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Nadenker 
Van Ruler: ‘Het gaat over Israël, maar het draait om de wereld’ 
 
Om bij stil te staan: Het Messiaanse tegoed 
Bij een aantal Psalmen kun je spreken van een Messiaans tegoed. De hoop en verwachting 
worden uitgesproken dat de volkeren rondom, ja de einden der aarde zullen delen in het 
heil dat God aan Israël belooft. Vele Psalmen spreken de verwachting uit dat de heidenen 
(volken) zich tot de HEERE zullen bekeren (Psalm 2, 22, 47, 67, 68, 72, 87, 96, 98 e.a.). Ze 
brengen de God van hemel en aarde de eer die Hem toekomst, en samen met Israël dienen 
ze Hem en delen in Zijn heil. Het is dezelfde hoop en verwachting die we tegenkomen bij de 
profeten van Israël; een hunkerend verlangen naar het rijk van God en Zijn Messias, waarin 
recht en vrede zullen heersen (Psalm 72, 85, 98). Daar staat alles op zijn plaats en komt alles 
en iedereen tot zijn recht; Israël, de volkeren, de mensen en de machten; vorsten en onder-
danen –  samen dienen ze de levende God van hemel en aarde. (Uit: Het verbond, het land 
en de volken, door ds. J. de Vreugd, in: Israël en de Kerk, september 2019). 
 
Hoezo Israël? 
Een van de antwoorden op die vraag (een antwoord dat in de preek niet aan de orde komt, 
maar wat wel een goed antwoord is): omdat je anders de Bijbel maar moeilijk begrijpen 
kunt. Kijk bijvoorbeeld naar een woord als gerechtigheid. Vanuit ons westerse denken zul je 
bij dit woord snel denken aan een gezegde als ‘boontje komt om zijn loontje’, ‘eindelijk ge-
rechtigheid’. Vanuit het Oude Testament gelezen horen bij het woord gerechtigheid eerder 
woorden als compassie, mededogen, of begrippen als integriteit en trouw aan je belofte. 
 
Om te lezen ter voorbereiding op de preek 
Genesis 12:1-4 
Romeinen 11:17-27 
 
Aandachtspunten in de preek 
1. Hoe over Israël te spreken? 
2. De spatie in het Oude Testament 
3. Liefde was het… 
4. Israël als teken 
5. Israël en jij 
 
Tijdens de preekbespreking hopen we onder andere door te praten over de volgende vra-
gen: 

• Hoe spreek jij over Israël? 

• Wat leer je over het begrip uitverkiezing, als je let op Israël? 

• Wat heeft jouw hoop op God te maken met Israël? 

• Hoe kan aandacht voor Israël impact hebben op jouw geloofsleven? 


