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Als gelovigen zijn we betrokken bij de missie en bediening waarin God ons heeft geroepen, en 
er worden dagelijks allerlei eisen aan ons gesteld. We worden gegrepen door de behoefte van 
ons land aan opwekking, echte transformatie en verandering in ons leven en in onze 
gemeenschappen ... en wat er in Israël gebeurt lijkt ver weg, complex en omstreden. Dus 
waarom Israël zegenen? Waarom hierin geestelijke verantwoordelijkheid nemen?

We zijn toegewijd aan zegenen

Spreken en leven uit zegen is krachtig. De tong heeft de kracht van leven en dood (Spreuken 
18:21, Jakobus 3). We willen dat onze gemeenschappen en natie in zegen leven. We kiezen 
ervoor om tot zegen te zijn. God sprak tot Abraham in een verbond en een oproep - hij en het 
volk dat uit hem voort zou komen, werden gezegend om tot een zegen te zijn. ‘Ik zal zegenen 
die u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vloeken; en alle volkeren op aarde zullen door jou 
gezegend worden.' (Genesis 12:3).

Verantwoordelijkheid, berouw en herstel

Gedurende vele eeuwen hebben christenen niet altijd Joden gezegend. In pogroms, 
‘zuiveringen’, in directe vervolging of in stilte - christenen hebben deelgenomen aan het 
vervloeken van het Joodse volk. We nemen hier verantwoordelijkheid voor en staan in 
overeenstemming dat elke vloek moet worden verbroken en dat de zegen moet worden 
vrijgegeven.

Dankbaarheid

We hebben het getuigenis van geloof en trouw van de Joodse aartsvaders en aartsmoeders 
gezien. Ze gaven ons het kostbare geschenk van de Heilige Schrift. We hebben zoveel gekregen. 
Joodse apostelen en discipelen, die de Joodse Messias volgden, brachten het goede nieuws uit 
Jeruzalem en Judea naar de uiteinden van de aarde. Ze moesten hun cultuur verlaten en het 
evangelie naar de heidenen brengen ... ze gaven hen leven.

Geënt

We zijn geen nieuwe boom, we zijn geënt op de stam (Israël) - we zijn met hen verbonden. 
Romeinen 11 vertelt ons dat we deel uitmaken van de olijfboom, als geënte wilde takken. We 
zegenen en beschermen de wortels. We zoeken het beste voor hen - en bidden voor hun volheid 
en de vervulling van alles wat God voor hen van plan is.

Bestemming

We horen Romeinen 11:29, 'de gaven en de roep van God zijn onherroepelijk ...' en passen het 
toe op onszelf en onze bediening, maar deze tekst staat midden in wat Paulus zegt over de 
redding van Jood en heiden en de oproep aan de Joden. Er is een oproep aan het Joodse volk 
en Paulus zegt duidelijk in Romeinen 10 dat ze niet afgewezen zijn of dat hun roeping heeft 
afgedaan.



Liefde en ontzag voor God

Israël en Jeruzalem hebben een plaats en een roeping die we ons niet kunnen veroorloven om 
lichtvaardig te behandelen. Jeruzalem wordt de stad van de grote Koning genoemd. Het is de 
enige stad waarvan Hij zegt dat Hij er Zijn naam heeft gevestigd. God let er op hoe naties op 
Israël reageren en hoe zij met Jeruzalem omgaan.

Israël zegenen gaat niet over exclusief of elitair zijn

God houdt van alle mensen - we zijn allemaal gemaakt naar Zijn beeld, voor Zijn doel. Onze 
Vader die in de hemel is, wil dat al Zijn kinderen in zegen leven. Jesaja 19:23-25 spreekt over 
Egypte, Assyrië en Israël samen als een zegen op aarde. ‘De almachtige Heer zal hen zegenen 
en zeggen: 'Gezegend zij Egypte mijn volk, Assyrië mijn handwerk en Israël mijn erfenis.' (v 
25).


