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Beste vrienden,

Zoals velen van u al weten, ben ik meestal alleen op kantoor. Hoewel ik bij bijeenkoms-
ten, of ook bij de boekhouding en enkele andere activiteiten hulp van geliefde broeders 
en zusters ontvang, moet ik het dagelijks werk toch alleen voor elkaar zien te krijgen. 
Maar aan deze situatie komt spoedig een einde, want ik zal, zo de Here wil, op 30 mei 
2015 in Zwitserland, in mijn thuisgemeente van Mitternachtsruf in Dübendorf, trouwen 
met mijn verloofde Lea Blasmann. 

Daarna zullen we ons samen inzetten voor Zendingswerk Middernachtsroep in Doorn.
Van 27 mei tot 15 juni zal, vanwege de bruiloft en de daarop volgende huwelijksreis, 
niemand op kantoor in Doorn zijn. Telefoontjes worden op onze kosten naar Zwitserland 
doorgeschakeld, waar u met Nederlands sprekende medewerkers verbonden wordt. In 
deze tijd is het helaas niet mogelijk bestellingen te verzenden.
Wij vragen daar uw begrip voor.

Ik verheug mij erop om vanaf half juni samen met mijn vrouw Lea voor u klaar te staan.

Hartelijke groeten,

Raphael Roos

initialen van de auteurs in dit nummer
arf = Arno Froese;  
mnr = Mitternachtsruf-Redaktion;  
nol = Norbert Lieth;  
rem = René Malgo
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GROETWOORD DOOR RENÉ MALGOINHALT

OVERNEMEN
Geliefde vrienden, er is een periode ten ein-
de gegaan… in elk geval in deze rubriek. Peter 
Malgo heeft het stokje voor de editorials van 
dit blad overgedragen. Tientallen jaren lang 
bleken zijn bijdragen steeds weer voor velen 
van onze vrienden bemoedigend en verster-
kend te zijn, ook voor mij persoonlijk. Als re-
dactielid mocht ik ze al een tijdje correctiele-
zen. Nu is het aan anderen om het stokje over 
te nemen.
In de toekomst zullen verschillende medewer-
kers van onze wereldwijd actieve organisatie 
in deze rubriek aan het woord komen en zich 
persoonlijk tot u wenden. Als eerste heb ik nu 
het stokje overgenomen en ik wil me graag 
kort aan u voorstellen. Ik behoor binnen Zen-
dingswerk Middernachtsroep tot de derde ge-
neratie en ben, zoals mijn naam verraadt, een 
kleinzoon van de oprichter van de organisa-
tie Wim Malgo. Je zou dus kunnen denken dat 
mijn weg richting de Middernachtsroep al was 
voorgeprogrammeerd. Niet echt, dus. Mijn ou-
ders, Marcel en Rita Malgo, hebben mij nooit 
in deze richting gestuurd. Als jongeman was 
mijn instelling eerder dat ik nooit van mijn le-
ven in de organisatie mee wilde werken. Maar 
onze trouwe Heer had andere plannen, zodat 
ik later toch uit vrije wil bij de organisatie heb 
gesolliciteerd. 
Sinds 2008 mag ik in de redactie van de Mid-
dernachtsroep werken. In maart van dit jaar 
droeg het hoofdbestuur de leiding van de af-
deling aan mij over. Het is mijn verlangen dat 
het blad Christocentrisch blijft en dat dit ele-
ment voor zover mogelijk nog versterkt wordt. 
We streven ernaar om u een gezonde men-
geling van geloofsversterkende, voorlichtende 
en bijbels-profetische artikelen aan te bieden. 
‘Middernachtsroep’ – deze naam blijft ons 
program. We willen op de wederkomst van 
onze Heer Jezus Christus wijzen, want we 
geloven dat de verwachting van Zijn spoedige 
terugkeer ons helpt om nuchter, waakzaam en 
ijverig in goede werken te zijn en te blijven. 
Volgens ons verstaan van de Bijbel speelt het 
Joodse volk een belangrijke rol in Gods eind-
tijdplannen. De Joodse profeet Daniël moest 
in zijn tijd “de woorden” die hij in zijn visioenen 

over de eindtijd hoorde toesluiten en verzege-
len (Dan. 12:9), want tot aan het einde waren 
het “nog vele dagen” (vgl. Dan. 8:26). Maar 
sinds onze Heer Jezus Christus mens werd, 
stierf, opstond en naar de hemel terugkeer-
de, leven we in de eindtijd (Heb. 1:1-2). En 
dan staat er in Openbaring: “De tijd is nabij” 
(22:10). Daarom mocht Johannes “de woor-
den” van zijn visioenen over de eindtijd niet 
meer verzegelen (Op. 22:10). 
Zeker, onze Heer kan nu al terugkomen. Zijn 
Koninkrijk kan nu al in macht en heerlijkheid 
baan breken (d.w.z. in verband met de Opna-
me en de Grote Verdrukking van de dag des 
Heren die als een dief in de nacht zal komen). 
Er is slechts één reden waarom Zijn dag nog 
niet is gekomen: Hij is geduldig en wil men-
sen redden (2 Pet. 3:9; vgl. Rom. 11:25; 1 
Tim. 2:3).
Met het oog hierop moet je toch eigenlijk kip-
penvel krijgen van de gedachte dat het Jood-
se volk sinds 1948 weer een staat in het eigen 
land heeft! God belooft dat Hij de vervallen 
hut van David weer zal opbouwen (Hand. 
15:16; vgl. Rom. 11), dat Hij over de Joden 
“de Geest van de genade en van de gebeden” 
zal uitstorten (Zach. 12:10) en dat Hij “de ver-
drevenen van Israël verzamelen” zal “van de 
vier hoeken van de aarde” (Jes. 11:12). Dit 
moet allemaal aan “het einde der dagen” ge-
schieden, als God het etnische volk Israël een 
nieuw hart zal geven (Jer. 30:24–31:40). Dus 
als al in de tijd van Johannes (ca. 90 n.Chr.) 
de tijd nabij was, hoeveel te meer nu, nu het 
volk van de belofte in het land van de belofte 
bijeengebracht wordt!
Om die reden is ook dit meinummer, 70 jaar 
na de vreselijke holocaust, aan het Joodse 
volk gewijd. Want het overleven en weer ople-
ven van Israël als staat betekent niets minder 
dan dat God werkelijk een God is die Zich aan 
al Zijn beloften houdt. En juist dat mag ons 
toch aansporen in de persoonlijke navolging 
en de verwachting van de spoedige komst van 
onze geliefde Heer en Heiland Jezus Christus!

Uw René Malgo
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HOE 
WAS HET 

MOGELIJK?
Zeventig jaar geleden capituleerde nazi-Duitsland. En nu is een tweede 

holocaust gevaarlijk dichtbij gekomen.

Verbazingwekkend maar waar: de verschrikkingen van de 
holocaust hangen samen met de menselijke drang om zelf het 
paradijs op te bouwen. Daarom is deze tragedie ook vandaag 
nog mogelijk, zoals blijkt uit het artikel ‘In de ring van vuur 
van de cherubs’. En in het interview ‘Binnen het jodendom 
bestaat geen duidelijke of uniforme voorstelling van de Messi-
as’ ontdekt u hoe Israël tegenwoordig op de holocaust reageert 
en welke kant het land op gaat. 
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In de ring 
van vuur van 
de cherubs
Steeds weer proberen de mensen het paradijs terug te win-
nen, de weg erheen te vinden of er tenminste een deel van 
na te bouwen. Juist dat gegeven verklaart ook hoe Hitler 
destijds aan de macht kon komen. 

C .E. Bärsch stelt in zijn in 1998 in München 
uitgegeven boek Die politische Religion des Na-
tionalsozialismus (De politieke religie van het 

nationaalsocialisme), dat de moeite waard is om te lezen, 
vast: “Het succes van de nationaalsocialisten vóór het 
begin van hun wettige regering in 1933 berustte op de 
religieuze inhoud van hun ideologie” (pag. 183). Zo liet 
Hitler zich als “gezant van de Voorzienigheid” in bijna 
religieuze vormen vereren (pag. 195). Als Hitler zelf aan 
een partijsamenkomst deelnam, vormde zijn toespraak 
regelmatig het hoogtepunt. Als een ‘uitverkorene van God’ 
verkondigde hij het volk zijn heilsboodschap, de hoop op 
nationale verlossing (pag. 179-181). In de loop van de tijd 
lieten steeds meer Duitsers zich door Hitlers ‘evangelie’ 
betoveren, dat hij onder de leiding van een hogere macht 
het Duitse volk naar het nationale heil zou leiden. Juist 
deze overtuiging maakte in Hitler en zijn aanhangers 

krachten vrij die, zoals de geschiedenis laat zien, steeds 
destructiever werden.

De nazi-terminologie over het ‘Derde Rijk’ kwam in dit 
verband niet zomaar uit de lucht vallen. In de Middeleeu-
wen had de Italiaanse theoloog en ordestichter Joachim di 
Fiore (1130–1202) een apocalyptische visie op de geschiede-
nis van de eindtijd ontwikkeld, die door zijn aanhangers nog 
werd uitgebreid en verbreid (het zogenaamde Joachimisme) 
en die in de geschiedenis niet zonder invloed zou blijven. 
Di Fiore zag drie opeenvolgende rijken of tijdperken: na 
de eerste tijd van God de Vader in het Oude Testament 
en de tweede met Christus aangebroken tijd van de Zoon 
door de verkondiging van het Evangelie verwachtte de 
monnik als ‘derde rijk’ een tijd van de Heilige Geest op 
aarde, een rijk van liefde en vrijheid, waarin de verlossing 
van de mensheid dan zou worden afgesloten. Deze derde 
periode was, symbolisch gezien, het zogenaamde ‘dui-
zendjarige rijk’. Het nationaalsocialisme heeft dergelijke 
voorstellingen overgenomen. Adolf Hitler probeerde, net 
als de communisten Marx voor hem en Mao TseToeng na 
hem, een paradijs op aarde te vestigen, en dan niet het  
‘hemelrijk’ van de zegevierende arbeidersklasse, maar het 
fascistische van het Arische ras! Hitlers ‘duizendjarige rijk’ 
is overigens gelukkig tot slechts een armetierige 12 jaar 
beperkt gebleven (1933–1945). 

Mensen hebben mythes nodig. De Darwinistisch ge-
stempelde rationaliteit van de moderne tijd alleen vervult 
de behoefte aan zingeving niet, zoals de opkomst van Hit-
ler schrikbarend plastisch heeft aangetoond. David Lloyd 
Georges situatiebeschrijving na zijn bezoek aan Hitler 
in Berchtesgaden, verschenen in de Britse Daily Express 
van 17 september 1936, laat zien hoe groot de mate van 
misleiding was:

“Ik ben zojuist teruggekeerd van een bezoek aan Duitsland 
[…] Ik heb nu Duitslands beroemde Führer gezien, en ook de 
grote veranderingen die hij heeft bewerkstelligd. Wat men 
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ook van dergelijke methoden mag denken 
– en het zijn beslist niet de methoden van 
een parlementair geregeerd land – er kan 
toch geen twijfel over bestaan dat hij een 
wonderbaarlijke verandering in de geest 
van de mensen, in hun onderlinge gedrag, 
in hun sociale en economische zelfbeeld 
heeft bewerkt. […] Het is niet het Duits-
land van de eerste tien jaren na de we-
reldoorlog, dat gebroken, terneergeslagen, 
bedrukt, met een gevoel van onvermogen 
en vrees vegeteerde. Het is nu vol hoop 
en vertrouwen en heeft een nieuw gevoel 
ertoe bestemd te zijn het eigen leven zelf 
in de hand te nemen zonder invloed van 
wat voor krachten van buiten de grenzen 
ook. Voor het eerst na de wereldoorlog is 
er in Duitsland een algemeen gevoel van 
veiligheid onder de mensen ontstaan. 
Het is een gelukkig Duitsland. Ik heb het 
overal gezien en leren kennen.” 

Dat was het geheim van Hitlers 
succes: de geniale mengeling van zo-
genaamd christelijke waarden en een 
heilsbelofte, die het land, de mensen en 
een glorieuze toekomst aaneensmeedde. 
Het tragisch-duivelse was echter dat 
Hitler Jezus door zichzelf verving en de 
Joden als Gods uitverkoren volk op aarde 
door de ‘Ariërs’. Tijdens een tafelgesprek 
vroeg iemand Hitler jaren voor de ei-
genlijke holocaust: “En de Joden dan?” 
Zijn antwoord: “Er kunnen geen twee 
uitverkoren volken zijn.”

Het Duitse volk heeft waarschijnlijk 
niet de moeite genomen om kritisch te 
luisteren en de inhoud van de toespra-
ken van Hitler oplettend en grondig te 
analyseren. Al in 1922 had hij openlijk 
verklaard: “Als ik echt een keer aan 
de macht ben, zal de vernietiging van 
de Joden mijn eerste en belangrijkste 
opgave zijn”. Hadden de christenen toen 
niet al moeten protesteren? “Red hen die 
opgepakt zijn om te sterven, wee u als u 
zich afzijdig houdt van wie wankelend 
ter slachting gaat. Wanneer u zegt: Zie, 
wij hebben dat niet geweten, zal Hij die 
de harten toetst, dat niet merken? Hij die 
uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? 
Immers, Hij zal een mens vergelden naar 
zijn werk” (Spr. 24:11-12).

Het gaat er hier niet om dat velen 
actief bij de holocaust betrokken zijn 

geweest. De grote catastrofe was het 
zwijgen van de ‘goeden’ en vooral van de 
christenen in Duitsland, die zich door het 
bruine evangelie lieten beetnemen. Het 
was ook de passiviteit van de wereldge-
meenschap die Hitlers volkenmoord op 
de Joden mogelijk maakte. In 1938 had 
de Amerikaanse president Roosevelt een 
conferentie in Évian-les-Bains (Frankrijk) 
belegd om over het lot van de Joden in 
Europa te spreken. Maar slechts drie van 
de dertig landen verklaarden zich bereid 
om enkele duizenden Joden op te nemen. 
Daarop zouden nazi-informanten tegen 
Hitler hebben gezegd: “Doe maar met de 
Joden wat u wilt. Niemand in de wereld 
wil ze hebben!”

Daar kwam nog het theologisch ge-
fundeerde antisemitisme van de kerken 
in Duitsland bij, wat de holocaust ook 
mogelijk maakte. De filosoof Karl Jaspers 
meende in 1962 dat Hitler Luthers ‘Ad-
viezen tegen de Joden’ precies had uitge-
voerd. Hitler zelf rechtvaardigde in 1933 
in een gesprek met bisschop Hermann 
Wilhelm Berning van Osnabrück de 
vervolging van de Joden met de woorden 
“dat hij tegen de Joden niets anders deed 
dan wat de Kerk 1500 jaar lang tegen hen 
gedaan had”. In 1923 verkondigde Hitler: 
“Luther was een groot man, een reus. 
Met een ruk doorbrak hij de schemering 
en zag de Joden zoals wij ze thans pas 
beginnen te zien!” Daarom was het 
ook geen toeval dat de Kristallnacht op 
Luthers verjaardag plaatsvond. En meer 
dan beschamend was de situatie toen 
gedoopte Joden met de gele Davidsster 
naar de kerkdienst kwamen. Verschillen-
de vertegenwoordigers van de nationale 
Lutherse kerk beriepen zich op Martin 
Luther om te besluiten dat christen-joden 
vanwege hun afstamming geen plaats en 
geen recht hadden op een evangelische 
Duitse gemeente.

Julius Streicher, de uitgever van het 
antisemitische haatblad Der Stürmer 
rechtvaardigde zich ook met een ver-
wijzing naar de Duitse reformator: “Dr. 
Martin Luther zou vandaag op mijn plaats 
in de beklaagdenbank zitten als dit boek 
door het Openbaar Ministerie zou wor-
den aangeklaagd. In zijn boek Die Juden 
und ihre Lügen schrijft dr. Martin Luther 

 TIJDENS EEN 
TAFELGESPREK 
VROEG IEMAND 
HITLER JAREN VOOR 
DE EIGENLIJKE 
HOLOCAUST: “EN 
DE JODEN DAN?” 
ZIJN ANTWOORD: 
“ER KUNNEN GEEN 
TWEE UITVERKOREN 
VOLKEN ZIJN.”
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dat de Joden adderengebroed zijn en dat 
men hun synagogen in brand behoort te 
steken en hen dient te vernietigen. En 
dat is precies wat we gedaan hebben!” 
Streicher werd in Neurenberg samen met 
tien andere nazi-bonzen tot de dood door 
de strop veroordeeld. 

Toen Joden een vertegenwoordiger 
van het consulaat van het Vaticaan 
verzochten zich in te zetten tegen de 
deportatie van onschuldige Joden, en 
dan vooral van kinderen, uit het vroegere 
Tsjechoslowakije, antwoordde deze: “Er 
bestaat geen onschuldig bloed van Joodse 
kinderen in de wereld. Het hele Joodse 
bloed is schuldig. Julie hebben te sterven. 
Dat is de te verwachten straf vanwege 
deze zonde [de kruisiging].”

Gebrek aan bijbelkennis, blindheid 
voor wat betreft de bijbelse profetie, het 
heilshistorische uitroeien van het Joodse 
volk, evolutietheorie en duister occult 
gedachtengoed vermengd met het aanbod 
van een pseudoreligieuze en politieke 
heilsleer hebben een verschrikkelijk 
onheil aangericht. Daarbij zien we tot op 
de dag van vandaag over het hoofd dat de 
Jodenvervolging ook een waarschuwings-
signaal voor een uitbreiding ervan was, 

wat door de overwinning van de Geal-
lieerden, in mei 70 jaar geleden, abrupt 
werd onderbroken: ook de vernietiging 
van het christendom was gepland!

Himmler verafschuwde de christelij-
ke deugd van de naastenliefde, schrijft 
Longerich: “De christelijke principes van 
barmhartigheid stonden hem [Himmler] 
in de weg bij de compromisloze behande-
ling van de ‘Untermenschen’. Himmler 
streefde ernaar de christelijke waarden 
en normen door Germaanse deugden als 
taaiheid (weerbaarheid) te vervangen 
om in de strijd tegen de Untermenschen 
voortaan te kunnen zegevieren. – Wij 
leven in de tijd van de ultieme machts-
strijd met het christendom, voegde hij 
[Himmler] eraan toe.” 

Carl Goerdener, die zich bij het Duitse 
verzet tegen Hitler had aangesloten en 
nog in februari 1945 werd geëxecuteerd, 
schreef al in 1937 in zijn politieke tes-
tament dat Hitler vast besloten was om 
eerst de Joden en dan de christenen te 
vernietigen. Goebbels schreef op 29 
december 1939 in zijn dagboek: “De 
Führer is zeer religieus en denkt volledig 
antichristelijk. Hij ziet het christendom 
als een tak van het jodendom en daarom 

 HET WAS GEEN 
TOEVAL DAT DE 
KRISTALLNACHT OP 
DE VERJAARDAG VAN 
LUTHER PLAATSVOND.
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als iets volkomen decadents … en het zal 
tenslotte vernietigd worden.”

Zo deed in kringen rond Hitler onder 
andere het voorstel de ronde om “alle 
religieuze richtingen na de ‘eindoverwin-
ning’ af te schaffen en dan Adolf Hitler 
als ‘nieuwe Messias’ uit te roepen, aan 
wie als ‘verlosser/bevrijder’ en ‘door 
God gezondene’ goddelijke eer bewezen 
diende te worden”. Een intern strategie-
document voorzag in het wijzigen van 
de benamingen van “de traditionele 
religieuze plaatsen” zoals kerken in “aan 
Adolf Hitler gewijde plaatsen”. Hitler 
zelf ondertekende dit voorstel met: “Het 
eerste bruikbare ontwerp! Ter bewerking 
aan dr. Goebbels. Adolf Hitler.“ 

Het hakenkruis moest vooral ook het 
alomtegenwoordige kruis van de christe-
nen vervangen. Op de ondergang van de 
Weimarer republiek moest het rijk van de 
heerlijkheid volgen. Het ‘nieuwe komende 
rijk’, die ‘wederopstanding’ en ‘verlossing’ 
van Duitsland moesten het einddoel van 
de ‘heilsgeschiedenis van Hitler’ zijn.

Beseffen wij christenen wel dat de 
Joden een schrikbarend hoge prijs voor 
ons christenen betaald hebben? Want 
Hitler wilde na de Joden de christenen 
vernietigen. Joden en christenen worden 
onder totalitaire regimes altijd vervolgd! 
De Joden stonden bij Hitler ‘slechts’ hele-
maal bovenaan zijn prioriteitenlijstje en 
de christenen iets lager. Alleen daarom 
zijn de meesten er goed afgekomen. We 
staan bij hen in het krijt en behoren daar-
om in onze tijd al het menselijk mogelijke 
te doen om Israël en de Joden te steunen, 
te verdedigen en lief te hebben.

Hitler was maar een voorproefje, een 
schaduw van de antichrist. De manier 
waarop Hitler aan de macht kwam, zal 
ooit dermate geperfectioneerd zijn dat 
de hele wereld door één man misleid 
wordt. De uitspraken van de aangeklaag-
de oorlogsmisdadigers en hun helpers 
waren veelzeggend: ze hadden slechts 
hun plicht gedaan, hadden alleen maar 
bevelen uitgevoerd en hadden nooit – een 
formulering die ze vaak kozen – iemand 
kwaad gedaan. Hier zien we hoezeer 
de mens door een satanische ideologie 
beschadigd kan worden: een absoluut 
onvermogen om berouw te hebben en 

eigen schuld te belijden. Om zoiets in de 
toekomst te verhinderen is er maar één 
oplossing: de zaak in de kiem smoren! 

Maar als je tegenwoordig naar onze 
westerse wereld kijkt, kan het je bang te 
moede worden. Zo bleek uit een peiling 
van de BBC in 22 landen dat de Joodse 
staat net zo impopulair is als de com-
munistische dictatuur van Noord-Korea. 
Alleen Iran en Pakistan komen er in de 
peiling nog slechter van af dan Israël. Vol-
gens de Israëlische krant Jerusalem Post 
ligt dat aan de Israëlische buitenlandse 
politiek. Maar dat klopt slechts ten dele. 
In werkelijkheid breidt het oude antise-
mitisme zich tegenwoordig weer uit. De 
verdediging van de Palestijnse staat is 
voor linkse gifspuiers en antisemitische 
mediamedewerkers slechts een voor-
wendsel om hun goddeloosheid en hun 
Jodenhaat de vrije teugel te geven. Vooral 
de tendentieuze berichtgeving draagt er-
toe bij dat Joden in Europa weer worden 
aangevallen.  Europa, de manier waarop 
je met het conflict in het Midden-Oosten 
omgaat kost Joden in je het leven! 

Jeffrey Herf heeft in zijn boek Nazi Pro-
paganda for the Arab World aangetoond 
dat er een directe ‘traditie-overdracht’ 
bestaat van de Duitse nazi-ideologie naar 
het islamitische fundamentalisme. De 
Hitlergroet is onder Israëls islamitische 
vijanden aan de orde van de dag, zoals 
blijkt uit foto’s van Hezbollah en Hamas. 
Terwijl Israël in zijn Onafhankelijkheids-
verklaring «al onze buurlanden en hun 
volken de hand reikt tot vrede en goede 
burenrelaties», propageert het handvest 
van Hamas in artikel 7 onomwonden de 
vernietiging van alle Joden in de wereld.

Sommige mensen denken dat Israël 
de Arabieren gewoon evenzeer haat als 
de Joden in de Arabische landen gehaat 
worden. Deze veronderstelling is net zo 
ongegrond als destijds de leugen van de 
nationaalsocialisten in Duitsland dat de 
Joden Duitsers evenzeer haatten als de 
nazi’s de Joden. Israëls vijanden willen 
de Joodse staat vernietigen. De Israëli’s 
willen in vrede leven. Is het echt zo 
moeilijk om in dit conflict de juiste kant 
te kiezen? 

Als sommige mensen in het Westen 
de holocaust tegenwoordig omdraaien 

INFOBOX

Martin Luther en de 
holocaust
Heeft Luther de holocaust veroor-
zaakt? Historicus en Luther-deskun-
dige Carl Trueman zegt: “Ja en nee”. 
Een pure ontkenning is naïef omdat 
nazi’s zijn geschriften hebben ge-
bruikt en nog steeds gebruiken om 
zichzelf te rechtvaardigen. Maar een 
directe lijn van de christelijke refor-
mator Luther naar de antichristelijke 
dictator Hitler is ook niet aantoon-
baar. Uwe Siemon-Netto laat dit zien 
in zijn boek Luther als Wegbereiter 
Hitlers?. Het was juist de theologie 
van Luther die in de Tweede Wereld-
oorlog Duitse lutheranen als Dietrich 
Bonhoeffer en Carl Goerdeler tot ver-
zet bewoog. Luther, die het Evangelie 
naar de Duitstalige wereld heeft ‘te-
ruggebracht’, blijft ondanks zijn zon-
den een van onze ‘geloofsvaders’.
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Reinhold Federolf
Sinds 1974 medewerker van de Mid-
dernachtsroep in Porto Alegre (Bra-
zilië). Uit een Zuidduitse “bedorven 
hippie’” zoals hij het zelf zegt, is door 
het ingrijpen van God “een bonte 
mengeling van een graficus, zendeling 
en spreker” ontstaan, die sinds 1982 
steeds weer als spreker door heel 
Brazilië op pad is. Zijn motto: “We zijn 
schuldenaars en werken uit liefde en 
dankbaarheid omdat Jezus ons gered 
heeft!”

en de Gazastrook met Auschwitz en 
de Israëli’s met de nazi’s vergelijken als 
ze over de holocaust van de zonen van 
Ismaël spreken, dan is dat een schaamte-
loze verdraaiing van de feiten. Wordt er 
dan niemand wakker en merkt niemand 
dat de Palestijnen door het buitenland 
(vooral Iran) van wapens voorzien en 
gefinancierd worden om voor de Arabi-
sche wereld als speerpunt te fungeren 
om de Joodse staat te vernietigen? Men 
klaagt Israël aan dat het de Gazastrook 
“belegert”. En wat gebeurt er als Israël 
gewoon bouwmateriaal als cement toe-
laat? De smokkeltunnels naar Egypte en 
de onlangs verwoeste tunnels richting 
Israël hebben de naakte waarheid en het 
gigantische misbruik van het ‘bouwma-
teriaal’ aangetoond! 

Als er, zoals al gebeurd is, mensen 
met plakkaten voor holocaust musea 
gaan staan waarop te lezen valt: “No 
Holocaust in Palestine!”, dan is dat puur 
antisemitisme. En het is geen geheim 
dat veel mensen binnen de Arabische 
Liga, in Israël levende Arabieren incluis 
(daarmee bedoel ik ook de Palestijnen), 
direct bereid zouden zijn om de holocaust 
van 70 jaar geleden voort te zetten, tot de 
laatste Jood, als ze dat zouden kunnen! 
De westerse sympathie voor de prak-
tijken van Fatah en Hamas zet de ooit 
westerse waarden als recht en vrijheid 
op hun kop en openbaart een gevaarlij-
ke neiging tot zelfdestructie. Hoe lang 
zal de verdraaiing van de waarheid nog 
goed gaan? De voorzitter van het Euro-
pees-Joodse congres overdreef niet toen 
hij zei: “Een nieuwe holocaust behoort 
zeker tot de mogelijkheden en is niet 
slechts een boze nachtmerrie”.

Het naziregime beloofde een ‘heil’ 
zonder Jezus, zonder het kruis, zonder 
een echt geloof in de Bijbel, zonder 
berouw en bekering. Het wilde op eigen 
kracht het vrederijk op aarde stichten, 
terug naar het paradijs. Het faalde jam-
merlijk, met tot op de dag van vandaag 
gruwelijke gevolgen voor veel mensen 
overal ter wereld. En is het tegenwoordig 
zo anders? Wie het paradijs wil terug-
winnen buiten God om zal – symbo-
lisch gesproken – onvermijdelijk in het 
vlammende zog van de heen en weer 

Ach Here, wees 
genadig!

Zo moeten zij Mijn naam op de 
Israëlieten leggen; en Ik zal hen 
zegenen.

HERE, onze God, andere heren dan 
U hebben over ons geheerst, door U 
alleen gedenken wij Uw naam. – Wij 
zijn geworden als mensen over wie U 
van oude tijden af niet hebt geheerst, 
die niet naar Uw naam zijn genoemd.
En alle volken van de aarde zullen 
zien dat de naam van de HERE over 
u uitgeroepen is, en zij zullen voor u 
bevreesd zijn. – Want de HERE zal Zijn 
volk niet verlaten, omwille van Zijn 
grote naam, omdat het de HERE be-
haagd heeft u voor Hem tot een volk 
te maken. 
HERE, luister. HERE, vergeef. HERE, 
sla er acht op en doe het, wacht niet 
langer – omwille van Uzelf, mijn God. 
Over Uw stad en over Uw volk is im-
mers Uw naam uitgeroepen. – Help 
ons, o God van ons heil, omwille van 
de eer van Uw naam; red ons en doe 
verzoening over onze zonden, omwille 
van Uw naam! Waarom zouden de 
heidenvolken zeggen: Waar is hun 
God? – De naam van de HERE is een 
sterke toren, een rechtvaardige snelt 
daarheen en wordt in een veilige 
vesting gezet.

Num. 6:27; Jes. 26:13; 63:19; Deut. 
28:10; 1 Sam. 12:22; Dan. 9:19; Ps. 
79:9-10; Spr. 18:10. Uit Licht voor 
elke dag, bij onze uitgeverij in Doorn 
verkrijgbaar.

bewegende zwaarden van de cherubs 
terechtkomen die ooit het eerste paradijs 
bewaakten (Gen. 3:24). 

Het Woord van God waarschuwt ons 
indringend voor de komende antichrist 
van de eindtijd, die ongetwijfeld het pa-
radijs zal beloven (2 Thes. 2; Op. 13). De 
Bijbel kondigt een grote afval aan, maar 
laat ook zien dat degenen die de liefde 
voor de waarheid van ganser harte heb-
ben aangenomen, niet misleid worden (2 
Thes. 2:10). De hoop van hen die nu in 
de Heer Jezus geloven, is dat Jezus Chris-
tus hen via de Opname tot Zich neemt 
voordat de antichrist de hele wereld mis-
leidt en de vlammende zwaarden van de 
cherubs gaan bewegen als nooit tevoren. 
En dan zal God Zelf Zijn komst in Jezus 
Christus en Zijn paradijs op aarde, het 
ware duizendjarige rijk, voorbereiden 
en Israël verlossen. – Maranatha! Ja, kom 
spoedig, Heer Jezus.

 Reinhold Federolf

Meer over Gods eindtijdplan met Israël en 
de wereld leest u in Prophetie im neuen 
Jahrtausend van John F. Walvoord, te bestellen 
bij onze uitgeverij in Zwitserland onder bestel- 
nr. 187810.
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Fredi Winkler, reisleider van Beth Shalom 
en hotelier in Israël, spreekt over het 
denken aan de holocaust en over antise-
mitisme in Israël. Een gesprek. 

Deze maand mei is het 70 jaar geleden 
dat nazi-Duitsland capituleerde. Hoe 
denkt men in Israël terug aan de Tweede 
Wereldoorlog en dan met name aan de 
holocaust?
Een volk dat nog altijd met Pesach de 
bevrijding uit Egypte en met Poerim de 
bevrijding uit de hand van de Jodenhater 
Haman herdenkt, zal de gruwelen van 
de nazitijd tot in eeuwigheid niet ver-
geten. Natuurlijk hebben de afgelopen 
70 jaar ertoe bijgedragen dat men de 
gebeurtenissen van wat meer afstand 
kan bezien. Maar er zijn nog getuigen 
uit die tijd, die de verschrikkingen als 
kind of jongere hebben meegemaakt 
en erover kunnen vertellen. Zo wordt 
het ongelooflijke steeds weer nieuw en 
levend in herinnering gehouden en zal 
het voor altijd een verschrikkelijk of het 
verschrikkelijkste deel van de Joodse 
geschiedenis blijven. Op de scholen 
beschouwt men het als een plicht om 
elk jaar les te geven over wat er destijds 
gebeurd is en de ramp te herdenken. 
Daarnaast heb je natuurlijk de jaarlijkse 
officiële herdenkingen in Yad Vashem, de 
officiële gedenkplaats van de holocaust 
bij de Herzlberg in Jeruzalem. Dit jaar 
zal het, omdat het nu 70 jaar geleden is, 
vast iets buitengewoons worden.

In het Westen neemt het antisemitisme 
toe. Neemt men dit gegeven in Israël 
waar? Zijn sommigen misschien al bang 
voor een tweede holocaust? 
In Israël volgt men de toename van het 
antisemitisme ongetwijfeld met bezorgd-
heid. En dat geldt in het bijzonder voor 
wat betreft Europa, en dan met name 
Frankrijk. Men beseft echter wel dat 
het antisemitisme van tegenwoordig 
andere oorzaken heeft dan in de tijd van 
Hitler en dat de extreme islam, die zich 
opmaakt tegen Israël en zijn politiek, de 
voornaamste reden is.

Hoewel Hitler het bijbelgetrouwe chris-
tendom verachtte, gebruikte hij wel chris-
telijke frasen ter rechtvaardiging van zijn 
Jodenhaat. Brengt de Israëlische maat-
schappij het toenemende antisemitisme 
met het christelijk geloof in verband, of 
maakt men op dit punt een onderscheid?
In de 70 jaar na Hitler is er in de Joodse 
maatschappij veel veranderd. Na de ho-
locaust zijn er talloze boeken verschenen 
die zich bezighielden met de oorzaak van 
het antisemitisme en de opkomst van de 
nazi’s. Daarin wordt telkens het chris-
tendom – en zelfs het Nieuwe Testament 
– voor het gebeuren verantwoordelijk 
gemaakt. Nog maar 40 jaar geleden kon 
je in Israël dikwijls in artikelen lezen 
dat er tussen de islam en het jodendom 
toch eigenlijk geen grote verschillen 
bestonden en dat de relatie tussen beide 
godsdiensten relatief goed was. Maar 
tussen jodendom en christendom zou wel 

een groot verschil bestaan en die relatie 
zou uiterst problematisch zijn. Inmiddels 
is er op dit punt veel veranderd. De Joden 
hebben intussen moeten vaststellen dat 
de fundamentalistische islam hun ergste 
vijand is geworden en dat de christenen 
daarentegen, en dan vooral degenen die 
de eenvoudige waarheid van de Bijbel 
geloven, de beste bondgenoten van 
Israël zijn.

Sommige mensen spreken over een Mes-
siaans ontwaken in Israël. Kun je dat uit 
eigen waarneming bevestigen?
Nee, dat kun je zeker niet zeggen. Bo-
vendien dien je onderscheid te maken 
als men het over ‘Messiaans’ heeft. Bin-
nen het jodendom heb je verschillende 
zogenaamde Messiaanse bewegingen, 
bijvoorbeeld de Lubavitshers. Dat zijn 
de aanhangers van rabbijn Menachem 
Schneerson, die 20 jaar geleden is ge-
storven en door hen als de Messias wordt 
beschouwd. Hetzelfde gebeurt steeds 
meer met rabbijn Nachman uit Breslav, 
die al 200 jaar geleden is gestorven en 
door zijn aanhangers in toenemende 
mate als de Messias wordt vereerd.
Dan heb je in Israël ook nog zoiets als 
een politiek messianisme met verschei-
dene schakeringen. Meestal verwacht 
men in deze hoop op verlossing geen 
persoonlijke Messias. In het algemeen 
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kun je zeggen dat er in het jodendom 
geen duidelijk of uniform Messiasbeeld 
bestaat. 
Als het om de Joden gaat die in Jezus als 
de Messias geloven, dan is dat procen-
tueel gezien maar een onooglijk klein 
deel van de bevolking zonder noemens-
waardige invloed op de maatschappij. 
Maar daar moeten we wel bij zeggen 
dat het ook destijds, toen Jezus op aarde 
werkzaam was, maar een kleine groep 
was. Niettemin hebben zij uiteindelijk 
de hele wereld met de boodschap van 
Jezus bereikt.

Hoe is het politieke klimaat voor christe-
nen in Israël, of het nu Arabische, buiten-
landse of Joods-Messiaanse zijn?

Over het algemeen kun je zeggen dat 
de Israëlische maatschappij heel plura-
listisch is geworden. Daarom zijn ook 
de verschillende christelijke gemeen-
schappen een geaccepteerd deel van de 
Israëlische maatschappij. Maar het kan 
wel problematisch worden als je probeert 
onder Joden zending te bedrijven.

Hoe schat je de nabije politieke en maat-
schappelijke toekomst van Israël in? 
Dat is niet makkelijk te voorspellen. Je 
moet er echter in het algemeen gezien 
van uitgaan dat er zich in het volk steeds 
meer twee kampen vormen: aan de ene 
kant het nationaal-religieuze kamp en 
aan de andere kant het liberaal-seculiere 
kamp. En dan is er nog een derde groep, 
namelijk de ongeveer 20% van de Israëli-
sche bevolking die niet Joods, maar Ara-
bisch is. In Israël is het zo dat uiteindelijk 
alles afhangt van de ontwikkeling van de 
veiligheidssituatie. Enerzijds was het bij 
een oorlogsdreiging altijd zo dat het volk 
achter het nationale kamp ging staan. An-
derzijds heeft het volk genoeg van oorlog 
en wil het zich aan de urgente dagelijkse 
maatschappelijke en sociale problemen 
wijden. Dus alles hangt ervan af hoe de 
veiligheidssituatie in het Midden-Oosten 
zich ontwikkelt.

Als de tweestatenoplossing inderdaad tot 
stand komt, is dit dan in tegenspraak met 
de bijbelse profetie?
Ik denk het niet. Er zijn mensen die 
denken dat alle bijbelse beloften voor 
Israël nu, in onze tijd, in vervulling 
moeten gaan. De Bijbel zegt echter 
dat de volledige vervulling pas met de 
wederkomst van Jezus Christus en de 
oprichting van Zijn duizendjarig rijk 
zal komen. Bovendien spreekt Joël 3:2 
over de verdeling van het land door de 
volken. Sommige dingen die daar in 
de context staan, passen niet in onze 
tijd, ook al gaat het hoofdstuk over 
gebeurtenissen in de eindtijd. Dit hoeft 
geen tegenspraak te zijn. De profeten 
hebben weliswaar hun eigen tijdgenoten 
aangesproken, maar over hen heen ook 
gewezen op het einde, wanneer God 
definitief zal afrekenen en oordelen. Op 
grond van Joël 3:2 kun je de verdeling 

van het land door de volken zelfs zien 
als iets wat juist moet gebeuren.

We verkondigen nu al 60 jaar dat Jezus 
spoedig komt. Hoe rijp is Israël voor Zijn 
terugkeer? 
De bijbelse profetie stelt als voorwaarde 
dat het Joodse volk voor een deel naar 
hun land teruggekeerd moet zijn als 
de Messias in heerlijkheid terugkomt. 
Gods Woord spreekt ook over een andere 
verzameling van de Joden, namelijk aan 
het begin van het duizendjarig rijk. Dan 
zal het hele volk terugkeren. Maar we 
hebben al een Joodse staat en Jeruzalem 
is er de hoofdstad van. In die zin is Israël 
‘rijp’ voor de terugkeer van de Heer. Ove-
rigens denk ik wel dat er op grond van 
wat er in Ezechiël 38 staat voordien nog 
een politieke vredesregeling tot stand 
moet komen. 

Wat wens je Israël toe als je aan de te-
rugkeer van onze Heer denkt?
Dat mag gebeuren wat Maleachi, de 
laatste profeet van het Oude Testament, 
in het laatste vers ervan zei en wat de 
engel Gabriël tegen Zacharias, de vader 
van Johannes de Doper, zei over de toe-
komstige opdracht van Johannes (Luk. 
1:17), namelijk dat Israël een toegerust 
en toebereid volk mag zijn, gereed om de 
komende Heer te ontmoeten.

Meer over Gods doelgerichte handelen met 
Israël leest u in het boek Messianisches Licht 
im Dunkel Israels van Norbert Lieth, bij onze 
uitgeverij in Zwitserland verkrijgbaar onder 
Bestell-Nr. 187420. 
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VOLGT MEN DE 
TOENAME VAN HET 
ANTISEMITISME 
ONGETWIJFELD 
MET BEZORGDHEID. 
EN DAT GELDT IN 
HET BIJZONDER 
VOOR WAT BETREFT 
EUROPA"
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Fredi Winkler, reisleider van Beth Shalom 
en hotelier in Israël, spreekt over het 
denken aan de holocaust en over antise-
mitisme in Israël. Een gesprek. 
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en erover kunnen vertellen. Zo wordt 
het ongelooflijke steeds weer nieuw en 
levend in herinnering gehouden en zal 
het voor altijd een verschrikkelijk of het 
verschrikkelijkste deel van de Joodse 
geschiedenis blijven. Op de scholen 
beschouwt men het als een plicht om 
elk jaar les te geven over wat er destijds 
gebeurd is en de ramp te herdenken. 
Daarnaast heb je natuurlijk de jaarlijkse 
officiële herdenkingen in Yad Vashem, de 
officiële gedenkplaats van de holocaust 
bij de Herzlberg in Jeruzalem. Dit jaar 
zal het, omdat het nu 70 jaar geleden is, 
vast iets buitengewoons worden.

In het Westen neemt het antisemitisme 
toe. Neemt men dit gegeven in Israël 
waar? Zijn sommigen misschien al bang 
voor een tweede holocaust? 
In Israël volgt men de toename van het 
antisemitisme ongetwijfeld met bezorgd-
heid. En dat geldt in het bijzonder voor 
wat betreft Europa, en dan met name 
Frankrijk. Men beseft echter wel dat 
het antisemitisme van tegenwoordig 
andere oorzaken heeft dan in de tijd van 
Hitler en dat de extreme islam, die zich 
opmaakt tegen Israël en zijn politiek, de 
voornaamste reden is.

Hoewel Hitler het bijbelgetrouwe chris-
tendom verachtte, gebruikte hij wel chris-
telijke frasen ter rechtvaardiging van zijn 
Jodenhaat. Brengt de Israëlische maat-
schappij het toenemende antisemitisme 
met het christelijk geloof in verband, of 
maakt men op dit punt een onderscheid?
In de 70 jaar na Hitler is er in de Joodse 
maatschappij veel veranderd. Na de ho-
locaust zijn er talloze boeken verschenen 
die zich bezighielden met de oorzaak van 
het antisemitisme en de opkomst van de 
nazi’s. Daarin wordt telkens het chris-
tendom – en zelfs het Nieuwe Testament 
– voor het gebeuren verantwoordelijk 
gemaakt. Nog maar 40 jaar geleden kon 
je in Israël dikwijls in artikelen lezen 
dat er tussen de islam en het jodendom 
toch eigenlijk geen grote verschillen 
bestonden en dat de relatie tussen beide 
godsdiensten relatief goed was. Maar 
tussen jodendom en christendom zou wel 

een groot verschil bestaan en die relatie 
zou uiterst problematisch zijn. Inmiddels 
is er op dit punt veel veranderd. De Joden 
hebben intussen moeten vaststellen dat 
de fundamentalistische islam hun ergste 
vijand is geworden en dat de christenen 
daarentegen, en dan vooral degenen die 
de eenvoudige waarheid van de Bijbel 
geloven, de beste bondgenoten van 
Israël zijn.

Sommige mensen spreken over een Mes-
siaans ontwaken in Israël. Kun je dat uit 
eigen waarneming bevestigen?
Nee, dat kun je zeker niet zeggen. Bo-
vendien dien je onderscheid te maken 
als men het over ‘Messiaans’ heeft. Bin-
nen het jodendom heb je verschillende 
zogenaamde Messiaanse bewegingen, 
bijvoorbeeld de Lubavitshers. Dat zijn 
de aanhangers van rabbijn Menachem 
Schneerson, die 20 jaar geleden is ge-
storven en door hen als de Messias wordt 
beschouwd. Hetzelfde gebeurt steeds 
meer met rabbijn Nachman uit Breslav, 
die al 200 jaar geleden is gestorven en 
door zijn aanhangers in toenemende 
mate als de Messias wordt vereerd.
Dan heb je in Israël ook nog zoiets als 
een politiek messianisme met verschei-
dene schakeringen. Meestal verwacht 
men in deze hoop op verlossing geen 
persoonlijke Messias. In het algemeen 
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kun je zeggen dat er in het jodendom 
geen duidelijk of uniform Messiasbeeld 
bestaat. 
Als het om de Joden gaat die in Jezus als 
de Messias geloven, dan is dat procen-
tueel gezien maar een onooglijk klein 
deel van de bevolking zonder noemens-
waardige invloed op de maatschappij. 
Maar daar moeten we wel bij zeggen 
dat het ook destijds, toen Jezus op aarde 
werkzaam was, maar een kleine groep 
was. Niettemin hebben zij uiteindelijk 
de hele wereld met de boodschap van 
Jezus bereikt.

Hoe is het politieke klimaat voor christe-
nen in Israël, of het nu Arabische, buiten-
landse of Joods-Messiaanse zijn?

Over het algemeen kun je zeggen dat 
de Israëlische maatschappij heel plura-
listisch is geworden. Daarom zijn ook 
de verschillende christelijke gemeen-
schappen een geaccepteerd deel van de 
Israëlische maatschappij. Maar het kan 
wel problematisch worden als je probeert 
onder Joden zending te bedrijven.

Hoe schat je de nabije politieke en maat-
schappelijke toekomst van Israël in? 
Dat is niet makkelijk te voorspellen. Je 
moet er echter in het algemeen gezien 
van uitgaan dat er zich in het volk steeds 
meer twee kampen vormen: aan de ene 
kant het nationaal-religieuze kamp en 
aan de andere kant het liberaal-seculiere 
kamp. En dan is er nog een derde groep, 
namelijk de ongeveer 20% van de Israëli-
sche bevolking die niet Joods, maar Ara-
bisch is. In Israël is het zo dat uiteindelijk 
alles afhangt van de ontwikkeling van de 
veiligheidssituatie. Enerzijds was het bij 
een oorlogsdreiging altijd zo dat het volk 
achter het nationale kamp ging staan. An-
derzijds heeft het volk genoeg van oorlog 
en wil het zich aan de urgente dagelijkse 
maatschappelijke en sociale problemen 
wijden. Dus alles hangt ervan af hoe de 
veiligheidssituatie in het Midden-Oosten 
zich ontwikkelt.
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denken dat alle bijbelse beloften voor 
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moeten gaan. De Bijbel zegt echter 
dat de volledige vervulling pas met de 
wederkomst van Jezus Christus en de 
oprichting van Zijn duizendjarig rijk 
zal komen. Bovendien spreekt Joël 3:2 
over de verdeling van het land door de 
volken. Sommige dingen die daar in 
de context staan, passen niet in onze 
tijd, ook al gaat het hoofdstuk over 
gebeurtenissen in de eindtijd. Dit hoeft 
geen tegenspraak te zijn. De profeten 
hebben weliswaar hun eigen tijdgenoten 
aangesproken, maar over hen heen ook 
gewezen op het einde, wanneer God 
definitief zal afrekenen en oordelen. Op 
grond van Joël 3:2 kun je de verdeling 

van het land door de volken zelfs zien 
als iets wat juist moet gebeuren.

We verkondigen nu al 60 jaar dat Jezus 
spoedig komt. Hoe rijp is Israël voor Zijn 
terugkeer? 
De bijbelse profetie stelt als voorwaarde 
dat het Joodse volk voor een deel naar 
hun land teruggekeerd moet zijn als 
de Messias in heerlijkheid terugkomt. 
Gods Woord spreekt ook over een andere 
verzameling van de Joden, namelijk aan 
het begin van het duizendjarig rijk. Dan 
zal het hele volk terugkeren. Maar we 
hebben al een Joodse staat en Jeruzalem 
is er de hoofdstad van. In die zin is Israël 
‘rijp’ voor de terugkeer van de Heer. Ove-
rigens denk ik wel dat er op grond van 
wat er in Ezechiël 38 staat voordien nog 
een politieke vredesregeling tot stand 
moet komen. 

Wat wens je Israël toe als je aan de te-
rugkeer van onze Heer denkt?
Dat mag gebeuren wat Maleachi, de 
laatste profeet van het Oude Testament, 
in het laatste vers ervan zei en wat de 
engel Gabriël tegen Zacharias, de vader 
van Johannes de Doper, zei over de toe-
komstige opdracht van Johannes (Luk. 
1:17), namelijk dat Israël een toegerust 
en toebereid volk mag zijn, gereed om de 
komende Heer te ontmoeten.
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ERUIT GELICHT

De tweevoudige 
heerlijkheid van de 
Heer
De heerlijkheid van God wordt in ver-
band met de tempel van Salomo twee 
keer genoemd: een keer zonder en een 
keer met vuur van de hemel (2 Kron. 
5:13-14; 7:1-2). Dan dringt zich een 
vergelijking op: bij de eerste komst van 
Jezus naar deze aarde staat er: “Wij 
hebben Zijn heerlijkheid gezien…” (Joh. 
1:14). Hij is gekomen om genade te 
brengen, niet het vuur van het oordeel 
(Joh. 12:47; vgl. Luk. 9:54-55). Maar als 
Hij voor de tweede keer komt, “met grote 
kracht en heerlijkheid” (Mat. 24:30), 
dan zal ook het vuur van het oordeel van 
de hemel komen (Op. 6 tot 19).        nol

Nieuw boek over Handelingen

N a een geruime tijd van voorbereiding 
heeft de Middernachtsroep VS een 

nieuw boek kunnen publiceren: The Sure 
Foundation of the Church (Het vaste 
fundament van de Gemeente) van Arno 
Froese. Het Engelstalige, 544 pagina’s 
tellende boek is een grondige vers-voor-

vers exegese van het boek Handelingen 
(verkrijgbaar via midnightcall.com). De 
titel heeft te maken met het unieke his-
torische gebeuren van de stichting van 
de Gemeente in Jeruzalem. De apostelen 
en de profeten vormen het fundament, 
Jezus Christus is de Hoeksteen. arf

Nazi‘s hielpen Israëls 
vijanden
In de reportage ‘De geheime opdracht van de 
nazi’s in het Midden-Oosten’ op welt.de be-
schrijft Géraldine Schwarz hoe Egypte en Syrië 
na de Tweede Wereldoorlog “nazi-mannen en 
oorlogsmisdadigers” inhuurden “om een leger 
op te bouwen voor de strijd tegen Israël”. De 
Duitse Bondsregering onder Konrad Adenauer 
wist ervan en deed er niets aan, want zij was 
“zeer geïnteresseerd in contacten met de 
adviesgroep voor het leger”, zo zegt historica 
Becker, “omdat men hoopte daardoor econo-
misch lucratieve odrachten voor Duitse bedrij-
ven binnen te halen”. mnr

Agressie is slecht 
voor de gezondheid
Volgens een onderzoek van de Univer-
siteit van Pennsylvania bestaat er een 
“significant verband” tussen “agressie 
en schelden op Twitter” en, zoals short-
news.de bericht, “een verhoogd risico 
om aan een hartziekte te sterven”.  mnr

Merkwaardige kritiek op Israël

In een commentaar op spiegel.de 
bespreekt Georg Dietz het toene-

mende antisemitisme in Duitsland, 
dat onder andere onder de dekmantel 
van de zogenaamde kritiek op Isra-
el aan de dag treedt. Hij verwijst 
onder andere naar een aanslag op 
een synagoge, die in brand werd 
gestoken, die “kritiek op Israël” werd 
genoemd en waarvoor “de daders 

slechts tot voorwaardelijke straffen 
werden veroordeeld”. “Er zijn geen 
aanknopingspunten voor een antise-
mitische daad, zei de rechter.” Dietz 
vraagt: “En kunnen in de toekomst 
ook rechtse radicalen die een mos-
kee in brand steken, zeggen dat ze 
alleen maar tegen schendingen van 
de mensenrechten in Saoedi-Arabië 
wilden demonstreren?”               mnr

Joodse levens minder waard
In februari veroordeelde de Veiligheids-

raad van de VN «in de scherpst mogelij-
ke bewoordingen dat een Spaanse blauw-
helm bij een Israëlische beschieting van 
een stelling van Hezbollah in Zuid-Libanon 
om het leven was gekomen. Eerder had 

de terreurmilitie echter twee Israëlische 
soldaten gedood. Dat interesseerde de VN 
niet. “Kennelijk gelooft de Veiligheidsraad 
dat sommige levens meer waard zijn dan 
andere”, zo zei de Israëlische ambassadeur 
bij de VN Ron Prosor.    mnr

Playmobil Luther 
voor de kinderka-
mer

Ter gelegenheid van het Luther-
jaar 2017 (500 jaar na het 

slaan van zijn stellingen) heeft 
Playmobil een Lutherfiguur met 
een schrijfveer en een Bijbel in 
de hand uitgebracht. De 34.000 
Luthermannetjes verschenen 
op een vrijdag in februari en 
waren de maandag daarop al 
uitverkocht. Playmobil heeft nu 
nog eens 50.000 kleine plastic 
Luthertjes gemaakt.             mnr
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Hollywood werkt aan nieuwe Ben Hur film

Lew Wallaces (1827–1905) Ben Hur 
is een Amerikaanse roman over een 

Joodse prins die in de tijd van Jezus tot 
het christelijk geloof overgaat. Beroemd is 
de verfilming ervan met Charlton Heston 
in de hoofdrol (1959). Nu wil men het 
verhaal nog eens verfilmen. In het persbe-

richt benadrukt men dat de film “naar het 
hart van Lew Wallaces epische roman” 
wil terugkeren en geen make-over van 
de vorige film wordt. Als dat echt zo is, 
zou de film heel Christocentrisch moeten 
worden. We vrezen dat Hollywood met 
‘hart’ iets anders bedoelt… rem

Academische 
vrijheid in VS 
in gevaar
Het Instituut voor Islamitische Studies 
van de Evangelische Alliantie in Duits-
land bericht dat islamitische studenten 
in de VS op allerlei universiteiten “door 
overschreeuwen of dreigementen colle-
ges of vrije discussies” verhinderen en 
voortijdig beëindigen. Volgens de Ame-
rikaanse criminologe Anat Berko is het 
“angstaanjagend om mee te maken dat 
de academische vrijheid in een zo grote 
democratie als de VS beentje wordt 
gelicht en de universiteiten de ordever-
stoorders kennelijk uit angst ook nog 
laten begaan”.                             mnr

Constitutioneel Hof 
tegen christendom
Het Duitse Constitutionele Hof in Karls-
ruhe heeft in een vonnis het algemene 
verbod op de hoofddoek bij het wer-
ken op school afgezwakt. In verband 
hiermee hadden de rechters “scherpe” 
kritiek op vier Duitse bondsstaten die in 
hun schoolwetten het christendom zou-
den voortrekken. Dietmar Hipp bericht 
op spiegel.de : “De rechters van het 
Hof gebruikten soms bijna krampachtige 
formuleringen, zodat de desbetreffende 
passages niet alleen toepasbaar zijn 
op de islamitische hoofddoek, maar op 
alle religieuze symbolen, dus ook een 
christelijk kruis, een ichthus-visje of een 
Joods keppeltje”.                            mnr

Misdaadbestrijding vóór de misdaad?

S teven Spielbergs science fiction 
film Minority Report beschrijft een 

wereld waarin misdadigers worden 
gearresteerd voordat ze een misdaad 
hebben begaan. De tv-serie Person of 
Interest gaat een soortgelijke kant op 
en gaat over een supercomputer die 
op internet alle gegevens verzamelt en 
geplande geweldsdaden van tevoren 
berekent. Volgens het n-tv.de  artikel 

‘Das schmutzige Geheimnis der Polizei’ 
(Het vuile geheim van de politie) wil de 
Duitse politie graag “een softwaremon-
ster hebben dat van stroomverbruik tot 
salarishoogte alles oppikt en evalueert” 
om misdadigers sneller en al voordat 
ze tot een misdaad overgaan achter de 
tralies te krijgen. Er zijn al, zo lijkt het, 
concrete plannen en mogelijkheden.  
  mnr

“Domme chris-
ten” scheld-
woord op basis-
school
In het Duitse Neu-Ulm, waar veel 
radicale moslims leven, heeft de 
politie onderzoek moeten doen 
op een basisschool. Meerdere 
scholieren, die nog niet voor het 
gerecht gesleept kunnen worden, 
zouden er termen als “domme 
christen” of “Jood” als scheld-
woord hebben gebruikt en zijn 
opgevallen met “islamistische 
uitlatingen”.                      mnr

Islamitische Staat even 
werelds als het Westen?
De Franse journalist Nicolas Henin is tien 

maanden lang een gevangene van de is-
lamitische terreurgroep IS geweest. Hij werd 
door Frankrijk vrijgekocht en vertelde de 
BBC over zijn tijd als gijzelaar van IS. Henin 
observeerde dat de  “jihadisten weinig met 
de lokale Arabische en islamitische culturen 
te maken hebben. Ze spreken onze taal en 
kijken dezelfde films als wij. Ze spelen de-
zelfde videospelletjes die ook onze kinderen 
spelen.” mnr

Onze maatschappij brengt egoïsten voort

Een Nederlands-Amerikaans onder-
zoeksteam onder leiding van Eddie 

Brummelman van de Universiteit van 
Amsterdam heeft ontdekt wat de Bijbel 
al heel lang zegt. Wie zijn kinderen 
inpepert dat ze iets heel bijzonders zijn, 

kweekt kleine egoïsten die zich superieur 
voelen aan anderen en uiteindelijk de 
maatschappij kunnen schaden. Te veel 
welvaart kan ook contraproductief zijn.  
mnr



12 Middernachtsroep  Mei 2015

ERUIT GELICHT

De tweevoudige 
heerlijkheid van de 
Heer
De heerlijkheid van God wordt in ver-
band met de tempel van Salomo twee 
keer genoemd: een keer zonder en een 
keer met vuur van de hemel (2 Kron. 
5:13-14; 7:1-2). Dan dringt zich een 
vergelijking op: bij de eerste komst van 
Jezus naar deze aarde staat er: “Wij 
hebben Zijn heerlijkheid gezien…” (Joh. 
1:14). Hij is gekomen om genade te 
brengen, niet het vuur van het oordeel 
(Joh. 12:47; vgl. Luk. 9:54-55). Maar als 
Hij voor de tweede keer komt, “met grote 
kracht en heerlijkheid” (Mat. 24:30), 
dan zal ook het vuur van het oordeel van 
de hemel komen (Op. 6 tot 19).        nol

Nieuw boek over Handelingen

N a een geruime tijd van voorbereiding 
heeft de Middernachtsroep VS een 

nieuw boek kunnen publiceren: The Sure 
Foundation of the Church (Het vaste 
fundament van de Gemeente) van Arno 
Froese. Het Engelstalige, 544 pagina’s 
tellende boek is een grondige vers-voor-

vers exegese van het boek Handelingen 
(verkrijgbaar via midnightcall.com). De 
titel heeft te maken met het unieke his-
torische gebeuren van de stichting van 
de Gemeente in Jeruzalem. De apostelen 
en de profeten vormen het fundament, 
Jezus Christus is de Hoeksteen. arf

Nazi‘s hielpen Israëls 
vijanden
In de reportage ‘De geheime opdracht van de 
nazi’s in het Midden-Oosten’ op welt.de be-
schrijft Géraldine Schwarz hoe Egypte en Syrië 
na de Tweede Wereldoorlog “nazi-mannen en 
oorlogsmisdadigers” inhuurden “om een leger 
op te bouwen voor de strijd tegen Israël”. De 
Duitse Bondsregering onder Konrad Adenauer 
wist ervan en deed er niets aan, want zij was 
“zeer geïnteresseerd in contacten met de 
adviesgroep voor het leger”, zo zegt historica 
Becker, “omdat men hoopte daardoor econo-
misch lucratieve odrachten voor Duitse bedrij-
ven binnen te halen”. mnr

Agressie is slecht 
voor de gezondheid
Volgens een onderzoek van de Univer-
siteit van Pennsylvania bestaat er een 
“significant verband” tussen “agressie 
en schelden op Twitter” en, zoals short-
news.de bericht, “een verhoogd risico 
om aan een hartziekte te sterven”.  mnr

Merkwaardige kritiek op Israël

In een commentaar op spiegel.de 
bespreekt Georg Dietz het toene-

mende antisemitisme in Duitsland, 
dat onder andere onder de dekmantel 
van de zogenaamde kritiek op Isra-
el aan de dag treedt. Hij verwijst 
onder andere naar een aanslag op 
een synagoge, die in brand werd 
gestoken, die “kritiek op Israël” werd 
genoemd en waarvoor “de daders 

slechts tot voorwaardelijke straffen 
werden veroordeeld”. “Er zijn geen 
aanknopingspunten voor een antise-
mitische daad, zei de rechter.” Dietz 
vraagt: “En kunnen in de toekomst 
ook rechtse radicalen die een mos-
kee in brand steken, zeggen dat ze 
alleen maar tegen schendingen van 
de mensenrechten in Saoedi-Arabië 
wilden demonstreren?”               mnr

Joodse levens minder waard
In februari veroordeelde de Veiligheids-

raad van de VN «in de scherpst mogelij-
ke bewoordingen dat een Spaanse blauw-
helm bij een Israëlische beschieting van 
een stelling van Hezbollah in Zuid-Libanon 
om het leven was gekomen. Eerder had 

de terreurmilitie echter twee Israëlische 
soldaten gedood. Dat interesseerde de VN 
niet. “Kennelijk gelooft de Veiligheidsraad 
dat sommige levens meer waard zijn dan 
andere”, zo zei de Israëlische ambassadeur 
bij de VN Ron Prosor.    mnr

Playmobil Luther 
voor de kinderka-
mer

Ter gelegenheid van het Luther-
jaar 2017 (500 jaar na het 

slaan van zijn stellingen) heeft 
Playmobil een Lutherfiguur met 
een schrijfveer en een Bijbel in 
de hand uitgebracht. De 34.000 
Luthermannetjes verschenen 
op een vrijdag in februari en 
waren de maandag daarop al 
uitverkocht. Playmobil heeft nu 
nog eens 50.000 kleine plastic 
Luthertjes gemaakt.             mnr
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IN PERSPECTIEF

HEMELVAART 

Wat blijft is de vreugde

Wat heeft de Hemelvaart van de Heer 
Jezus nu met onze vreugde te maken? 
Waarom konden de discipelen eigenlijk 
blij zijn en moed vatten toen de Heer hen 
verliet? Een uiteenzetting vanuit pasto-
raal oogpunt.

B ijna 2000 jaar geleden nam de op-
gestane Heer Jezus Zijn discipelen 
mee naar de Olijfberg om getuigen 

te zijn van Zijn hemelvaart en voer voor 
hun ogen op naar de hemel (Hand. 1:9) 
– precies zoals Hij het hun van tevoren 
had aangekondigd (Joh. 6:62). Deze 
gebeurtenis was voor de discipelen on-
getwijfeld iets overweldigends, unieks 
en met niets te vergelijken. Moet je je 
eens voorstellen: kort tevoren had de 
Heer Jezus aan het kruis geleden en was 
er een ellendige dood gestorven. En nu, 
40 dagen na Zijn opstanding en na vele 
intensieve gesprekken, nam Hij afscheid 
van Zijn discipelen en voer Hij voor hun 
zichtbaar op naar de hemel. En dat was 
nog niet alles: daarop kwamen er ook 
nog een paar engelen die beloofden dat 
Hij weer terug zou komen (Hand. 1:11), 
namelijk in de zichtbare wederkomst van 

 Middernachtsroep  Mei 2015 15

SPREUKEN

blijdschap. En zij waren voortdurend 
in de tempel, terwijl ze God loofden en 
dankten. Amen“ (Luk. 24:52-53).

Hun vreugde bleef, en wel tot aan 
hun steniging, hun onthoofding, hun 
kruisiging, hun dood toe… Waarom? 
Omdat deze vreugde nu op een onwan-
kelbaar fundament berustte, namelijk 
het onfeilbare Woord van God, het feit 
van de opstanding en op alles wat de 
Heer Jezus Zijn discipelen had geleerd en 
geopenbaard, bijvoorbeeld met het oog 
op Zijn wederkomst en de onwankelbare 
belofte van het eeuwige leven in een di-
recte gemeenschap met God de Vader en 
God de Zoon. Ja, de discipelen geloofden 
nu, en wel in de kracht van de Heilige 
Geest die later over hen werd uitgestort 
(Hand. 2). Blijdschap is een vrucht van 
de Geest (Gal. 5:22). Dat wil dus zeggen 
dat hun vreugde uiteindelijk door God 
was geschonken. 

De hemelvaart toonde de discipelen en 
toont ons dat Jezus Christus Zijn opdracht 
heeft uitgevoerd en nu aan de rechter-
hand van God zit om bij de Vader in de 
hemel op te komen voor Zijn verlosten 
(Heb. 10:12; 9:24; Rom. 8:34). Hij is 
als Voorloper van de Zijnen hen naar de 
heerlijkheid voorgegaan, wat laat zien dat 
de gelovigen Hem daarheen zullen volgen 
(Heb. 6:20). – Wat blijft is de vreugde. 
De vreugde over de zekerheid dat God 
op een dag al onze tranen zal afwissen 
(Op. 21:4). De vreugde over de waarheid 
dat we een Trooster hebben op wie we al 
onze zorgen en bekommernissen mogen 
werpen. 

Petrus zei later dat de Heer Jezus met 
de hemelvaart de macht had overgeno-
men en alles aan Zich had onderworpen 
(1 Pet. 3:22). Is dat niet geweldig? We 
leven weliswaar nog in het hier en nu, 
maar de overwinning is al van ons omdat 
we in de Heer Jezus geloven, aan wie al-
les is onderworpen. En dat feit maakte de 
discipelen blij toen ze Hem naar de hemel 
zagen opvaren. Wat een vreugde! En deze 
vreugde begeleidt de kinderen van God 
tot in de toekomst, totdat we zelf bij onze 
Heer en Heiland mogen zijn, precies zoals 
de Heer Jezus het heeft gezegd: “Opdat 
ook u zult zijn waar Ik ben” (Joh. 14:3).

 Thomas Lieth

de Heer Jezus in kracht en heerlijkheid, 
zoals onder andere profeet Zacharia al 
had aangekondigd: “Op die dag zullen 
Zijn voeten staan op de Olijfberg” (Zach. 
14:4). – Wat een troost was er met deze 
woorden verbonden, de zekerheid dat 
de Heer aller heren en de Koning aller 
koningen zou terugkeren en dat de dis-
cipelen Hem terug zouden zien!

Alles wat op de dag van de hemelvaart 
voor de ogen van de discipelen gebeurde, 
vervulde hen met grote blijdschap, heel 
anders dan de arrestatie van Jezus in de 
hof van Gethsemane, toen ze in paniek 
waren geraakt en uit angst de deur van 
de ruimte waar ze waren hadden gebar-
ricadeerd. Hoe was dat mogelijk? Waar 
kwam die verandering in hun gevoelens 
vandaan? Hun Heer en Meester was im-
mers definitief weg en de Romeinen en de 
priesters die hen vijandig gezind waren, 
waren er nog wel. Maar er kwam geen 
vraag, geen verzoek en ook geen klacht 
over hun lippen, zoals Jezus Zijn discipe-
len had geprofeteerd: “Op die dag zult u 
Mij niets vragen” (Joh. 16:23). Maar ook 
al worstelden de discipelen niet met hun 
Heer om Hem te laten blijven, maar gaven 
ze zich schijnbaar willoos over aan hun 
lot, ik had toch minstens wel verwacht 
dat er in de Bijbel zou staan: “En zij 
keerden diep bezorgd naar Jeruzalem 
terug, treurig, onzeker en vol verdriet”. 
In plaats daarvan staat er: “En zij … 
keerden terug naar Jeruzalem met grote 

Een leugen is al drie maal de 
aarde rond gelopen voordat de 
waarheid haar schoenen aan-
trekt. 

MARK TWAIN (1835–1910), 
SCHRIJVER

Als je voor een afgrond staat, is 
een stap terug een stap vooruit.

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER 
(1928–2000), SCHILDER

Geen mens is volmaakt, en nie-
mand weet dat beter dan een 
christen. 

DAVID JAFFIN (GEB. 1937), 
PREDIKANT

Er zijn geen vijf of zes wereld-
wonderen, maar slechts één: de 
liefde.

JACQUES PRÉVERT (1900–1977), 
SCHRIJVER

De liefde komt uit het hart, ze is 
sterk, actief en zet dingen in be-
weging. Maar net als een spier 
moet ze ook getraind worden.

NORBERT LIETH (ZENDINGSWERK 
MIDDERNACHTSROEP)

Met mijn stem roep ik tot de 
HERE, met mijn stem smeek ik 
de HERE. Ik stort mijn klacht uit 
voor Zijn aangezicht, ik maak 
voor Zijn aangezicht mijn be-
nauwdheid bekend. Toen mijn 
geest in mij bezweek, kende U 
mijn pad.

PSALM 142
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hof van Gethsemane, toen ze in paniek 
waren geraakt en uit angst de deur van 
de ruimte waar ze waren hadden gebar-
ricadeerd. Hoe was dat mogelijk? Waar 
kwam die verandering in hun gevoelens 
vandaan? Hun Heer en Meester was im-
mers definitief weg en de Romeinen en de 
priesters die hen vijandig gezind waren, 
waren er nog wel. Maar er kwam geen 
vraag, geen verzoek en ook geen klacht 
over hun lippen, zoals Jezus Zijn discipe-
len had geprofeteerd: “Op die dag zult u 
Mij niets vragen” (Joh. 16:23). Maar ook 
al worstelden de discipelen niet met hun 
Heer om Hem te laten blijven, maar gaven 
ze zich schijnbaar willoos over aan hun 
lot, ik had toch minstens wel verwacht 
dat er in de Bijbel zou staan: “En zij 
keerden diep bezorgd naar Jeruzalem 
terug, treurig, onzeker en vol verdriet”. 
In plaats daarvan staat er: “En zij … 
keerden terug naar Jeruzalem met grote 

Een leugen is al drie maal de 
aarde rond gelopen voordat de 
waarheid haar schoenen aan-
trekt. 

MARK TWAIN (1835–1910), 
SCHRIJVER

Als je voor een afgrond staat, is 
een stap terug een stap vooruit.

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER 
(1928–2000), SCHILDER

Geen mens is volmaakt, en nie-
mand weet dat beter dan een 
christen. 

DAVID JAFFIN (GEB. 1937), 
PREDIKANT

Er zijn geen vijf of zes wereld-
wonderen, maar slechts één: de 
liefde.

JACQUES PRÉVERT (1900–1977), 
SCHRIJVER

De liefde komt uit het hart, ze is 
sterk, actief en zet dingen in be-
weging. Maar net als een spier 
moet ze ook getraind worden.

NORBERT LIETH (ZENDINGSWERK 
MIDDERNACHTSROEP)

Met mijn stem roep ik tot de 
HERE, met mijn stem smeek ik 
de HERE. Ik stort mijn klacht uit 
voor Zijn aangezicht, ik maak 
voor Zijn aangezicht mijn be-
nauwdheid bekend. Toen mijn 
geest in mij bezweek, kende U 
mijn pad.

PSALM 142
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IN PERSPECTIEF

We dienen het te vermijden, maar het is 
helaas wel mogelijk: gelovigen kunnen 
het werken van de Heilige Geest met wie 
ze zijn verzegeld, uitblussen. Hoe kan het 
zo ver komen? Een verklaring.

P aulus riep de Thessalonicenzen 
op: “Blus de Geest niet uit!” (1 
Thes. 5:19). In andere vertalingen 

vinden we ook wel het woord ‘uitdoven’. 
In Efeze 4:30 zien we een parallel: “En 
bedroef de heilige Geest van God niet, 
door wie u verzegeld bent tot de dag van 
de verlossing!”

Verloste kinderen van God zijn ver-
zegeld met de Heilige Geest (2 Kor. 
1:22; Ef. 1:13-14; 4:30). Daarom kun-
nen ze Hem niet kwijtraken. Maar Zijn 
werkzaamheid kunnen ze wel degelijk 
onderdrukken. Als we kijken naar de 
context van de opdracht van Paulus, is 
dat in minstens twee opzichten mogelijk.

Ten eerste: we kunnen de Geest in 
ons uitblussen als we de ontvangen 
genadegaven niet laten ontplooien. 
Daarom volgt er meteen achteraan: 
“Veracht de profetieën niet!“ (1 Thes. 
5:20). Profetie betekent in bijbels ver-
band dat Gods Woord duidelijk en met 
‘profetisch’ gezag wordt doorgegeven. 
Het gaat dus niet om nieuwe ingevingen 
die het geopenbaarde Woord tegenspre-

ken of om een bepaald licht dat je opgaat 
over de toestand van andere mensen 
(waarzeggerij dus).

In dit verband moeten we ook toege-
ven dat sommige genadegaven sinds de 
tijd van de apostelen hebben opgehouden 
te bestaan (1 Kor. 13:8; vgl. Ef. 2:20), 
zoals Augustinus vier eeuwen na Pau-
lus vaststelde: “In de begintijd zou de 
Heilige Geest op de gelovigen komen en 
ze zouden in talen spreken die ze niet 
hadden geleerd, zoals de Geest hen zou 
ingeven te spreken. Dat was een voor die 
tijd geschikt teken. Het was passend dat 
de Heilige Geest in alle talen werd aan-
gekondigd, omdat het Evangelie van God 
via deze talen over de hele aarde verbreid 
moest worden. Het teken werd gegeven 
en verdween toen weer.” – Bepaalde 
gaven kunnen we niet met alle geweld te-
rug laten komen. – Maar de genadegaven 
die de Heilige Geest tegenwoordig vrij 
binnen de gemeenten verdeelt, zijn zeer 
belangrijk. Deze dienen we te erkennen 
en te bevorderen en niemand mag ze on-
derdrukken. Daar waar de genadegaven 
van de Heilige Geest de ruimte krijgen, 
krijgt Hijzelf de ruimte. De Heilige Geest 
werkt namelijk slechts daar waar Hij de 
ruimte krijgt. En daar ontstaan levende 
gemeenten, waar het levend water van de 
Heilige Geest in stromen vloeit.

Daarom mogen we zelf onze eigenga-

ven van de Geest niet verstikken door 
niet te durven, door in valse deemoed 
te blijven zitten, door ons onwaardig te 
voelen, ons te schamen of gewoon bang 
te zijn voor mensen. Soms weten we wat 
we moeten doen en doen we het toch 
niet. We mogen niet vergeten dat elk met 
de Geest verzegeld mens minstens één 
gave heeft ontvangen en dat alle gaven 
ingezet dienen te worden tot algemeen 
nut van de gemeente. 

Gemeenteleiders en anderen behoren 
op de gaven binnen de gemeente te let-
ten, ze niet te verstikken maar juist te 
bevorderen. En dat dient natuurlijk altijd 
volgens de regels van de heilige Schrift 
te geschieden. “Aan ieder echter wordt 
de openbaring van de Geest gegeven 
tot wat nuttig is voor de ander” (1 Kor. 
12:7; vgl. vs. 11). “Zo ook u, als u naar 
geestelijke gaven streeft, zoek er dan 
naar om overvloedig te zijn tot opbouw 
van de gemeente!” (1 Kor. 14:12). “Jaag 
de liefde na en streef naar de geestelijke 
gaven, en vooral dat u mag profeteren!” 
(1 Kor. 14:1). Bij de gaven van de Geest 
gaat het altijd om de opbouw van de ge-
meente en het uitdelen van Gods Woord. 
Wie dat onderdrukt, blust ook de Geest 
in zichzelf uit.

Ten tweede: de Heilige Geest wordt 
ook uitgeblust door het praktiseren, 
tolereren van en het vasthouden aan 
zonde. Als we op de context letten, 
kunnen we in de verzen 12 – 18 van 1 
Thessalonicenzen 5 heel goed zien wat 
de Heilige Geest allemaal kan uitblussen: 
1) Als we anderen niet erkennen, maar 
verachten. 2) Als we geen vrede onder 
elkaar bewaren. 3) Als we niet de moed 
hebben om degenen die ordeloos leven 
te vermanen. 3) Als we moedelozen niet 
bemoedigen. 4) Als we de zwakken niet 
ondersteunen. 5) Als we niet geduldig 
zijn jegens iedereen. 6) Als we kwaad 
met kwaad vergelden en wrok koesteren. 
7) Als we niet altijd het goede najagen. 
8) Als we geen vreugde kennen. 9) Als 
we niet bidden. 10) Als we ondankbaar 
zijn. 11) Als we ons niet  onthouden van 
elke vorm van kwaad (vs. 20).

Moge God ons bewaren dat we Zijn 
Geest niet uitblussen!

 Norbert Lieth

WERKING VAN DE GEEST

Hoe we de Geest 
kunnen uitblussen 
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HOE IS DAT BEDOELD?

Deuteronomium 32:21
Wordt in Deuteronomium 32:21 de Gemeente van het Nieu-
we Testament al geprofeteerd?

I n Deuteronomium 32:21 staat: “Zij hebben Mij tot 
na-ijver gebracht met wat geen God is; zij hebben Mij 
tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ik zal hen 

daarom jaloers maken door wat geen volk is, door een dwaas 
volk zal Ik hen tot toorn verwekken!”

Mozes kan de Gemeente hier niet bedoeld hebben, 
omdat deze op dat tijdstip nog als een geheimenis in God 
verborgen was (Ef. 3:8-10; 5:32). De apostel Paulus heeft 
het pas mogen openbaren. John MacArthur maakt bij 
Deuteronomium 32:21 en de parallel in Romeinen 10:19 
de opmerking dat dit “heel in het algemeen op de heidense 
volken” van toepassing is.

Paulus schrijft: “Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet 
begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u tot 
jaloersheid verwekken door wat geen volk is; door een 
onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken. En Jesaja 
durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die 
Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die 
naar Mij niet vroegen” (Rom. 10:19-20). In dit vers wordt 
naar mijn mening de algemene uitspraak gedaan dat God 
mensen uit de heidenen die in Hem geloven, die eigenlijk 
“niet Zijn volk” zijn, gebruikt om Israël tot jaloersheid te 
verwekken. 

En dat is altijd al zo geweest. De Jood Jona bijvoorbeeld 
werd door het volk Assur in Nineve tot jaloersheid verwekt. 
Later kwamen er in het Romeinse rijk velen tot geloof, en 
in Handelingen kunnen we zien dat de Joden jaloers waren 
op deze mensen. In Deuteronomium 32:21 gaat het dus niet 
om het ‘organisme’ van de Nieuwtestamentische Gemeente 
van Joden en heidenen, maar gewoon om heidenen op zich.

Bovendien verklaart Paulus met dit Mozes betreffende 
vers dat Israël zijn eigen geschriften niet eens goed kende. 
Daarin was immers altijd al geopenbaard dat de boodschap 
van het heil ook de heidenen zou bereiken.

  Norbert Lieth

NAVRAAG

Michael J. Vlach
Michael J. Vlach is hoogle-
raar theologie aan het Mas-
ter’s Seminary in Sun Valley 
(Californië) en auteur van 
het boek Has the Church 
Replaced Israel? (Heeft de 
Kerk Israël vervangen?).

Welke drie boeken hebben 
u het meest gevormd in uw 
leven?
Ten eerste The Gospel According to Jesus van John Mac-
Arthur. Dit boek heeft me geholpen om de betekenis van 
de toewijding aan Jezus Christus te verstaan. Ten tweede 
The Greatness of the Kingdom (de grootheid van het Ko-
ninkrijk) van Alva J. McClain, een bijbelse theologie over 
het Koninkrijk van God van Genesis tot Openbaring. Dit 
boek heeft me geholpen om het grote geheel van de Bijbel 
en de rol van Israël daarin te verstaan. Het derde boek is 
een meer academisch werk, Continuity and Discontinuity: 
The Relationship Between the Old and the New Testament 
(Continuïteit en discontinuïteit: de relatie tussen het Oude en 
het Nieuwe Testament). Dat is een hele serie hoofdstukken 
over het Koninkrijk van God, het volk van God, de wet van 
God, principes van Schriftuitleg en de verlossing in beide 
Testamenten, geschreven door verschillende geleerden van-
uit verschillende perspectieven. Dit boek heeft me geholpen 
om het Koninkrijk van God te verstaan als iets wat eerder 
nog toekomstig is en om een bijzondere rol voor Israël te zien.

Naar welk Bijbelboek gaat u altijd weer terug?
Naar Mattheüs, het boek over de Koning en het Koninkrijk. 
Ik denk dat het Koninkrijk van God het thema van de Bijbel 
is. Mattheüs citeert het Oude Testament heel vaak, zodat je 
goed kunt zien dat het Nieuwe Testament de in het Oude 
Testament begonnen geschiedenis voortzet.

Voor welke persoon uit de kerkgeschiedenis heeft u de 
meeste waardering?
Ireneüs van Lyon (ca. 135–202), omdat hij destijds de 
grootste bedreiging voor de Gemeente heeft bestreden, 
namelijk het gnosticisme, dat onze hoop voor de toekomst 
scheidt van het aspect van het fysieke herstel en Gods doel-
stellingen slechts geestelijk interpreteert. Ireneüs streed 
voor een meer algehele visie. Ik waardeer hem omdat hij 
de leer over het toekomstige Koninkrijk van God als een 
belangrijk wapen beschouwde tegen het oververgeestelijken 
van de bijbelse beloften.

 IN DE TIJD VAN 
MOZES WAS DE 
GEMEENTE NOG EEN 
GEHEIMENIS.

Michael J. Vlach
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IN PERSPECTIEF

We dienen het te vermijden, maar het is 
helaas wel mogelijk: gelovigen kunnen 
het werken van de Heilige Geest met wie 
ze zijn verzegeld, uitblussen. Hoe kan het 
zo ver komen? Een verklaring.

P aulus riep de Thessalonicenzen 
op: “Blus de Geest niet uit!” (1 
Thes. 5:19). In andere vertalingen 

vinden we ook wel het woord ‘uitdoven’. 
In Efeze 4:30 zien we een parallel: “En 
bedroef de heilige Geest van God niet, 
door wie u verzegeld bent tot de dag van 
de verlossing!”

Verloste kinderen van God zijn ver-
zegeld met de Heilige Geest (2 Kor. 
1:22; Ef. 1:13-14; 4:30). Daarom kun-
nen ze Hem niet kwijtraken. Maar Zijn 
werkzaamheid kunnen ze wel degelijk 
onderdrukken. Als we kijken naar de 
context van de opdracht van Paulus, is 
dat in minstens twee opzichten mogelijk.

Ten eerste: we kunnen de Geest in 
ons uitblussen als we de ontvangen 
genadegaven niet laten ontplooien. 
Daarom volgt er meteen achteraan: 
“Veracht de profetieën niet!“ (1 Thes. 
5:20). Profetie betekent in bijbels ver-
band dat Gods Woord duidelijk en met 
‘profetisch’ gezag wordt doorgegeven. 
Het gaat dus niet om nieuwe ingevingen 
die het geopenbaarde Woord tegenspre-

ken of om een bepaald licht dat je opgaat 
over de toestand van andere mensen 
(waarzeggerij dus).

In dit verband moeten we ook toege-
ven dat sommige genadegaven sinds de 
tijd van de apostelen hebben opgehouden 
te bestaan (1 Kor. 13:8; vgl. Ef. 2:20), 
zoals Augustinus vier eeuwen na Pau-
lus vaststelde: “In de begintijd zou de 
Heilige Geest op de gelovigen komen en 
ze zouden in talen spreken die ze niet 
hadden geleerd, zoals de Geest hen zou 
ingeven te spreken. Dat was een voor die 
tijd geschikt teken. Het was passend dat 
de Heilige Geest in alle talen werd aan-
gekondigd, omdat het Evangelie van God 
via deze talen over de hele aarde verbreid 
moest worden. Het teken werd gegeven 
en verdween toen weer.” – Bepaalde 
gaven kunnen we niet met alle geweld te-
rug laten komen. – Maar de genadegaven 
die de Heilige Geest tegenwoordig vrij 
binnen de gemeenten verdeelt, zijn zeer 
belangrijk. Deze dienen we te erkennen 
en te bevorderen en niemand mag ze on-
derdrukken. Daar waar de genadegaven 
van de Heilige Geest de ruimte krijgen, 
krijgt Hijzelf de ruimte. De Heilige Geest 
werkt namelijk slechts daar waar Hij de 
ruimte krijgt. En daar ontstaan levende 
gemeenten, waar het levend water van de 
Heilige Geest in stromen vloeit.

Daarom mogen we zelf onze eigenga-

ven van de Geest niet verstikken door 
niet te durven, door in valse deemoed 
te blijven zitten, door ons onwaardig te 
voelen, ons te schamen of gewoon bang 
te zijn voor mensen. Soms weten we wat 
we moeten doen en doen we het toch 
niet. We mogen niet vergeten dat elk met 
de Geest verzegeld mens minstens één 
gave heeft ontvangen en dat alle gaven 
ingezet dienen te worden tot algemeen 
nut van de gemeente. 

Gemeenteleiders en anderen behoren 
op de gaven binnen de gemeente te let-
ten, ze niet te verstikken maar juist te 
bevorderen. En dat dient natuurlijk altijd 
volgens de regels van de heilige Schrift 
te geschieden. “Aan ieder echter wordt 
de openbaring van de Geest gegeven 
tot wat nuttig is voor de ander” (1 Kor. 
12:7; vgl. vs. 11). “Zo ook u, als u naar 
geestelijke gaven streeft, zoek er dan 
naar om overvloedig te zijn tot opbouw 
van de gemeente!” (1 Kor. 14:12). “Jaag 
de liefde na en streef naar de geestelijke 
gaven, en vooral dat u mag profeteren!” 
(1 Kor. 14:1). Bij de gaven van de Geest 
gaat het altijd om de opbouw van de ge-
meente en het uitdelen van Gods Woord. 
Wie dat onderdrukt, blust ook de Geest 
in zichzelf uit.

Ten tweede: de Heilige Geest wordt 
ook uitgeblust door het praktiseren, 
tolereren van en het vasthouden aan 
zonde. Als we op de context letten, 
kunnen we in de verzen 12 – 18 van 1 
Thessalonicenzen 5 heel goed zien wat 
de Heilige Geest allemaal kan uitblussen: 
1) Als we anderen niet erkennen, maar 
verachten. 2) Als we geen vrede onder 
elkaar bewaren. 3) Als we niet de moed 
hebben om degenen die ordeloos leven 
te vermanen. 3) Als we moedelozen niet 
bemoedigen. 4) Als we de zwakken niet 
ondersteunen. 5) Als we niet geduldig 
zijn jegens iedereen. 6) Als we kwaad 
met kwaad vergelden en wrok koesteren. 
7) Als we niet altijd het goede najagen. 
8) Als we geen vreugde kennen. 9) Als 
we niet bidden. 10) Als we ondankbaar 
zijn. 11) Als we ons niet  onthouden van 
elke vorm van kwaad (vs. 20).

Moge God ons bewaren dat we Zijn 
Geest niet uitblussen!

 Norbert Lieth

WERKING VAN DE GEEST

Hoe we de Geest 
kunnen uitblussen 
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HOE IS DAT BEDOELD?

Deuteronomium 32:21
Wordt in Deuteronomium 32:21 de Gemeente van het Nieu-
we Testament al geprofeteerd?

I n Deuteronomium 32:21 staat: “Zij hebben Mij tot 
na-ijver gebracht met wat geen God is; zij hebben Mij 
tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ik zal hen 

daarom jaloers maken door wat geen volk is, door een dwaas 
volk zal Ik hen tot toorn verwekken!”

Mozes kan de Gemeente hier niet bedoeld hebben, 
omdat deze op dat tijdstip nog als een geheimenis in God 
verborgen was (Ef. 3:8-10; 5:32). De apostel Paulus heeft 
het pas mogen openbaren. John MacArthur maakt bij 
Deuteronomium 32:21 en de parallel in Romeinen 10:19 
de opmerking dat dit “heel in het algemeen op de heidense 
volken” van toepassing is.

Paulus schrijft: “Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet 
begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u tot 
jaloersheid verwekken door wat geen volk is; door een 
onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken. En Jesaja 
durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die 
Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die 
naar Mij niet vroegen” (Rom. 10:19-20). In dit vers wordt 
naar mijn mening de algemene uitspraak gedaan dat God 
mensen uit de heidenen die in Hem geloven, die eigenlijk 
“niet Zijn volk” zijn, gebruikt om Israël tot jaloersheid te 
verwekken. 

En dat is altijd al zo geweest. De Jood Jona bijvoorbeeld 
werd door het volk Assur in Nineve tot jaloersheid verwekt. 
Later kwamen er in het Romeinse rijk velen tot geloof, en 
in Handelingen kunnen we zien dat de Joden jaloers waren 
op deze mensen. In Deuteronomium 32:21 gaat het dus niet 
om het ‘organisme’ van de Nieuwtestamentische Gemeente 
van Joden en heidenen, maar gewoon om heidenen op zich.

Bovendien verklaart Paulus met dit Mozes betreffende 
vers dat Israël zijn eigen geschriften niet eens goed kende. 
Daarin was immers altijd al geopenbaard dat de boodschap 
van het heil ook de heidenen zou bereiken.

  Norbert Lieth

NAVRAAG

Michael J. Vlach
Michael J. Vlach is hoogle-
raar theologie aan het Mas-
ter’s Seminary in Sun Valley 
(Californië) en auteur van 
het boek Has the Church 
Replaced Israel? (Heeft de 
Kerk Israël vervangen?).

Welke drie boeken hebben 
u het meest gevormd in uw 
leven?
Ten eerste The Gospel According to Jesus van John Mac-
Arthur. Dit boek heeft me geholpen om de betekenis van 
de toewijding aan Jezus Christus te verstaan. Ten tweede 
The Greatness of the Kingdom (de grootheid van het Ko-
ninkrijk) van Alva J. McClain, een bijbelse theologie over 
het Koninkrijk van God van Genesis tot Openbaring. Dit 
boek heeft me geholpen om het grote geheel van de Bijbel 
en de rol van Israël daarin te verstaan. Het derde boek is 
een meer academisch werk, Continuity and Discontinuity: 
The Relationship Between the Old and the New Testament 
(Continuïteit en discontinuïteit: de relatie tussen het Oude en 
het Nieuwe Testament). Dat is een hele serie hoofdstukken 
over het Koninkrijk van God, het volk van God, de wet van 
God, principes van Schriftuitleg en de verlossing in beide 
Testamenten, geschreven door verschillende geleerden van-
uit verschillende perspectieven. Dit boek heeft me geholpen 
om het Koninkrijk van God te verstaan als iets wat eerder 
nog toekomstig is en om een bijzondere rol voor Israël te zien.

Naar welk Bijbelboek gaat u altijd weer terug?
Naar Mattheüs, het boek over de Koning en het Koninkrijk. 
Ik denk dat het Koninkrijk van God het thema van de Bijbel 
is. Mattheüs citeert het Oude Testament heel vaak, zodat je 
goed kunt zien dat het Nieuwe Testament de in het Oude 
Testament begonnen geschiedenis voortzet.

Voor welke persoon uit de kerkgeschiedenis heeft u de 
meeste waardering?
Ireneüs van Lyon (ca. 135–202), omdat hij destijds de 
grootste bedreiging voor de Gemeente heeft bestreden, 
namelijk het gnosticisme, dat onze hoop voor de toekomst 
scheidt van het aspect van het fysieke herstel en Gods doel-
stellingen slechts geestelijk interpreteert. Ireneüs streed 
voor een meer algehele visie. Ik waardeer hem omdat hij 
de leer over het toekomstige Koninkrijk van God als een 
belangrijk wapen beschouwde tegen het oververgeestelijken 
van de bijbelse beloften.

 IN DE TIJD VAN 
MOZES WAS DE 
GEMEENTE NOG EEN 
GEHEIMENIS.

Michael J. Vlach
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IN PERSPECTIEF

Om de holocaust moreel te legitimeren 
beriepen de nationaalsocialisten zich al-
tijd weer op de Duitse reformator Martin 
Luther. Een terugblik op de vervangings-
theologie.

M artin Luthers opvattingen over 
de Joden en het jodendom zijn 
het voorwerp van talrijke debat-

ten geweest. Volgens H. J. Hillerbrand 
“zijn de geleerden het erover eens dat 
Luther in zijn jonge jaren welwillende en 
positieve uitspraken over de Joden heeft 
gedaan”. Luther bad voor de Joden en 
eiste dat men hen vriendelijk behandelde. 
Hij schreef: “We mogen de Joden niet in 
zo’n onvriendelijke geest behandelen, 

want er zijn toekomstige christenen on-
der hen en elke dag bekeren sommigen 
van hen zich”. Luther geloofde ook in 
een bijzondere positie van de Joden in 
Gods plan: “Bovendien hebben alleen 
zij, en niet wij heidenen, deze belofte 
dat er onder het zaad van Abraham altijd 
christenen zullen zijn die het gezegende 
zaad zullen erkennen”.

In zijn in 1523 verschenen werk 
Dieser Jesus Christus wurde als Jude 
geboren toont Luther zich optimistisch 
dat veel Joden zich tot het christendom 
zullen bekeren. Zijn hoop was dat “velen 
van hen echte christenen worden en 
weer terugkeren tot het geloof van hun 
vaderen, de profeten en aartsvaders”. 
Hans Küng wijst op Luthers uitspraak dat 

want er zijn toekomstige christenen on-
der hen en elke dag bekeren sommigen 
van hen zich”. Luther geloofde ook in 
een bijzondere positie van de Joden in 
Gods plan: “Bovendien hebben alleen 
zij, en niet wij heidenen, deze belofte 
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geboren toont Luther zich optimistisch 
dat veel Joden zich tot het christendom 
zullen bekeren. Zijn hoop was dat “velen 
van hen echte christenen worden en 
weer terugkeren tot het geloof van hun 
vaderen, de profeten en aartsvaders”. 
Hans Küng wijst op Luthers uitspraak dat 

er met het aanbreken van de Reformatie 
“ook een nieuw, laatste tijdperk voor de 
Joden is aangebroken”.

In zijn latere jaren veranderde Luthers 
instelling ten opzichte van de Joden 
echter dramatisch. Hillerbrand schrijft: 
“Vanaf het eind van de 1530-er jaren [...] 
komen we in de geschriften van Luther 
een andere toon tegen. Hij werd nu 
minder optimistisch voor wat betreft de 
mogelijkheid dat de Joden zich zouden 
bekeren.” Dit afnemende optimisme met 
het oog op de bekering van de Joden kan 
ook de oorzaak van de harde woorden 
van Luther tegen de Joden zijn geweest. 

Luthers scherpste kritiek op de Joden 
is te vinden in zijn in 1543 verschenen 
geschrift Über die Juden und ihre Lügen. 
Daarin noemt hij de Joden een “ellendig 
en vervloekt volk”. Luthers onverdraag-
zaamheid tegenover de Joden blijkt ook 
uit de volgende woorden: “Wat moeten 
wij christenen met dit verstoten en ver-
doemde volk, de Joden? Omdat ze onder 
ons leven, wagen we het niet om hun 
gedrag te dulden nu we ons toch bewust 
zijn van hun leugens, hun gesmaad en 
hun Godslasteringen.”

Naast zijn antisemitische retoriek 

KERKGESCHIEDENIS

Luther, de Joden en de 
geschiedenis van de ver-
vangingstheologie
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deed Luther ook uitspraken in de lijn 
van een punitieve (= straffende) ver-
vangingstheologie. Het beschouwde de 
verwoesting van Jeruzalem en de tempel 
in het jaar 70 als een bewijs van Gods 
permanente verstoten van de Joden: 
“Luister, Jood, besef je wel dat Jeruzalem 
en je soevereiniteit, je tempel en je pries-
terschap al meer dan 1460 jaar in puin 
liggen? ... Zo’n hartstochtelijke toorn van 
God is voldoende bewijs dat de Joden 
zonder enige twijfel door God verstoten 
zijn en niet meer Zijn volk zijn, en Hij is 
ook niet meer hun God.”

Voor wat betreft de beloften dat de 
nakomelingen van Abraham een “groot 
volk” zullen worden, zei Luther: “Daar-
om zijn de Joden deze belofte kwijtge-
raakt, hoezeer ze zich ook op hun vader 
Abraham beroemen... Ze zijn het volk 
van God niet meer.”

Luther vond ook dat de benamingen 
Israël en Jood een betekenisverandering 
hadden doorgemaakt. Voor hem waren 
de ware Israëlieten degenen die het nieu-
we verbond accepteerden: “Derhalve zijn 
alle heidenen die christen zijn geworden, 
de ware Israëlieten en nieuwe Joden, uit 
Christus, de edelste Jood, geboren”.

Hillerbrand vat de latere vervangings-
theologische opvattingen van Luther over 
Israël en de Joden als volgt samen: “Er is 
geen belofte meer voor Israël. God zwijgt. 
Israël ervaart het zwijgen van God als 
een uiting van Zijn toorn... In zijn latere 
geschriften schijnt Luther de gedachte 
van een duurzame uitverkiezing van 
Israël te hebben laten varen.”

De substitutietheologie (vervangings-
leer) is diep geworteld in de kerkge-
schiedenis. In de tijd van de kerkvaders 
domineerde er een punitieve vervan-
gingsleer, die stelde dat Israël vanwege 
zijn ongehoorzaamheid door God ver-
stoten was. Tegelijkertijd beschouwde 
men de Gemeente, die grotendeels uit 
christenen uit de heidenen bestond, als 
het nieuwe Israël. Justinus was de eerste 
kerkvader die de Gemeente nadrukkelijk 
Israël noemde. Origenes schiep door zijn 
allegorische interpretatie van de Schrift 
een hermeneutische basis, volgens welke 
Oudtestamentische beloften voor Israël 
in geestelijke zin op de Gemeente kon-

den worden overgedragen. Augustinus 
leverde ook een wezenlijk argument voor 
het bestaan van de Joden door hen een 
getuigenis voor de echtheid van de Bijbel 
en het christendom te noemen. Maar 
ofschoon de Gemeente van die tijd de 
vervangingstheologie aanhing, geloofde 
men op grond van Oudtestamentische 
teksten en Romeinen 11 toch in een 
toekomstige redding van Israël. 

In de Middeleeuwen hield men vast 
aan de mening dat de Gemeente Israël 
op de lange duur in Gods plan had 
vervangen, hoewel het geloof in een toe-
komstige bekering van de Joden eveneens 
wijd verbreid was. De kunst van deze tijd 
weerspiegelt het wijd verbreide geloof in 
de vervangingstheologie. Ook Thomas 
van Aquino was een aanhanger van 
de heersende vervangingstheologische 
zienswijze, hoewel zijn commentaar op 
Romeinen 11 hem ervan overtuigde dat 
de Joden in de toekomst tot bekering 
zouden komen. 

De tijd van de Reformatie werd 
gekenmerkt door tegenstrijdige opvat-
tingen over de vervangingstheologie. 
Luther hing in zijn latere jaren voor 
wat betreft Israël en de Gemeente een 
nadrukkelijk punitieve vervangingsleer 
aan. Bij Calvijn daarentegen vinden we 
een gematigde vorm van deze leer: men 
zag de Gemeente wel als het nieuwe 
Israël, maar rekende tegelijkertijd ook 
op de bekering van de Joden. De Engelse 
Puriteinen en de theologen in de Neder-
landen hadden een positieve visie op de 
komende redding van de Joden. 

Ook in de nieuwe tijd vinden we 
verschillende perspectieven op het punt 
van de vervangingstheologie. Kant en 
Schleiermacher verbreidden een vorm 
van de structurele vervangingsleer, die 
de betekenis van de Joodse afkomst van 
Jezus bagatelliseert en de Hebreeuwse 
geschriften verregaand negeert. Barth 
wees de punitieve vervangingsleer 
weliswaar af, maar hing wel een vorm 
van economische vervanging aan, die 
leert dat de bijzondere rol van het volk 
Israël als volk van God met de komst van 
Christus is geëindigd. 

De holocaust en de stichting van de 
moderne staat Israël in 1948 leidden 

INFOBOX

De vervangingsleer
Dit noemt men ook wel de vervan-
gingstheologie of de substitutietheo-
logie. Een aanhanger van de vervan-
gingsleer gelooft dat de Gemeente in 
de plaats van Israël als volk van God 
is gekomen. De zogenaamde puni-
tieve vervangingsleer zegt dat God 
Israël als straf voor hun ongehoor-
zaamheid heeft verworpen. Deze visie 
wordt tegenwoordig niet meer door 
veel christenen gedeeld. De meeste 
vervangingstheologen leren de ‘eco-
nomische’ visie, volgens welke de Ge-
meente gewoon de voortzetting van 
Israël is en dat dit altijd al Gods plan 
is geweest. mnr

ertoe dat de vervangingsleer nog eens 
aan een kritisch onderzoek werd onder-
worpen en men opnieuw ging nadenken 
over Gods relatie met Israël. Daarnaast 
leidde nieuw onderzoek over de histori-
sche Jezus tot de conclusie dat de missie 
van Jezus onlosmakelijk met een herstel 
van het volk Israël was verbonden. Als 
gevolg daarvan is de vorige eeuw getuige 
geweest van een wijdverbreide stroming 
tegen de vervangingsleer, die in veel 
gemeenten en denominaties tot een 
formele afwijzing van deze opvattingen 
heeft geleid. 

MICHAEL J. VLACH

Ingekort uittreksel uit Hat die Gemeinde Israel 
ersetzt?, pag. 81–83 en 103–105, uitgeverij 
Middernachtsroep, Bestell-Nr. 180025.
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IN PERSPECTIEF
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IN PERSPECTIEF

Zeventig jaar geleden eindigde de Tweede 
Wereldoorlog en daarmee de verschrikke-
lijke holocaust. Herinneringen uit de tijd 
voor, tijdens en na de oorlog. Door Fried-
rich Hilliges. Deel 1. 

I n het begin van de 20-jaren ont-
moette mijn vader in het kader van 
zijn zaken op een jaarlijkse beurs in 

Leipzig regelmatig een andere zakenman 
voor een diner. Op een van deze avonden 
zocht mijn vader naar een document en 
haalde het Nieuwe Testament dat hij al-
tijd bij zich droeg uit een van zijn binnen-
zakken. Even viel de blik van zijn kennis 
erop en deze vroeg hem rechtstreeks wat 
mijn vader daar bij zich had. Verwon-
derd over de spontane en heel directe 
belangstelling toonde mijn vader het 
Nieuwe Testament. De belangstelling van 
zijn kennis was gewekt doordat het een 
bijzondere uitgave was, de zogenaamde 
Elberfeld vertaling. Hij vertelde kort en 
vol bewondering over een goede vriend 
van hem met de naam Adolf Hitler, die 
allerlei grootse politieke ideeën had. En 
die had precies hetzelfde Nieuwe Testa-
ment. De kennis wilde dolgraag ook zo’n 

speciale uitgave bezitten en vroeg om het 
precieze adres van de uitgeverij.

De opvallende belangstelling voor 
deze bepaalde vertaling was voor mijn va-
der vooralsnog totaal onbegrijpelijk. Hit-
ler was toen nog een volledig onbekende, 
nietszeggende naam. De hele zaak leek 
alles bij elkaar genomen betekenisloos.

Precies een jaar later ontmoetten de 
twee elkaar weer. Nog voordat beide 
heren aan tafel plaats hadden genomen, 
haalde de kennis snel een inmiddels 
bij uitgeverij Brockhaus gekocht Nieuw 
Testament tevoorschijn. Hij noemde 
zijn vriend Hitler weer en liet het met 
zichtbare blijdschap aan mijn vader zien. 
Deze nam het aan om naar de gegevens 
van de uitgeverij te kijken en er wat in 
te bladeren. Daarbij vielen hem een paar 
onderstrepingen op, die nu wat meer 
inzicht gaven. 

Ten eerste had de kennis het ken-
nelijk zo belangrijk gevonden dat het 
dezelfde uitgave was, omdat hij op die 
manier als iemand die de Bijbel niet 
kende de onderstrepingen uit Hitlers 
Nieuwe Testament gemakkelijk in zijn 
eigen exemplaar kon overnemen, name-
lijk aan de hand van de paginanummers 

en de telkens gelijke plaats van elk vers 
in het schriftbeeld. 

Ten tweede bleek uit de onderstrepin-
gen welke verzen voor Adolf Hitler, 
die deze vriend zo bewonderde, zo 
belangrijk waren.. Mijn vader begon te 
beseffen dat deze meneer Hitler een van 
die Jodenhaters moest zijn die destijds 
voor het eerst op het politieke toneel van 
zich deden spreken. Onderstreept waren 
namelijk alle verzen waarin de Joden of 
hun leiders op de een of andere manier 
gestraft werden (bijv. Mat. 3:7; 23:15-
36; Luk. 11:39-44) en waarin oordeel 
en verderf wordt geprofeteerd over het 
kwaad dat zich onder huichelachtige 
religiositeit verbergt (bijv. Luk. 11:46; 
Mat. 3:10; 7:15-19). Deze Hitler was 
klaarblijkelijk een Jodenhater die zijn 
vijandigheid vanuit de Bijbel probeerde 
te bevestigen. 

Het gebeurde allemaal lang voor 1933 
en nog voor de tijd dat de naam Hitler aan 
het politieke firmament van de 20-jaren 
opdook. In het jaar na die bewuste Leip-
ziger Messe stierf de kennis van mijn 
vader. En het unieke en indirecte contact 
van mijn vader met Adolf Hitler werd ook 
op geen enkele wijze voortgezet. Maar 
mijn vader had wel inzicht gekregen, 
dat aanvankelijk betekenisloos scheen, 
maar later toch richtinggevend voor hem 
zou worden.

Toen Hitler later bekend en steeds 
groter werd, herinnerde mijn vader zich 
de gebeurtenissen van jaren geleden. 
Daarom is hij van meet af aan nooit in 
de misleiding van deze zo alom gewenste 
‘sterke man’ getrapt, maar kwam hij tot 
de overtuiging dat als deze Adolf Hitler 
in Duitsland aan de macht zou komen, 
dit de ondergang van Duitsland zou bete-
kenen. Deze visie heeft mijn vader voor 
zowel verkeerde compromissen bewaard 
alsook in latere moeilijke tijden van 
verliezen van familieleden (drie broers 
van mij zijn in de oorlog gestorven en 
al onze privé- en zakelijke bezittingen 
werden verwoest) stil doen zijn in het 
besef dat moest komen wat er kwam, 
omdat er een God in de hemel is die over 
zijn relatie met Israël heeft gezegd dat 
wie Israël aantast, Zijn oogappel aantast 
(vgl. Zach. 2:8).

SERIE

Hitler en de Bijbel
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Elberfeld vertaling. Hij vertelde kort en 
vol bewondering over een goede vriend 
van hem met de naam Adolf Hitler, die 
allerlei grootse politieke ideeën had. En 
die had precies hetzelfde Nieuwe Testa-
ment. De kennis wilde dolgraag ook zo’n 

speciale uitgave bezitten en vroeg om het 
precieze adres van de uitgeverij.

De opvallende belangstelling voor 
deze bepaalde vertaling was voor mijn va-
der vooralsnog totaal onbegrijpelijk. Hit-
ler was toen nog een volledig onbekende, 
nietszeggende naam. De hele zaak leek 
alles bij elkaar genomen betekenisloos.

Precies een jaar later ontmoetten de 
twee elkaar weer. Nog voordat beide 
heren aan tafel plaats hadden genomen, 
haalde de kennis snel een inmiddels 
bij uitgeverij Brockhaus gekocht Nieuw 
Testament tevoorschijn. Hij noemde 
zijn vriend Hitler weer en liet het met 
zichtbare blijdschap aan mijn vader zien. 
Deze nam het aan om naar de gegevens 
van de uitgeverij te kijken en er wat in 
te bladeren. Daarbij vielen hem een paar 
onderstrepingen op, die nu wat meer 
inzicht gaven. 

Ten eerste had de kennis het ken-
nelijk zo belangrijk gevonden dat het 
dezelfde uitgave was, omdat hij op die 
manier als iemand die de Bijbel niet 
kende de onderstrepingen uit Hitlers 
Nieuwe Testament gemakkelijk in zijn 
eigen exemplaar kon overnemen, name-
lijk aan de hand van de paginanummers 

en de telkens gelijke plaats van elk vers 
in het schriftbeeld. 

Ten tweede bleek uit de onderstrepin-
gen welke verzen voor Adolf Hitler, 
die deze vriend zo bewonderde, zo 
belangrijk waren.. Mijn vader begon te 
beseffen dat deze meneer Hitler een van 
die Jodenhaters moest zijn die destijds 
voor het eerst op het politieke toneel van 
zich deden spreken. Onderstreept waren 
namelijk alle verzen waarin de Joden of 
hun leiders op de een of andere manier 
gestraft werden (bijv. Mat. 3:7; 23:15-
36; Luk. 11:39-44) en waarin oordeel 
en verderf wordt geprofeteerd over het 
kwaad dat zich onder huichelachtige 
religiositeit verbergt (bijv. Luk. 11:46; 
Mat. 3:10; 7:15-19). Deze Hitler was 
klaarblijkelijk een Jodenhater die zijn 
vijandigheid vanuit de Bijbel probeerde 
te bevestigen. 

Het gebeurde allemaal lang voor 1933 
en nog voor de tijd dat de naam Hitler aan 
het politieke firmament van de 20-jaren 
opdook. In het jaar na die bewuste Leip-
ziger Messe stierf de kennis van mijn 
vader. En het unieke en indirecte contact 
van mijn vader met Adolf Hitler werd ook 
op geen enkele wijze voortgezet. Maar 
mijn vader had wel inzicht gekregen, 
dat aanvankelijk betekenisloos scheen, 
maar later toch richtinggevend voor hem 
zou worden.

Toen Hitler later bekend en steeds 
groter werd, herinnerde mijn vader zich 
de gebeurtenissen van jaren geleden. 
Daarom is hij van meet af aan nooit in 
de misleiding van deze zo alom gewenste 
‘sterke man’ getrapt, maar kwam hij tot 
de overtuiging dat als deze Adolf Hitler 
in Duitsland aan de macht zou komen, 
dit de ondergang van Duitsland zou bete-
kenen. Deze visie heeft mijn vader voor 
zowel verkeerde compromissen bewaard 
alsook in latere moeilijke tijden van 
verliezen van familieleden (drie broers 
van mij zijn in de oorlog gestorven en 
al onze privé- en zakelijke bezittingen 
werden verwoest) stil doen zijn in het 
besef dat moest komen wat er kwam, 
omdat er een God in de hemel is die over 
zijn relatie met Israël heeft gezegd dat 
wie Israël aantast, Zijn oogappel aantast 
(vgl. Zach. 2:8).

SERIE

Hitler en de Bijbel
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DOOR FREDI EN BEATE WINKLER, HAIFA

Het Beth Shalom werk van de 
Middernachtsroep en hotel Beth 
Shalom in Haifa zijn eigenlijk niet 

doelbewust door de organisatie in het le-
ven geroepen, maar door de leiding van de 
Heer ontstaan. De Beth Shalom vereniging 
en het eerste hotel aan de Hatishbistraat 
bestonden al dankzij de Zwitserse bijbel-
school Beatenberg en haar betrekkingen 
met Haifa. Mevrouw Wasserzug, die de 
bijbelschool destijds leidde en die ook de 
voorzitter van de Beth Shalom vereniging 
was, was op leeftijd gekomen en zocht 
een passende opvolger om het werk over 
te nemen en verder te leiden. Zij vond 
dat Wim Malgo, die op de bijbelschool 
Beatenberg had gestudeerd, er de juiste 
man voor was, vooral ook omdat Israël in 
zijn preken een belangrijke plaats innam. 
Zo kwam het dat het Beth Shalom werk 
in 1968 een deel van het werk van de 
Middernachtsroep werd.

Omdat Beth Shalom een al bestaande 
zelfstandige organisatie was, kon deze 
niet zomaar in de Middernachtsroep 
geïntegreerd worden, maar bleef zij 
als een aparte vereniging binnen de 
organisatie bestaan. Dat had tot gevolg 
dat naast het blad Middernachtsroep het 
tijdschrift Beth Shalom: Nieuws uit Israël 
ontstond, dat al snel heel populair werd 
en soms bijna meer abonnees had dan de 
Middernachtsroep.

Het huis in Haifa van destijds was niet 
groot genoeg om er een echt hotel van te 

maken. Toen kwam de kans om vlak in 
de buurt een gebouwencomplex van een 
al oudere christelijke vrouw te kopen die 
haar levensavond in Zwitserland wilde 
doorbrengen. Het bestuur van de Beth 
Shalom vereniging besloot daarop de 
bestaande oude gebouwen op het perceel 
te slopen en er een nieuw gebouw neer 
te zetten. 

In die tijd gaven twee Zwitserse 
echtparen leiding aan het werk in Israël, 
maar zij wilden niet langer in het land 
blijven. Het begin van de bouw van het 
nieuwe huis werd echter al vastgelegd in 
oktober 1973. Nu was er niemand die het 
werk leiding kon geven. Mijn vrouw en 
ik waren toen nog verloofd; na ons hu-
welijk werden we gevraagd om het werk 
in Israël te gaan leiden. We kwamen op 
28 september in Israël aan en op 6 ok-
tober begon tot ieders verrassing de Jom 
Kippoer oorlog. Daardoor liep de bouw 
vertraging op tot de lente van 1974. Ten-
slotte konden we het nieuwe hotel Beth 
Shalom na een bouwtijd van een jaar en 
zes maanden in oktober 1975 openen. 

Een van de belangrijkste doelstellin-
gen van het Beth Shalom werk is altijd 
geweest zoveel mogelijk mensen overal 
vandaan via reisaanbiedingen naar Israël 
te brengen, zodat ze land en volk konden 
leren kennen en liefhebben. In de vele 
jaren vanaf het begin van het werk in Is-
raël zijn talloos velen via de Beth Shalom 
reizen naar Israël gekomen, van wie veel 

mensen ook in hotel Beth Shalom hebben 
gelogeerd. Vooral in de eerste twintig 
jaar, met name tijdens de zomermaanden 
en de Joodse feestdagen, hadden we ook 
veel Israëlische gasten.

Tijdens de Jom Kippoer oorlog riepen 
Beth Shalom en de Middernachtsroep 
ook directe hulpacties voor Israël in het 
leven, die tot op de dag van vandaag 
bestaan. Daarmee steunen we veel 
voornamelijk sociale projecten in Israël, 
waarvan het Asaf Harofeh ziekenhuis het 
grootste was en nog steeds is. 

In de 40 jaar dat het huis Beth Sha-
lom nu bestaat, hebben we twee keer 
een grotere verbouwing uitgevoerd 
om het hotel zo up-to-date mogelijk te 
houden. En juist nu staan we weer voor 
de vraag of niet moeten vernieuwen 
en bijbouwen, omdat er in de directe 
omgeving en sinds kort zelfs naast ons 
een nieuw gebouw wordt neergezet. 
Voor het eerst geeft de gemeente toe-
stemming om percelen meer en hoger 
te bebouwen en op die manier beter te 
benutten. Dus vragen wij ons af of we 
die kans niet ook moeten aanpakken. 
Dat is geen gemakkelijk besluit en we 
zijn dankbaar voor de vrienden die dit 
besluit met hun voorbede begeleiden en 
die het Beth Shalom werk toch al dragen 
en steunen. We zijn ervan overtuigd dat 
Beth Shalom en daarmee ook het hotel 
in Haifa een belangrijk taak te vervullen 
heeft totdat onze Heer Jezus terugkomt.  

Het ontstaan van 
het Beth Shalom 
werk in Israël

Overdracht van de sleutel aan Fredi en Beate Winkler 
door Ulrich Senn, de toenmalige bestuursvoorzitter van de 
Middernachtsroep (oktober 1975)

60 Jaar
Middernachtsroep
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Enkele gebedspunten van Zendingswerk 
Middernachtsroep.

We danken voor
•	Het verlossingswerk dat Jezus Chris-

tus aan het kruis van Golgotha heeft 
volbracht. 

•	De 60 jaar waarin de Heer Zendings-
werk Middernachtsroep heeft gedra-
gen.

•	De gezegende gemeenschap, de toe-
spraken en het muzikale gedeelte van 
de Paasconferentie van dit jaar.

•	Vele trouwe vrienden die met ons 
verbonden zijn, ons steunen en be-
moedigen. 

•	De zendelingen en medewerkers over-
al ter wereld die op de Paasconferen-
tie waren of op hun post zijn gebleven 
en die de boodschap van de Midder-
nachtsroep doorgeven aan anderen.

•	De zekere hoop dat Jezus Christus 
wederkomt en alles zal herstellen en 
dat we dan altijd bij Hem mogen zijn.

We bidden voor
•	Mathias en Doro Rindlisbacher, die 

op de Paasconferentie als zendelingen 
naar Bolivia zijn uitgezonden.

•	De nieuwe registratie en bekrachti-
ging door de Boliviaanse president, 
die de organisatie in Bolivia binnen 
een termijn van vijf jaar moet binnen-
halen 

•	De veelzijdige internaat-, school-, 
lectuur-, evangelisatie- en onderwijs-
activiteiten van de Middernachtsroep 
in Bolivia.

•	Dienstreizen van medewerkers van 
de Middernachtsroep in Argentinië 
om toespraken te houden op openbare 
scholen, bijbelscholen, in gemeenten 
en op conferenties.

•	De permanente verblijfsvergunning 
van ons zendelingen Alex en Maria 
Müller in Argentinië.

•	De vriendendag van de Middernachts-
roep in Sindelfingen op 14 mei met 
Helge Stadelmann en Norbert Lieth.

•	De twee inheemse medewerkers van 
de organisatie in Uruguay met een 
vaste aanstelling, die de organisatie 
verlaten; dat ze de Heer ook op hun 
nieuwe weg blijven dienen. 

•	Het radiozendingsteam in Montevideo 
en Vergara (Uruguay), die nu nog 
meer werk op hun schouders krijgen.

•	Het verlof in Zwitserland en Duitsland 
van onze zendelingen in Uruguay 
Erich en Sonja Maag. Ze zullen in juni 
ook een langere tournee maken om 
het Woord te verkondigen.

•	Bewaring en zegen voor ons hotel 
Beth Shalom in Haifa en voor onze 
reizen naar Israël. 

•	De reis van 88 Brazilianen naar Israël, 
begin mei, die ook aan het congres 
zullen deelnemen. 

•	Het Joodse land en de staat, die de 
Messias heel hard nodig hebben. 

•	Bewaring in leer en leven van de 
gemeente Middernachtsroep in Dü-
bendorf, de zustergemeente in Bern 
en alle vriendenkringen van de Mid-
dernachtsroep.

•	Bewaring in leven en leer van ver-
schillende huiskringen die door ge-
meenteleden en medewerkers van de 
Middernachtsroep bediend worden.

•	De verspreiding van ons internati-
onale werk door lectuur en media. 
Brazilië bijvoorbeeld is door een 
economische crisis getroffen (stroom 
30% duurder, benzine 17%, wat een 
kettingreactie van prijsstijgingen heeft 
veroorzaakt).

•	Alle bijbelgetrouwe gemeenten, zen-
dingsorganisaties, bijbelscholen en 
predikers: voor eenheid in de eindtijd, 
standvastigheid in de aanvechtingen, 
trouw in de verkondiging. 

•	Bewaring en genade voor onze we-
reldwijde organisatie die de Heer nu 
60 jaar lang heeft gedragen. Aan Zijn 
zegen is nog altijd alles gelegen!

•	Een opwekking onder christenen voor 
wat betreft hun verwachting van de 
wederkomst van de Heer en hun lief-
de voor Hem (we bidden dat dit blad 
daartoe mag bijdragen).

Een profetische reis 
door de Bijbel

Middernachtsroep

14:00 Norbert LiethSpreker:

Doorn
Het Brandpunt, Postweg 18

16 mei 2015

• Met boekentafel
• Muziek en samenzang
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Onze besteltelefoon

0343 - 477 288
E-mail: bestelling@middernachtsroep.nl

Dubbel CD Maranathadag:

Profetie niet verzegeld, want de tijd is nabij
In Oldebroek mochten we op 7 maart 2015 weer een ge-
zegende Maranathadag beleven. Dato Steenhuis, Norbert 
Lieth (vertaald door Arie Pellegrom) en René Malgo spra-
ken over het thema “Profetie niet verzegeld, want de tijd is 
nabij”. 

Er zijn 2 CD’s opgenommen (€ 3,00 per CD). 
Bestelnr. 113237/113238

...verwacht u Hem?
Jezus komt spoedig...

woensdag  7  oktober 2015
Chr. Geref. Kerk
Berkenhovenstraat 9 • Aalten

spreker Dato Steenhuis
Leiding Teun van Ommen

inloop 19:30 begin 20:00

+ boekentafel over dit onderwerp
+ gespreksmogelijkheid

woensdag  28  oktober 2015
Kerkgebouw DorpsHerberg
Dr. Schutlaan 2 • Nunspeet

In brede christelijke kring is steeds meer belangstelling voor bevrijdingspastoraat. Het 
is hoog tijd om goed te kijken wat de Bijbel zegt over demonie, gebondenheid en 

bevrijding. 

In dit prettig leesbare en tegelijkertijd gedegen werk laat Els Nannen zien waar de 
huidige pastorale praktijken vandaan komen en wat hun geestelijke basis is. Op een 
zorgvuldige manier worden leringen en praktijken getoetst aan Gods Woord. Waarlijk 
vrij? is een gedegen tegen-de-stroom-in boek voor iedereen die betrokken is bij pas-
toraat 

EERLIJK EN ONTHULLEND 

Els Nannen studeerde rechten. Zij was verbonden aan de Evangelische Hogeschool. 
Zij publiceerde over onderwerpen rond Bijbel, psychologie en pastoraat, o.a. een boek 
over Carl Gustav Jung.

Auteur: Els Nannen • Uitvoering: paperback • Pagina‘s: 473 • ISBN: 9789029795760  
Bestelnr: 199040 • € 15.95


