
Israel: Wat maakt het gesprek lastig?kernpunten in de discussie 

JKH, v 5  februari 2015 (jch@solcon.nl)  

 

Nr Onderwerp Kernpunt Referentie,  

1 Begripsdefinitie Wat betekent ‘Israel’: 1. het bijbelse volk Israel, 2. Het 
levende Jodendom, 3. het land (Gen 17), 4. de huidige staat 
Israël.  

[vd Brink] 

2 Anti-semitisme Ligt dicht tegen anti-Judaïsme aan.  

Jodenvervolging door de eeuwen heen, met niet alleen de 
holocaust in WOII maar de eeuwen door; de pogroms rond 
1900 in oost-europa. Uitstoot Joden uit arabische landen na 
de erkenning van Israel in 1948. 

Israël een plek gunnen.  

[Honest 
Reporting . 
com] 

[Nirenberg] 

3 De arabische wereld, 
Hamas, Hezbolla, Iran, 
Turkije 

De dreiging van de Arabieren en de islam. 

Wat als de Arabieren in 1948 Israel erkend hadden? 

[Abdulateef 
Al-mulhim] 

 

4 De wereldpolitiek en 
wereldleiders 

Positie van leiders is mede afhankelijk van publieke opinie 
t.o.v. Israël. Eenzijdigheid van de VN (vast agendapunt), 
Israel als obsessie. 

 Neutrale benadering is onmogelijk. 

Eigen belang Quatar, Egypte, Saudie Arabie, Turkey. 
Buitenland politiek over de rug van de Palestijnen. 

[Luijendijk] 

[Haaretz] 

[Donk] 

5 Negatieve beeldvorming Bestaanrecht voor ‘Honestreporting’ 

Een industrie van leugens tegen Israël 

[Donk] 

[Volkskrant] 

6 Het grondgebied voor Israël 
en de Palestijnen 

Recht op het land is intrinsiek probleem, al vanaf 1927. 
Reikwijdte van de Balfourt verklaring. 

Bijbels recht versus volkenrecht (Jes 1, Micha 6). 

De landbelofte uit het OT en recht voor de Palestijnen. 

[Ari Shavit] 

[Dungard] 

[Mulder] 

7 Israelpolitiek Afstand durven nemen van het nederzettingenbeleid van 
Netanyahu en het gebrek aan bruggenbouwen. 

Zicht op de politieke diversiteit binnen Israël zelf. 

[Haaretz] 

[Kamsteeg] 

8 Het jodendom Erkennen dat het heil uit de Joden is () maar ook dat de 
Joodse religie vijandig staat tegenover de kerk. 

Diepgaande verbondenheid. De kerk wortelt historisch in 
Israël. 

[ vd Brink] 

[Kerkorde 
PKN] 

[vdBelt] 
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De kerk deelt in de aan Israël geschonken verwachting.  

9 Kerkhistorie Afstand durven nemen van de periode Augustinus  - Luther 
/ Calvijn. Verwantschap met het Reveil, Isaac da Costa, 
Puriteinen. 

Gebed voor Israël vanaf 1820. Ruim voor Hertzl (1890). 

Brede consensus over blijvende theologische betekenis van 
het concrete volk Israël. Israël als open zenuw in de 
theologie. 

[vd Brink] 

[Nirenberg] 

10 Theologie van het OT Meer aandacht voor de rijkdom en diepte van het 
Hebreeuws. 

De profetieën iets meer letterlijk gaan lezen.  

1948: minstens een teken, hooguit een begin (Berkhof) 

Het bestaan van Israël als bewijs dat God bestaat. 

Herkenning en vervreemding (Christologie); kerk en 
synagoge. Zij hebben een ijver tot God, maar wat missen ze 
veel. 

Inlijvingstheologie (tussen vervangingstheologie en 
tweewegenleer)  

[vd Brink] 

[vdBelt] 

[Blenk] 

11 Toekomstverwachting en 
Chiliasme 

De dominante visie van de Messias belijdende Joden. Men 
belijdt vrijwel eenstemmig het 1000-jarig rijk. 

[HSV 
studiebijbel] 

12 Toetsingskader Elkaar een eigen mening gunnen. Op de bal spelen, niet op 
de persoon. 

Toets elke Israël visie op tranen van Jezus en verdriet van 
Paulus. 

Niet alle kritiek op Israël afdoen als anti-semitisme. 

Kamsteeg] 

[Blenk] 

[Ouweneel] 

[Belt] 

 

Bronnen: 

www.haaretz.com Kritische krant (links), zeer gedegen nieuwsgeving 

www.ynetnews.com Een soort nu.nl 

www.cidi.nl Nederlands Documentatie centrum pro Israel (maat heeft al wel eens het 

nederzettingen beleid onverstandig genoemd). 

www.likud.nl Nederlandse tak van de likud partij 

idfblog.com Website/blog van de IDF, het leger 

www.hervormdbodegraven.nl/israel Uitgebreid overzicht bronnen 

http://www.haaretz.com/
http://www.ynetnews.com/
http://www.cidi.nl/
http://www.likud.nl/
http://www.idfblog.com/
http://www.hervormdbodegraven.nl/israel
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