DOELSTELLING
De Commissie Kerk & Israël heeft als doel de gemeente zo te dienen dat:
1) VERBONDENHEID
zij zich als gemeente van Jezus Christus, de Messias van Israël, onlosmakelijk met zijn volk
verbonden blijft weten als Zijn eerstgeborene1 en uitverkorene2 en zich daar blijvend bewust van is
op grond van de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament3;
2) DELEN IN DEZELFDE BELOFTEN
zij beseft te delen in de belofte van Gods heil in Jezus Messias. In Hem blijft ook Gods Thora aan,
Israël gegeven, voluit gelden voor Zijn gemeente. Elke vorm van vervangingsleer wordt door haar
afgewezen;
3) WORTELS
het inzicht van de gemeente wordt verbreed en verdiept met betrekking tot de weg die God met
Israël gaat door ernstig en intensief studie te maken van de Bijbels-Joodse wortels van ons geloof;
Deze bestudering moet doorwerken in prediking en catechese;
4) ONTMOETING
dat de gemeente wordt toegerust tot de ontmoeting en het gesprek met Israël in verbondenheid met
elkaar en elk in haar verhouding tot de levende God. Daarin past de gemeente in de eerste plaats
een luisterhouding. Het Joodse ‘nee’ tegen Jezus van Nazareth als de Messias moet ernstig
genomen worden. Het getuigenis dat Hij de Messias is mag niet ontbreken 4. Zij wijst een tweewegenleer af;
5) GEZAMENLIJKE OPROEP TOT GELOOF IN GOD
dat zij zich bewust is van haar roepijng om samen met Israël alle volken op te roepen tot geloof in de
unieke God van Israël en Zijn Messias, tot gehoorzaamheid aan zijn Thora en een levende hoop op
zijn toekomst van het Koninkrijk van vrede en gerechtigheid;
6) SCHULDBELIJDENIS
deze zich blijvend bewust is van onze schuld ten opzichte van het Joodse volk en ten opzichte van
God; in plaats van het Joodse volk jaloers te maken op Zijn Messias, heeft de kerk door een
eeuwenlange geschiedenis van onderdrukking van de Joden Zijn volk het juiste zicht op Hem
ontnomen5;
7) ANTISEMITISME
zij leert elke vorm van Jodenhaat, antisemitisme en antizionisme in kerk en samenleving te
ontmaskeren en daar tegenop te komen;
8) LAND EN STAAT
zij erkent dat het Joodse volk recht heeft op het land van de belofte op grond van de Schriften 6 en in
het verlengde hiervan op een geordende samenleving. Deze samenleving heeft vorm gekregen in
een Joodse staat die berust op Gods beloften en leiding van de geschiedenis (en op het
volkenrecht):
9) PALESTIJNEN
dat zij zich eveneens verbonden weet met de Palestijnse christenen in het ene lichaam van Jezus
Christus;
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Ex.4:22
Deut.7:6
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Rom. 9-11; Ef. 2-3
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Rom. 10:1, 11:14
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Rom. 11:11
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Gen. 12:1-4
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10) HEILSPLAN
haar inzicht wordt verbreed en verdiept in Gods heilsplan, dat Hij in Jezus Messias voor ogen heeft
met Zijn volk, met de volken en de gemeente7. Dit geheim is aan de gemeente geopenbaard8.
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Rom. 9-11
Rom. 11:25,26
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