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Aanvullende verwerking 

 
Aanvulling bij de casus in schets één: 
Maarten Luther, bij ons bekend als kerkhervormer, had t.o.v. de Joden een visie die niet 
getuigde van een christelijke betrokkenheid bij het volk van Gods verbond. Lees maar 
eens wat hij schreef. 
 
M. Luther schreef in het boekje ‘Von den Juden und Ihren Lügen’ het volgende: 
‚Wat moeten wij, christenen, doen met dat verdorven en verdoemde volk der Joden? Ik wil 

een eerlijke raad geven. In de eerste plaats, dat hun synagogen of scholen in brand 

gestoken worden. Verder, dat hun huizen eveneens worden afgebroken of vernield dienen 

te worden, want zij bedrijven daarin hetzelfde als in hun scholen. Laat hen maar 

ondergebracht worden onder een afdak of in een stal, net als de zigeuners, opdat zij weten 

dat ze geen baas zijn in ons land. Ten derde, dat hun gebedenboeken en Talmoeds hun 

ontnomen worden, omdat daarin slechts afgoderij, leugens, vloek en lastering wordt 

geleerd’.  

 
Opdracht  

Messiasbelijdende Joden 

In Israël leven ook de zgn. Messiasbelijdende Joden. Een jood die christen wordt, kan 
geheel uit gezin en familie verstoten worden, vergelijkbaar met wat we bij de Islam zien. 
Messiasbelijdende Joden zijn er op veel plaatsen, maar ze zijn nauwelijks georganiseerd. 
Het gevolg is dat er behoorlijke verschillen zijn in opvattingen en gewoonten onder deze 
Joden. Lang niet alle Joden die christen worden laten daarmee gelijk alle joodse gebruiken 
achter zich. Dat komt bijvoorbeeld openbaar in verschillende dingen: 

- Jeruzalem blijft een belangrijk centrum 
- De sabbat wordt gevierd in plaats van de zondag 
- De besnijdenis blijft gehandhaafd 
- De volgorde van de Schriftlezingen zoals die gebruikelijk is in de Synagoge 
- De viering van traditionele joodse feesten, maar dan met aandacht voor de 

vervulling door Christus 
a. Welk beeld heb/had jij van Messiasbelijdende Joden? 
b. Hoe denk je over de vijf genoemde zaken? Kunnen de  
c. Messiasbelijdende Joden christen zijn en deze dingen blijven handhaven, denk je? 

 
Extra stellingen  

- Wie tegen het volk van Israël is, verwerpt Christus. 
- Je moet als christen zowel joden als Palestijnen liefhebben. 
- De tekst “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen” kan beschouwd worden als 

een vloek over Israël. 
- Het beloofde land hoort voor altijd aan Israël toe en niet aan de Palestijnen. 
- Je mag niet partijdig zijn inzake het conflict tussen Israël en de Palestijnen 
- Een levende ontmoeting (gesprek) tussen kerk en Israël zou winst zijn voor beide 

broeders van hetzelfde huis. 
- We moeten de Joden niet alleen voorleven, maar ze ook tot het evangelie brengen 
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Zionisme  
Zionisme is het streven van de joden om terug te keren naar 'de berg Zion' ofwel het 
stichten van een zelfstandige joodse staat 
Dit zionisme, deze breedgevoelde drang lijkt de drijvende kracht achter de stichting van 
de Israëlische natie. De wens om terug te keren naar het beloofde land is de eeuwen 
door nooit verdwenen. De laatste eeuwen is deze wens sterker geworden. God, die alle 
harten kan neigen, heeft dit volk in beweging gezet en laat hierdoor bepaalde 
landbeloften (gedeeltelijk) in vervulling gaan. Dit houdt natuurlijk niet in dat alle daden 
van Israël zomaar goedgekeurd moeten worden. Iedereen zal door God geoordeeld 
worden. Ook Israël. 
 
Sites met info over het Zionisme: 
http://www.doingzionism.org.il/ 
http://www.israel-palestina.info/zionisme.html 
http://www.jafi.org.il/education/100/zionism/index.html 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/zion.html 
 
 
Literatuur: 

1. ds. P. den Butter: Volk tussen eenzaamheid en eeuwigheid (erg grondig; met alleen dit 
boek kom je al een heel eind) 

2. M.J. Paul: Land voor vrede? Een studie over Israëls landgrenzen (boeiend thema, dun 
boekje) 

3. J.C. Ryle: Verwacht u Hem? (Helder boek, bijna profetisch als je je realiseert dat hij 
dit in 19e eeuw schreef) 

4. Rik Valkenburg: Wat dunkt u van Israël? Bundel interviews met Israël-deskundigen (leuk 
boek, leest gemakkelijk weg)  

5. Ian Murray: The puritan hope; revival and the interpretation of prophesy (sterk 
gefundeerd boek in zowel de Bijbel als de kerkgeschiedenis) 

 
Sites met info over Israël: 
http://www.israelinfo.nl 
http://www.kerkenisrael.nl 
Centrum Informatie en Documentatie Israël http://www.cidi.nl 
Israëlische ambassade in Den Haag  http://thehague.mfa.gov.il 
 
 
 


