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Het boek van Steven Paas is een degelijke studie over veranderende Israëlopvattingen.  
De hoofdlijn is een kritische beschouwing van het Israëlisme of ‘Christian Zionism’. 
 

Het Israëlisme verwacht een aards Zion, maar dat is het gevolg van een methode van Bijbellezen, die aan 
alle teksten een letterlijke betekenis geeft. Echter daardoor wordt het ene en unieke verbond van de 
genade in Christus tekortgedaan. Uit alle volken kiest God mensen die zich in geloof overgeven aan Jezus 
Christus. Zij zijn het ware Israël van God, de Kerk of Ekklesia, bestaande uit gelovige Joden en niet-Joden. 
En de vestiging van de staat Israël in 1948 mag niet beschouwd worden als voorzien in Gods heilsplan. Het 
huidige Israël en het Joodse volk kunnen geen aanspraak maken op de status van erfgenamen van het 
Bijbelse Israël. 
 

De Holocaust heeft de verhouding tussen christenen en joden wederzijds sterk beïnvloed. Christenen 
werden uitgedaagd in hun geloven, hun kerk-zijn en theologie bedrijven. Dat heeft geleid tot 
vermenigvuldiging en intensivering van theorievorming over Israël, waardoor het karakter van het 
Israëlisme veranderde. Sommige aanhangers radicaliseerden en ontwikkelden een negatieve kijk op de 
geschiedenis van de Kerk. In de extreme voorstelling van een twee-wegen-leer denkt men zelfs dat de Kerk 
en Judaïstisch Israël twee aparte Bijbelse heilswegen vertegenwoordigen. Er zijn twee Verbonden, het ene 
met de Joden en het andere met de niet-Joden. Van de meer gematigde aanhangers  van het Israëlisme 
zijn velen gelukkig niet het besef kwijtgeraakt dat het zonder Christus onmogelijk is om God te kennen en 
te dienen. De Kerk beweert niet fysiek Israël te hebben vervangen, maar is ook niet geroepen om na-
Bijbels etnisch Israël religieus tot een idool te maken. Pogend binnen de grenzen te blijven van het Bijbelse 
belijden over de heilsnoodzakelijkheid van Christus, bezetten vele naar het Israëlisme neigende christenen 
een tussenpositie: aan de ene kant keert men zich tegen het vijandsbeeld van de vervangingstheologie en 
anderzijds wil men wegblijven van een twee-wegen-leer. 
 

Het is tragisch dat kolonisten, meestal behorend tot het extreem-zionistische deel van de joodse orthodox-



religieuzen, en hun Israëlistische supporters ervan overtuigd zijn dat ze de wil van God doen door het land 
op de West Bank van de Palestijnen af te pakken. Voor hen is dit Judea en Samaria van het Bijbels Israël, 
waarop ook het hedendaagse Joodse volk goddelijk recht heeft. In het Kairos-Palestina-Document van 11 
december 2009 ‘verklaren Palestijnse kerken en christenen dat de militaire bezetting van hun land een 
zonde is tegen God en de mensheid en dat elke theologie die de onderdrukking wettigt veraf staat van de 
christelijke leer, omdat ware christelijke theologie een theologie is van liefde en solidariteit met de 
verdrukten en een roep tot gerechtigheid en gelijkwaardigheid tussen volken’. 
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