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Het verhaal 
Vind je jezelf een oplettend mens? 
Laten we eens een testje doen. 
Kijk eens mee met het volgende, korte filmpje. 
Zie jij hoe vaak het witte team naar elkaar over gooit? 
(In het filmpje gooien twee partijen met een bal heen en weer, intussen loopt er een beer 
door het beeld)  
… 
Wie had de beer gezien? 
Dat brengt mij tot de stelling:  
als je er niet op let, zie je zomaar zelfs zoiets groots als een beer over het hoofd. 

… 

Heb je de tekst voor de preek net goed beluisterd? 
Waar ging die over?… 
De engel Gabriël kondigt Maria de geboorte van Jezus aan. 
‘Maria Boodschap’ heet dit in de RKK in Nederland, 
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en dat wordt zo rond 25 maart gevierd, negen maanden voor Kerst. 
Zo heeft Matthias Stom het rond 1630 ook geschilderd: Maria is bij hem een echte 
Amersfoortse Maria en de engel Gabriël had je daar ook op straat tegen kunnen komen. 
Maar…waar is Israël in dit schilderij gebleven? 
Het oorspronkelijke verhaal zit vol met Israël,  
maar onze Maria boodschap niet meer. 
Hebben jullie dat gezien? 

Luister nog eens mee 
 26 In de zesde maand zond God de engel Gavriëel naar de stad Naatsrat in Galil, 

Okay, okay het speelt in Israël, maar dat weten we toch wel. Toegegeven onze 
plaatjes van de herdertjes bij nachte er soms eerder als als de herders op de 
Ermelose hei.  
Lees eens verder mee 

  27 Naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die  Joseef heette, een afstammeling van 
Dawid. Het meisje heette Mirjaam. 

Ja dat is ook zo, dit gaat ook over Joodse mensen en wat nog meer is over een 
Joodse dynastie, die van Dawid, zoals zijn Joodse naam klinkt. 

 28 Gavriëel ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Mirjaam,  begenadigde, Adonai is met je.’ 

Gavriëel gebruikt de verbondsnaam van God: Jahweh. De Joden spreken die niet 
uit, maar zeggen ‘Adonai’ 

 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 
 30 Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Mirjaam, God heeft je zijn gunst geschonken. 
 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jeesjuah noemen. 

Ja dat was zijn naam hè. ’Jezus’ is een vertaling van het Griekse Jèsoes, wat weer 
een vertaling is van het hebreeuwse Jeesjuah. Een Jodin als Mirjaam valt dan 
direct op, dat Hij precies zo heette als de Jeesjuah (Jozua), de opvolger van Mosje 
(Mozes) die ooit Erets Jisraëel (het land Israel) bevrijdde. Haar zoon zal de de 
naam van de bevrijder van Erets Jisraëel dragen. (2X) 

 32 Hij zal een groot man worden en Ben Eljoon (Zoon van de Allerhoogste) worden genoemd, en Adonai 
God, zal hem de troon van zijn vader Dawid geven. 

Ben-Dawid zal worden geboren, dat is de grote belofte voor Israël. Zo noem je de 
Mesjiach, de Gezalfde, vertaald in het Grieks: de Christus. De Christus van Israël 
Het vervolg verbaast dan ook niet: 

 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Ja-äqov, en aan zijn koningschap zal geen 
einde komen.’ 

Serie: In gesprek over…Israël (s Heer) (4) 



� 	3

David Melech Jisraëel kun je de Joden nog bij de Kotel (de Klaagmuur in 
Jeruzalem) horen zingen en ze scanderen Mesjiach, Mesjiach. Hier gaat het over 
Hem 
En dit is maar niet alleen een  verhaal over zijn afkomst. Zoals de aanstaande First 
Lady van de Verenigde Staten uit Slovenië komt, maar dat speelt nu geen rol meer. 
Hier: “Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Ja-äqov, en aan zijn 
koningschap (je mag ook lezen koninkrijk) zal geen einde komen. 
Dat betekent dat we terugdenken aan de aankondiging van de geboorte van de 
eeuwige Koning van Jisraëel. Dat is onze Heer Jeesjuah dus allereerst: de Heer van 
Israël! 

 34 Mirjaam vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een 
man gehad.' 
 35 De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Eljoon (Allerhoogste) 
zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Ben-
Elohim (Zoon van God). 

Da’s bijzonder een Jood stelt zich in de synagoge altijd ook met zijn eigen naam 
en de naam van van zijn vader voor. Deze Jeesjuah is dus Jeesjuah ben Elohim 

 36 Luister, ook je familielid Elisjebah (Elisabet) is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze 
is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 
 37 Want voor God is niets onmogelijk.' 
 38 Mirjaam zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de 
engel haar weer alleen. (Luk. 1:26-38 NBV) 

Het plaatje van Joseef en Mirjaam moet er dus anders uitzien (afbeelding van een orthodox 
Joods echtpaar). Natuurlijk over deze kleding is ook een hele geschiedenis heengegaan. Dus 
zo zullen zij er toen niet uitgezien hebben, maar dit geldt tegenwoordig in onze ogen als 
Joods. En zo voel je sterker hun associatie met het Joodse volk. Want onze Heer Jezus, is in 
de eerste plaats Jeesjuah ha Messiach van het Joodse volk en dan pas ónze Heer. Onze 
redder komt uit Sion en is van Ja-aqovs nageslacht (Rom. 11,26). 
Paulus, ook een Jood overigens, Sjaoel (Saul) net zo als de koning, zegt het al steeds. 
Paulus maakt het ook duidelijk hoe het loopt met de belofte van de Mesjiach: ‘eerst de Jood 
en dan de Griek’ (Rom 2,9 NBG) Eerst de Joden en dan de andere volken (NBV). En dat 
blijft tot in de verre toekomst zo. 
Op de poorten van het nieuwe Jeruzalem staan de twaalf namen van Israël zonen (Openb. 
21, 12), op de fundamenten die van de twaalf apostelen. De fundamenten van de stad 
dragen dus de namen van twaalf Joodse mannen.  
De verbondenheid met Israël is voor altijd. 
  
Het is vreemd ineens te ontdekken dat Israël zo vaak in deze bekende tekst voorkomt. Maar 
dat het ons niet meer zo opvalt en wij het eerder als ‘de aankondiging van de geboorte ónze 
Heer lezen dan als de aankondiging van Israëls Mesjiach. 

Zie je wel: als je er niet op let zie je zomaar zoiets groots als een beer over het hoofd. 
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Verwantschap 
Als je Israël bezoekt kan het je ineens treffen hoe voor jou vertrouwde woorden, Joodse 
woorden zijn. En vertrouwde gedachten te maken hebben met de Joodse verwachting 

We hadden er eerder deze week op Facebook al even een gesprekje over. 
Mooi om het land Israël te bezoeken, het brengt je 
-tenminste dat is mijn ervaring- 
dichter bij de Bijbel. 
In Jeruzalem staan is toch iets anders dan er alleen over lezen. 
Net zoals het anders is Nazareth op de verkeersborden te  zien staan en in de verte Nazareth 
voor je te zien liggen, en niet te vergeten het meer van Gallilea nou ja Jam Kinnèreth 

Heeft Gods volk dan nog een plek in zijn plannen 
en is de staat Israël van nu een stap van God in dit plan? 
Bij velen van ons slaat dan de verlegenheid toe. 
Palestijnse christenen, bijv. bij Betlehem, zitten soms zo in de knel. 
En wat moet je denken van de nederzettingspolitiek van Israël 
en van het gebruik van geweld? 

Sommige christenen zijn fors in hun steun voor Israël, 
Velen echter zouden het land graag eens bezoeken, 
maar lopen verder met aarzelingen en verlegenheid rond. 
Dat vind ik begrijpelijk. 
maar dat neemt niet weg dat onze Heer Jezus, 
voor altijd in eerste plaats Melech Jisraël (koning van Israël) is. 
koning over het volk van Ja-aqov (33) 
en dat aan dit koningschap geen einde zal komen. 
Door Melech Jeesjuah zijn wij ook verwant met zijn volk: de Joden. 
Hij blijft immers de Joodse Messias, 
of zij dit nu accepteren of niet. 
Dat is niet alleen iets van vroeger 
en is hun kans nu voorbij 
Dan zouden wij - de christenen- in plaats van Israël gekomen zijn, 
als volk van God, 
Dat noemt men de ‘vervangingstheologie’. 
Maar dat kun je zo niet zeggen. 
Juist niet door deze belofte die aan Maria gedaan is 
Hij is voor altijd koning over het volk van Ja-aqov. 
Dus dat maakt het ook iets van onze toekomst, 
denk aan de poorten van het nieuwe Jeruzalem. 

En voor nu dan? 
Niet in alleen in het verleden was er verwantschap, 
niet alleen in de toekomst verbondenheid, 
maar ook nu, d.w.z. in het heden. 
Wij kunnen ons niet van Israël losmaken, 
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wij zijn bij dit volk ingelijfd 
dat heet de ‘Olijfboomtheologie ‘. 
Wij groeien aan de stam van Israël, 
daar zijn takken afgekapt -Joodse takken- en die liggen nu onder de boom, 
en takken geënt in hun plaats - christenen - 
maar in afwachting van het moment dat zij, 
de natuurlijke takken onder de boom. 
ook weer een plaats weer krijgen. 
Jeesjuah is koning over het volk van Ja-aqov (33) 
en aan dit koningschap geen einde zal komen. 
Je mag ook lezen: aan dit koninkrijk zal geen einde komen. 
Dat is dus wat wij met Israël delen: 
de verwachting van het Koninkrijk. 
En als wij bidden: “Uw Koninkrijk kome’. 
Dan bidden wij dat ook voor het volk Israël. 

Hoe? 
Hoe geven wij inhoud aan onze band met Israël en met het Joodse volk? 
Zoveel verschil en zoveel verwantschap tegelijk! 
Dat was al zo vanaf het begin dat Jeesjuah in Erets Jisraël leefde. 
Paulus worstelt er al mee: 
“Heeft God zijn volk soms verstoten?”  
Zijn antwoord is stellig 
“Beslist niet.” 
Kijk maar naar mij, schrijft Paulus in Romeinen 11, ik ben immers ook een Jood (1). 
Zo waren dat al de apostelen met hem en een hele groep gelovigen uit de Joodse traditie 
afkomstig. 
En de rest, heeft die voorgoed de aansluiting bij hun Mesjiach verloren? 
Niet volgens Paulus: 
‘door hun overtreding konden de ‘heidenen’, lees: ‘de niet-joden’, -wij dus - worden gered. 
(11) 
En dan schildert hij het beeld van een edele olijfboom, waarvan sommige natuurlijke takken 
(Joden) afgebroken zijn en waarop takken van de ‘wilde olijf ’ (voor oorspong heidenen) 
geënt zijn. (18). 

En dan krijgen de nieuwe binnenkomers een waarschuwing van Paulus: 
- gedraag je niet verwaand tegen de Joden die niet geloven (20) 
- heb ontzag voor God, oordeel niet over de Joden, maar kijk maar kritisch naar jezelf hoe 

het met je geloof is (22) 
- God heeft ook het Joodse volk naar zich toegeroepen,  

aan die keus blijft Hij trouw: hij blijf ze roepen (29). 
Zouden wij dan met de rug naar hen toe gaan staan? 

- als alle heidenen tot geloof zijn gekomen zal ook Israël worden gered. Door Jeesjuah 
haMessjiach!  
En als zij weer bij het volk komen, gaan wij met hen de toekomst tegemoet. 
Zoals ik al zei we delen de verwachting van het Koninkrijk 
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Israël is familie van ons. 
Eigenlijk zijn zij de natuurlijke zonen en dochters van God 
en wij de aangenomen kinderen. 
En het is net zo als bij andere familie 
Een van het pad geraakte broer blijft wel je broer. 
 
Je kunt het moeilijk hebben met de keuzen die hij maakt, 
hij kan je het moeilijk maken met zijn houding naar jou toe, 
maar het blijft je broer. 
-  Je blijft hem met belangstelling volgen  
-  Je blijft hem uitnodigen voor de familie bijeenkomsten 
-     Je blijft voor hem bidden 

Broers en zussen, het volk Israël is onze oudste broer. 
Laten we ons veel meer bewust zijn dat we niet alleen ons verleden, 
maar ook ook toekomst (het Koninkrijk)  
en ook het heden met ze delen: Jeesjuah ha Messjiach, 
is hun Messias en ook onze Heer en Redder. 
Ook voor hen is het advent. 
En als zij dat nu niet zo willen zien is dat diep triest 

En je hoopt op betere tijden 
- laten we Israël blijven volgen 
- laten we open naar hen toe blijven staan,  

klaar om hen te verwelkomen 
- en niet het minst laten we voor hen blijven bidden. 

Ik wil jullie vragen om daar eens met elkaar over te praten: 
1. Speelt Israël nog een rol in mijn geloof? Welke? 
2. Beleef ik nog dat we verwant zijn met Israël 
3. Bid ik voor Israël? En hoe zou ik voor ze moet bidden? 

Want God neemt de genade die Hij Israël schenkt nooit terug, 
Hij blijft zijn volk roepen (Rom. 11,29). 

Kunnen wij ons dan anders opstellen? 
We wensen toch ook ‘vrede voor Jeruzalem’ 

Amen 

(c) Wieb Dijksterhuis, december 2016
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