Joden nog steeds het
uihrerkoren volk
Door de eeuwen heen was het
merendeel van de christenen van
mening, ilat tle Kerk in de heilsgeschieclenis van de Heer al§ het
,,geestelijk IsraëI" in de Plaats
van het ,raard.se IsraëI" zoa ziin
gekomen, tlat alle beloften in de

kennen en etnderzijds waren zij

ervan overtuigd, dat de Joden
nog steeds Gods uitverkoren

volk zijn, Gods oogappel en zij
begonnen zich uitvoeriger met

het Joodse geloof bezig te houden. De universiteit van Greifseen

Het Joodse volk en de staat Israël
zijn een teken van het feit dat de
wereld in Gods handen is.

Ieersynagoge in voor theologies-

Werner'Stauder

de Joden zouden zijn
ontnomen en God Zijn volk zou
hebben veruíotpen' omtlat zij tle
Here Jezus niet collectief als
Messias erkennen. Dat was de
aanleiding tot zware pogroms en
diseriminatie tegenover het
Jooclse volk. Met name de Rooms
Katholieke Kerk maakte de Jotlen tot een minderwaardig mensensoort en ging in haar ijver helemaal vooibij aan Gods Woord,
waarin duideliik staat: ,,Ik vraag

wald in Duitsland stelde

dan: God heeft Ziin volk toch
niet verstoten?'Volstrekt niet! Ik

ich doeh mainim; ich bin jetztbewaddai befreit von Schirelev

ben immers zelf een Israëliet,

uit
het nageslacht van Abraham,

und Pein."

bijbel aan

van de stam Benjamin. Goil heeft

Zijn volk niet verstoten, ilat Hii

tevoren gekend heeft." (Romeinen 1l: L).
Maar ook de reformatie bracht
daar weinig verandering in. Het
persoonlijke antisemitisme van
Luther heeft verhinderd dat er in
de verhouding tot de Joden van
een noemenswaardige verbetering sprake kon zijn. Deze ver-

tudenten en

in Halle

ontstond
het beroemde Institutum Judaicum. Ook op andere gebieden
bleken er aanrakingspunten te
bestaan. Bij de agapé (liefdesmaal) van de Evangelische Broedergemeente weerklonken bii

thee en cake liederen in een
merkwaardig mengtaaltje van
Duits en Hebreeuws: ,,Baruch haSchem Adonai

in Ewigkeit,

das

(Gezegend zij des Heren naam

in eeuwigheid, dat ik toch moge
geloven; ik ben thans stellig bewrijd van doodsangst en Plin). Zo
helcben de piëtisten reeds eeuwen geleden getuigenis afgelegd

van het feit, dat God Zijn volk

Israël nog steeds liefheeft en dat
de Here Jezus als Jood aan het
kruis van Golgotha gestorven is,

maar opstond als Heer! Als Hii

dienste komt toe aan de pië

wederkbmt als rechter, messias

bereid enerzijds de Jood als gelijkgerechtigde medemens te er-

se volk. Evenmin kunnen wij
Zijn opstanding losmaken van
het herstel van Israë1 na 2000
jaar verstrooiing en vervolging.

tisten, waartoe ook graaf Ludwig von Zinzendorf en de Evangelische Broedergemeente behoorden. Zij waren als eersten

m

t

en koning van Israël kunnen wij
Hem hiet losmakenvan het Jood-
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den gehouden op de eërste en
derde zondag uan de maondi'n de

kerk aan de Eikstraat
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