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1. Inleiding 

 

In een artikel in het Reformatorisch Dagblad benadrukt Roger F. G. 

van Oordt, de directeur van Christenen voor Israël, dat in het werk 

van zijn organisatie de Naam van Jezus Christus centraal staat. Dat is 

typerend voor de christelijke spiritualiteit: dat zij zich richt op Chris-

tus en het heil dat God in Hem bewerkt. Tegelijk is het opvallend hoe 

de directeur van Christenen van Israël spreekt over ‘de werken die 

God doet in onze dagen’. Het betoog dat dit moet ondersteunen laat 

vervolgens een andere oriëntatie zien. Hij schrijft over de feesten in 

Israël, over de schaamte vanwege de hoogmoed van christenen je-

gens Israël en de hulp van christenen aan joden. Hij noemt een paar 

wonderen van hoe God werkt: de bewaring van Israël in de oorlogen 

van 1948 en 1967, opgravingen in de oude Stad, de emigratie van 

joden uit Wit-Rusland naar Jeruzalem. Hij sluit zijn artikel af met 

deze woorden: ‘Alle kranten bij elkaar zouden te klein zijn om alle 

wonderen te bevatten die God in Zijn grote genade aan Israël bewijst. 

We zouden elke zondag over dat wonder van Gods trouw moeten 

horen. Wat een enorme troost en bemoediging.’1  

 
                                                
1  Roger F.G. van Oordt, ‘In elke uitgave van Christenen voor Israël staat 

de Heere Jezus centraal’, Reformatorisch Dagblad, 7 juni 2017 

[https://www.rd.nl/opinie/in-elke-uitgave-van-christenen-voor-isra%C3%ABl-

staat-heere-jezus-centraal-1.1406655, bezocht 8 september 2017] 

https://www.rd.nl/opinie/in-elke-uitgave-van-christenen-voor-israël-staat-heere-jezus-centraal-1.1406655
https://www.rd.nl/opinie/in-elke-uitgave-van-christenen-voor-israël-staat-heere-jezus-centraal-1.1406655


De bijdrage van Van Oordt illustreert hoe in sommige christelijke 

spiritualiteit de focus verlegd is geraakt van wat God in Christus 

heeft gedaan en wat Hij doet onder gelovigen die de Messias van 

Israël en de wereld hebben aanvaard, naar wat er gebeurt in het Mid-

den-Oosten. Daarmee wordt het betoog van Van Oordt een voorbeeld 

van een christelijke spiritualiteit die zich radicaal richt op Israël. In 

dezelfde tijd waarin het artikel van Van Oordt verscheen, ontving ik 

in mijn mailbox de inmiddels bijna jaarlijkse uitnodiging om een 

abonnement te nemen op de nieuwsbrief ‘Israel Today’, een interna-

tionale nieuwsbrief van christenen die hun nieuwsvoorziening niet 

alleen helemaal oriënteren op wat er in en rond het land Israël ge-

beurt, maar dit ook “framen” in het licht van de toekomst van Gods 

Rijk. De keuze voor gebedsintenties in de nieuwsbrief is op zijn 

minst opmerkelijk: in gebedspunten voor de IDF, het Israëlische le-

ger, wordt opgeroepen om te bidden dat meer gelovigen een militaire 

carrière beginnen. In gebedspunten rond de Aliyah, de immigratie 

van Joden naar Israël, wordt opgeroepen om te bidden dat God 

tereuraanslagen in West Europa (Frankrijk, Engeland) gebruikt om 

‘aan het Joodse volk te laten zien dat Israël hun toevlucht is’ en of 

God de uitslag van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk ge-

bruikt om Britse Joden ‘ertoe te brengen om op weg te gaan naar 

Israël’. Natuurlijk valt hier bijvoorbeeld vanuit oecumenische rela-

ties, zoals die met Palestijnse christenen, het nodige over te zeggen. 

In deze bijdrage gaat het echter vooral om de spanning tussen chris-

tologie en ‘israëlisme’ in de christelijke spiritualiteit.  

Nu zijn er christenen die kiezen voor een maximale integratie 

van Joodse gebruiken in het christelijk geloof. Nieuwe gemeenten 

van Europese of Amerikaanse christenen lezen de Hebreeuwse Bijbel 

vanuit Joodse commentaren, vieren Joodse feesten, onderhouden 

Sabbath en volgen nauwgezet de Torah. Vanuit de gedachte dat het 

in de christelijke spiritualiteit draait om een oriëntatie op Christus, 

verdienen deze ontwikkeling ook nadere beschouwing. Daarnaast is 

de vraag gerechtvaardigd of dit filosemitisme geen verhulde vorm is 

van een annexatie van het Jodendom - en daarmee onteigening - bin-



nen christelijke geloofsgemeenschappen. Toch is het niet aan een 

christelijk theoloog om uit te maken hoe annexatie van Joodse ge-

bruiken in de christelijke religie binnen de interreligieuze dialoog 

wordt ervaren.  

De vraag die op de achtergrond van deze bundel klinkt is de 

vraag naar het eigene, het unieke, van de komst van Jezus Christus. 

In dat geheel richt deze bijdrage zich op de vraag wat dit betekent 

voor de christelijke spiritualiteit. ‘Het heil is uit de Joden’, zo houdt 

Jezus de vrouw uit Samaria voor in Johannes 4. Op drie aspecten 

werkt dit diepgaand in op de christelijke spiritualiteit. Ten eerste, 

heeft het christendom via Jezus van Nazareth de aanbidding van God 

ontvangen van Israël. Het is geen andere God die christenen aanbid-

den, dan de God van Israël. Ten tweede delen christendom en joden-

dom het Oude Testament, in het gesprek met Israël beter aangeduid 

als ‘de Hebreeuwse bijbel’, als bron voor de geloofsbeleving. Dat 

christenen spreken over het Oude Testament, geeft ook aan de tekst 

van de Hebreeuwse Bijbel vanuit een andere raamwerk wordt gele-

zen. Op de achtergrond speelt het onderscheid dat de schrijver van 

Hebreëen maakt tussen het oude (of eerste) en het nieuwe verbond 

(Hebr. 8). Niettemin blijft de gedeelde tekst uitgangspunt in de ont-

moeting met Israël.  

In het vervolg van dit essay wordt spiritualiteit gezien als een 

samenspel van praktijken. Spiritualiteit is ook een attitude. Het derde 

fundamentele aspect hangt hiermee samen. De vraag in hoeverre het 

onderscheid tussen Israël en de volken na de uitstorting van de Geest 

nog steeds religieus relevant is, wordt door theologen verschillend 

beantwoord.2 Dat neemt niet weg dat vanuit de eigen unieke geschie-

denis van Israël als volk aan wie God zich heeft geopenbaard, Israël 

voor de christenen een andere religieuze emotie oproept dan andere 

                                                
2  In his widely acclaimed book, Kendall Soulen, defends the view that the 

distinction between Israel and the other peoples is still theologically relevant: Sou-

len, R. Kendall. The God of Israel and Christian Theology. Minneapolis: Fortress 

Press, 1996. Many authors of this collection of essays, however, assume a contrary 

view.  



volken. Die religieuze emotie is wat mij betreft dankbaarheid. Israël 

heeft de openbaring van God aan de wereld doorgegeven. Dit ge-

schenk kan alleen maar in grote dankbaarheid ontvangen worden, 

een geestelijke houding die de christelijke spiritualiteit kenmerkt.  

 

2. ‘Waar moeten wij God aanbidden?’  

 

Een profetisch moment in het evangelie, is de ontmoeting tussen Je-

zus en de vrouw uit Sichar (Joh. 4). Nadat de vrouw heeft erkend dat 

Jezus een profeet van God is, stelt ze de vraag naar de aanbidding 

van God: ‘Waar moeten wij aanbidden?’ Onder haar vraag ligt een 

oud conflict tussen de Judeeërs en de Samaritanen. Wellicht is elk 

religieus conflict terug te voeren  op één vraag, het conflict tussen 

Joden en Samaritanen is dat in elk geval: wie is Gods volk en welke 

aanspraken, beloften en verplichtingen horen daarbij? Waar en hoe 

hebben wij God te aanbidden? De vrouw vraagt Jezus om een uit-

spraak te doen in een conflict dat politieke, religieuze en spirituele 

dimensies heeft. Kan Hij haar zeggen of ze God kan aanbidden op 

haar eigen plaats of dat ze - met Israël - naar de tempel moet, impli-

cerend dat zij zich daarmee moet onderwerpen aan het broedervolk? 

Het antwoord van Jezus in Joh. 4:21-24 is in meer dan één opzicht 

opmerkelijk:  

‘Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u 

niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. 

U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten,  want de 

zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware 

aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de 

Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aan-

bidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.’ (Joh. 4:21-

24.) 

Welk antwoord geeft Jezus op de vraag naar de ware aanbid-

ding van de ene God? Ik noem 5 opvallende elementen. Ten eerste 

richt Jezus de aandacht op zichzelf (‘geloof Mij’). In het johanne-

ische spraakgebruik  valt dit op te vatten als een uiting van Jezus als 



de apocalyptische profeet. De evangelist Johannes identificeert Jezus 

als hoogste autoriteit, de meest betrouwbare getuige van God. De 

vraag naar de ware aanbidding van God wordt dus, aldus Johannes, 

gevonden in de zelfopenbaring van God in Jezus. Vervolgens spreekt 

Jezus over een breuk in de tijd (‘de tijd komt en is er nu’). Dit is in 

het evangelie van Johannes al voorbereid in het gesprek tussen Jezus 

en moeder Maria (Joh. 2), als Jezus tegen Maria zegt: Mijn uur is nog 

niet gekomen. Een andere tijd is bezig te komen. Maria voelde dat 

goed aan. Maar hoe toekomst en heden (de tijd komt en is nu) sa-

menhangen, staat enerzijds in verbinding met de komst van de Zoon, 

maar blijft anderzijds ook voor deze Zoon zelf verborgen, totdat het 

zo ver is (de ure is nu, zo klinkt het in Joh. 13).3 Ten derde markeert 

Jezus het verschil tussen Jood en niet-Jood (‘wij aanbidden wat wij 

weten’), want God heeft zijn heil (‘de zaligheid’) temidden van Israël 

geopenbaard. Hiermee is een heils-historisch perspectief gegeven, 

waarin Israël niet zomaar een willekeurig gegeven is, maar intrinsiek 

verbonden is met het kennen van de ware God. Israëls God is de ene 

God. En Jezus komt op vanuit het volk aan wie God zich heeft ver-

bonden.4 Ten vierde verandert er met de komst van Jezus iets in de 

aanbidding van God: de ware kennis en aanbidding van God concen-

treert zich in Jezus de Zoon. Jezus’ gebruik van de Vader-naam is 

opvallend: in het Johannes-evangelie gaat het dan om de eenheid 

tussen Jezus en Israëls God. Een eenheid die in het latere christolo-

gische dogma op de noemer van de hypostatische unie is gebracht. 

Tenslotte, de concrete, materiële werkelijkheid is drager van de aan-

bidding van God, maar aanbidding is primair een spirituele, geeste-

lijke houding. De geografie van de spiritualiteit is de geografie van 

het hart (‘aanbidden in geest en waarheid’).  
                                                
3  De vraag naar de aard van de eschatologie in het evangelie van Johannes 

is daarmee niet beantwoord.  
4  Hiermee is ook een voorlopig antwoord gegeven op het vermeende anti-

judaïsme van het evangelie naar Johannes. Over de complexiteit van dit vraagstuk, 

zie Judith Lieu, ‘Anti-Judaism, the Jews, and the Worlds of the Fourth Gospel’, in: 

Richard Bauckham and Carl Moser (editors), The Gospel of John and Christian 

Theology, Grand Rapids: Eerdmans 2008, 168-182.  



We zien Jezus in het gesprek met de vrouw doen wat Hij va-

ker doet: Hij gaat tot de kern van het gebod en spreekt vanuit de kern 

van het verbond tussen God en Israël. Ceremoniën, heilige plaatsen 

zoals de tempel en religieuze praktijken zijn nodig om de waarheid 

van God te bemiddelen en om te helpen in de ware aanbidding. Maar 

aanbidding is vooral een geestelijke gesteldheid. Uiterlijke vormen 

zijn behulpzaam, tot op zekere hoogte bepalend, maar primair is de 

gesteldheid van het hart. Een gerichtheid op God - die zelf Geest is, 

met liefde voor de waarheid, en in het Johannes evangelie is Jezus de 

openbaring van de waarheid.  

Christelijke spiritualiteit heeft een innerlijk en een uiterlijk, 

een mystieke en een publieke dimensie.5 Ook een geestelijke werke-

lijkheid, heeft een uiterlijke vormgeving. Hoewel er exegetisch uiter-

aard meer te zeggen valt over Johannes 46, beperk ik mij in dit licht 

tot de de volgende 3 inzichten: 

 
a.De aanbidding van God wordt genormeerd door de persoon en het werk van 

Jezus. Hij is de waarheid van God in persoon, Hij is de Zoon die over God als 

over de Vader spreekt, en Hij legt de religieuze autoriteit in Zichzelf (‘geloof 

Mij’). 

 

b.De aanbidding van Israëls God staat in nauwe verbinding met de weg van 

God met Israël (‘wij weten wat wij aanbidden, want de zaligheid is uit de Jo-

den’). De aanbidding van God is verankerd in de geschiedenis van God met Is-

raël. Simon Schoon gaat wellicht wat ver als hij schrijft dat de identiteit van 

Jezus vandaag geen andere is dan die van de jood Jezus van Nazareth, hij her-

innert vanuit Joh. 4:22 - met Marquardt - terecht aan de joodse wortels van Je-

zus.7  

 

                                                
5  Sheldrake, Philip. ‘Christian Spirituality as a Way of Living Publicly: A 

Dialectic of the Mystical and Prophetic.’ Spiritus: A Journal of Christian Spiritual-

ity 3, no. 1 (April 23, 2003): 19–37.  
6  Vgl. Thettayil, Benny. In Spirit and Truth: An Exegetical Study of John 

4:19-26 and a Theological Investigation of the Replacement Theme in the Fourth 

Gospel. Leuven: Peeters Publishers, 2007. 
7  Simon Schoon, De weg van Jezus. Een christologische heroriëntatie 

vanuit de joods-christelijke ontmoeting, Kampen 1991, 150.  



c.Hoewel Jezus de uiterlijke vormgeving (plaats en ceremonie) relativeert en 

de aanbidding van God lokaliseert in de geestelijke houding van mensen, leidt 

dit niet tot een individualisering van de spiritualiteit zoals dat in veel heden-

daagse spiritualiteit(en) aan de orde is. We kunnen hier een minimaal criterium 

voor de christelijke spiritualiteit formuleren: de vormgeving van de geloofs-

praktijk moet de aandacht richten op Gods openbaring in Jezus Christus.  

 

De bijdragen in deze bundel worden geschreven vanuit een bezorgd-

heid voor excessieve aandacht voor Israël in de christelijke theologie 

en geloofspraktijk. Excessief versta ik zo, dat door de aandacht voor 

Israël de oriëntatie op Christus onder spanning komt te staan. ‘Isra-

elisme’, zoals daar in deze bundel over wordt geschreven, versta ik 

dus als een binnen-christelijke aangelegenheid waarin de aandacht 

voor Israël bepalend wordt voor de christelijke spiritualiteit. De stel-

ling in deze bijdrage is dat dit tekort doet aan de openbaring van 

Christus. De komst van Christus is een breuk in de tijd en heeft de 

omgang tussen God en mensen fundamenteel veranderd. De vraag in 

deze bijdrage gaat niet zozeer over de verhouding tussen kerk en 

Israël, maar over de vraag in hoeverre de aandacht voor Israël in de 

christelijke spiritualiteit afbreuk doet aan de oriëntatie op Jezus 

Christus. Christenen krijgen meer oog voor Joodse feesten en inte-

greren Pesach-vieringen in de christelijke godsdienstige praktijk; 

pelgrimages naar het Heilige Land onder evangelische christenen 

zijn de afgelopen decennia toegenomen. Dit artikel wil een bijdrage 

leveren aan de reflectie hierop. Ik doe dat aan de hand van drie chris-

telijke geloofspraktijken: de viering van het Avondmaal, de locale 

gemeente als vindplaats van het heil, en de toekomstverwachting van 

christenen. Met deze drie praktijken gaat het over het ceremoniële, 

het geografische en het eschatologische in de christelijke spirituali-

teit. De aanbidding van God krijgt gestalte in ceremonies8, vindt 

plaats op concrete plaatsen waar mensen samenkomen, en is betrok-

ken op de voortgang van de tijd in relatie tot de komst van Gods Ko-

ninkrijk. Met deze drie aspecten raken we aan de kern van Jezus’ 

                                                
8  In de ‘ritual studies’ wordt tegenwoordig liever gesproken over ‘rituelen’.  



gesprek met de Samaritaanse over de aanbidding van God. Zowel de 

vorm, de ruimte, en de tijd worden vanaf nu bepaald door Hem.  

 

3.Het avondmaal als vormgeving van christelijke spiritualiteit 

 

De viering van het sacrament van het Heilig Avondmaal, van de 

maaltijd van de Heer, de eucharistie of de communie, neem ik in 

deze bijdrage als pars pro toto voor de christelijke vormgeving van de 

aanbidding van Israëls God. In de avondmaalstheologie gaat het van-

ouds om de aard van de presentie van Christus. De theologie brengt 

altijd een zekere vormgeving met zich mee: waar de presentia realis 

wordt gebonden aan de elementen van brood en wijn, brengt dit eer-

bied voor de hostie met zich mee en een grotere rol van de ambtsdra-

ger, onder meer uitgedrukt door het geknield ontvangen van brood en 

wijn uit de hand van de priester. In meer zwingliaanse avondmaals-

opvattingen krijgt het delen van brood en wijn als gemeenschappelijk 

gebeuren meer aandacht. Daar richt de vormgeving zich ook naar: 

informeler, vieren in een kring, ruimte voor vieringen in huiselijke 

setting. Los van de verschillende opvattingen over de aanwezigheid 

van Christus in de viering van het sacrament, een theologisch dispuut 

dat tijdens de Reformatie in Europa op het scherpst van de snede 

werd gevoerd, wordt de christelijke spiritualiteit gevormd door de 

viering van het Avondmaal: christenen richten zich op de Levende 

Heer, vanuit het heilshandelen van God in de geschiedenis, waardoor 

een sociaal verband - de gemeente - ontstaat en in stand wordt ge-

houden, tot de dag dat Christus (terug)komt.  

Alle verschillen tussen christelijke tradities - hoog- en laag-

kerkelijke liturgie, episcopale of congregationalistische kerkorgani-

satie, transsubstantiatie- of vergeestelijkende theologie, gesloten of 

inclusieve vieringen, piëtistische of bevrijdings-theologische spiri-

tualiteit - komen samen in deze drie gezamenlijke elementen: (a) 

brood en wijn herinneren aan het lijden en sterven van Jezus, (b) ze 

worden doorgegeven aan gelovigen, (c) om in het heden deel te heb-

ben aan het heil in Christus. Het avondmaal is de ceremonie bij uit-



stek, waarin de christelijke spiritualiteit geconcentreerd vorm krijgt. 

Meer nog dan het gebed, dat fenomenologisch tot één van de meest 

verbreide religieuze praktijken behoort. Is het daarom dat oecume-

nisch de grenzen van de avondmaalstafel zo indringend zijn, dat ex-

communicatie in veel christelijke tradities betekent ‘uitsluiting van 

de avondmaalsgemeenschap’ en dat rond de viering van brood en 

wijn voor veel christenen de kern van het christelijk geloof op het 

spel staat: de gemeenschap met God, de eenheid tussen gelovigen en 

de toekomst van de wereld?  

In toenemende mate lijken christenen Joodse feesten (mee) te 

vieren. Een voorbeeld hiervan zijn christelijke gemeenschappen die - 

doorgaans in de week voor Pasen - een Pesach maaltijd houden. In de 

meeste situaties doen christenen dan niet mee met een messias-

belijdende Joodse gemeenschap, maar nemen zij een geloofspraktijk 

uit het Jodendom over en integreren die in het eigen, christelijke, 

liturgische repertoire. Nu is de historische verbinding tussen Pesach 

en Eucharistie of Avondmaal een zeer complexe. Onderdeel van die 

complexiteit is de scheiding tussen kerk en synagoge, gedurende de 

eerste eeuwen van de opkomst van het christendom, de tragische 

scheiding tussen joodse gelovigen in Jezus en de gelovigen uit de 

volken, waarvan de eerste conflicten al voelbaar zijn in het nieuwe 

testament.  

De theologische complexiteit in de verhouding tussen Pesach 

en avondmaal heeft in elk geval drie componenten: (1) een rituele 

component: welke handelingen, symbolen en praktijken maken het 

verschil uit tussen het joodse Pesach en het christelijke avondmaal? 

Te denken valt aan de rituele teksten, de instellingswoorden van het 

Avondmaal, het verschil tussen de elementen van de maaltijd; (2) een 

historische component: de wording van het avondmaal als christelij-

ke rite staat in evident verband met het Joodse Pesach, de gedachte-

nismaaltijd vanuit Exodus 12, de maaltijd die Jezus in de laatste 

nacht voor zijn kruisiging met zijn leerlingen gebruikte en van een 

nieuwe betekenis voorzag. De samenhang, het onderscheid en de 

diversiteit in Pesach en avondmaalstradities hebben echter een eigen 



complexiteit.9 (3) een godsdienstig-referentiële component: Pesach 

verwijst naar de uittocht, avondmaal naar het lijden en sterven van 

Christus. De verwijzingen in Pesach (het bevrijdend handelen van 

God in de uittocht uit Egypte) en avondmaal (het verlossend hande-

len van God in kruis en opstanding van Christus), de herinnering aan 

en de presentie van het heil, hebben overeenkomsten: Israëls God 

brengt heil en dat heil moet steeds weer te binnen worden gebracht 

om er in te delen. Toch vallen Pesach en Avondmaal niet samen. De 

christologie markeert het verschil. Waar Pesach de eenheid van het 

Joodse volk en de uitverkiezing van Israël benadrukt, benadrukt de 

de Eucharistie het offer van Christus als Lam Gods voor de wereld.  

Zonder deze complexiteit verder uit te werken, kan de vraag 

gesteld worden wat het toevoegen van Pesach aan de christelijke 

geloofspraktijk betekent in relatie tot de viering van Heilig Avond-

maal of de Eucharistie. In het licht van het voorgaande, treden een 

paar vragen op de voorgrond. Ten eerste, is de praktijk onder som-

mige, vaak evangelische christenen, om Pesach vieringen te integre-

ren in de vieringen voorafgaand aan Pasen een soort positief gemoti-

veerde substitutie? Een vanouds Joods feest wordt gevuld met chris-

telijke geloofsinhouden, om de verbinding met Israël te zoeken, maar 

daarbij tegelijk de betekenis van het Joodse ritueel van de Pesach 

maaltijd te veranderen? Ten tweede, gaat dat niet voorbij aan de be-

tekenisverandering die heeft plaatsgevonden bij de instelling van 

Avondmaal of Eucharistie in de vroege christenheid, zoals ‘overge-

leverd’ door de Heer zelf (1 Kor. 11)? Ten derde, welke spirituele 

concentratie brengt de integratie van Pesach in de christelijke ge-

meente met zich mee? De twee tekens van brood en wijn die gecon-

centreerd wijzen op het lijden van Christus worden aangevuld met 

andere symboliek, verbonden aan de uittocht uit Egypte. Dat maakt 

de avondmaalssymboliek op zijn minst diffuus. En tenslotte, moeten 

                                                
9  Cf. Jeremias, Joachim. The Eucharistic Words of Jesus. New edition 

edition. London : Philadelphia: SCM Press, 2011. Zie ook: Leonhard, Clemens, 

The Jewish Pesach and the Origins of the Christian Easter: Open Questions in 

Current Research. Walter de Gruyter, 2006. 



we hier ook geen ritueel onderscheid in tact laten in relatie tot Messi-

as-belijdende Joodse gemeenschappen die Avondmaal vieren in de 

vorm van een Pesach-maaltijd?  

Het delen van Brood en wijn en daarmee delen in de verzoe-

ning door Christus, als identiteitsmarker van de Christelijke gemeen-

te, centreert de spiritualiteit op Jezus Christus. Hoewel de verbinding 

tussen Pesach en Pasen exegetisch ingewikkeld is, is er nauwelijks 

discussie over de vraag of Jezus in de kring van zijn leerlingen de 

betekenis van Pesach heeft veranderd: Hij heeft de Pesach-maaltijd 

betrokken op Zichzelf, maakte Zijn leerlingen daarvan getuige en 

heeft via de apostelen de opdracht gegeven dit te doen ‘tot Zijn ge-

dachtenis’ en ‘totdat Hij komt’. Wat gebeurt er als hiernaast - of in 

plaats hiervan - de Pesach maaltijd wordt geplaatst? De verwijzing 

naar Christus wordt aangevuld met of vervangen door een verwijzing 

naar het identiteitsmoment in de geschiedenis van Israël. In de ont-

moeting met het Jodendom lijkt de christelijke gemeente zich hier 

iets toe te eigenen. En in verband met de eigen christelijke traditie 

lijkt het een verzwakking van de verwijzing naar Christus. In Chris-

tus, niet in de Exodus, zijn de volken verbonden met Israël. Alleen de 

Messiasbelijdende Jood kan Pesach en Avondmaal integreren: de 

herinnering aan Gods bevrijdend handelen in de Exodus verwijst in 

de tekens van brood en wijn tegelijk naar het bevrijdend handelen in 

Christus. Het vraagt om een vergeestelijking van Israël om de uit-

tocht uit Egypte zonder meer toe te passen op de christelijke gemeen-

te.  

 

4. Waar moet God aanbeden worden? De geografie van de chris-

telijke spiritualiteit 

 

In het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse, agendeert de vrouw 

het oude conflict over de plaats van het heiligdom. Wordt God aan-

beden op de berg Gerizim of toch de berg Sion in Jeruzalem? Wat 

betekent het dat Jezus op deze vraag geen antwoord geeft. In elk ge-

val, geen antwoord met behulp van ruimtelijke begrippen: ‘De tijd 



komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden 

in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. 

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in 

geest en waarheid.’ De vraag van de vrouw is een vraag die samen-

hangt met locatie: de ene plaats is heiliger dan de andere.  

Geografie oriënteert ons in de wereld. Ook de spiritualiteit 

heeft een geografie. Waar aanbidden wij God en waar is de Heilige te 

vinden? Fundamenteel voor het Joodse geloof is dat God niet te loca-

liseren is. Hij is niet zichtbaar. De overtreding van het beeldverbod is 

daarom zo erg, omdat het de aard van God aantast. De Heilige is niet 

in onze woorden en beelden te vangen. De profetie in Israël is icono-

clastisch. Op een schrijn na, de ark van het verbond, is Israëls Hei-

ligdom leeg. Jezus’ antwoord is een Joods antwoord: God is Geest. Is 

het fenomenologisch uniek voor het geloof van Israël, dat God ner-

gens te vinden is? In zijn bespreking van het visuele in de christelijke 

spiritualiteit, stelt Alister McGrath de vraag of God te zien is. Voor 

hij spreekt over heilige plaatsen, spreekt hij de incarnatie, Jezus ‘the 

authorized visual image for God’.10 In Christus zijn de ‘genade en 

waarheid’ (Joh. 1:18), mens geworden. In een gesprek met Petrus,  

geeft Jezus echter een andere aanduiding voor de plaats waar God is. 

Niet coördinaten op een kaart, maar de gemeenschap van leerlingen 

wordt bepalend voor de spirituele geografie: ‘waar twee of drie in 

Mijn Naam bijeen zijn gekomen’, zegt Jezus, ‘daar ben Ik in hun 

midden’ (Matth. 18:20).  

Pas bij de uitstorting van de Heilige Geest, bleek de reikwijdte van 

deze woorden.De vrede van Christus (Joh. 20:21-22) en de blijvende 

aanwezigheid van de Levende Heer (Matth. 28:20) zijn een geestelij-

ke presentie, waarmee de woorden van Jezus tot de vrouw uit Sichar 

dat God Geest is en aanbeden wordt in Geest en waarheid hun ver-

vulling krijgen. Er is geen antwoord in termen van geografische co-

ordinaten nodig op de vraag waar God aanbeden moet worden. Het 

eenvoudigste antwoord is: dat kan overal, omdat Israëls God door de 

                                                
10  Alister E. McGrath, Christian Spirituality, Oxford: Blackwell 2003, 

Chapter 6.  



presentie van Christus’ Geest overal is. Deze nieuwtestamentische 

werkelijkheid zet een kritisch licht op het verlangen van christenen 

om door middel van pelgrimages en reizen het heil op te zoeken. Ook 

al is Jeruzalem de eeuwen door de heilige stad genoemd voor Joden, 

Moslims én Christenen, in de christelijke spiritualiteit zit ook een 

kritische stem die waarschuwt tegen de lokalisering van het heil. Dat 

heeft twee consequenties: (1) de reis naar het Heilige Land zal altijd 

op gespannen voet staan met de presentie van Christus tussen gelovi-

gen die in Zijn Naam bijeen zijn - waar ook ter wereld en (2) niet het 

Midden-Oosten is de plaats waar de ogen gericht moeten zijn op het 

handelen van God, maar de christelijke gemeente en het leven van 

elke dag. In het vervolg van deze paragraaf komt het eerste punt aan 

de orde: de christelijke spiritualiteit is een reis-spiritualiteit voor zo-

ver het de missie van God betreft, maar een spiritualiteit die kritisch 

op religieus toerisme is. De volgende paragraaf bespreekt de geeste-

lijke houding waarmee Christenen het uithouden in de mist van de 

geschiedenis, de behoefte tot speculatieve geschiedschrijving onder-

drukken, en vrede en recht nastreven in het hier en nu.  

Sociologen hebben gewezen op de overeenkomsten tussen de 

middeleeuwse pelgrimage en het religieuze toerisme naar het Heilige 

Land.11 Illustratief is Shapiro’s artikel over christelijk zionistische 

reizen naar het land Israel: ‘Christian Zionist travel to Israel is jour-

neying to the apple of God’s eye. Regardless how ‘secular’ or ‘polit-

ical’ we might think it to be, participants’ reliance on religious lan-

guage to justify and authorize their actions place their travel squarely 

in the realm of pilgrimage.’12 Hoewel pelgrimage een terugkerend 

thema is in veel hedendaagse spirituele literatuur, zitten er in de 

christelijke traditie twee kanten aan pelgrimate die fundamenteel zijn 
                                                
11  Swatos, William H. From Medieval Pilgrimage to Religious Tourism: 

The Social and Cultural Economics of Piety. Edited by William H. Swatos Jr and 

Luigi Tomasi. Westport, Conn: Praeger, 2002. Collins-Kreiner, N., and N. Kliot. 

‘Pilgrimage Tourism in the Holy Land: The Behavioural Characteristics of Chris-

tian Pilgrims.’ GeoJournal 50, no. 1 (January 1, 2000): 55–67.  
12  Shapiro, Faydra L. ‘To the Apple of God’s Eye: Christian Zionist Travel 

to Israel.’ Journal of Contemporary Religion 23, no. 3 (October 1, 2008): 307–20. 



voor een christelijke levenshouding. De apostelen Paulus en Petrus 

belichamen in hun brieven en levens beide aspecten.  

Paulus was een reiziger. Hij reisde van stad tot stad, was 

voortdurend in beweging, keerde terug naar Jeruzalem om de ge-

meente daar te bemoedigen en was rusteloos in zijn rondgangen. Een 

pelgrim die nergens echt thuis was, omdat hij was opgenomen in de 

beweging van God. Het rondtrekken van Paulus stond in dienst van 

de groei van de gemeente, de gang van het evangelie van Israël naar 

de volken en raakt aan andere voorbeelden waarin mensen op reis 

gaan omdat ze de roep van God vernomen hebben, Abraham, Mozes 

en Jona, Mirjam, Ruth en Maria. De reizende mens vanwege de roep 

van God, is uiteindelijk alleen theologisch te begrijpen. God zelf is 

een God die beweegt en in beweging zet: de Vader zendt de Zoon, en 

de vanuit de Vader en de Zoon wordt de Geest gezonden. Paulus 

belichaamt deze missio Dei in zijn zendingsreizen. De pelgrim die 

deelt in de zending van God zelf, of de pelgrim door wie God zijn 

zending laat voortgaan. Zoals in de zesde eeuw Augustinus naar 

Groot-Brittannië ging en in de zevende eeuw Willibrord naar de La-

ge Landen.  

De apostel Petrus spreekt de lezers in zijn brieven aan als 

mensen in de verstrooiing, vreemdelingen en bijwoners (1 Petr. 1:1). 

Dit vreemdelingschap van de christen is het andere aspect van de 

pelgrimage. Onderweg zijn, omdat je thuis elders is. Toch brengt dit 

geen verzaking van de wereld met zich mee, maar een levenshouding 

van de voorlopigheid. Het vreemdelingschap bij Petrus leidt ook niet 

tot een stoïcijnse levenshouding waarin het gewone leven onver-

stoorbaar tegemoet getreden moet worden. Petrus roept op tot een 

actieve dienst aan Christus, zelfs als dat in de gegeven situatie niet 

zonder lijden is (1 Petrus 2). Geen oproep om weg te lopen, maar om 

te blijven. Haast paradoxaal dat dit aspect van de pelgrimage meer 

lijkt op stabilitas loci.  

Beide aspecten, de reis als missio Dei en het vormgeven van 

het christelijk leven in besef van de voorlopigheid van deze wereld 

die voorbijgaat, komen samen in de christelijke gemeente. Is het een 



vernieuwing van het christendom, voortkomend uit de discipelkring 

van Jezus, dat er een beweging ontstaat bij het middelpunt vandaan, 

en dat de locale gemeente de plaats wordt waar Gods heil woont en 

Gods glorie zich manifesteert? Als Jezus in zijn gesprek met de Sa-

maritaanse geen antwoord geeft op de vraag welke berg de voorkeur 

van God heeft, maar spreekt over het aanbidden van God in geest en 

waarheid, dan krijgt dat de gestalte van de gemeente waar de Geest 

van God is uitgestort en die in de waarheid van het evangelie het 

leven vormgeeft. Craig Bartholomew schrijft in dit verband: ‘The 

primary place in which we encounter Christ is in the local congrega-

tion, as we gather around him to hear his address and to eat and drink 

of his life. The Christ we encounter is the one who stands with his 

face turned toward his world; having borne in his body the wounds 

of the world, he sends us out from his table to work alongside the 

Spirit (missio Dei) in bringing hope and healing to his world.’13 Het 

plaatst een kanttekening bij het religieuze toerisme waarin - met na-

me protestantse - gelovigen bevestiging van hun geloof zoeken in 

een bezoek aan het Heilige Land en daarbij vaak voorbijgaan aan de 

oecumenische relaties, de locale gemeenten van Christus-gelovigen, 

onder Joden en Palestijnen. De gelovige ontmoet Christus niet Jeru-

zalem, maar in de locale gemeente, de plaats waar het Woord klinkt, 

het avondmaal wordt gevierd en de gerechtigheid van het Koninkrijk 

gestalte krijgt.  

 

5. ‘De tijd komt en is nu’ Christelijke spiritualiteit als historische 

spiritualiteit in het hier en nu 

Tot het christelijk geloof behoort een actieve betrokkenheid op de 

tijd. Dat heeft met tenminste twee zaken te maken. Allereerst  met de 

beslissende rol die historische gebeurtenissen spelen in de omgang 

van God met zijn wereld. De God van Israël is niet een God van de 

                                                
13  Bartholomew, Craig G. Where Mortals Dwell: A Christian View of Place 

for Today. Baker Academic, 2011, 320. Zie ook Hughes, Fred, and Craig Barthol-

omew, eds. Explorations in a Christian Theology of Pilgrimage. 1 edition. Alder-

shot, Hants, England ; Burlington, VT: Routledge, 2004. 



mythe, maar van de historie. Ten tweede ligt de toekomst niet alleen 

fundamenteel open, het christelijk geloof leeft vanuit de belofte van 

de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en de nieuwe verschijning van 

Christus en kent daarmee een eschatologie, een leer van de ‘laatste 

dingen’. Anders gezegd, de geschiedenis is gevuld met momenten 

waarin God zijn heil openbaart en het laatste moment - als tijdscate-

goriën hier wel adequaat genoeg zijn - staat nog open. De heilsge-

schiedenis is nog niet ‘af’, wij verwachten met aartsvader Abraham 

een stad die fundamenten heeft (Hebr. 11:10) en zien met de apostel 

Johannes uit naar Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel passend bij 

een nieuwe hemel en aarde (Openb. 21:2). Die nieuwe werkelijkheid 

wordt gekwalificeerd door een nieuwe aanwezigheid van God, als 

Hij ‘alles en in allen’ zal zijn (1 Kor. 15:28). Eschatologie is een 

dogmatische typering, in de spiritualiteit gaat het om een houding 

van verwachting en de deugd van de hoop.  

Nu is het idee van heilsgeschiedenis ingewikkelder dan dat 

het doorgaans wordt gebruikt. Zijn gebeurtenissen in de geschiedenis 

drager van goddelijke openbaring of is daar aanvullende duiding 

voor nodig? Het lijkt alsof het wonderlijke karakter van de gebeurte-

nissen hier een rol speelt. Maar, spreken wonderen voor zichzelf? 

Het is zinvol om op dit punt kruis en opstanding te vergelijken. Los 

van de tekenen die volgens de evangeliën de kruisiging vergezelden - 

het scheuren van het voorhangsel, de open graven, de zonsverduiste-

ring - is de kruisiging van Jezus op zich geen wonderlijke gebeurte-

nis. Door de getuigen ervan, waaronder de evangelisten en de aposte-

len, krijgt de kruisiging een soteriologische duiding. De centurio on-

der het kruis spreekt uit dat Jezus de Zoon van God is; de evangelist 

Johannes laat ons weten dat de kruisiging in verband staat met het 

offerlam dat in de tempel wordt geofferd; de apostel Paulus brengt de 

dood van Christus in verband met de vloek vanwege de zonde. 

Daarmee wordt de heilshistorische betekenis van het kruis duidelijk. 

De Opstanding is wel een wonderlijke gebeurtenis. Maar dat de Op-

standing van Christus een heilvolle gebeurtenis is, is niet zonder 

meer duidelijk vanuit het lege graf of de verschijningen. De nieuw-



testamentische brieven kunnen gezien worden als een verwerking 

van het heilskarakter van de Opgestane Heer, de verwachtingen die 

door de Opstanding van Christus zijn gewekt en de betekenis ervan 

voor de vernieuwing van de mens, in het teken van de doop en door 

de werking van de Heilige Geest. Los van de gebeurtenissen rond 

kruis en opstanding, komt de vraag op of héél de geschiedenis als 

heilshistorisch moet worden gezien, want God is toch de God die 

providentieel op het hele wereldgebeuren is betrokken? Toch valt 

met zo’n benadering het bijzondere weg. Maar ook het wonder alleen 

is niet voldoende om over heilshistorische gebeurtenissen te spreken. 

Uit de meeste wonderen die Christus deed, wordt doorgaans niet de 

theologische conclusie getrokken dat we hier met heilsgeschiedenis 

te maken hebben.  

Al met al is het begrip heilsgeschiedenis nog niet zo eenvou-

dig. Toch is het zonder meer duidelijk dat het geloof in Israëls God, 

zoals beleden door Joden en niet-Joden, een historische verankering 

veronderstelt. Het heil waarin mensen mogen delen, is dan wel ver-

kondigd heil - het wordt ons aangezegd - maar is niettemin verbon-

den aan historische gebeurtenissen: de roeping van Abraham, de be-

vrijding uit Egypte, de zalving van David, de geboorte van Christus. 

In de twintigsteeeuwse theologie is niet voor niets veel inkt gebruikt 

over de vraag of de openbaring van God zich voltrekt in gebeurtenis-

sen of dat openbaring ook de duiding van die gebeurtenissen insluit. 

Deze overwegingen zijn van belang voor de manier waarop gelovi-

gen in de tijd staan en de gebeurtenissen van de tijd verstaan. Met 

name wanneer gelovigen menen Gods hand aan te wijzen in gebeur-

tenissen in de wereld, zeker als dat gebeurt met het oog op het identi-

ficeren van goddelijk heilshandelen.  

Des te dringender is dat voor het christelijke geloof dat met 

de Joodse godsdienst een open, maar niet lege toekomst verwacht. 

De gevulde toekomst van christenen en Joden, is de toekomst van de 

Messias. Voor het christelijke geloof wordt dit in het apostolicum 

verwoord over de Gekruisigde en Opgestane met een futurum: inde 

venturus est iudicare vivos et mortuos. Gedurende de eeuwen heeft 



deze gevulde verwachting verschillende invullingen gekregen. 

Voortdurend is er de trekkracht van de ‘voorspelling’, rond bijzonde-

re jaartallen of gebeurtenissen, dat de wederkomst van Christus en de 

nieuwe wereld van Gods Rijk zich zou manifesteren. Eschatolo-

gische ‘voorspelling’ als vorm van profetie. Meer genuanceerde pro-

fetische gestalten waren onder de indruk van de meerduidigheid van 

de dingen. Het wat en hoe van de laatste dagen niet zonder meer af te 

leiden uit jaartallen of gebeurtenissen.  

Kenmerkend voor de profetisch-eschatologische traditie in 

het christendom, was die van de structurering van de tijd. In de gere-

formeerde traditie is dit vooral als verbondstheologie bekend gewor-

den, waarvan de 17e eeuwse theoloog Johannes Cocceius één van de 

vertegenwoordigers was. De structuur van de eindtijd, met faseringen 

of bedelingen, kon gedetailleerd (bijvoorbeeld in het dispensationa-

lisme) of minder gedetailleerd worden uitgewerkt. Chiliastische 

voorstellingen, in diverse vormen, completeren een eindtijdverwach-

ting die aan bepaalde voorstellingen is gebonden. Israël krijgt in deze 

gestalten van hoop een eigen rol toebedeeld, passiever (als de aan-

dacht vooral gericht is op de bekering van de Joden tot Jezus de Mes-

sias) of actiever (als de interesse zich richt op het handelen van de 

Joodse staat).  

De profetische benadering kenmerkt zich door het plaatsen 

van gebeurtenissen in de wereld, met name in het Midden-Oosten, 

waarvan Israël en Jeruzalem het centrum worden geacht, in het licht 

van de voortgaande geschiedenis van heil die God met de wereld 

gaat. De stichting van de staat Israël in 1948 is een bijzondere demo-

cratische en soevereine gebeurtenis en wordt - met meer of minder 

voorzichtigheid14 - geduid als handelen van God in de geschiede-

nis.Maar - nog een stap verder – wordt 1948 ook geduid als heilshis-

torie? Een gebeurtenis die het Koninkrijk van God en de verschijning 

van Christus dichterbij brengt? Met name deze laatste stap is zowel 

theologisch onvoorzichtig, want speculatief, en moreel hachelijk, 

                                                
14  Vgl. Mackay, Ewald. Gedenkstenen in de Jordaan: een bundel opstellen 

over geschiedenis, traditie en cultuur. Heerenveen: Groen, 2000, 37-49.  



want grenzend aan hybris. Speculatief, al was het maar omdat het 

begrip heilsgeschiedenis op een naïeve wijze wordt toegepast, zonder 

normatieve en confessionele ‘backup’. Hybris, omdat het aanzet tot 

de gedachte dat wij mensen geroepen zijn om onze bijdrage hieraan 

te leveren. Bovendien is deze benadering problematisch omdat het de 

geschiedenis van het Joodse volk in een christelijk-functioneel 

raamwerk plaatst: Israël heeft en rol te vervullen in een christelijk 

eschatologisch narratief. Moreel is het hachelijk, omdat het leidt tot 

het bevoordelen van bepaalde partijen op het wereldtoneel en het 

benadelen van andere, vanwege een religieus narratief. Hier komt het 

ene verstaan van profetie tegenover het andere te staan: een bepaald 

verstaan van de tijden, met name de rol die Israël in de wereld moet 

spelen binnen een uitgesproken christelijke eschatologie, gaat de 

profetische kritiek in de weg zitten. Want bijbelse profetie is ook 

ethiek, het rechtvaardige handelen.  

In het verloop van de geschiedenis hoort het allereerst bij de 

christelijke spiritualiteit om het uit te houden in de mist van de ge-

schiedenis. Het duiden van gebeurtenissen in het licht van de weg die 

God met de kosmos gaat valt onder het wijze oordeel van de apostel 

Paulus dat wij als door middel van een spiegel in een raadsel zien (1 

Kor. 13:12). Ten tweede hoort het bij de christelijke spiritualiteit om 

het oordeel op te schorten en gebeurtenissen niet te beschouwen in 

hun mogelijke consequenties voor de komst van Gods Rijk en de 

fasering daarvan. Naast hoog speculatief is het geestelijke zelfover-

schatting om te willen blikken in de regering van God en daar zelfs 

een bijdrage aan te willen leveren. Christenen leven in het hier en nu, 

blijven bij het alledaagse, en laten zich niet verleiden tot het plaatsen 

van grote en kleine gebeurtenissen in een omvattend raamwerk door 

de dingen te voorzien van eschatologische verklaring. Ten derde zul-

len christenen zoeken om in het hier en nu, met aandacht voor het 

alledaagse en het gewone, recht te zoeken, dienstbaar te zijn en lief te 

hebben. Hier mag, maar hoeft niet te gelden: eerst de Jood en dan de 

Griek; zoals er ook mag, maar niet hoeft te gelden: eerst de geloofs-

genoot en dan de andere medemens.  



Tenslotte hoort het bij het raadselachtige, het opschorten van 

het oordeel, en het recht-doen, dat er diepgaande verschillen van me-

ning zijn. Later blijkt dat sommige christenen moreel aan de verkeer-

de kant bleken te staan, dat anderen de goede zaak soms met ver-

keerde middelen hebben verdedigd en weer anderen aan de goede 

kant stonden, terwijl zij slechts onbegrip ontvingen, soms met versto-

ting tot gevolg. Perioden van slavernij, van onderdrukking van vrou-

wen, van godsdienstoorlogen tussen christelijke groeperingen en van 

apartheid laten zien dat christenen alle morele posities kortere of 

langere tijd hebben verdedigd. Hoort het niet tot de christelijke spiri-

tualiteit om dit te aanvaarden als deel van de gebrokenheid? Dat leidt 

tot een laatste overweging bij dit punt: het vurige debat is een geeste-

lijke houding. Het hartgrondig met elkaar oneens zijn, in de verwach-

ting dat geestelijk onderscheidingsvermogen groeit, naarmate stand-

punten en posities worden uitgewisseld, zonder elkaar als leden van 

het ene lichaam van Christus los te laten. De apostelen hebben het 

laten zien, Petrus, Paulus, Barnabas, Jakobus. Ze zaten niet op één 

lijn, hadden heftige confrontaties, stonden soms tegenover elkaar en 

streden voor de goede zaak.  

Toegepast op de thematiek van deze bijdrage: het draait uit-

eindelijk in de christelijke toekomstverwachting niet de  correcte 

chiliastische positie, niet om activisme voor de Palestijnse zaak, of 

om een bijdrage aan de Aliyah, de immigratie van Joden uit de dias-

pora naar het land Israël. Veel meer gaat het om de houding om in 

alle verschillende belangen te strijden voor gerechtigheid in het hier 

en nu en de hoop op een nieuwe aarde en de verschijning van Chris-

tus levend te houden. In de mist van de tijd en de vele morele con-

flicten, kan meerzijdige loyaliteit niet door één persoon worden beli-

chaamd. Dat geeft verwarring en debat. Iets van de verwarring moet 

de vrouw uit Sichar hebben gevoeld toen Jezus sprak: de tijd komt en 

is nu (Joh. 4:23).  

 
 


