
HOOFDSTUK 19:  ISRAËL IN HET OOG

Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag hoe wij vandaag tegen het joodse volk aankijken. Is Israël nog Gods volk of 
niet? Daar zijn door christenen verschillende antwoorden op gegeven (zie tabel).

IS ISRAËL/ HET JOODSE VOLK VANDAAG NOG STEEDS GODS VOLK?
NEE JA

Vervangingsmodel (A) Tweevoudig model (B)

Uiteenlopend model (C)

Groei model (D)

A. Vervangingsmodel
Israël was Gods volk, maar nu niet meer. De titels van Israël zijn aan de kerk overgedragen. God heeft voortaan een 
nieuw volk, bestaande uit Joden en heidenen. Het ware Israël is de gemeente van Christus. Israël blijft niet langer op 
zichzelf staan, maar is samengesmolten met de vergadering van de gelovigen uit  alle volken. Het onderscheid is 
voorgoed verdwenen.

B. Tweevoudig model
Israël  is  nog steeds  Gods volk en zal  dat  ook altijd  blijven.  Er blijft  verschil  tussen joden en christenen tot  in 
eeuwigheid. God heeft 2 zonen: het Joodse volk en Christus' volk. Voor zijn gemeente is Hij de Verlosser, voor Israël 
het Hoofd dat de nakomelingen van Abraham verzamelt, of ze dat gewild hebben of niet. Christus heeft met het volk 
Israël een totaal andere verhouding dan met zijn christelijke gemeente. Het volk Israël wordt zelfs op een andere 
manier gered dan de andere volken in de kerk. Er wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen het aardse volk Israël 
en het hemelse volk de gemeente, tussen volk naar het vlees en naar de Geest,  tussen wet en genade. Er is een 
tweevoudige weg. 

C. Uiteenlopend model
Dit model gaat nog een stap verder dan model B. Binnen dit model is er zelfs sprake van 2 verschillende heilswegen. 
De weg van joden en christenen naar God toe lopen uiteen. Israël kan buiten Christus om tot God komen. Christenen 
komen via Christus tot God. Israël vervolgt zijn weg, los van Christus als Verlosser. Zij hebben een eigen godsdienst 
ontwikkeld op grond van de boeken van Mozes (Thora).

D. Groei model
De kerk is niet in de plaats gekomen van Israël, maar ze zijn toegevoegd aan Gods volk. Beeld van de olijfboom 
maakt duidelijk hoe binnen dit model tegen joden en christenen aangekeken wordt. Israël vormde de takken van de 
edele olijfboom (stamboom van Abraham). De heidenen vormen de takken van een wilde olijfboom. Alleen door 
geloof wordt je geënt en blijf je ingeënt op de edele olijfboom. Een groot deel van de Joden verwerpt de Messias. 
God breekt hen daarom als takken af van de olijfboom. Daardoor komt er voor de heidenen ruimte om ook bij Gods 
volk te gaan horen. Door geloof in Jezus, de Messias wordt een volheid uit de heidenen als wilde takken geënt in de 
edele olijfboom. Dit is weer bedoeld om de joden tot jaloezie te wekken, zodat er uiteindelijk ook een volheid uit 
Israël tot geloof zal komen. Zij worden dan opnieuw geënt op de olijfboom. De kerk van alle tijden is pas compleet 
als het volle getal van zowel heidenen als Joden, die de Messias aannemen binnen is. Samen vormen ze de éne 
olijfboom, Gods volk. 

Beoordeling van de verschillende modellen.
Model C: kan niet standhouden. Volgens de Bijbel is er maar één weg naar God toe en die weg is Jezus Christus. 
Alleen die Naam kan ons behouden. Zolang joden Jezus niet als Messias erkennen zijn zij geen medegelovigen.
Model B: doet tekort aan de eenheid van Gods volk en werk. Door het geloof alléén, dat geldt voor ieder, Jood en 
Griek.  Er  zijn  geen 2 momenten of manieren waarop geoordeeld zal  worden.  Christus  verzamelt  bij  het  laatste 
oordeel alle volken.
Model A: Gods aandacht blijft uitgaan naar zijn oude volk van de joden, al wil het grootste deel niet van Hem weten. 
God houdt zijn belofte en daarom is er nog steeds sprake van Gods volk van oudsher. Maar ook zij moeten het 
evangelie aannemen. Samen met heidenen die het geloof aannemen vormen zij het volk van God. Je kunt ze niet van 
elkaar scheiden, maar we moeten ze wel blijven onderscheiden.
Model D: hierin zie je verwoordt het goddelijk geheim rond de redding van Israël en de bekering van de heidenen 
zoals de Bijbel ons dat onthult in Romeinen 11(zeker de moeite waard om dit hoofdstuk te lezen!). 

Conclusie: 
Alle volken staan te boek gesteld als in Israël ingelijfd en dragen de naam van Sions kinderen. Uiteindelijk is er maar 
één God, één Middelaar en één volk van God, gevormd uit alle volken, naties en talen.


