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Het herstel van Israël
Beste vrienden,

Het was september 2000, toen ik de beslissing nam om weer in Israël

te gaan wonen. Vanaf dat moment heb ik fysiek een enorm zware tijd

gehad. En ik geloof dat die twee zaken direct met elkaar te maken 

hebben. Als je je hart erop zet in Israël iets te gaan doen voor de Heer,

dan roep je in de geestelijke wereld heel wat tegenstand op.

Inmiddels heb ik al meer ziekten en aandoeningen gehad dan ik tellen

kan, waaronder kanker, een soort reuma en een dubbele longontsteking.

Door Gods genade maak ik echter nog steeds vorderingen en ben op

weg naar herstel.

Ik bedoel het niet hoogmoedig, als ik zeg dat de zoveelste

crisis hier in Israël me geen moment van mijn stuk brengt.

Maar zelden heb ik Israël meegemaakt zonder dat er één

of andere crisis gaande was. In tijden als deze neem ik

mijn toevlucht tot bepaalde bijbelverzen en ik wil daar

graag enkele van met u delen. In Jeremia 31:10 staat:

Hoort het woord des Heren, o volken,

verkondigt het in verre kustlanden en zegt:

Hij, die Israël verstrooide, zal het verzamelen 

en het behoeden als een herder zijn kudde.

God spreekt hier niet tot Israël, maar tot de volken. Hij

zegt in feite: ,,Ik ben van plan om het joodse volk terug

te brengen naar het land dat Ik hen gegeven heb en daar

zal Ik hen herstellen als volk. Als jullie dat willen verhin-

deren of tegenwerken, dan zal Ik jullie moeten behandelen

als mijn vijanden.’’

De inhoud van deze tekst is intussen een historisch feit

geworden. Hij, die Israël verstrooide, zal het niet alleen

verzamelen, maar is daar ook al mee bezig. Bedenk dat

deze woorden meer dan tweeduizend jaar geleden zijn

uitgesproken. Toch beschrijven ze exact de situatie waar

Israël zich vandaag in bevindt. De woorden die hier

gebruikt worden, zijn bovendien bijzonder toepasselijk.

Het Hebreeuws gebruikt één woord voor zal het verza-

melen en dat woord heeft dezelfde stam als het woord

kibboets. Een kibboets is een speciale vorm van gemeen-

schappelijk leven en wonen, die tot stand kwam toen

het joodse volk begon terug te keren naar het land. We

zouden deze tekst dus ook als volgt kunnen vertalen:
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Hij, die Israël verstrooide, zal het verzamelen in kibboetsen.

Wat een prachtig voorbeeld van Gods profetische inzicht

in de wereldgeschiedenis, die hier naar voren komt uit

de Schrift! Kijkend naar de recente geschiedenis, geloof

ik niet dat Israël de afgelopen 54 jaar overleefd zou heb-

ben zonder de kibboetsen.

Wanneer er zich weer een volgende crisis aandient, dan

proclameer ik deze tekst: Hij, die Israël verstrooide, zal

het niet alleen verzamelen, maar is het aan het verzamelen

en behoedt en beschermt het. Het feit dat hier in de tekst

van Jeremia de uitdrukking ‘behoeden’ (of ‘beschermen’)

gebruikt wordt, duidt erop dat het verzamelen zal

plaatsvinden in een tijd van crisis, niet een normale, rus-

tige tijd van vrede. Dus wanneer één van mijn huisgenoten

het nieuws aanzet en ik hoor van een nieuwe crisis, dan

zeg ik tegen mezelf: Hij, die Israël verstrooide, is het aan

het verzamelen en zal het behoeden. Persoonlijk raak ik niet

in paniek in zulke tijden van conflict. Ik probeer de 

situatie zo realistisch mogelijk in te schatten en neem de

nodige, redelijke voorzorgsmaatregelen. Maar geen moment

brengen deze dingen mijn overtuiging aan het wankelen,

want Hij, die Israël verstrooide, zal het beschermen.

Het gebed van een ellendige

In tijden dat ik onder druk sta, neem ik vaak Psalm 102

voor me. De NBG-vertaling begint deze psalm met:

‘Een gebed van een ellendige, wanneer hij bezwijkt en

voor de Here zijn klacht uitstort.’ Deze psalm is inder-

daad een schreeuw vanuit wanhoop, maar ze bevat ook

een aantal kostbare schatten. De verzen twee en drie

laten een wanhopig hart zien:

Here, hoor mijn gebed,

laat mijn hulpgeroep tot u komen;

verberg uw aangezicht niet voor mij

ten dage dat het mij bang te moede is;

neig uw oor tot mij;

ten dage dat ik roep, antwoord mij haastelijk.

Hier zien we een wanhopig mens, die weet dat hij geen

enkele andere hulp te verwachten heeft dan van God

alleen. Ik hou van de eerlijkheid van de psalmisten.

Ze zijn eerlijk, storten hun hart uit en verhullen niets:

,,Als u niet luistert, Heer, dan is er niemand. Ik ben aan

het eind van mijn Latijn.’’ Vervolgens beschrijft hij in

vers vier en vijf zijn eigen ellendige toestand.

Want mijn dagen verdwijnen als rook,

mijn gebeente gloeit als een vuurhaard;

mijn hart is verzengd en verdord als gras,

want ik vergat mijn brood te eten.

Deze persoon is zo wanhopig dat hij zelfs niet meer

denkt aan eten en dus zienderogen vermagert. Dan ver-

volgt hij in vers zes tot en met acht.

Vanwege mijn luide zuchten

kleeft mijn gebeente aan mijn vlees;

ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn,

ik ben als een steenuil temidden der puinhopen;

ik ben slapeloos,

ik gelijk op een eenzame vogel op het dak.

De pelikaan en de uil zijn allebei geen zangvogels, maar

dieren die zelden vrolijk lijken. En die eenzame vogel op

het dak? Hij is alleen. Hij heeft zijn partner verloren.

In de verzen negen tot en met elf komen we tot de kern

van de zaak.

Mijn vijanden smaden mij de ganse dag,

wie tegen mij razen, gebruiken mijn naam als vloek;

want ik eet as als brood

en vermeng mijn drank met tranen

vanwege uw toorn en uw verbolgenheid

omdat Gij mij hebt opgenomen en neergeworpen 

(Engels: verworpen)

Naar mijn mening verwoordt de laatste zin het diepste

lijden van de schrijver: Omdat Gij mij hebt opgenomen en

neergeworpen. Gij hebt mij verhoogd; U gaf mij betekenis,

een prominente plaats... maar toen verwierp u mij.

i s  d e  w o n d  v a n  a f w i j z i n g
H e t  h e r s t e l  v a n  I s r a ë l

de diepste wond van het joodse volk



Ik geloof dat dit de meest bittere uitspraak is die iemand

kan doen.

Als gelovige uit de heidenen zie ik dit als de diepste pijn

van het Joodse volk. God heeft hen 2400 jaar geleden

verheven. Als je in die tijd de waarheid wilde weten over

God, naar wie ging je dan? Naar een Jood. Als je iets

wilde weten over waarachtige aanbidding, naar wie moest

je dan gaan? Naar een Jood. Als je God persoonlijk wilde

ontmoeten, waar ging je naartoe? Naar Jeruzalem.

Wij als heidenen kunnen moeilijk invoelen wat het Joodse

volk allemaal heeft doorgemaakt. De psalmschrijver zegt:

U hebt mij neergeworpen. Als bewijs daarvan staat nu de

Rotskoepel, een moslimheiligdom, op de plaats waar

eens de Tempel stond. Vanuit mijn hulp aan mensen die

bevrijding nodig hadden van demonen, heb ik iets geleerd

over de diepere redenen van menselijk lijden. Ik heb

gezien dat de meest pijnlijke en diepe vorm van lijden

verwerping is. Ik geloof dat afwijzing de diepste wond is

die het mensenhart kan worden toegebracht.

In onze maatschappij vandaag zijn we omringd door

mensen die afwijzing hebben meegemaakt. Ik geloof dat

ieder mens geschapen is om liefde te ontvangen en te

beleven. Maar als een mens in zijn kinderjaren geen liefde

ontvangt van zijn vader of moeder, dan blijft er een diepe

wond van verwerping achter in zijn hart. Daar kunnen

dan weer allerlei andere verwondingen op volgen, omdat

de ene emotionele wond de volgende oproept. Door

afwijzing wordt men hard en cynisch, of juist onnatuurlijk

open en afhankelijk, waardoor nieuwe afwijzing wordt

opgeroepen. Het mensenhart zal ten diepste altijd die

liefde blijven zoeken.

Ik geloof dat de diepste wond van het Joodse volk de

wond is van afwijzing, en zelf beseft ze het niet eens.

Als u ooit te maken heeft gehad met iemand die leed

aan afwijzing, dan weet u dat zo iemand de neiging heeft

agressief te zijn. Die houding is echter maar uiterlijke

schijn. De waarheid is dat ze intens verlangen naar liefde

en acceptatie. Dit geldt ook voor het Joodse volk; ze ver-

langen naar acceptatie.

De psalmist zegt: Omdat Gij mij hebt opgenomen en neer-

geworpen. Ik zou nog een aantal andere psalmverzen

kunnen noemen waar soortgelijke dingen gezegd worden

over Israël. God heeft hen zeker opgenomen en verheven.

Hij heeft hen tot de eerste van de volken gemaakt en

hun een prominente plaats gegeven. Maar toen heeft Hij

hen neergeworpen! 

Hij heeft hen echter niet voor eeuwig verworpen, maar

om dat te kunnen begrijpen heb je geloof nodig. In vers

13 komt er hoop. Hier vinden we het bijbelse antwoord

op afwijzing:

Maar Gij, o Here, troont voor eeuwig,

uw naam blijft van geslacht op geslacht.

Maar Gij, o Here. Keer uw gedachten af van uzelf, van

uw problemen, uw lijden en uw mislukkingen. Daar zult

u geen enkele steun vinden. De enige bron van hoop en

hulp is de Heer. U kunt andere mensen de schuld geven

van uw situatie (en misschien is dat nog terecht ook)

maar zij hebben geen oplossing voor u. Er is maar één

oplossing: de Heer. En Hij is er altijd.

Een tijd van herstel

Onze wandeling door Psalm 102 heeft nu de juiste koers

gekregen. De psalmschrijver heeft ervoor gekozen zijn

vertrouwen te stellen op de liefde en de genade van

God. In vers 14 vervolgt hij:

Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen,

want het is tijd haar genadig te zijn,

want de bepaalde tijd is gekomen.

Het huidige herstel van het Joodse volk is een uniek

teken van Gods genade. Op de kalender van God is een

tijd bepaald waarop aan Sion genade betoond zal worden.

Ik geloof dat we nu in die tijd leven, of dat we er heel

dichtbij zijn.

Er zijn twee woorden in dit vers die iets beschrijven wat

we niet kunnen verdienen: genade en erbarmen. Genade

H e t  h e r s t e l  v a n  I s r a ë l

Gi j  zult opstaan, U over S ion erbarmen,

w a n t  h e t  i s  t i j d  h a a r  g e n a d i g  t e  z i j n



kunnen we alleen ontvangen en niet verdienen. Hier ligt

een behoorlijk en veel voorkomend probleem voor 

godsdienstige mensen als u en ik. Als we het niet kunnen

verdienen, dan willen we het vaak niet. De meeste van

ons zijn opgegroeid met het idee dat godsdienst te maken

heeft met iets wat je verdient. Als je maar een bepaalde

standaard hebt bereikt of voldoet aan bepaalde voor-

waarden, dan verdien je daarmee bepaalde voorrechten.

Ik denk dat iets van dit principe wel degelijk een rol

speelt in het leven van geloof, maar dat is niet waar het

hier om gaat. Genade kun je niet verdienen, barmhartig-

heid is niet te koop. Per definitie kun je ze niet verkrijgen

door inspanning of prestatie. Als je genade nodig hebt,

dan betekent dat al dat je het niet hebt verdiend.

In de vele jaren dat ik in de bediening heb gestaan, heb

ik ontdekt dat veel christenen er aanstoot aan nemen dat

God het Joodse volk aan het herstellen is. Ze menen 

dat de Joden dat helemaal niet verdienen. Maar dat is nu

precies de essentie van genade: je krijgt iets wat je niet

verdient. Een van de gevolgen van deze verkeerde denk-

wijze is de zogenaamde ‘vervangingstheologie’, een leer

die beweert dat omdat de Joden bij God uit de gratie

zijn gevallen, alle beloften nu aan de Kerk toebehoren.

Impliciet zeggen ze hier dus mee dat ‘de Kerk’ Gods

genade wel verdient. Dit plaatst me echter voor een 

probleem waar ik in zestig jaar bediening geen antwoord

op heb gevonden. In al die jaren moet ik namelijk nog

steeds een kerk of gemeente ontdekken die de genade

van God werkelijk verdient. In vers 17 leidt Psalm 102

naar een opwindende climax:

Wanneer de Here Sion heeft gebouwd,

en verschenen is in zijn heerlijkheid.

In de vertaling van het Boek lezen we: Dan zal de Here

Jeruzalem herbouwen en er met Zijn grootheid en macht

gaan wonen. Het herbouwen van Jeruzalem (= Sion) is

een van de meest opwindende tekenen in onze dagen,

dat de Heer spoedig zal weerkomen. In vers 19 lezen we

vervolgens: Dit worde opgeschreven voor een volgend

geslacht, en het volk dat geschapen zal worden, zal de Here

loven. Toen ik met een Joodse vriend over dit vers sprak,

wees hij mij erop dat er in het Hebreeuws niet staat: een

volgend geslacht maar letterlijk: het laatste geslacht.

Dit is dus geschreven voor de laatste generatie. Wat zoekt

God dan in die tijd? Een volk dat Hem zal loven, en Hij

zal dat volk, indien nodig, Zelf scheppen. Ik geloof dat

dit precies is wat we God in onze dagen zien doen. Hij

schept Zich een volk dat Hem de lof aanbiedt die Hem

toekomt. En in dat volk zullen zowel Joden als heidenen

een plaats hebben.

In zijn dienst,

Derek Prince
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