreemd genoeg 1Il0et u bij dit woord niet enkel clenken aan
een inwoner van wat wij nu kenncn als Griekenland. U
moet weten, dat de hele toenmaals bekende wen:ld don!' dt'
griekse cultuur gestempeld was, zodat alle mcnsen toell tip
de een of andere manicr grieks waren. Behal\'~ dc jndrn.
want als volk der openbaring verzetten die zich tegen de
griekse cultuur. Jood en griek betekent dus zoveel als jooe!
en niet-jood; in Paulus' uitspraak wordt het onclerscheid
tussen het joodse volk en alle geslachten der aarde uitgewi~t.
Toen God Abraham afzonderde uit de volken, had Hij rr
direct bij gezegd, met welk doel Hij dit deecl: in u w'llen
alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dez~
afzondering, waarbinnen het joodse volk ontstond, had du~
geen doel in zichzelf.
Toch kun je niet zeggen, dat naarmate I.~raUs geschied('nis
voortschreed, deze apartheid haar betekenis verloor ~n steeels
vager omlijnd werd. Het tegendeel is het geval. 0111 ern
voorbeeld te noemen: toen Israël uit Egypte trok, sloten
vele niet-Israëlieten zich bij hcn aan (Ex. 12: :Hl: l\'lIlll.
11 : 4-). Maar toell het volk uil Babel terllgkt:crdc, wi\'t'rd"
het alle vrcemde bestanddelen nauwkeurig lIit (Ezra ~) : I (J,
Neh. 13 : 23 v.v.).
Daar kwam nog bij, dat de Here God Zelf hillnen hct volk
de cirkels van zijn keuze steeds nauwer trok. Eerst was l1(·t
het nageslacht van Abraham, vervolgens de stam va n .I"da,
toen, binnen deze stam het huis van David en len laatste in
dit huis cIe zoon van Daviel. Het leek cr niel op. dat Israi:b
geschiedenis als een rivier met een brede delta uill11nndde in
de wereldgeschiedenis, om daar zegenend op in te \\'nkcn.
Israël kon dan ook niet vanwege de inklevendc eigenschappen van het jood-zijn tot een zegen voor de volken wordcn.
Het joods-aparte had God nodig als werkplaa ts 0111 ;lIs in
het verborgene aan zijn Messias-der-volkt:n te arheidell.
Maar toen deze 'klaar' was, had de apartheid haar hoordbetekenis verloren en kon het heil uiig-aan, lTr~t tot dl'
jood en ook tot cle griek. Historisch bleef ell blijrt er een
voorrang, maar niet zo, dat God voor de joden rij keI' zou
zijn dan voor cic niet-joden. Hij is rijk voor allen, die r km
in Christus aanroepen. Want: al wie de naam \'a n de I leer
aanroept, zal behouden worden. Niets minder.

ISRAËLS ONGELOOF NIE~C) VERONTSCHULDIGEN

'.,I PAULUS IS ZELF EEN ISRAËLIET

Ik vraag dall: God heeft zUn volk toch "il.'/ liI'I'S/O/I·Il.)
Volstrekt niet! Ik bell immers zelf eell Isradie/ .. ,
Rom. 11: 1.

lvIaar van Israeï zegt hij: de ganse dag heb Ik mijn hal/dell
uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegellsjJrekend volk.
Rom. 10: 21.
Lezen:

Matth. 15: 21-28
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Als het geloof uit het horen is en het horen door het woord
van Christus, zoals Paulus in dit gedeelte zegt (vs 17), kan
de vraag gesteld worden, of Israëls ongeloof niet te wijten i~
aan nalatigheid van Christus of van zijn apostelen. Is het
heilswoord aan Israël wel ten gehore gebracht? Jazeker,
Israël heeft gebaad in het zonlicht van het evangelie. Denk
aan de intensieve verkondigingswerkzaamheid van de Heer
en van zijn apostelen in Palestina. Zelfs de joden\'an de
verre diaspora hebben ervan kunnen genieten, want 'o\'('r
de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot het einde d(!r
aarde .hun woorden'. In dit aangehaalde woord wordt \'all
de zendingsreizen van Paulus en van de anderen gewag gemaakt met woorden, die aan psalm 19 ontleend zijn. Prachtig! Zo liefelijk zijn nu de voeten van hen, die een goed,'
boodschap brengen, dat hun prediking vergeleken wordt
met de sprake van het uitspansel! De hemelkoepel zelf is
voor Israël het ,klankbord van de evangelieprediking geweest. Of zij het gehoord hebben!
Maar heeft Israël het dan niet verstaan? "Vas het te moeilijk? Ach, let eens op de christenen van Paulus' dagen, Die
van Corinthe, bijvoorbeeld: niet vele wijzen naar het \'lees.
zegt Paulus ervan. Ongeletterd, onverstandig volk, het was
niet eens een volk, zoals het joodse, met een traditie van h('t
woord en van het onderwijs in het ·woord. Toch gingen deze mensen de joden vóór. Zelfs zij, die God niet zochten en
die naar Hem niet vroegen, hebben Hem gevonden, tot heschaming van de joden, die zich voor de God-zoekers bij uitnemendheid hielden.
Nee, de joden van Paulus' dagen zijn niet te verontschuldigen. Het zat bij hen op onwil vast. Zoals cle HERE door
Jesaja al zei: de ganse dag heb Ik mijn handen uitgestrekt
naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Of zoals Jt:zus zei: Jeruzalem, Jeruzalem ... hoe dikwijls heb Ik uw
kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, maar gij bebt niet gewild.
Maar moet de Heiland van het christenvolk in Europa lIiet
hetzelfde zeggen? Zijn wij te verontschuldigen?

Lezen:
Gen. 29 : 31-35
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Het einde van Rom. 10 vomll het dieptepuIlt van het gedeelte, waarin Paulus over Israël schrijft. Er is dan ()uk eell
geschrokken toon te beluisteren in de vraag waanllce het
elfde hoofdstuk begint: God heeft zijn volk toch niet \Trstoten? Daar heeft het namelijk alle schijn van, als we zo
lezen: de ganse dag heb Ik mijn handen uitgestrekt lIaar eell
ongehoorzaam en tegensprekend volk (10 : 21).
Maar Paulus ontkent het toch ten sterkste. Volstrekt ni(~t,
zegt hij. En in vs. 2: God heeft zijn volk niet verstoten, dat
Hij tevoren gekend heeft. Met deze laatste woorden roept
hij de keten des heils in de herinnering, waarover het in
hfst. 8: 29 en 30 ging: tevoren gekend... tevoren bestemd ... geroepen ... gerechtvaardigd ... verheerlijkt. Het
is onmogelijk, zo wil Paulus zeggen, dat God de gulden keten van het heil op Israël heeft laten stukbreken.
Ten bewijze hiervan wijst de apostel dan op zichzelf: ik bell
zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de
stam Benjamin. Voor ons besef is dit geen sterk argument:
wat betekent nu één persoon op een heel volk? Inderdaad
laat het vervolg zien, dat Paulus ook zelf met dit elle voorbeeld niet volstaat. Toch is het goed, erop te letlell dal l';llllus weliswaar een eenling, maar dan toch een sterk gekwalificeerde eenling is. Als apostel der heidenen is hij \'oor alle
geslachten der aarde tot een zegen geweest - hetgeen precies Israëls bestemming was! Paulus, dat blijkt op Illeer
plaatsen in zijn brieven, heeft eèn zeer sterk aposlolisch zelfbewustzijn gehad. Enerzijds wist hij van zij nonwaarde _...
'voornaamste der zondaars' - maar anclerzijds van zijll
waarde - 'door de genade Gods ben ik, wat ik ben.'
Laten wij van Paulus leren, de christenen \lit de jodell niet
alleen te tellen, maar ook te wegen. Soms is hUil gelal 0111gekeerd evenredig aan hun invloed. I-fet Nieuwe Testament
heeft nog zo'n voorbeeld van een eenling, die van hel \'nlk
Israël een hele stam vertegenwoordigt: 1\nll<1, een profeles.
een doch ter van Phánuel, ui t de stam Aser (L\lc. 2 : :Hi \'. \'. 'I.
Zij loofde God, staat er, en dat is precies wa I het woord
jood betekent: Godlover - om Jezus' wil.

__________D_E__Z_EV_E_N__D_U_IZ_E_N_D____~(\~~----------------

'.HET POSITIEVE VAN ISRAËLS VAL

... Door hUI! val is het heil tot de Ireidellell gl'i":OIll':1I ...
Rom. 11 " 11.

Maar wat zegt de godsspraak tot hem? Ik heb Mij
zevenduizcnd man doen overblijven, die hun knie voor
Baäl niet hebben gebogen. Rom. 11 " 4:
Lezen:
1 Kon. 19: 9-18

Paulus heeft niet, zoals eertijds Elia, gemeend, dat hij van
zijn volk alleen was overgebleven als gelovig dienaar van
zijn Heer. Toen Elia dat dacht en voor God uitsprak, kreeg
hij de godsspraak omtrent de zevenduizend, die hun knie
voor Baiil niet gebogen hadden. Paulus heeft deze godsspraak niet opnieuw uit de hemel nodig; hij komt er zelf
mee naar voren en past haar toe op zijn eigen tijd: zo is cr
dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten
naar de verkiezing der genade.
Zevenduizend is overigens een getal, dat niet alleen een hoeveelheid, maar ook een hoedanigheid aanduidt. Het is het
getal van Gods volheid, mogen we zeggen. Toch spreekt
Paulus niet van de volheid, naar het schijnt, maar van het
overblijfsel naar de verkiezing der genade. Tegen de achtergrond van al het voorgaande in deze hoofdstukken kunnen
we daar de. volgende uitleg aan geven.
Als God te werk gaat, zoals Hij in het begin van Tsraëls geschiedenis te werk is gegaan, namelijk verkiezend, waarbij
Hij geen menselijke verdienste, maar enkel zijn vrije genade
laat gelden - dan zijn cr uitvallers, zoals Ezau, die dit verkiezend handelen niet 'nemen'. Steeds zien we dit opnieuw,
want de draad van deze verkiezing loopt door heel Israëls
geschiedenis heen: Jozef, David, Christus. Telkens vindt hun
verkiezing felle bestrijding, maar telkens ook groepeert zich
het wáre Israël rondom deze verkorenen: ziehier, Ik en dc
kinderen, die Gij mij gegeven hebt (Jes. 8: 16-18; Hebr.
2 : 13). Samen vormen zij de rest. Doordat Goc! genadig
kiezend te werk gaat, kan het niet anders of het loopt voor
Israël op dit overblijfsel uit.
Toch kan deze rest tegelijk 'geheel Israël' helen. Zoals wc
dan ook bij de profeet Micha lezen (2 : 12): Voorzeker zal
Ik u, 0 Jakob, gans verzamelen, voorzeker zal Ik Israëls
overblijfsel vergaderen. Ook Jeremia zegt (31 : 7): De HERE heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël. En zo
bevreemdt het niet, dat deze rest, dit overblijfsel, in elr
Schrift met het getal zevenduizend aangeduid kan worden.
Het is het ganse Israël, dat zalig wordt. Iedere jood, dil'
Gods verkiezing der genade 'neemt', mag ertoe behoren.

Lezen:
Hand. 13 : 38-49
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Verreweg het grootste deel van het joodse volk lIil PallhlS'
dagen heeft in Jezus de Jvressias niet begroet. l1t:t zijn cr
maar weinigen, die tot dc christelijke gemeente: behoren. Zij
vormen het uitverkoren deel en de overigen zijn verharel.
Valt er nu van die: 'overigen' niets meer te zeggeIl ? Is lJlet
het woord 'val' het laatste woord over hen gezegd? ])a t hedoelt Paulus te vragen met de woorden: zijn zij toch niet zo
gestruikeld, dat ze wel vallen moesten?
Nee, ook met die overigen, die overgrote meerderheid der
joden, die de Christus hebben afgewezen, blijft God zich 1)(:moeien en deze bemoeienis gaat zover clat zelfs hun val een
positieve betekenis krijgt in het heilsplan vall Gocl: cloor hlln
val is het heil tot de heidenen gekomen. In het bock Handelingen kunnen we zien, hoe elat in z'n werk is gegaan. Tc
Antiochië in Pisidië predikte Paulus het evangelie in cle synagoge. Hij kreeg het verzoek, deze prediking op de \'01gende sabbat te herhalen. Maar toen kwam bijna de gehele
stad bijeen om het woord Goels te horen. 'Doch toen cic
joden de schare zagen, werelen zij vervuld md nijd en spraken, lasterende, tegen hetgeen doOl' Paulus gezegd werd.
Maar Paulus ell llarnabas zeiden vrijllloedig: het \\'as nodig, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch
nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waarelig
keurt, zie nu wenden wij ons tot de heidenen. V/ant zo heeft
ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der h('idenen, opdat gij tot heil zouclt zijn tot aan het uiterste der
aarde' (Hand. 13 : 45-47).
Men moet wel van een groot optimisme vervuld zijn ani, dit
lezende, in Israëls weigering om te geloven nog iets positicf~
te ontdekken en te zeggen, zoals Paulus doet, elat cJóór hun
val het heil tot cle heidenen is gekomen. Alsof hun ebt heil
niet bereikt zou hebben, als Israël staande gr:bleven was.
Natuurlijk is dit laatste Paulus' bedoeling niet. Hij wil alleen maar laten zien, dat God, toen Hij het heil dat Hij in
Tsraël gewrocht had, t'ot de volkeren wilde doen lIitgaan.
daarbij ook van het ongehoorzame Tsraël nog gebrIlik 111aakte. Het verharde deel van Isra(!1 is wel gevallen, lIlaar llt't is
niet buiten het heilsplan gevallen. Hel is 0115 daarom vel'boelen, het verharde deel van Israël af te schrijven.

o'i

','
TYPISCH PAULUS!

;'j ,_ _ _ _ _ _ _ __

,PAULUS, DE APOSTEL DER HEIDENEN
,

~r

Betekent lilt hun val rijkdom 'uóor de wereld en hun tekort
rijkdom voor de he,idenen, hoeveel te meer hun volheid!
Rom. 11 : 12.
Lezen:

2 Petr, 3: "-'8
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Het eerste, dat in het aangehaalde Schriftwoord opvalt, is
de moeilijkheid van zegging. Het is voor ons een troost te
weten, dat niemand minder dan Petrus dit ook al bij Paulu5
opgemcrkt heeft (2 Petr. 3 : 16), De moeilijkheid is hier gelegen in de \Voorden: 'tekort' en 'volheid'; Paulus' zegswijze is haast te beknopt om begrepen te worden.
Toch is er wel uit te komen, dank zij die eerste zin:' de val
der joden betekent rijkdom voor dc wereld. Dat is dezclfde
gedachte, als die ons een overweging eerder bezig hield. Van
ongeveer gelijke betekenis is dc zin, dat hun tekort rijkdom
voor de, heidenen is. Tekort duidt op het feit, dat maar zo
weinig, te weinig, joden christen zijn geworden. Omdat het
overgrote deel zich tegenover het evangelie verhardde. Het
feit van die verharding heeft God gebruikt om dc heidenen
in de rijkdom van het heil in Christus te laten delen. Aan
het nare van dit tekort zat dus al dit positieve.
Maar dit positieve kan natuurlijk niet minder, alleen maar
meer worden, als de joden hun tekort gaan aanvullen en
door bekeringen tot hun eigen volheid komen. Dat zict Paulus nict massaal voor zich, zoals het woordje 'volheid' mis·
schien zou doen vcrmoeden. Even vcrdcrop i ml11crs (vs I'~)
spreckt hij van zijn eigen inspanning om enigen uit hen tI'
behouden. Ook in de bekering van die 'enigen' komt het
bij hen van tekort tot volheid. Deze twee woorden zijn du~
niet absoluut bedoeld, maar staan in onderlinge betrekking,
Toch schrcef ik niet alleen vanwege de moeilijkheid van uitdrukken 'typisch Paulus' boven dit stukje. Dat had nog een
andere, belangrijker reden. De zaak blijft bij de apostel zo
heerlijk open liggen. Als wij in dit gedeelte lezen, dat het
uitverkoren deel het verkregen heeft, en. dat de overigen
verhard zijn (vs 7), en als we dan bovendien in vs 15 het
woord 'verwerping' gebruikt zien voor die verharden, dan
hebben we voor ons besef te maken met een gesloten situatie; verkiezing en verwerping zijn voor ons definitieve, afsluitende woorden. Dat is bij Paulus duidelijk anders. Bij hem is
er de beweeglijkheid waardoor het binnen het joodse volk
van verwerping tot aanneming kan komen, van tekort tot
volheid. Daarbij denkt hij meer in enkelingen dan in massaliteiten. Hij is met de engelen in de hemel al blij over telkens één zondaar, die zich bckeert en acht het de kroon op
zijn apostolische bediening als hij er enigen uit hen behouden mag (vs 14).

Lezen:
Jes, 49 : '-7
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juiJt omdat ik ajlOJtel der heidenen bell, (/(,'111 ik dil (It~
hcalijklteid van mijn bcdiening, dat ik zo lIlogdijk dl'
n~ijver van mijn vlces cn bloed mocht ojHtJekkclI eH cnigen
mt hen behouden. Rom. 11 : 13, 14.
•••

Men beweert wel ee'ns, dat de gang van het e\'angelie naar
dc volkeren Gods omweg is om in hct laat~t der geschiedenis weer bij Israël uit tc komen. Dit betekent, dat cic gehele
geschicdenis van Europa (om clat nu allcen Jllaal' te nelllen)
intermezzo is cn thuishoort in de kleine !cttertjes \,111 het
handboek der gcschiedenis van Israël.
Dit is een onaanvaardbare gedachtc. In plaats clat Goel hI'aëls afzondering gebntikt heeft tot zcgen voor alle geslarhten des aardbodems - het gcslacht van Abraham niet uitgezonderd! - zou God de volken gebruiken 0111 Israt:ls aparthcid te bevestigcn en te benadrukken? Dit is je reinste
apartheidsthcologie!
Ook verdwijnt zo cle climax uit Gods hcilsplan, Jesaja
spreekt daarvan in hct tweede lied over de knecht des HEREN (49 : 6): Het is tc gering, clat gij Ivlij tot ecn knech t
zoudt zijn, om de stammcn van Jakob wcder op te richten en
de bewaarden van Israël terug te brengcn; 1k stel ti tot eell
licht der volken, opdat mijn hcil reikc tol hel einde cler
aarde.
'
Paulus heeft deze profetie op zichzelf toc'g('past (I-land. 1:1 :
4-7) en in hct verlengdc hiervan ligt het, clat hij zich apostel der hcidencn noemt. \Vel is hij in zijn hciden-apostolaat
Israël stecds op het oog blijven houden. Hij verwachtte, hij
hoopte, dat hij door de toebrenging der volken zijn stamverwanten tot jaloersheid zou brengen en cr cnigen uit hen
zou behoudcn. Dat zou voor hcm de heerlijkheid van ziin
bediening zijn, de kroon op zijll evangelie-verkondigillg 0;1der de volkcn.
'
Aanvankelijk wendde Paullls, in elke plaats waal' hij k\\'alll,
zich het ecrst tot dc synagoge. Later horen we claar niet
meer zo van en is hij op de indirecte bearheidillg o\'crgestapt: cle ijver in de hcidenzending was zijll joclcnzencling.
Maar dat betekent zckel' niet, dat bekeerlingen lIit dl' \'01ken alleen maar betekenis voor hem hadden \'oorwvel' zii
van invloed waren op Israël. Nog afgezien daarvan warelI z;~
voor hem van waarde.
Wel kunnen wij van dc apostel der heidenen l('n'l1 onl hij de
verbreiding van hct cvangelie in de wereld lJiddencl lt· ()~'('r
wegen wat voor effcct dat op Israël kan hclJhcn.

ISRAËLS AANNEMING: L~rl:'~ UIT DE DODEN

... illdien hun verwerping ~a/verzoening der wereld is, wat
zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de
dodelI? Rom. 11 " 15.
Lezen:
10 : 1'-20

~UC.

Het is nu wel duidelijk, wat wij onder Israëls aanneming
hebben te verstaan: de heel de geschiedenis doorgaande toebrenging van Israëlieten tot de gemeente, die zalig wordt.
Daartegenover staat hun verwerping, welke in het voorgaande w.erd aangeduid met de woorden 'verharding', 'val'
en 'tekort'.
Indien nu de verwerping der joden de verzoening der wereld is, wat zal dan hun aanneming anders wezen dan leven
uit de doden? Het is duidelijk, dat er een climax in deze
redenering zit. Maar welke climax?
Leven uit de doden is opgevat als aanduiding van het einde
der geschiedenis: de opstanding uit de doden. Men leest dan
in deze woorden een profetie van een eind tijdelijke aanneming van Israël, die direct aan het wereicIeinde voorargaat. Deze aanneming is dan het gebeuren, dat de opstanding der doden inluidt.
Het is duidelijk, dat men bij leven uit de doden zoekt naar
een gebeurtenis die de verzoening der wereld overtreft. Anders gaat de climax verloren. En alleen de opstanding der
doden in het einde is in staat de verzoening der wereld te
overtreffen.
Is dat wel zo? Wat betekent verzoening der wereld? Zeker,
als dat wil zeggen, dat de wereldbewoners door een persoonlijk geloof deel hebben aan het verzoenend werk van
Jezus Christus, dan zal het moeilijk zijn, iets te vinden dat
dit overtreft en komen we als vanzelf bij de voleinding terecht. Maar verzoening der wereld kan oo.k meer objectief
betekenen, dat vanwege het volbrachte werk van Jezus Christus het evangelie der verzoening in de wereld gepredikt kan
worden en wordt, nog afgezien van de rea~ties der wereld.
In dat geval kunnen wij met het leven uit de doden meer
kanten uit en zou het wel eens gewoon - nou ja, gewoon kunnen betekenen, dat de gelovig wordende joden door hun
aanneming overgaan van de dood tot het leven. Is dat wcl
een climax ten opzichte van de verzoening der wereld? .la.
dat laatste is wel een zeer verstrekkend gebeuren, maar persoonlijke behoudenis is het hoogste! De Heiland zei: Verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekencI in
de hemelen. Bij alle heilshistorische vergezichten van deze
hoofdstukken een woord om te onthouden.

DE OLIJFBOOM EN ZIJN TAKKEN

-------~j-----------------------------------------------------Want indien gij uit de wilde olijl, waarloc gij /laar I/W
natuur behoort, wegRekallt en tegen uw 71alllllr 011 de edele
olUI geënt zijt, hoeveel te meer zullen dczel1, 71aar hllll
natuur, 011 hun eigen olUI geënt worden. Rom. // " 24.

Lezen:
Psalm 80
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Het schijnt wel voor te komen, dal men bij het enten met
iets tams begint, met iets wilds verder gaat en met iets ta I11S
eindigt. Men wil Paulus' beeldspraak dan zo o\'t~rbrcngcn,
dat God met Israël begonnen is, met cle heidenen is \'Crcler gegaan, om ten slotte weer met Israël te eindigen. Torh
geloof ik, dat men zo het beeld overvraagt.
Paulus zal met zijn beeldspraak tweeërlei bedoelen te zeggen. In de eerste pbats wil hij ons, christenen uit de volken,
bescheidenheid en erkentelijkheid bijbrengen tegenover Israël. Immers, niet wij dragen de wortel, maar de wortel de stam, Israël - draagt ons. Wij zijn er van buitenaf bij
gekomen, zoals een wilde loot van buitenaf op een bestaande
olijrstam wordt geënt. Ook al is het zo, dat God natuurlijke
takken heeft weggebroken om plaats te maken voor ons, dit geeft ons niet het recht, ons t,egeliover die takken, laat
staan tegenover de stam, te verheffen. v\Tij moeten niet hoogmoedig zijn, maar veeleer vrezen, want ook wij kunnen weggebroken worden.
Vervolgens wil Paulus met clit beelel van wortel (stam) ell
takken laten zien, dat ook cle weggebroken takken naar hlln
natuur nog bij de stam behoren, zodat we niet al te vreemd
moeten opkijken, als de hemelse landman het wegbreken
ongedaan maakt en de natuurlijke takken weer terugzet
op de wortel. Daar kan niemand iets tegennatuurlijks of
onwaarschijnlijks in zien, integendeel.
Het beeld van cle olijfboom geeft bovendien nog een zichtbare gestalte aan Paulus' bekende woord: eerst dc jood ell
ook de griek. Dit motto is werkelijk een kunstspreuk. Paulus formuleert niet: éérst de jood en dán de griek: twee achtereenvolgende fasen van de kerk uit de joden en de kerk
lIit de volken. Paulus formuleert ook niet: zowèl d{~ jood
als óók de griek: een onhistorisch-gelijkwaardig Ilá;lst elkaar
bestaan van jood en griek in cle ene kerk. Maar hij smeedt
uit de twee genoemde spreuken een mengvorm: ('erst de
jood en ook de griek. In het beeld van de olijrhoolll met cle
natuurlijke takken en cle daarop geënte loten, de gemengcle
kruin dus, zien wij dat vóór ons: de gemeente lIit Israël,
opgevolgd door de gemeente bestaande uil joden en heidenen.

WEES NIET HOOGMOEDIG'IL....:...'A_R_V_R_EE_S_'_ _ _ _ __
Wees niet hoogmoedig, maar vrees!

---,

Rom. 11 : 20.

EN ALDUS ZAL GANS

--

ISRA~L

BEHOUDEN WORDEN

J. - -------~~~~..:...:.:.~:..::.:.:..-... dit geheitnclliJ: eell gedeeltelijke verh<1rdillg is over

Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen bi7lfll'n
gaat ell aldus zal gans Israël behouden worden. Rom.

11 : 25, 26.
Lezen:
Luc. 23 : 33-43

Het is niet overbodig, nog afzonderlijk en opzettelijk stil
te staan bij dit apostolisch vem1aan. Dat zal wel moeilijk
anders kunnen dan bij wijze van schuldbelijdenis. Want
zijn wij tegenover Israël soms niet hoogmoedig geweest?
Wij wisten zo precies te zeggen, dat alles wat Israd aan
leed overkwam, een goddelijke straf was op zijn ongeloof.
Zeiden we dat niet te lichtvaardig? En als we gelijk hadden, wie had ons gerechtigd om als Gods strafvoltrekkers
op te treden? Ik bedoel hiermee niet te zeggen, dat al wat
HitIer en de zijnen deden op rekening van de kerk g~
schreven kan worden, maar alle europese jodenvervolgers
hebben de eeuwen door wel heel wat in de kerk kunnen
opsteken en soms vervolgde de kerk inderdaad rechtstreeks.
Sedert het einde van de tweede wereldoorlog is de beschamll1g hierover in de kerken van Europa groot en dat is
goed.
Toch dreigt een reactie-houding, die niet goed is. Dat
men mèt de hoogmoed ook elke pretentie tegenover Israi:J
laat vallen; dat men als gemeente, bestaande uit joelen ell
heidenen, .niet meer met Paulus durft zeggen: ''''ant wij
zijn e1e besnijdenis, wij, die door de Geest Gods Hem dicnen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vcrtrouwen (Philip. 3 : 3). In plaats daarvan hoor je zeggen.
dat Israël gelijkgerechtigde gesprekspartner van de gemccntc is en dat we samcn op zock zijn naar de messiaanse
gestalte, die tussen ons in ligt.
De kcrk schijnt meer het oordeel van Israël dan van God
te vrezen. Maar dat bedoelt Paulus niet, als hij zegt: Wees
niet hoogmoedig, maar vrees! Wij dienen de joden er niet
mee, als wij tegenover hen het evangelie verzwijgen, want
zonder evangelie kan Israël, als het sterk wordt, gemakkelijk van vervolgde tot vervolger worden. Laten we niet
vergeten (en het word t vandaag haast algemeen vergeten !'i
dat Israël dit in de nieuwtestamentische tijd tegenover e11·
christenen ook geweest is (1 Thess. 2 : 15).
De geschiedenis wijst uit, dat wij beiden moordenaars zijn.
Toch was het niet fout van de ene moordenaar aan het
kruis, dat hij zijn maat verwees naar de Man, die in het
midden hing.

Lezen:
Openb. 7
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Natuurlijk ben ik ervan op de hoogte, dat dit Schriftwoord
wordt uitgelegd als ecn duidelijke en rcchtstreckse voorzegging van cen volksbckcring onder dc joden in het cindc van dc tijd. De gcdecl telijke verharding over Israël
wordt gesteld tegenover de behoudenis van gans Israël en
het keerpunt is het 'totdat' van het binnen gegaan zijn
van de volheid der hcidenen.
Toch moeten wc zcggen, dat deze verw~chting dan wel erg
onvoorbcrcid Paulus' gcdachtengang-tot-dusvcr komt binnenrollen. Eerder immcrs is het gedceltelijke van Israëls
ve~harding in vcrband gcbracht met hct binnengaan der
heldencn, waardoor Israël jaloers gemaakt werd en SOI11migen uit hen behouden werden (vss 11 en 14). Deze enkelingen wcrden in vers 12 Israëls volheid gcnoemd, wat
goede aansluiting geeft op het gans Israël van onze tekst.
Hoe moetcn we ons trouwcns dic behoudenis van gans
Israël na het binncngaan van de volheid der heidenen voor~tcllcn? Da~ zal dan niet mcer kunnen gcschieden via de
plocrs-makll1g, want de volheid der heidenen is dan immcrs
al binncngcgaan. Dic massabekcring komt historisch in de
lucht te hangcn, omdat cr strikt gcnomcn gecn hciden is
overgeblcvcn om Israël jaloers te maken. Uit Paulus' schrijven krijg ik de indruk, dat er in het heilsplan van God ecn
ondcrling stcrkc afhankclijkheidsrelatie bestaat tussen Israël cn de volken. Maar maàkt het schcrp afgrenzcndc 'totdat' daar gcen cindc aan?
Wordt in dit tekstwoord niet gcwoon mct andcrc woordcn
gezegd, wat door het hcle hoofdstuk hecn al gczcgd werd?
We leven nu in de laatstc bedeling, waarin de volhcid der
hcidencn binncngaat. Wc moeten bij volhcid niet denken
aan een massaliteit-ineens, maar evenals in vs 12, aan de
succcsssicve toebrenging, de geschiedenis door, van dic heidenen, die God de Herc voor de zaligheid bcstemd heeft.
Deze toebrenging der heidenen ·hceft nu ccn zodanig effcct
op Israël, dat, cvcnzo voor de duur dcr gcschicdcnis, de
verharding over Israël gcdccltelijk is. En zó, aldus, komt dc
Herc God mct Israël tot zijn doel, Zijn volheid: hct ganse
Israël der vcrkiczing wordt rcst-gewijs behouden.
Maar als dit toch al in het voorgaande stond, waarom
noemt Paulus hct dan cen geheimenis? Daarovcr een volgende ovcrdenking.

HET GEHEIMENIS TEN AAN"IEN VAN ISRAËL

DE VERLOSSER ZAL UIT SION KOMEN

... dit geheimenis: een
verharding is over
Israël gekomen} totdat de volheid der heidenen
binnengaat en aldus zal gans Israël behouden
worden. Rom. 11 : 25, 26.

... gelijk geschreven staat: de Verlosser zal uit Sioll
komen. Hij zal de goddeloosheden van Jakob wegllemelr.
Rom. 11 :26.

gede~;lijke

L"zen:
hs. 48: 1-11
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Als Paulus het feit, dat er de geschiedenis door slechts
een gedeeltelijke verharding over Israël zal zijn, een geheimenis noemt, heeft dat voor ons nauwelijks iets opwindends en we vragen: is dat alles?
Misschien kan een bijbelse doorlichting van het woord
'geheimenis' ons helpen Paulus beter te verstaan. We moeten daarvoor terug naar Mozes, die in het laatst van het
boek Deuteronomium Israël zeer ernstig waarschuwt voor
de verbonds-vloek, die hierin bestaat, dat de HERE Israël
in toorn en grimmigheid en grote verbolgenheid uit zijn
land rukt en wegslingert naar een ander land. Dit betekent
het einde van het verbond. Mozes voorziet, nadat hij dit
gezegd heeft, een vraag: kan het verbond wel eindigen, Mozes, als Gods eigen naam er toch aan verbonden is? Daarop
antwoordend, zegt Mozes' (Deut. 29: 29): de verborgen
dingen zijn voor de Here onze God, maar de. geopenbaarde
zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat we al de
woorden dezer wet volbrengen. Israël mag niet buiten de
vreze Gods om over deze mogelijkheid van verbondsvoortzetting-ondanks-alles speculeren. I-Iet zijn verborgen dingen.
In de ballingschap-situatie, waarin het verbond geëindigd
lijkt vanwege Gods ingetreden verbondswraak, mag echter
Jesaja hierop terugkomen: van nu aan doe Ik u nieuwe
dingen horen, verborgenheden, die gij niet wist (48: 6).
Bedoeld is het verrassende, onverdiende herbegin voor
Israël vanuit Babel. De verborgen dingen, die tot dus\'er
voor de Here waren, werden nu openbaar.
Paulus bedoelt met het geheimenis eveneens, dat, wonder·
lijk genoeg, Gods geduld met Israël nog niet ten einde is,
zelfs niet, nadat het volk Jezus Christus afgewezen heeft
en dus alle termen voor de definitieve verbondswraak
aanwezig zijn. Er is, ook in Paulus' dagen, toch nog een
vervolg, doorgaand zelfs tot aan het einde van de geschiedenis. Dat is, gezien de ernst van de verbondsdreiging.
zeker geen vanzelfsprekende zaak. Paulus noemt dat eell
geheimenis, een verborgenheid, omdat hij hier stuit op het
raadsel van Gods vergevende liefde.
Hebben wij het ook wel eens een geheimenis gevonden.
. dat de kerk er nog steeds is? Ondanks alles? Of vinden
wij het vanzelfsprekend dat de kandelaar van het woord
nog steeds niet uit Europa, uit ons land weggenomen is?

Lezen:
Jes. 59
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Wat is eigenlijk de kracht van dit Schriftbewijs bij Paulus.
Bevestigt hij hiermee inderdaad wat velen in het voorafgaande vers lezen over de behoudenis van gans Israël?
Moeten wij de woorden zo pressen, dat de komende Verlosser volgens de profeet van heel Jakob de overtredingen
zal afwenden?
Als we de verwijzing naslaan, blijkt iets anders. We lezen
in Jes. 59: 20: Maar als Verlosser komt Hij (de Here)
voor Sion en voor wie zich in Jakob van overtredingen
bekeren. Paulus heeft bij zijn aanhaling van dit woord er
nogal wat aan veranderd, maar daarover niet. \\'aar ik
op wil wijzen is, dat de profeet in Jakob een onderscheiding aanbrengt. De verlossing komt niet voor Jakob in
zijn geheel, maar voor een gekwalificeerd deel: degenen
namelijk die zich in Jakob van overtredingen bekeren. Het
is blijkbaar niet alles Jakob wat zich in Jakob bevindt,
kunnen we met woorden, aan Paulus ontleend, zeggen.
Dat wijst in een andere richting dan waarin bij dit woord
meestal gedacht wordt.
Maar wat is dan de zin van de aanhaling? Mij dunkt deze,
dat cIc Here God, die Zijn Verlosser uit Sion heeft doen
voortkomen, niet zal gedogen, dat Jakob nu helemaal buiten de verlossing zal komen te staan. Israël is weliswaar
het volk van de grote verbonds-ongehoorlaamheid. rvbar
Israël is toch ook het volk dat voor God een bepaald \\'erk
gedaan heeft: het voortbrengen van de Messias naar het
vlees. Dat vergeet God niet; dat beloont Hij voorgoed,
'uit genade', zoals Hij - de gedachte kom je bij cIc profeten nogal eens tegen - volkeren die iets voor Hem gedaan hebben, beloont. Zie bijvoorbeeld Ez. 29 : 20.
De Verlosser zal uit Sion komen en Hij zal de ongerechtigheden van Jakob afwenden - het zou ergens ongerijmd, bijbels ongerijmd zijn, als we wèl moesten zeggen:
de zaligheid is llil de joden, maar niet: de zaligheid i~
vóór dc joden. Daarom waakt God de geschiedenis door
over Israëls identiteit, om er steeds uit dat Tsraiq tot Zijn
heil te roepen en de t rouw tegenover zijn ollde volk te
bewaren. In deze zin bevestigt het profetische ~chrift\\'()ord
wat Paulus even eerder onder woorden bracht, dat het
ganse Israël van Gods verkiezing de geschiedenis door
rest-gewijs behouden wordt.

~DEN OM UWEN~IL
Ü
ZlJ zlJn naar het evangelte viJanden om uwentwzl ...

Lezen:

Matth. 21 : 33-"16

N~A~ HET EVANGELIE .VI

NAAR DE VERKIEZING GELIEFDEN OM DER VADEREN WIL

Rom. 11 : 28.

. .. /laar dc verkiezing zUn Z!j geliefden om der vaderl'lI
wil. Rom. II : 28.

Het valt op, hoe genuanceerd Paulus zich hier uitdmkt.
Na alles wat hij in het voorgaande gezegd heeft, beziet hij
Israël onder een dubbel gezichtspunt. Het ene gezichtspunt is, dat God tegen hen is vanwege hun overwegende
houding tegenover het evangelie. Het andere gezichtspunt
is, dat God vóór hen is, omdat zij kinderen zijn van de
vaders, die Hij heeft uitverkoren.
Als er staat, dat zij vijanden zijn, is niet de eigenlijke bedoeling dat zij zich vijandig gedragen. Dat mag waar zijn,
maar de apostel bedoelt te zeggen, dat God zelf zich vijandig tegenover hen opstelt, vanwege de houding van ongeloof,
die zij tegenover het evangelie aangenomen hebben. Go~1
bejegent ze deswege als vijanden, 'om uwentwil', dat Wil
zeggen: God stoot ze van zich om zo plaats te maken voor
de takken van de wilde olijfboom, de christenen uit de volken.
Hoe reëel Paulus Gods vijandschap tegen het joodse volk
ziet, moge blijken uit een gedeelte van één der brieven van
Paulus, dat merkwaardigerwijs zelden ter sprake komt.
als het er om gaat, Paulus' oordeel over de joden samen
te vatten. Ik bedoel 1 Thess. 2: 14-16: Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in
Christus Jezus, die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfd.~
hebt te verduren gehad van uw eigen volksgenoten, als ZIJ
van de joden die zelfs de Here Jezus en de profeten gedood en ons' tot het uiterste vervolgd hebben, die Gade
niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons
verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud,
waardoor zij te allen tijde de maat hunner zonden vol maken. De toorn is over hen gekomen tot het einde.
Definitieve toorn van God over de joden, daar schrikken
we van als we dit lezen. Kegelt dit niet alles omver, wat
Paulus in de bekende hoofdstukken uit de brief aan de
Romeinen aan hoopvols over Israël geschreven heeft?
Nee, we moeten dit zo zien, dat God in deze zijn definitieve toorn over de joden 'aan ontfermen gedenkt', zoals de
profeet Habakuk bidt (3 : 2).
. .
Maar desondanks, wat een zeer ernstig woord! Vergis Ik
mij, als ik zeg, dat wij niet gewend zijn, dit gezichtspunt
in onze overwegingen over Israël te betrekken?

Lezen:

Hand. 3 : 11-26
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Maar nu hct andcre gczichtspunt, dat God voor de joden
is, omdat zij kinderen zijn van de vaders, die I-lij verkoos.
Hij bemint ze, ook al zijn ze merendeels afgehouwen takken van de olijfboom. Dat Israël de geschiedenis door te
midden der volken zijn eigen identiteit heeft weten te bewaren, dat het noch door emancipatie noch door velyolging als volk ten onder is gebracht, is uiteinclelijk aan
deze verkiezende liefde van God toe te schrijvcn. De Here
God houdt het Israël-naar-het-vlees, voor ieder zichtbaar.
in stand, om daaruit het overblijfsel naar de verkiezing
der genade toe te brengen tot de gemeente, die zalig wordt.
Deze gedachte vinden we duidelijk uitgedrukt in Jes- 65 :
8: zo zegt de Here, zoals men, wanneer cr nog sap in een
druiventros gevonden wordt, zegt: verderf hem niet, want er
ligt een zegen in, - zo zal Ik doen terwille van mijn knechten, dat Ik niet alles verderve.
Voor ons als gemeente van Christus betekent dit, dat wij
geheel Israël in onze voorbede voor God brengen en dat
wij het van iedere Israëliet voor mogelijk houden, dat hij
tot de uitverkoren rest behoort. I-Iet is niet aan ons om
binnen Israël te selecteren.
Misschien vindt iemand het wel moeilijk om in zijn houding tegenover Israël aan beide gezichtspunten, die in de
laatste overdenkingen naar voren gekomen zijn, recht te
doen. I-Iet lijkt moeilijk. Maar genuanceerd denken is altijd moeilijk. De vraag is maar, of we zo aan alles recht
doen. En daarop kan het antwoord bevestigend luiden.
Toch kan wat in het denken erg moeilijk is, in het doen
wel eens meevallen. Dat blijkt m.i. uit de prediking van
Petrus op de pinksterdag (Hand. 2 : 38-40). Enerzijds zegt
Petrus: bekeert u en een ieder van u late zich dopen op
de naam van Jezus Christus - en daaruit blijkt, clat de liefde van God tot de joden hoofd voor hoofd uitgaat. En
anderzijds vermaant de apostel: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht - waaruit duidelijk wordt, dat Petrus rekening houdt met Gods toorn over het joodse volk. Als ieder
van hen zich zou bekeren, zou cr geen verkeerd geslacht
meer zijn. Dat zou inderdaad de mooiste oplossing van het
probleem wezen, en bovendien nog een mogelijke ook!

OM ZICH OVER HEN ALLEN TE 0NTFERMEN

·
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,~---------God heeft hen allen onder o\;;./hoorzaamheid besloten om
Zich ovcr hcn allcn te ontfermen.

I_ezen:

Rom. 3: 9-30

Rom. 11 : 32.

Met deze samenvattende zin legt Paulus de laatste hand
aan zijn verhandeling over Israël niet alleen, maar - zoals hier duidelijk blijkt - over Israël en de volken, die hij
steeds in een wederkerige betrekking tot elkaar heeft gesteld. 'Allen' heeft in deze zin de betekenis van 'beide
groepen', zoals uit het direct voorafgaande duidelijk blijkt.
God heeft zowel de joden als de heidenen onder ongehoorzaamheid besloten, om zich over beide groepen tc
ontfermen. De ganse heilsgeschiedenis ligt hier in één zin
samengevat vóór ons.
Zoals het joodse volk door God in het aanzijn geroepen
is om voor alle geslachten der aarde tot een zegen gesteld
te worden, zo is omgekeerd de christelijke gemeente, die
overwegend uit heidenen bestaat, geroepen om voor hraël tot een zegen te zijn. Zo althans is het Gods bedoeling geweest. We moeten helaas wel zeggen, dat deze bedoeling tot dusver verwerkelijkt is, grotendeels ondanb
Israël en grotendeels ondanks de kerk uit de volken. Dit
neemt niet weg, dat dit heilsplan van God er nog steeds i~
en onze roeping is het, ons daarin te laten gebruiken.
Overigens wil ik er ook hier weer op wijzen, dat de chri~
telijke gemeente uit de volken een rol speelt in de ontfermende liefde, die ook nu van Godswege tot Israël uitgaat. Zodat het ook van hieruit niet waarschijnlijk is, dat
ná het ingaan van de volheid der heidenen Israël nog een~
afzonderlijk aan de beurt zou komen. 'Opdat door de u
betoonde ontferming, ook zij thans ontferming zouden
vinden,' schrijft Paulus in vs21 aan de Romeinen. Let op
dat woordje 'thans'; de apostel houdt geen rekening met
een pan-israëlische finale van de geschiedenis.
Dat zou ü'ok een regelrechte apartheids-theologie zijn, en
dat nog wel in het nieuwe testament, waarin het onderscheid der volken, voor wat het geloof betreft, weggenomen is. Ook zonder zo'n theologie is er reden te over, om
ons over Gods 'trouw aan Israël, nooit gekrenkt' te verbazen. En dat wij daarin nu toch een rol mogen spelen!
Door echt en serieus gemeente van Christus te zijn en 7.0
Israël tot jaloersheid te brengen en enigen - mogen het
velen zijn! - uit hen te behouden.
.

I

o DIEPTE VAN

---------,......./ 0

diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods,
hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe
ollnaspeurlijk Zijn wegen! Rom. J 1 : 33.

'I
I

RIJKDOM .. .I
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De rijkdom van deze hoofdstukken ligt inderdaad in de
diepte en niet aan de oppervlakte. En dat ligt ten diepste
niet aan Paulus' diepzinnigheid, maar aan de ondoorgrondelijkheid van Gods beschikkingen en de onnaspeurlijkheid van zijn wegen. Wat heeft de Here God een prachtig heilsplan voor deze wereld bedacht en uitgevoerd en
daarin de jood zowel als de heiden een plaats gegeven!
Daarover na te denken is een wezenlijk onderdeel van het
christelijk geloof. Daarmee mogen we ook gerust onze
hersens wel eens vermoeien. Je krijgt wel eens de indruk,
dat deze voor veel christenen niets met de dienst des Heren uitstaande hebben. We zullen God ook lief hebben
met geheel ons verstand. Als we dan maar, zoals Paulus,
in de lofzang eindigen, want k01\d-verstandelijk zijn deze
hoofdstukken zeker niet.
Het is overigens mijn ervaring, dat deze bekende hoofdstukken uit de brief aan de Romeinen een diepgaande
scholing bevatten in het bijbel-lezen in het algemeen; men
zou het gedeelte haast een hermeneutiek kunnen noemen,
dat wil zeggen, dat je er in leert, hoe heel de Schrift uitgelegd moet worden. Het verschillend uitleggen van deze
hoofdstukken heeft een verschil in omgang met de hele
bijbel tot gevolg. Denk alleen maar aan het vraagstuk van
de onvervulde profetieën.
Voorts: ik heb niets gezegd over de tegenwoordige staat
Israël en hoe onze houding daartegenover moet zijn, Dit
zal door velen voor een groot tekort worden gehouden.
Maar zou er vandaag niet vóór alles behoefte bestaan aan
een geestelijke positiebepaling ten aanzien van Israël deels in Palestina en grotendeels nog steeds (!) in de verstrooiing - , alvorens ons te storten in het onderwerp 'Israël' als politieke actualiteit? De herverzame1ing van Israël
in Palestina verandert m,i. principieel niets aan de houding
die Paulus ons bijbrengt. Wel krijgt alles wat hij schrijft er
een ongewone toespitsing door.
In een tijd, waarin - 0 zo begrijpelijk! - de gemeente
meer jaloers lijkt op Israël dan dat ze omgekeerd Israël
jaloers maakt, heb ik (met Paulus) willen zeggen, hoe, ook
vandaag, onze houding ten opzichte van het volk der joden
behoort te zijn. Enerzijds: 'Werpt uw vrijmoedigheid niet
weg' (Hebr. 10: 35). Anderzijds: 'Wees niet hoogmoedig,
maar vrees' (Rom. 11 : 20).

