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Israël... Het land roept vele emoties op en iedereen lijkt een andere mening te 
hebben over het belang van het volk in het plan van God. Het gaat in de Bijbel bijna 
uitsluitend over wat God voor en door Israël heeft gedaan in deze wereld. Vrijwel 
alle gebeurtenissen van zowel het Oude als het Nieuwe Testament spelen zich in 
Israël af. De afgelopen tweeduizend jaar heeft het christendom echter beweerd dat 
het over en uit was met Gods bijzondere plan met Israël. Klopt dat wel?

Vanaf het midden van de negentiende eeuw keerden Joden terug naar het beloofde 
land en in de twintigste eeuw kwam Israël weer op de kaart van de wereld te staan. 
Hoe zien we dat in het licht van wat de Bijbel over Israël zegt? Speelt Israël nog 
een rol in Gods verlossingsplan voor deze wereld? Wat hebben de terugkeer van de 
Joden naar het land en het ontstaan van de staat Israël te maken met het Evangelie? 
Wat is een Bijbelse visie op Israël en hoe kunnen wij op een goede manier betrokken 
raken bij Israël, zonder in extremen te vervallen of af te dwalen van het Evangelie?

Zegen door Israël is bedoeld als een gemakkelijk leesbaar boek dat antwoord geeft 
op deze en andere vragen. 

Kees van der Staaij, SGP lijsttrekker, Lid van de Tweede Kamer:
“Oscar Lohuis bespreekt in heldere taal kernteksten uit de Bijbel die over het Joodse volk 
en over Israël gaan. Op een aansprekende manier verbindt hij dit met actuele ontwikke-
lingen en persoonlijke reiservaringen, gesprekken en ontmoetingen. Een levendig boek 
dat inspireert, aan het denken zet en bovenal laat zien dat Gods Woord en beloften 
betrouwbaar zijn.”

Frank van Oordt, Directeur Christenen voor Israël:
“Dit boek is voor ieder actief christen een mustread, zeker als je je eigenlijk nog nooit 
met Israël hebt beziggehouden. Door het eenvoudige taalgebruik en de heldere uitleg 
zal het zeker ook jongeren aanspreken. Oscar Lohuis heeft het talent vanuit persoonlijke 
betrokkenheid te laten zien dat we niet om Israël heen kunnen. In korte hoofdstukken en 
met voorbeelden uit zijn eigen leven verduidelijkt hij het plan van God met deze wereld, 
zoals de Bijbel dat beschrijft.”

Oscar Lohuis is predikant 
en werkt als rondreizend 
spreker en schrijver. 
Kijk voor preken, artikelen 
en meer informatie op 
goednieuwsbediening.nl 
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INLEIDING

Binnen twee weken stonden de meeste woorden van dit boek op 
papier. Nooit eerder heb ik meegemaakt dat ik zo gemakkelijk 
en snel kon schrijven. Die twee weken had ik speciaal gereser-
veerd hiervoor. Het werd mij mogelijk gemaakt om in Jeruzalem 
te verblijven. Ik kon logeren op een schitterende locatie, vlak 
naast de Olijfberg met uitzicht op de oude stad van David en het 
Tempelplein. Elke dag wandelde ik een paar uur door Jeruza-
lem. Dit boek is daarom ook – gecombineerd met mijn eerdere 
ervaringen in Israël – een beetje een reisverslag geworden. 

Nog meer is dit boek echter een verslag van de ontdekkingen 
die ik in de Bijbel heb gedaan over Israël. Het feit dat ik al ja-
renlang op allerlei plaatsen over dit soort onderwerpen spreek, 
maakt dat het voor mij eenvoudig is om erover te schrijven. Het 
zijn allemaal onderwerpen die te maken hebben met Israël en 
de Kerk. Hoe zit het met Israël? Wat moeten wij denken over 
het Israël van nu? Het gaat in de Bijbel bijna uitsluitend over wat 
God voor en door Israël heeft gedaan in deze wereld. Vrijwel 
alle geschiedenissen van zowel het Oude als het Nieuwe Tes-
tament spelen zich in Israël af. De afgelopen tweeduizend jaar 
heeft het christendom echter beweerd dat het over en uit was 
met Gods bijzondere plan met Israël. Is dit wel een correcte aan-
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name? Vanaf midden negentiende eeuw keerden Joden terug 
naar hun beloofde land en in de twintigste eeuw kwam Israël 
weer op de kaart van de wereld te staan. Hoe moeten wij deze 
ontwikkelingen duiden in het licht van wat de Bijbel over Israël 
zegt? Speelt Israël dan toch nog een rol in Gods verlossingsplan 
voor deze wereld? Wat hebben de terugkeer van de Joden naar 
het land en het ontstaan van de staat Israël te maken met het 
Evangelie van Jezus Christus? 

In ieder geval staat Israël volop in de belangstelling van de 
wereld. Zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie, als 
ook de grootmachten van de wereld, bemoeien zich voortdu-
rend met wat er in Israël gebeurt. Het Midden-Oosten is de 
meest gespannen regio in de wereld en dat heeft alles met dat 
kleine landje aan de Middellandse Zee te maken. Het is opmer-
kelijk dat er in de wereld zo veel aandacht voor Israël is, maar 
dat er in veel kerken over Israël gezwegen wordt. 

Dit boek is bedoeld als een makkelijk leesbare introductie op 
de bezinning over Israël. In elk hoofdstuk behandel ik een cen-
trale gedachte die in de titel is verwoord. Het totaal is een soort 
ketting van hoofdgedachten geworden. Van de ene kwam ik bij 
de andere, zonder dat ik dat zo van tevoren op een rijtje had ge-
zet. Toen ik klaar was, ontdekte ik dat het er 22 waren, zoals het 
aantal letters in het Hebreeuwse alfabet. Daarnaast heb ik ieder 
hoofdstuk afgesloten met een gebed. Ik voelde de drang daar-
toe, omdat de dingen waarover ik schreef mij hadden geraakt. 
Mijn hoop en gebed is dus niet alleen overdracht van kennis, 
maar ook dat deze ontdekkingen ons verder zullen brengen op 
de weg van verootmoediging, terugkeer naar de Bijbel en voor-
bede voor het Joodse volk, Israël en de vrede van Jeruzalem. 

Als er een gebied is waarop wij in deze tijd reformatie nodig 
hebben, dan is het wel op het gebied van het denken over Israël, 
de wederkomst van Christus en de komst van het Koninkrijk van 
God. De vervangingsleer heeft een bedekking over de Kerk ge-
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legd en geleid tot een vertroebeling van het begrijpen van het 
Evangelie. Wij moeten niet alleen ons afkeren van het verkeerde 
van deze leer – die zegt dat de Kerk in de plaats van Israël is ge-
komen – maar ook helder krijgen hoe Israël weer de door God 
gegeven plaats krijgt in de uitleg van het Evangelie en in de leer 
van de Kerk. Wat is een Bijbelse visie op Israël en hoe kunnen wij 
op een goede manier betrokken raken bij Israël, zonder dat we 
in extremen vervallen of afdwalen van het Evangelie van Jezus 
Christus? 

Moge dit boek door de Heere, onze God, de God van Israël, 
daarvoor gebruikt worden, tot bemoediging van velen, tot op-
bouw en vernieuwing van de Gemeente van Jezus Christus en 
tot zegen van Israël en het Joodse volk. 

Oscar Lohuis
Januari 2020
Precies 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz
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ISRAËL ALS GODS KANAAL  
VAN ZEGEN

Als God Abram roept, begint de geschiedenis van Israël. De 
eerste elf hoofdstukken van Genesis vertellen hoe bijna de hele 
mensheid ging rebelleren tegen God. Denk bijvoorbeeld aan de 
tijd van Noach en de torenbouw van Babel. Maar ineens komt een 
man ten tonele die bereid is naar God te luisteren en Hem te ge-
hoorzamen. De Heere spreekt tot Abram als hij in Haran woont 
– dat ligt in het zuidoosten van het tegenwoordige Turkije – en 
roept hem om naar het land te gaan dat Hij hem zal wijzen. 

‘De Heere nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw 
familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat 
Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen 
en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik 
zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik ver-
vloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem 
gezegend worden.’ (Genesis 12:1-3)

Het belangrijkste woord in deze verzen is het woord ‘zegen’. 
Hoewel de mens zich steeds van God afkeert en de aardbodem 
vervloekt is, belooft God hier dat Hij de mensen wil zegenen. 
Gods liefde, goedheid en genade schijnen al duidelijk door in 



14 ZEGEN DOOR ISRAËL

deze woorden. De Heere zal Abram tot een groot volk maken 
en dat volk zegenen. Maar niet alleen dat volk. Tot twee keer toe 
zegt de Heere dat Hij door de afstammelingen van Abram de 
hele wereld zal zegenen. In vers 2 staat namelijk: ‘U zult tot een 
zegen zijn’ en vervolgens staat in vers 3: ‘In u zullen alle geslach-
ten (alle volken) van de aardbodem gezegend worden’. 

Niet exclusief
Het plan is als volgt. God roept een man waar Hij een bijzon-
der volk uit laat voortkomen. Aan dit volk openbaart God Zich 
heel speciaal – met name door hoe Hij met dit volk omgaat – en 
daardoor zal de hele wereld gezegend worden. Israël is het uit-
verkoren (uitgekozen) volk; niet omdat God vooral en exclusief 
van dit volk houdt, maar omdat Hij van de hele wereld houdt. 
Dat betekent dus niet: Israël ten koste van de rest van de wereld, 
maar Israël als kanaal van zegen voor de hele wereld. God heeft 
niet een lievelingsvolk, maar Hij roept Abram en formeert uit 
hem een volk, om door dit volk Zichzelf en Zijn wil aan de hele 
wereld te openbaren. Hij laat zien dat Hij een God is Die de hele 
wereld liefheeft en door Israël de wereld wil zegenen. 

Onze ogen
De roeping van Israël kan je goed vergelijken met de functie 
van onze ogen. Vergeleken met ons hele lichaam zijn onze twee 
ogen maar heel kleine lichaamsdelen. Toch vervullen zij een 
enorm belangrijke functie in ons leven. Bijna alles wat wij doen, 
doen wij met behulp van onze ogen. Omdat je met je ogen kunt 
zien, weet je bijvoorbeeld waar je naartoe moet gaan. Jezus zei 
dan ook: ‘Het oog is de lamp van het lichaam.’ (Mattheüs 6:22) 
Door onze ogen schijnt het licht in ons leven en vinden wij onze 
weg. 
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Een paar jaar geleden ontdekte ik ineens dat ik met het onderste 
deel van mijn linkeroog niet meer kon zien. De oogarts consta-
teerde dat mijn netvlies losliet. Vier uur later lag ik op de opera-
tietafel. Daardoor is mijn oog gered en kan ik er nu weer prima 
mee zien. Wel heb ik na de operatie weken met maar een oog 
geleefd en pas na anderhalf jaar was alles weer goed. Hierdoor 
heb ik aan den lijve ondervonden hoe enorm belangrijk goed 
zicht is voor ons dagelijks leven. 

Oogappel
Israël is altijd een heel klein volk gebleven, maar van onvoor-
stelbare betekenis voor de hele wereld, net als onze ogen. In 
de Bijbel wordt Israël meerdere keren Zijn oogappel genoemd. 
(Deuteronomium 32:10, Zacharia 2:8) Dat betekent dat God 
door Israël het licht heeft laten schijnen in deze wereld. Uitein-
delijk is door Israël Jezus Christus gekomen. Hij zei over Zich-
zelf: ‘Ik ben het licht van de wereld.’ Daarom heeft God gezegd: 
‘Raak Mijn oogappel niet aan! Kom niet aan Mijn kanaal van 
zegen, want Ik wil de hele wereld zegenen.’ Daarom zei Hij ook 
tegen Abram: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, 
zal Ik vervloeken.’ 

Gods woord en heil 
Abram leefde ongeveer tweeduizend jaar voor Christus en wij 
leven tweeduizend jaar na Christus. Met grote dankbaarheid 
kunnen we vaststellen dat God Zich al vierduizend jaar aan Zijn 
woord heeft gehouden. Door Israël hebben wij Gods Woord, de 
Bijbel gekregen. ‘Hun zijn de woorden van God toevertrouwd’, 
schrijft Paulus in Romeinen 3:2 over de Joden. Jezus zei tegen de 
Samaritaanse vrouw dat het heil (de redding) ‘uit de Joden’ is. Zo-
wel de Bijbel als de Verlosser zijn door dit volk tot ons gekomen. 
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Rijkdom
Het geld en de spullen die wij in dit leven verzamelen, zijn 
slechts van tijdelijke waarde. Wij kunnen daarvan niets mee-
nemen naar het toekomstige leven. Naakt zijn we geboren en 
naakt zullen we sterven, zegt de Bijbel. In dat opzicht is de dood 
de grote gelijkmaker, die alle mensen weer op dezelfde plek 
en op hetzelfde niveau terugzet. De rijke sterft precies zoals 
de arme. De waarde van materiële rijkdom is dus betrekkelijk. 
Maar Gods Woord blijft voor altijd, de Bijbel heeft eeuwigheids-
waarde. In Psalm 119 staat: ‘Het opengaan van Uw woorden 
geeft licht’ (vers 130) en: ‘In de weg van Uw getuigenissen ver-
blijd ik mij meer dan in alle bezit.’ (vers 14) Onze allergrootste 
rijkdom is dat wij God hebben leren kennen en Jezus Christus 
als onze Verlosser, Die alle zonden van ons heeft afgenomen. 
De zegen van Abraham is door Israël ook tot ons gekomen. De 
nakomelingen van Abram, Izak en Jakob zijn tot zegen voor de 
hele wereld geworden. 

Gebed
Dank U wel, Heere onze God, voor de roeping van Abram 
en dat U uit hem Israël hebt geformeerd. U heeft Zich aan 
Israël geopenbaard en door Uw omgang met Israël aan de 
hele wereld. Dank U wel voor de zegen die U aan Israël en 
ook aan ons heeft gegeven. Wij danken U voor de komst 
van Uw Zoon Jezus. Door Hem is ook in ons leven het licht 
gaan schijnen. 
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