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Verder reflecteren op Kerk en Israël  
Reactie op het manifest van en het vraaggesprek met ds. Jan Offringa 

 Joop Zuur 
 

Vanuit mijn betrokkenheid op ‘Kerk en Israël’ reageer ik in enkele punten op het vraaggesprek met 
ds. Jan Offringa (Trouw 14 september 2018) en het manifest ‘De kerk kan prima zonder 
Israëltheologie’ dat hij op die dag publiceerde. 
 

1. Een leuke discussie? 

Aan het slot van het vraaggesprek (blz. 8-9) stelt ds. Jan Offringa dat er makkelijk ruzie kan komen 
over onderwerpen waarover we het in een ‘paraplukerk’ niet eens zijn. ‘Maar niet als je er op een 
normale manier met elkaar over praat met goede argumenten, en niet je gelijk probeert te halen op 
basis van onderbuikgevoelens.’  
In dit citaat zit alles wat een goed gesprek in de weg zit. Want waarom maak ik mij druk als het gaat 
om Kerk en Israël? Omdat ik net als alle andere werkers in Kerk en Israël druk ben met wat we in het 
gesprek met Israël van Israël willen leren. We hebben het gevoel heb dat we na zes decennia een 
stuk opgeschoten hadden moeten zijn, en nog nauwelijks begonnen zijn.  
In die situatie komt Offringa als spreekbuis van een Liberaal Christendom met het voorstel om de 
‘onopgeefbare verbondenheid’ uit de kerkorde te schrappen, en de Israëlzondag uit het kerkelijke 
leven te verwijderen, of drastisch te veranderen. Wordt dat een leuke discussie? Als de kerk een 
gezellige praatgroep is over onderwerpen die er eigenlijk niet toe doen, dan wel. Maar als het gaat 
om de levensader van de kerk, de verworteling van de kerk in heel haar leven (te beginnen met de 
liturgie) dan wordt het een discussie die de bodem van onze ziel raakt, de hartslag van het leven van 
de kerk. Zulke gesprekken kun je niet zonder emoties, met droge ogen voeren.  
Gaat het hier om onderbuikgevoelens? Wie voelt zich nog serieus genomen als dat gesteld wordt? 
 

2. Wat is een gesprek in de kerk en met Israël? 
 
Op blz. 2 van het manifest legt Offringa uit wat hij onder gesprek verstaat. De liberale theologie roept 
herkenning op bij mensen met interesse voor het jodendom. Het gaat om een doorlopend gesprek 
met stem en tegenstem. In de alinea er boven gaat het om wederzijdse erkenning. Als Offringa met 
de stem van het Liberaal Christendom ook mag meedoen in stem en tegenstem ‘proeft menigeen de 
sfeer van het joodse leerhuis’. Ik beaam graag de betekenis van het gesprek in de kerk, op basis van 
wederzijdse erkenning waarin alle stemmen en tegenstemmen meedoen. Maar ik stel wel de vraag 
of we dan werkelijk zitten in de sfeer van het joodse leerhuis. Wat wij in Kerk en Israël zo belangrijk 
vinden is dat Israël de kerk vooropgaat in het echte gesprek. Er is verschil tussen de dialoog van Israël 
en meelezen met Israël, en van het dialogische denken dat in Griekenland begint. Daar zien we 
Socrates en zijn majeutische methode: ieder mens heeft de waarheid in zich en het gesprek roept dat 
wakker, brengt het naar boven. Het gesprek dat Israël in de wereld brengt is van een heel andere 
orde: dat begint met de stem van God die aan Adam vraagt: waar ben je? In 1997 publiceerde de 
predikant Lieuwe van der Meer een grondig onderzoek naar het eigene van het joodse en (in het 
gevolg daarvan) christelijke leergesprek. Dat gesprek begint niet met de waarheid die ieder mens in 
zichzelf heeft, maar met wat ons aangereikt wordt vanuit Tora en evangelie. Dat gesprek gaat over 
de heiliging van het leven. Dat begint met de vraag van God die op zoek is naar ons mensen, en dat 
verandert die mens en zijn wereld. Dat gesprek vindt plaats op weg naar de voleinding in de 
toekomst als trekpunt (het rabbijnse concept tiqun ‘olam). Dat gesprek begint dus bij de uittocht uit 
de slavernij, de verzoening van de schuld en de opstanding uit de dood. In het joodse leerhuis 
vertellen stem en tegenstem dat we nooit vrijblijvend met elkaar in gesprek zijn, maar vanuit 
betrokkenheid op de verlossing van de wereld. In die beweging wil het gesprek verder gaan, aan de 
verdere doorwerking daarvan wil het gesprek dienstbaar zijn. Omdat gesprekken in de kerk nog vaak 
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oeverloos zijn of gaan over formuleringen, moet de kerk in het gesprek met Israël vrijwel nog alles 
leren. Israël gaat daarin beslissend voorop als Gods eerstgeborene (Exod. 4, 23). Wij mogen volgen. 
Kern van de vraag is: denken we puur vanuit onszelf, of vanuit Pesach/Pasen? Waar staat in deze 
kwestie het Liberaal Christendom?   
 

3. ‘Wat’ (wie!) is Israël? 
 
Volgens het manifest en het vraaggesprek is er verwarring over Israël. Offringa geeft een paar 
opsommingen met de vraag: is het dit of is het dat? Wie zich met Kerk en Israël bezig houdt weet dat 
alles hier bij elkaar hoort. Dat is geen verwarring, dat is helder. Israël is de gemeenschap rond de 
Tora. Israël is de gemeenschap die haar feesten viert. Israël is een volk en heeft een staat. Israël is 
het volk dat hard onderdrukt en onevenredig geweld gebruikt. En daarmee zijn wij verbonden? Ja, 
omdat Israël zich in die menselijkheid aan ons voordoet. Ook als het ons pijn doet en vervult met 
afschuw. En in die menselijkheid is Israël het volk van de verkiezing. Wil Offringa daar niets van 
weten omdat hij de ene keer Israël op één hoop gooit met de andere volken en de andere keer als 
religie op één hoop gooit met andere religies? Maar zo’n volk en zo’n religie is Israël niet. Dan 
hebben we het niet over Israël. Waarom is dat verwarrend? Omdat we het dan niet denkend in onze 
greep krijgen? Was dat niet het probleem in het verleden van de kerk?: we hebben geprobeerd Israël 
een plaats te geven binnen de voorgegeven kaders van de kerk. Dat belijden we vandaag met 
schaamte als schuld, en daarin oefenen we ons in omkeer. 
Want JHWH spreekt nog altijd door Israël in de wereld, op zoek naar de mens. Daarom kunnen we 
Israël en de volken niet op één lijn zetten. Antisemitisme en vreemdelingenhaat zijn niet hetzelfde, 
omdat in de haat tegen Israël de haat tegen de God van Israël zit. Offringa stelt voor aan elk van de 
godsdiensten (christendom, jodendom, islam en boeddhisme) een zondag te wijden. ‘Dan kun je het 
hebben over de verwantschap en de verschillen, op voet van gelijkwaardigheid’, zo lees ik in het 
vraaggesprek. Interessant, maar de kerk is tot iets anders geroepen: het uitroepen van de Naam! 
Hoe moet ik nu verstaan dat Offringa geen vervangingstheologie wil, als hij het jodendom op één lijn 
ziet met de andere religies? Om dat te stellen hoef je overigens niet liberaal te zijn, de orthodoxe 
theoloog-predikant Dr. Willem Maarten Dekker heeft zich in artikelen in gelijke termen uitgelaten.  
Ik heb geen definitie van wat Israël is, maar evenzeer als Israël meer en wat anders is dan een volk, is 
het ook meer en wat anders dan een religie. Er zit een kant aan Israël als volk, en ook religie is een 
kant van Israël, maar ook als we dat bedenken is Israël meer en wat anders dan volk en religie. De 
Israëlzondag wil de kerk er nou juist van doordringen dat Israël in de breedst mogelijke zin van het 
woord de oorsprong van de kerk is. Hand. 2 leert ons niet de ‘geboorte van de kerk’ maar het 
ontstaan van een beweging  die vanuit Israël te midden van volken wil brengen wat aan Israël 
geschonken is.  
De kerk heeft in haar kerkorde beslissingen genomen te midden van nog open staande vragen. Wie 
Israël is, - de kerk voert niet de pretentie dat zij daar alles van weet. Israël is uiteindelijk een geheim 
van JHWH. Dat is geen vrijbrief om verantwoordelijkheid af te schuiven, wel een grens waar de kerk 
niet eigenmachtig overheen kan. Kerk en Israël wil de kerk focussen op Israël dat de Schriften hoort 
en de feesten viert! Dat gaat over concrete mensen, een concrete geschiedenis, met een heel 
bepaalde roeping en verkiezing. Een heel eigensoortig werk: lezen en feesten om de wereld te 
veranderen op weg naar Gods rijk voor alle volken. 
Kerk en Israël wordt momenteel zwaar belast door het conflict tussen Joden, Palestijnen en 
Arabieren. Daar moeten we het in de kerk zeker ook over hebben en dat mag naar Israël toe kritisch 
zijn. Maar de discussie wordt te zwaar belast als dit thema het één en het al dreigt te worden. Dan 
dreigt een conflict, waar we zelf geen deel aan hebben, te overwoekeren waar het echt om gaat. 
Waar het om gaat is wat JHWH aan Israël geschonken heeft. Daarop is de Israëlzondag gefocust. Dat 
heeft alles te maken met jodendom als nadere verwerking daarvan, en met antisemitisme als de 
poging om de gave van JHWH aan Israël te vernietigen, maar daar wijden we die zondag niet aan. Dat 
komt op die zondag wel aan de orde, maar vanuit de wortel: de gave van JHWH aan Israël en van 
daaruit zijn gebod en belofte.  
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4. Een eigen plek voor Israël? 

 
Offringa stelt dat het onnodig en dubieus is om Israël een eigen plek te geven in de kerk. Dat ben ik 
met hem eens, maar bedoel dan wel het omgekeerde van wat hij bedoelt. Onopgeefbare 
verbondenheid is totaal iets anders dan Israël een plek geven in de kerk. Zeer onthullend is de 
volgende zin (blz. 6 van het manifest): ‘Voor zover ik weet, doet het jodendom niet aan 
‘kerktheologie’ (dit als mogelijke keerzijde van een kerkelijke ‘Israëltheologie’?). Heeft Offringa er 
nooit van gehoord dat de verhouding Kerk en Israël een ‘asymmetrische’ is? In 1976 heeft mevrouw 
dr. Ellen Flesseman-van Leer (1912-1991) deze term geïntroduceerd (bedacht door Zwi Werblowski) 
om aan te geven: het jodendom heeft van zich uit geen enkele behoefte om te reflecteren op de 
verhouding met de kerk. De kerk heeft dat van zich uit juist wel, omdat haar oorsprong ligt in de weg 
van JHWH met Israël. Dat is geen historisch of aardrijkskundig gegeven, maar is inhoudelijk bepaald 
door Gods weg met Israël en de volken. Er is dus nog een hele inhaalslag te maken. Waar de kerk aan 
werkt is dat ze de vraag onder ogen ziet: hoe gaan joden om met bijbelse teksten, hoe vieren ze hun 
feesten? Dat gaat over waar de kerk van leeft. Wat haar hartslag is.  
Iets anders is, dat in de loop van de geschiedenis van joodse zijde steeds meer aandacht is gekomen 
voor de joodse context van het Nieuwe Testament. Voor het begin van de 20ste eeuw is het werk van 
rabbijn dr. Leo Baeck (1873-156) veelzeggend. van wie een artikel in 2011 nog de moeite waard is 
bevonden om in het Nederlands te vertalen: ‘Het evangelie is joods’. Er was een joodse 
‘Heimhohlung Jesu’.  
De ‘messiaanse joden’ noem ik in dit verband terloops; de Amerikaanse theoloog Mark Kinzer laat 
zien dat deze groeiende stroming klassiek jodendom en geloof in Jezus als Messias verbindt, en dat 
het daarbij om meer en iets anders gaat dan ‘jood zijn’ ‘plus Jezus’.  
Ook iets anders is dat joden in de loop van de geschiedenis wel degelijk een relatie hebben gelegd 
tussen jodendom en christendom. Grote middeleeuwse denkers als Jehuda Halevi (1075-1141) en 
Maimonides (1135-1204) hebben (naast fundamentele kritiek) grote eerbied voor christendom en 
Islam. Beide worden beschouwd als vrucht van Israël op Europese bodem (het beeld van de boom en 
de zaden van die boom die ontkiemen als dochterreligies).  
Het historische beeld dat Offringa schetst dat joden en christenen zonder inhoudelijk contact een 
eigen weg gingen, behoeft van daaruit correctie.  
Wat ik bepleit onder verwijzing naar het oeuvre van R. Boon (1920-2014) is, dat we niet Israël een 
plek moeten geven in de kerk (of in de theologie), maar dat de kerk geheel en al vanuit (Gods weg 
met) Israël bedacht moet worden. In het verlengde van wat Daniël Chantepie de la Saussaye (1818-
1874) bepleitte: het Israëlitische karakter van de openbaring. Hij deed dat tegen de stroom van een 
idealistische filosofie en moderne theologie in, met nadruk op Gods weg in de geschiedenis en de 
eschatologie. 
Wat ik bepleit is een geheel nieuwe benadering van de verhouding Kerk en Israël die – in de lijn 
waarop de tekst van de kerkorde tot stand is gekomen – dat de verschillende stromingen en vleugels 
binnen de PKN (jazeker, impliciet het Liberaal Christendom) boven zichzelf en hun grenzen uitstijgen 
door af te dalen tot waar JHWH is afgedaald: in de ellende van zijn volk, de catastrofes van mensen 
wereldwijd, en in de diepte van menselijke totale verlorenheid JHWH herkennen in de minste 
broeder – ja, van Israël en de volken, zoals Jezus die tekent (Mattheüs 25) 
 

5. De Tora 
 
Gaat het in de Tora alleen of voornamelijk over spijswetten en besnijdenis, zoals het manifest op blz. 
3 suggereert? En is op grond daarvan de Tora niet het hart van het christelijke leven? Als ik het 
Nieuwe Testament maar oppervlakkig lees, kom ik tot een heel andere conclusie (Matt. 5, 17; 23, 2.3; 
Rom. 7, 12; 8, 4; 10, 4; 13, 8vv.; Gal. 6, 2 – een selectie, zij het niet geheel willekeurig). Daarmee zeg 
ik niet dat de Tora in het christelijke leven dezelfde rol speelt of zou moeten spelen als in het 
jodendom, ik zegt wel dat de Tora ook in het christelijke leven een centralere plaats moet krijgen, en 
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dat we van de joden moeten leren op welke wijze zij het doen, vanwege de daden en beloften van 
JHWH, en wat dat voor ons betekent. Als Offringa in het vraaggesprek (blz. 9) stelt: ‘De weg naar God 
gaat niet via de Tora maar via Jezus’, dan heeft hij alle samenhangen weggebroken die in het Nieuwe 
Testament nou juist essentieel zijn. De vraag is helemaal niet hoe de weg naar God is. De bevrijdende 
boodschap is hoe de weg van God naar Israël en de volken gaat, en hoe Israël en de volken zich op 
die weg bevinden. Dat gaat vanuit de daad van JHWH tot bevrijding en gaat verder in de geboden als 
doorwerking van die bevrijding. Dat is noch voor joden noch voor christenen een weg tot God maar 
een weg van God uit in de wereld van mensen, waarin liefde zich concretiseert in het doen van de 
geboden. De Tora is dan ook geen stelsel van leefregels, maar de concreetheid waarmee wij mensen 
worden aangesproken vanuit de opening van de dialoog zoals het alleen vanuit de Tora en Israël kan 
worden verstaan: waar ben je? (Gen. 3, 9). Dat is Tora: we worden aangesproken door een woord 
van de overkant op het moment dat we gezondigd hebben en voor onze verantwoordelijkheid 
vluchten. Hoe actueel en concreet is dat, zoals we van stap tot stap vandaag mogen leren in het 
gesprek met Israël! Tora is gedachtenis, roeping en belofte! 
Jezus zelf snijdt ons de pas af als wij de tegenstelling maken tussen de Tora en Jezus. Max Arab 
(pseud. 1931-2009) en Ad van Nieuwpoort hebben elk op eigen wijze laten zien hoe in het 
Lukasevangelie de relatie tussen Jezus en de Tora ligt. Hier valt nog veel te leren en nader te 
bestuderen.  
Offringa stelt voor meer naar de profeten en de psalmen te kijken, dan naar de Tora. Laten we dat 
maar doen! Dan komen we er vrij snel achter hoezeer de Tora bepalend is voor de profeten en de 
psalmen. Niet alleen de psalmen 19 en 119, ook de tempelpoortliturgieën (Ps. 15; Ps. 24) en de 
wijsheidspsalmen als Ps. 37 maken duidelijk hoe basaal-beslissend de Tora is voor profeten en 
psalmen. 
Daarmee is nog niets gezegd over de wijze waarop de christelijke gemeente met de Tora omgaat. Die 
studie moet nog helemaal beginnen. Welke plaats Jezus Christus en de Heilige Geest daarin hebben, 
dat moet wel aan de orde komen. Er is nog veel te studeren, ook in het onderlinge gesprek binnen de 
kerk.  
 

6. Geen ‘jodendom voor iedereen’ 
 
Offringa staat geen vervangingstheologie voor. Joden en christenen zijn gewoon verschillende 
godsdiensten, die elk een eigen weg zijn gegaan. Gaat het hier niet om een theologie die Israël 
feitelijk achter zich gelaten heeft? Hooguit interessant om de culturele context van Jezus te 
begrijpen, maar meer dan interessant is het niet.  
Dat gaat dus ook een aantal stappen verder dan de twee wegen leer die binnen de kerk omstreden is. 
Maar één van de vertegenwoordigers daarvan, Franz Rosenzweig (1886-1929), stelt jodendom en 
christendom in een kritisch verhouding tot elkaar. Hij verbijstert elke jood en christen dat hij het 
vernederend bedoelde beeld van de fiere jonge kerk en de gebroken oude figuur van de synagoge op 
de gevel van de kerk in bijvoorbeeld Straatsburg op een positieve manier duidt: zeker, wij zijn die 
gebroken, in zichzelf gekeerde mens met de ogen dicht. Maar juist daarom en daarin zijn wij 
geconcentreerd op de toekomst, en daarom de ‘stille Mahnerin’ van de kerk, als zij moedig en 
overwinnend de wereld in kijkt en meent dat het onophoudelijk maken van een salto mortale  de 
normale manier is om zich voort te bewegen. Rosenzweig laat hier zien dat de kerk de synagoge hard 
nodig heeft, om haar juist in haar missionaire drift, op de toekomst te richten. Op die lijn zie ik de 
kerk. Offringa ziet de kerk geheel los van het jodendom. Hij ziet geen synagoge die de kerk probeert 
bij haar eigen zaak te houden.  
Nee, niemand heeft beweerd dat de kerk een soort ‘jodendom voor iedereen’ zou moeten worden. 
Vanaf Terullianus (160-ca. 230) proberen christenen zich als een ‘derde geslacht’ (tertium genus) te 
profileren tussen jodendom en heidendom. Maar dat zijn christenen niet: ze behoren tot beide. Zijn 
ze een  synthese tussen hellenistische vorm van jodendom en een Grieks-Romeins denken? Waarin 
de verworteling in Gods weg met Israël is verdwenen?  
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Het beroep op het ‘kosmosboek’ van prof. Geurt Henk van Kooten is discutabel, omdat deze 
opzettelijk voorbij gaat aan onderzoeken in de recent voorafgaande tijd (van W.C. van Unnik 1910-
1978, tot P.J. Tomson) waarin de rabbijnse verworteling juist de nadruk krijgt. Past Paulus in de 
kosmische speculaties van toen en nu, zoals hij suggereert? Het probleem is, dat Van Kooten een 
bladzijde in het onderzoek van het Nieuwe Testament heeft omgeslagen, zonder daarop te 
reflecteren.  
Wordt de geschiedenis van het onderzoek van het Nieuwe Testament een klepelbeweging? Vóór de 
tweede wereldoorlog lag ook de nadruk op het hellenistische kader van het Nieuwe Testament. 
Daarna kwam steeds meer aandacht voor de Oudtestamentische oorsprong en de joodse context van 
het Nieuwe Testament (zie de ontwikkeling in de achtereenvolgende delen van Kittel, Theologisches 
Wörterbuch zum Neuen Testament, 1933!-1976). Beweegt de klepel nu weer de andere kant op? Er 
zal op dit terrein nog veel gestudeerd moeten worden, want het onderzoek van Van Kooten is wel 
zeer relevant, maar moet misschien opnieuw gerelateerd worden aan de joodse wortels van Paulus.  
Maar het is ook begrijpelijk dat joden christenen niet vertrouwen! 
Rabbijnen hadden een eigen manier om zich te verhouden tot de hen omringende wereld. Daartoe 
behoort ook de Griekse filosofie. Voorbeeld: de filosofie van Plato gaat uit van de tweeheid van idee 
en materie. Boven de materiële wereld hangen de ideeën, die op hun beurt weer hangen onder de 
omvattende ideeën van het ware, het goede en het schone. De aardse werkelijkheid weerspiegelt 
deze hoogste ideeën, waaronder lagere ideeën vallen. 
Een rabbijnse bron (Pesachim 54b) laat zien hoe rabbijnen met zulke wijsgerige voorstellingen zijn 
omgegaan. Zij gaan dan niet uit van wat hoog boven ons alles van ons reguleert, zij plaatsen deze 
denkwijze binnen de geschiedenis als weg van JHWH met Israël en de volken: zij vragen wat bepalend 
is voor die weg, dus wat in de geschiedenis aan de geschiedenis vooraf gaat. Ze  bedenken dat als 
wat vóór de schepping al aanwezig was, als normatief voor het leven van de schepselen: de Tora, de 
omkeer (tesjubha), de Hof van Eden, de hel, de troon der heerlijkheid, het heiligdom, de naam van de 
Messias. Rabbijnen voegen zich hier herscheppend binnen de vraagstelling van de Griekse wijsgeren 
en vragen dan (in een creatieve verwerking): wat zijn nou de beslissende dingen in de geschiedenis 
die voor heel de geschiedenis bepalend zijn. Als het Nieuwe Testament Jezus Christus en zijn 
uitverkorenen plaatst ‘voor de grondlegging der wereld’, dan ligt deze rabbijnse denkwijze ten 
grondslag aan de woorden van het Nieuwe Testament. Rabbijnen zijn daarin voorgegaan op een 
manier, die M. Boertien (1923-2005) heeft omschreven als ‘verwerking en verweer’. 
 

7. Wie is Hij die sprak en de wereld werd? 
 
Dat alles brengt mij bij een vraag waar Offringa het niet over heeft en die mij essentieel lijkt: wie is 
God? Is Hij bij de Liberale en alle andere kerkelijke theologie wel dezelfde als JHWH, de God van 
Israël die Jezus ‘Abba’ noemde? Rabbijnen benoemen Hem op verschillende manieren. Eén daarvan 
is: Hij die sprak en de wereld werd. Dat God spreekt is essentieel voor Hem, zoals een chassidische 
legende verhaalt over een rabbi die bij de woorden ‘En God sprak’ niet kon ophouden met dansen. 
Dat is Hij die – anders dan Allah – afdaalt om Israël te bevrijden omdat Hij hun ellende kent (Exod. 3, 
6v.). Dat is Hij die zijn naam heeft gespeld als ‘Ik ben er bij’ (Exod. 3, 14), en handelt in de 
geschiedenis tot bevrijding van zijn volk. De echo van de naam zien o.a. we in de ‘Ik ben’ woorden 
van het Johannesevangelie. In joodse gebedenboeken wordt Hij aangesproken om zijn rijk (Malkoet) 
te vestigen in de wereld.  
Ik vraag: maakt de ‘Liberale theologie’ de neerdaling van JHWH tot in de slavernij, godverlatenheid 
en dood en van daaruit de opstanding (uittocht en alles wat daarop volgt) wel mee, of heeft ze daar 
ook afstand van genomen? 
  

8. Israëltheologie? 
 
Ik deel de moeite van Offringa met de ‘Israëltheologie’, vooral als die (bij de wederkomst) zou 
inhouden dat (vraaggesprek 8/9) ‘joden Hem alsnog erkennen en dat ze inzien dat ze geen gelijk 
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hadden met hun afwijzing van Jezus als zoon van God.’ De theologische reflectie die de kerk begeleidt 
in het zoeken van een nieuwe verhouding tot Israël wil dit juist niet. Dat is inderdaad een manier om 
Israël in te kapselen in een kerkelijk theologisch systeem, waarin de kerk het ideologisch wint van het 
jodendom. Dat zou de oorsprong zijn van een nieuwe ‘catechese der verguizing’ (Jules Isaac, 1877-
1963)) die de kerk nou juist te boven wil komen door opnieuw te doordenken hoe de weg van JHWH 
met Israël te midden van de volken gaat. In Kerk en Israël willen we juist af – niet van het beslissende 
van het werk van Jezus Christus maar wel – van het superioriteitsdenken van de kerk. Hangt dat dan 
niet samen? Hoe komen we daarvan af? Door JHWH zichzelf te laten zijn. Door niet wijsneuzig alles al 
in kaart te willen brengen, of al te snel te stellen: (pag. 4 van het manifest:) ‘Liberale theologen zijn 
minder volgzaam’. Prima, maar zijn ze nauwkeurig genoeg? Wat zegt Paulus nu precies in Rom. 11 en 
hoe zijn de tekstuele en contekstuele verbanden? Spreekt Offringa niet erg kritiekloos over het 
‘apokalyptische denkraam’ van Paulus? Was dat denkraam wel dat van Paulus? De  apokalyptiek 
speelt in het hele Nieuwe Testament een bepalende rol, maar hoe zijn elk van de schrijvers er mee 
omgegaan? Was Paulus’ denkraam niet veeleer een doorbreking van de apokalyptiek door ‘het heden 
van de toekomst’ (J.P. Versteeg 1938-1987) vanwege de komst van Jezus Christus (zijn kruis en 
opstanding) en de gave van de Heilige Geest – en sloot dat niet naadloos aan op het rabbijnse 
denken over de actualiteit van de Tora als ‘blauwdruk van de toekomst’ (H. van Praag, 1916-1988)? 
Hoe lezen we van daaruit Rom. 9-11? Is Offringa hier niet te snel en daardoor  te onzorgvuldig? Ook 
hier is nader onderzoek nodig, zoals M.C. Mulder in zijn recente dissertatie heeft laten zien.  
  

9. Wou je ook een poosje uitverkoren zijn? 
 
Verbijsterend is dat Offringa de verkiezing van Israël duidt als ‘superieur denken’ waar het 
‘eigenbelang van afspat’ (blz. 4 van het manifest). Hij duidt het als ‘identity builder’, het ‘wij-gevoel’ 
tegenover anderen. ‘Probleem is dat anderen niet of nauwelijks meedoen, verworpen zijn of op het 
tweede plan staan.’ Is aan Offringa voorbij gegaan hoe er in de theologie over gedacht en geworsteld 
is (Woelderink!, Vriezen)? Gelukkig verwijst Offringa hier naar het boekje Jona, waaruit blijkt dat 
deze kritiek ook binnen het jodendom aanwezig is. Wat mij stoort is dat Offringa voortdurend 
redeneert en interpreteert vanuit zijn eigen voorgegeven denkkader, namelijk dat van de liberale 
theologen, en het eigen taalveld van de Schrift en de rabbijnse traditie kennelijk irrelevant acht. 
Solomon Schechter heeft het joodse concept zeer verhelderend uiteengezet. Superioriteitsdenken is 
vreemd aan joodse en christelijke  verkiezingsconcepten. Superioriteitsgevoel dat anderen uitsluit 
ben ik nooit bij joden tegen gekomen. Ik herinner mij – helaas iets te vaag – uit de jaren ’70 een 
artikel van A.A. Spijkerboer in Trouw naar aanleiding van een ontmoeting met joden onder de 
cynische titel: ‘wou je ook een poosje uit verkoren zijn?’ Offringa zal de achtergrond van deze 
uitspraak kennen, juist omdat hij enkele malen het woord ‘historisch’ uit zijn pen laat vloeien. 
 

10. Kerk en Israël  
 
Het beeld dat Offringa van de kerk schetst is helder: het christendom is gewoon een eigen religie te 
midden van andere religies. Jodendom, christendom, Islam en Boeddhisme hebben gewoon hun 
eigen gang. De verschillen moet je gewoon laten bestaan. Die helderheid heb ik niet, omdat ik wel 
geloof dat de kerk afhankelijk is van het contact en gesprek met Israël. Hoe dat er uit zou moeten 
zien en waar het toe moet leiden, weet ik niet. Ik zie slechts lijnen en contouren, in 
houtskoolstrepen. Israël op één hoop gooien met religies en volken is een onbegaanbare weg. De 
enige begaanbare weg die ik zie is, dat de kerk vanuit Israël haar weg gaat. 
Een andere onbegaanbare weg is, dat we joodje gaan spelen en Jezus achter ons laten. Jezus Christus 
is beslissend voor de christelijke kerk. Hij scheidt ons niet alleen van de joden (dat ook), maar 
verbindt ons ook met de joden. Er zal in de kerk een nieuwe bezinning op gang moeten komen op 
Jezus, en de vraag naar God. Het is bekend dat joden het liever hebben over de naam, JHWH, dan 
over God. Dat woord wordt zelfs vaak door joden geschreven als G’d. Dat is niet zonder reden. Joden 
geloven niet in zomaar God. Ook christenen geloven niet in zomaar God, maar in Hem die zich 
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openbaart in zijn Naam als kortste maar volledige samenvatting van al zijn daden (Breukelman), en in 
Jezus Christus als de vervulling van Gods weg met Israël. Door die vervulling blijft de kerk via Jezus 
met Israël verbonden.  
Ik heb geen Israëltheologie. Wat ik wel doe is theologisch reflecteren op de verhouding Kerk en Israël 
met eerbied voor de voorrang van de uitverkoren eerstgeborene. Jezus Christus is de vervulling van 
Gods weg met Israël. Dat is voor de kerk beslissend. Maar de basis van die vervulling is wat God aan 
Israël heeft geschonken. In de Tora, het meest fundamenteel. In de profeten, als concretisering van 
de Tora in latere tijden. En in de psalmen waarin de Tora doorwerkt in het concrete leven, ook in de 
worstelingen die dan worden doorgemaakt.  
Waar het naar toe gaat maakt Rosenzweig (visionair) duidelijk aan het slot van zijn ‘Stern’: hij ziet 
joden en christenen vanuit de ster van de verlossing op de heerbaan naar het Koninkrijk van God. In 
het midden van de ster brandt een vuur. Dat vuur zendt haar stralen de wereld in op weg naar de 
komende verlossing. Dat is de weg van het christendom. Na een uitleg van Micha 6, 8 eindigt hij zo: 
‘Es ist der Same, daraus Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen, und die Frucht, die aus ihnen reift. Es 
ist das Allereinfachste und grade darum das Schwer- 

ste. Es wagt jeden Augenblick zur Wahrheit Wahrlich zu  
sagen. Einfaltig wandeln mit deinem Gott – die Worte  
stehen über dem Tor, dem Tor, das aus dem geheim- 

nisvoll-wunderbaren Leuchten des göttlichen  
Heiligtums, darin kein Mensch leben  
bleiben kann, herausführt. Wohinaus  

aber öffnen sich die Flügel des  
Tors? Du weisst es nicht? 

Ins Leben.‘ 
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