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Israël: Wortel en Doorn
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In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog schildert Marc Chagall (1887 - 1985)
‘de witte kruisiging’. Vrijhof schrijft daar over1:
‘De joodse Jezus met gebedsmantel als lendendoek,
hangend aan het kruis in een baan van hemels licht.
Met om hem heen een brandende synagoge,
een Russisch stadje in de vlammen,
een Jood op de vlucht,
een weggesmeten tora-rol,
een bange moeder met kind,
oprukkende bolsjewieken en nazi’s,
en de aartsvaders die wenen samen met Rachel.
In het schilderen van de gekruisigde Jezus te midden van de ellende van Europa in
de twintiger en dertiger jaren vindt hij de taal waarmee hij uitdrukking kan geven
aan het lijden’.
Het schilderij roept bij de toeschouwer veel beelden op.
De ‘christelijke’ Jezus is afgebeeld als ’zoon van Israël’.
Israël lijdt in een christelijke context.
Het vloekhout staat niet op Golgotha,
maar midden in het christelijke hart van Europa,
daar waar het kruis triomfalistisch geïnterpreteerd wordt.
Het schilderij van Chagall beeldt bij uitstek het thema uit: Israël is ‘wortel’ van het
christendom, maar ook een thema dat haar een voortdurende ‘doorn in het vlees’ is.

© Marc Chagall, Crucifixion Blanche, 1938, c/o Pictoright Amsterdam 2015.
® Chagall is a registred trademark, owned by comité Marc Chagall.
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Woord vooraf
Bij de start van dit onderzoek was de aanstaande ‘jonge doctor’ al meer dan 40 jaar
aan het wetenschappelijk onderwijs verbonden. In vier decennia werden duizenden
afstudeerders begeleid; drie promovendi; en was het emeritaat intussen realiteit.
Voldoende reden om er ‘een punt’ achter te zetten.
Al jarenlang vroeg ik mij echter af hoe na de Tweede Wereldoorlog, de relatie tussen het Nederlandse protestantisme en Israël als religieuze entiteit zich ontwikkeld
heeft. Hierbij speelde mee dat de Nederlandse Hervormde Kerk al snel na de Tweede Wereldoorlog een mogelijk verband onderkende tussen de christelijke vooroorlogse theologie en de verschrikkingen die het Joodse volk zijn overkomen. Specifieke vragen waar ik mij het hoofd over brak waren: hoe denkt men binnen het Nederlandse protestantisme over Israël als religieuze entiteit; ‘waarom denkt men wat
men denkt’. In aansluiting daarop: op welke manier komt men in de verschillende
kerkgenootschappen en stromingen of wel: binnen de kaders van de ‘eigen theologie’, tot zulke verschillende standpunten.
In de jaren dat ik de ‘vrije tijd’ nog besteedde aan het bestuur van kerkelijke organisaties en jeugdbewegingen, speelden de vragen op de achtergrond. Rond het jaar
2000 had ik het bestuurlijke circuit grotendeels verlaten, leidde ik Bijbelstudiegroepen en stond ik gemiddeld elke maand een keer op de kansel. Vanaf die tijd werden
de vragen steeds nadrukkelijker. Toen mijn collega, professor Harry Commandeur
mij eens spontaan bevroeg over mijn research interesses (waarschijnlijk impliciet
veronderstellend dat dit wel op het terrein van de bedrijfseconomie zou liggen),
confronteerde ik hem ‘per ongeluk’ met boven beschreven vragen en de tot dan toe
ingehouden passie om deze vragen ook te onderzoeken. Direct heeft Harry mij aangemoedigd om mijn passie te volgen. Hij heeft de eerste contacten gelegd met de
theologen professor Marcel Poorthuis en professor Paul van Geest. Het vervolg is
duidelijk: de drie genoemden zijn mijn promotores geworden.
In de afgelopen drie jaar is er een intensief contact geweest met mijn begeleiders. Ik
heb gemerkt dat theologen toch meer mensen ‘van het woord’ zijn dan kwantitatieve
economen. Dankzij deze woord-gevoeligheid heb ik overigens veel, al te snelle
gedachtensprongen alsnog kunnen ontwijken. Met name de introductie van een
historische achtergrond waartegen de enquêteresultaten geprojecteerd konden worden is de verdienste van de promotores-theologen. Harry Commandeur heeft er voor
gezorgd dat de statistische paragraaf aan nauwgezet onderzoek onderworpen is geweest. De inspanningen van de promotores zijn voor mij van grote betekenis geweest; zonder hun aanvullingen en tegenwerpingen, was het eindresultaat minder
verantwoord geweest. Niet zelden voelde ik mij opnieuw ‘de leerling’ (‘not being a
student’) in de klassieke betekenis van het woord.
Veel promovendi wijden in hun woord vooraf de nodige aandacht aan de gezinssituatie. Het beeld dat dan geschapen wordt is dat partner en soms ook (kleine) kinderen, veel hebben moeten missen. Wellicht gold dat ook ten tijde van mijn eerste
promotie die werd voorbereid in de tweede helft van de jaren 70 en verdedigd werd
in mei 1981. Ruim 30 jaar na dato liggen de accenten in mijn geval anders. Onze
kinderen zijn getrouwd en zijn in goede handen. Daarom hebben Toos, mijn vrouw,
en ik ‘het proefschrift’ tot een gezamenlijke productie gemaakt. Niet alleen in de
9

tekstcontrole, maar ook in het stellen van de vragen. Vragen die ons beiden al decennia lang bezig houden. Waarom hebben wij zo weinig op de christelijke middelbare school (trouwens: ‘toevallig’ dezelfde school...) over dit soort vraagstukken
gehoord; waarom is er bij onze geloofsopvoeding (catechisatie; halen van een ‘aantekening’ op het onderwijzersdiploma om godsdienstonderwijs te mogen geven) zo
weinig over de relatie kerk en synagoge gesproken, waarom werd er in de kerk zo
weinig over gepreekt? Intussen maakt het onderzoek duidelijk dat de kerkelijke
gemeenschappen waarin wij verkeerden (we tellen er zonder moeite 4 of 5) in de
jaren na de Tweede Wereldoorlog wel, zij het in een verschillende mate van intensiteit, met het vraagstuk zijn bezig geweest. Het is aan het ‘gewone kerkvolk’ grotendeels voorbij gegaan; het was vaak een ‘theologen-debat’.
Ofschoon ik me in de afgelopen 20 jaar diepgaand in de theologie rondom Israël heb
kunnen verdiepen, moest toch nog van veel litteratuur kennis genomen worden. Het
identificeren van grondpatronen in de vorm van thema’s is een tijdrovend werk
geweest. Het resultaat van deze inspanningen is de basis geweest voor de te ontwikkelen vragenlijst. Verder vormden de thema’s uit de litteratuuranalyse de achtergrond waartegen de standpunten anno 2013 geprojecteerd konden worden. Van het
begin af aan heb ik mij ten doel gesteld om als vernieuwend element de statistische
data-analyse bij het vraagstuk te betrekken. Populair gezegd: meting (kwantificering) van standpunten en het leggen van statistische verbanden. Deze vaardigheden
heb ik opgebouwd in mijn ervaring in het bedrijfsleven en in mijn rol als hoogleraar
Bedrijfseconomie. Als ik het theologische onderzoeksveld Israël zou kunnen dienen,
zou dat met name zijn door de inbreng van de specifieke expertise die ik buiten het
vakgebied theologie vergaard heb.
Het schrijven van een proefschrift wordt veelal geassocieerd met de ambitie om iets
‘uit te zoeken’. Een dergelijke typering geldt ook voor dit proefschrift. Gemakkelijk
kan dit geïnterpreteerd worden als ‘uitzoeken hoe het nu echt zit’. Door een dergelijke formulering loopt men een zeker gevaar. Vooral bij onderzoek in de geesteswetenschappen zijn o.i. de verwachtingen dan gemakkelijk te hoog gesteld. Het gevaar
daarbij is dat men aan de uitkomst zelfs een normatieve betekenis toeschrijft. Het
begint te naderen aan ‘waarheidsvinding’. Van een dergelijke associatie met ons
onderzoek houden wij ons verre. Hetgeen voor u ligt is geen waarheidsvinding. Het
is veeleer een inventarisatie van meningen, visies, theologische constructen, zoals
zich die in de afgelopen 70 jaren gemanifesteerd hebben. Voortbouwend daarop
hebben we getracht deze visies te kwantificeren en de samenhangen tussen thema’s
te bepalen. Alles met het doel om hiermee zo mogelijk iets te ‘verklaren’, eerder dan
om te ‘bepalen’ hoe op basis van theologische principes over het een-en-het-ander
gedacht zou ‘moeten’ worden.
Het moet mij van het hart dat het als bijzonder te rekenen is dat zo vele predikanten
en voorgangers vrijelijk hun mening hebben gegeven. Bovendien is er in de antwoorden van de respondenten een grote mate van consistentie te onderkennen. Dit
betekent dat men niet alleen bereid is geweest om te participeren, maar ook dat men
de vragenlijst consciëntieus heeft ingevuld. Dit is geschied op een wijze die bij anoniem onderzoek heden ten dage ongebruikelijk is. Ook komt veel dank toe aan de
groep representanten van kerkgenootschappen en stromingen die publiekelijk blijk
gegeven hebben van hun ondersteuning van het onderzoek. Dankzij hun steun heeft
de enquête de aandacht gekregen waarop wij hoopten.
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Naast steun van Toos, mijn vrouw, heb ik erg veel steun gekregen van Anna Vermeul, zij is betrokken geweest bij nagenoeg elke letter die op het papier is terecht
gekomen. In het dagelijkse leven is zij als directiesecretaris werkzaam bij de Erasmus School of Accounting & Assurance, de organisatie waaraan ik mede leiding
mag geven. Anna is, net als in het dagelijkse werk, ook in het proefschrifttraject een
ondersteuner, tegenspeler en ‘motivator’ gebleken. In de laatste weken heeft Jolanda
Klos een spilfunctie vervuld bij de realisatie van de voorliggende versie van de tekst
qua technische uitvoering. Zonder haar inspanningen waren de deadlines ruim overschreden.
Tenslotte: ik ben blij dat ik ‘de pen’ even kan neerleggen. Maar tegelijkertijd moet
ik bekennen dat ik er nog lang niet klaar mee ben: het thema Israël verdeelt en polariseert. Ik ben heel dankbaar dat ik dit werk zonder één dag van ziekte heb mogen
uitvoeren, en dat ik van de hulp van zo velen heb mogen profiteren. Als ik me dit
realiseer voel ik mij verwant met de Rotterdamse predikant, theoloog en dichter Jan
Scharp (1756 – 1828) die dichtte: ‘Alle roem is uitgesloten’ (Lied 451 Liedboek van
de Kerken, vers 1).
Protestantser kan het haast niet.
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Hoofdstuk I
Inleiding en probleemstelling
I.1 KADERSTELLING
Het spreken van de meeste protestantse kerkgenootschappen is sinds hun ontstaan
vaak anti-judaïstisch van karakter geweest.2 Tot kort na de Tweede Wereldoorlog
(hierna afgekort als: WO II) bleef de grondgedachte binnen vele denominaties van het
Nederlandse protestantisme: ‘wij zijn Israël, en zij zijn de Joden’3. Achtergrond van
deze overtuiging is de zogenaamde Vervangingstheologie (Substitutietheologie): de
theologie waarin de kerk wordt voorgesteld als ‘geestelijk Israël’en die inhoudt dat
Israël haar bijzondere positie ten opzichte van de God van Israël verloren heeft sinds
de kruisiging van Christus. Deze bijzondere positie zou volgens de Vervangingstheologie overgegaan zijn op de christelijke kerk.
De Sjoa4 heeft volgens velen een fundamentele verandering in het denken van de
christelijke kerken over Israël als religieuze entiteit gebracht. Ook in Nederland is
dit waarneembaar, zowel voor de Rooms Katholieke kerk5 als ook voor de meeste
protestantse denominaties.6 Deze fundamentele verandering houdt kort gezegd in: de
christelijke kerk aanvaardt haar (mede) verantwoordelijkheid voor het antisemitisme
van de afgelopen eeuwen, culminerend in de Sjoa. Tegelijk belijdt (een deel van) de
kerk dat de roeping van Israël blijvend is en nimmer is herroepen.
Als wij ons beperken tot het protestantisme in Nederland kan geconstateerd worden
dat na het aanvaarden van een zekere (mede)verantwoordelijkheid, verschillende
vormen van theologische heroriëntatie gevolgd zijn. Het grootste deel van de
Nederlandse protestantse kerken trachtte te komen tot dialoog met het Jodendom en
zo mogelijk tot wederzijds verstaan. Andere delen van het protestantisme hebben
ook anno 2015 het begrip dialoog (nog) niet in de mond genomen. Daarbij zijn er
uitersten te onderkennen. Aan de ene kant is er tot op zekere hoogte sprake van de
terugkeer tot de vooroorlogse Jodenzending waarin de ‘bekering’ van Israël ook in
2
3

4

5
6
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Kenmerkend in dit kader is het beruchte geschrift van Luther: ‘Von den Juden und ihren Lügen’,
1543.
Wij zullen spreken over Joden (met een hoofdletter) zoals wij gewoon zijn te spreken over andere
volken (Engelsen, Fransen etc.). In het geval van de Joden is geloof sterk verbonden met volk
(zonder dat sprake is van een unieke verbintenis). Het begrip Israël wordt door ons gebruikt in twee
betekenissen: Israël als collectiviteit van Joden (volk en godsdienst) en Israël als staatkundige
eenheid sinds 1948.
Ter aanduiding van de systematische vervolging en vernietiging van Joden door de Nazi’s en hun
bondgenoten, kiezen wij de term ‘Sjoa’ (letterlijk vertaald; vernietiging). Wellicht is de term
‘Holocaust’ meer ingeburgerd; uit respect voor de joodse gemeenschap zien wij van het gebruik
van deze term af, aangezien ‘Holocaust’ in haar oorspronkelijke betekenis ‘brandoffer’ betekent.
Poorthuis, M.J.M.H., Salemink, T., Een donkere spiegel, Nederlandse katholieken over joden,
1870 - 2005; tussen antisemitisme en erkenning. Nijmegen, 2006.
Klinken, G. J. van, Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom,
1896 - 1970. Kampen, 1996 (diss.). Bastiaanse, J.F.L., De Jodenzending en de eerste decennia van
de Hervormde Raad voor Kerk en Israël 1925 - 1965. Zoetermeer, 1995. 2 dln.

de huidige tijd wordt nagestreefd. Aan de andere kant zijn er ook stromingen binnen
het hedendaagse protestantisme waarin nauwelijks enige belangstelling voor het
onderwerp ‘Kerk en Israël’ bestaat. Om het beeld compleet te maken: binnen een
(ander, relatief klein) deel van het protestantisme leeft al sinds ver voor WO II de
overtuiging dat het Jodendom (de religie van het Joodse volk) en het christendom,
qua oorsprong sterk verbonden zijn en dat beide entiteiten een rol spelen in het
(toekomstig) heilshandelen van de gemeenschappelijk beleden God van Israël.
Onderdeel van die overtuiging is dat de vestiging van de nationale staat Israël gezien
wordt als het resultaat van Gods handelen; het is in die overtuiging de opmaat voor
de vestiging van het Koninkrijk van God op deze aarde. Juist in de jaren direct na
WO II, in het bijzonder in de jaren rond de vestiging van de staat Israël, heeft de
zienswijze, dat Israël een hoofdrol zal spelen in Gods toekomstig heilshandelen,
sterk aan belangstelling gewonnen. Naar het lijkt is evenwel de populariteit van deze
zienswijze in de afgelopen drie decennia langzaam maar zeker teruggelopen.
Men kan stellen dat tot circa 1950 het theologische gedachtengoed van vóór WO II
nog niet verlaten was. Pas in de tweede helft van de jaren 60 is sprake van een
zekere mate van ‘verwerking’ van de Sjoa in de theologische opvattingen, tot
uitdrukking komend in hernieuwde of nieuwe visies op de plaats van Israël. Ook
was rond die tijd de publieke sympathie voor de jonge staat Israël op een historisch
hoogtepunt. Tot de zogenaamde Zesdaagse Oorlog van 1967 was Israël de
‘underdog’ die alle sympathie verdiende. Eind jaren 60 was er een grote, brede
maatschappelijke steun voor de jonge staat Israël, veel meer dan in de jaren 50. De
Palestijnse tegenkrachten manifesteerden zich in die tijd met kapingen; deze acties
versterkten de sympathie voor de staat Israël. De eerste tekenen dat de publieke
sympathie tanende was, waren waarneembaar na de Zesdaagse Oorlog van 1967. De
Jom Kippoer oorlog van 1973 heeft de publieke sympathie verder doen afnemen;
Israël had haar karakteristiek van ‘underdog’ verloren.
De afbrokkelende steun voor de jonge staat Israël was niet alleen waarneembaar in
de brede maatschappelijke context; er was ook sprake van een verminderde
sympathie vanuit de kerken.7 Tegen het einde van de 20e eeuw daalt de steun voor
de staat Israël verder; zowel binnen de kerken als binnen de bredere kaders van de
maatschappij. De Palestijnse Autoriteit richt zich niet langer op vliegtuigkapingen,
maar vraagt aandacht voor erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen. In
brede kringen wordt sympathie opgevat voor de Palestijnse zaak, dit ten nadele van
de sympathie voor de staat Israël.
Tot ver in de jaren 70 was er binnen de theologie een grote belangstelling voor het
onderwerp Israël als religieuze entiteit, ofwel het Jodendom. Ook de verbinding
tussen de religieuze entiteit en de ontwikkeling naar een staatkundige entiteit, heeft
veel aandacht gekregen. Aan het einde van de 20e eeuw is de aandacht vanuit de
theologie afgenomen. De gegroeide afstand tot WO II, de secularisatie, maar ook de
7

De afbrokkelende steun vanuit de kerken heeft zich het eerst gemanifesteerd in de Vrijzinnige
stroming en de Midden Orthodoxie. De meer orthodoxe stromingen zoals de Evangelische
stromingen, het Gereformeerd Protestantisme en de Bevindelijke stroming, hebben deze
ontwikkeling maar ten dele gevolgd. Anno 2015 is deze steun binnen deze stromingen nog
grotendeels aanwezig; in de Bevindelijke stroming lijkt de steun zelfs versterkt in vergelijking met
enkele decennia geleden.
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opkomst van de islam in Nederland zijn hiervan wellicht de oorzaken. De aarzelend
op gang gekomen dialoog tussen Joden en christenen uit de 70er jaren, lijkt aan het
begin van de 21e eeuw te stagneren. Ten gevolge van het optreden van de staat Israël
tegenover de Palestijnse bevolking, de bouw van ‘de muur’, de nederzettingenpolitiek op de Westbank, etc. is ook de politieke steun voor de staat Israël in
Nederland afgebrokkeld. Dit laat kerkleden en voorgangers niet onberoerd; sterker
nog: het ligt in de rede dat dit niet alleen hun visie op de staat Israël beïnvloedt,
maar ook invloed heeft op de visie op Israël als volk, inclusief de religieuze
dimensie daarvan.
Anno 2015 komt dan ook de vraag op: in hoeverre zijn de fundamentele
veranderingen in het denken en spreken van de kerk rond 1970, ook vandaag de dag
nog waarneembaar in het denken en spreken over Israël binnen de diverse
protestantse stromingen of modaliteiten? Hebben de ontwikkelingen in het
theologisch denken een vaste plaats gekregen in het belijden van de kerk; is er
sprake van doorontwikkeling of moet er gesproken worden van stilstand? Wellicht
moet zelfs geconstateerd worden dat het onderwerp ‘Israël’ van de agenda
verdwenen is. Het is zelfs niet denkbeeldig dat ‘de weg terug’ ingeslagen wordt en
oude visies en standpunten over het Jodendom weer opgeld doen.
Om de verhouding tussen christelijke kerk en ‘synagoge’ kort en treffend te
karakteriseren, hebben wij gekozen voor de titel: ‘Israël, wortel en doorn’. De
begrippen ‘wortel’ en ‘doorn’ zijn direct aan de Bijbel ontleend en zijn terug te
vinden in de Brieven van de apostel Paulus. Deze spreekt in Rom. 11 vers 17 – 24
over de christelijke kerk (de gemeente) als de ‘wilde olijf’ die geënt is op de ‘edele
olijf’ Israël. Hier komt het beeld vandaan dat Israël de wortel is van het christendom.
Nog concreter: komen de geënte takken los van de wortel, dan zullen ze afsterven.
Het begrip ‘doorn’ wordt echter ook door de Apostel gebruikt (2 Cor. 12 vers 7) en
wel in de betekenis van ‘een doorn in het vlees’. Populair gezegd: ‘een splinter die
voortdurend hindert’. Overdrachtelijk gezien gaat het om een emotionele of
geestelijke belasting die voortdurend aanwezig is. Waar de Apostel feitelijk op
doelde, is niet geheel duidelijk; theologen hebben er veel over gespeculeerd. Voor
ons is de uitdrukking ‘doorn in het vlees’ een goede typering van de rol die Israël
speelt in het protestantse denken (zonder dat Israël daar overigens zelf enige actieve
rol in speelt of die rol zou ambiëren). Tot op de huidige dag is Israël een thema dat
heftige reacties oproept binnen de kerk; het is de doorn in het vlees van de kerk, de
splinter die haar intern verdeelt en daarnaast haar voortdurend herinnert aan het feit
dat het contact met de ‘oudste broer’ (i.c. Israël) problematisch van aard is.
Tenslotte: in deze studie zal de nadruk liggen op Israël als religieuze entiteit en in
mindere mate op Israël als nationale entiteit. Dit betekent dat als wij in het
navolgende spreken over ‘Israël’, zonder nadere aanduiding, wij Israël als religieuze
entiteit op het oog hebben. De fenomenen: Israël als geloofsgemeenschap en Israël
als etnische entiteit zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden, vandaar dat vaak
gesproken wordt over ‘het volk Israël’ of ‘het Joodse volk’. Deze begrippen dekken
geloof, cultuur (gebruiken) en etniciteit. In plaats van het begrip: het ‘Joodse volk’,
is ook het begrip ‘het Jodendom’ in gebruik geraakt.
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Wellicht ligt er binnen dit begrip een enigszins zwaardere nadruk op het
geloofsaspect dan op het culturele aspect.
I.2 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET
De probleemstelling van het voorliggende onderzoek kan als volgt worden samengevat:
Wat is de plaats van Israël, als religieuze entiteit en (in mindere mate) Israël als
staatkundige entiteit, in het protestantse denken en spreken na de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder aan het begin van de 21e eeuw en hoe kan dit denken en
spreken teruggevoerd worden op theologische uitgangspunten?
In deze probleemstelling kunnen tenminste twee componenten nadrukkelijk worden
onderscheiden:


de plaats van Israël (met name als religieuze entiteit) in het protestantse denken
vanaf het einde van WO II tot heden. Deze component zullen wij hierna
aanduiden als de historische component;



hoe het protestantse denken en spreken teruggevoerd kan worden op
theologische uitgangspunten. Deze component zullen wij hierna aanduiden als
de contemporaine component van onze probleemstelling.

Wat betreft de historische component gaat het om vragen als: hoe heeft het denken
zich ontwikkeld in de afgelopen 70 jaar, gespecificeerd naar een aantal invalshoeken
of thema’s? Belangrijk daarbij is hoe de diverse stromingen binnen de bekende
kerkgenootschappen hierover dachten en denken.
De contemporaine component heeft vooral betrekking op de plaats van Israël in het
huidige protestantse denken. De kern van deze component is de vraag hoe thema’s
uit de klassieke Israëltheologie (de theologie met haar oorsprong vóór WO II) en
thema’s uit de moderne Israëltheologie (de theologie van nà WO II) onderling samenhangen. Welke verbindingen zijn er; welke tegenstellingen; is er een bijzondere
plaats voor Israël en welke rol speelt het geloof in Jezus Christus; weliswaar zoon
van Israël, maar niet de door Israël verwachtte Messias.
Historische component van de probleemstelling
Het Nederlandse protestantisme kent een groot aantal kerkgenootschappen en
stromingen. Omdat binnen elk kerkgenootschap in beginsel meerdere stromingen
zich kunnen manifesteren, zullen wij bij ons onderzoek de stroming als eerste
invalshoek hanteren. Voor elk van de acht stromingen die binnen het Nederlandse
protestantisme te onderscheiden zijn, zal worden vastgelegd hoe de theologie zich in
de afgelopen 70 jaar ontwikkeld heeft. Het onderzoek naar deze ontwikkeling is
gestoeld op litteratuuronderzoek.
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Contemporaine component van de probleemstelling
De contemporaine component van de probleemstelling betreft in de eerste plaats het
inventariseren van de mening van de protestantse voorgangers met betrekking tot de
thema’s die voortgekomen zijn uit het litteratuuronderzoek. De mening van de
voorgangers is geïnventariseerd door middel van een enquête. Daarnaast betreft de
contemporaine component het onderzoek naar de wijze waarop deze thema’s
onderling samenhangen.
Onderzoeksopzet
Uitgangspunt van al onze analyses is de litteratuur betreffende het theologisch
denken in de periode sinds WO II tot heden, beperkt tot hetgeen daarin is opgenomen
rondom de plaats van Israël in het Nederlandse protestantisme. Om de inhoud van
deze litteratuur goed te kunnen karakteriseren, is het noodzakelijk om hiertoe een
aantal vooraf gekozen invalshoeken of thema’s te kiezen.
Hier kan zich een methodisch probleem voordoen. Het karakteriseren van de inhoud
van de litteratuur aan de hand van een aantal ‘a priori’ thema’s zal er vrijwel altijd
toe leiden dat deze thema’s onder invloed van hetgeen gevonden wordt tijdens de
analyse, enigszins moeten worden bijgesteld. Concreet betekent dit dat de
karakterisering van het theologisch denken in de vorm van een aantal thema’s, niet
een eenduidig één-richting verkeer is, doch dat er enige wederzijdse beïnvloeding is
tussen de ‘a priori’ thema’s en de onderzoeksresultaten. De afleiding van thema’s
vanuit de theologische litteratuur, zouden wij willen betitelen als Vertaalslag 1.
Zoals hierna zal blijken hebben wij 15 typische Israëlthema’s in de litteratuur
kunnen identificeren. Zie Figuur I.1 in het onderstaande.
De lijst met 15 thema’s wordt vervolgens een belangrijk uitgangspunt bij de opzet
van de enquête. De enquête bestaat uit 66 stellingen en 10 ‘gesloten’ vragen. De
stellingen hebben betrekking op de 15 Israëlthema’s maar ook op algemeentheologische thema’s. Wij hebben 3 algemeen-theologische thema’s onderscheiden
die mogelijk relevant zijn voor de oplossing van onze vraagstelling.8 In totaal gaat
het ons dus om 18 ‘a priori’ thema’s. Met de 10 ‘gesloten’ vragen (geen stellingen
derhalve) worden de persoonlijke karakteristieken van de respondent verzameld
(bijvoorbeeld: leeftijd, plaats van opleiding, etc.) en wordt informatie verzameld
over de aard en omvang van de gemeente die men dient.
Het specificeren van de stellingen zouden wij willen aanduiden als Vertaalslag 2.
Zie Figuur I.1. Van de in totaal 66 stellingen, hebben 50 stellingen hoofdzakelijk
betrekking op de Israël-thema’s; deze stellingen onderhouden dus een nauwe band
met de resultaten van het litteratuuronderzoek. De resterende 16 stellingen hebben
voornamelijk betrekking op de eerder genoemde algemeen-theologische thema’s.
8
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Een voorbeeld van een dergelijk thema is orthodoxie. De mate waarin men ‘gezag’ verbindt aan de
Bijbel en aan kerkelijke uitspraken, zal naar alle waarschijnlijkheid een rol spelen bij de mening
die men heeft over de Israël-thema’s; reden genoeg om die mening te achterhalen. Hetzelfde geldt
min of meer voor twee andere grootheden, namelijk het bereik van de vrije wil en de reikwijdte van
de verzoening. Het is onze veronderstelling dat een groot bereik van de persoonlijke, vrije wil,
gepaard gaat met grote persoonlijke verantwoordelijkheden. In het kader van de positie van Israël
zou dit kunnen inhouden dat over schuldvragen anders gedacht wordt wanneer het bereik van de
vrije wil kleiner wordt beoordeeld. Ook de reikwijdte van de verzoening zou van invloed kunnen
zijn op de visie die men heeft rondom de schuldvragen van het ‘ongelovige’ Israël.

Op elke stelling wordt een reactie gevraagd. De mogelijke keuzes zijn: ‘geheel mee
eens’, ‘enigszins mee eens’, ‘neutraal’, ‘enigszins mee oneens’, ‘geheel mee
oneens’. Aan deze reacties wordt een score verbonden en wel respectievelijk: +2,
+1, 0, -1 en -2. Deze scores worden ook wel aangeduid als ‘gemeten variabelen’.
Het omzetten van de antwoorden (scores) op de stellingen duiden wij aan als
Vertaalslag 3.
Deze stellingen zijn vervolgens in clusters samen gebracht. Elk van deze clusters
van stellingen is bedoeld als representatie van één van de thema’s. Met dat oogmerk
zijn de stellingen ook geformuleerd en in clusters samen gebracht. Er is dus sprake
van een ‘a priori’ samenbundeling van stellingen op grond van theologische
verwantschap tussen stellingen en een band met het thema. Vervolgens zal met
behulp van statistische technieken (i.c. de zogenaamde Principale Componenten
Analyse, hierna: PCA) al dan niet worden vastgesteld of de stellingen ook qua reactie
van de respondenten bij elkaar horen. De statistische bevestiging daarvan is gestoeld
op het identificeren van overeenkomstige antwoordpatronen, of wel: samenhang
tussen de scores op de stellingen binnen het cluster. Het resultaat van de
samenbundeling van stellingen is dat het aantal ‘gemeten variabelen’ ‘verdicht’
wordt tot een kleiner aantal ‘latente variabelen’. Immers, elke betrouwbare
samenbundeling van stellingen en hun scores, kan worden gerepresenteerd door een
nieuwe variabele. Een dergelijke variabele heeft een waarde die berekend wordt als
de gemiddelde score van de gebundelde stellingen. Die nieuwe, latente variabele
komt als het ware in de plaats van een aantal ‘gemeten variabelen’ (i.c. scores op
stellingen) waarop de latente variabele gebaseerd is. ‘Latente variabelen’ zijn de
variabelen die als het ware schuilgaan achter de gemeten variabelen en daarom die
gemeten variabelen ook kunnen representeren.9 Het proces van de verdichting van
gemeten variabelen naar latente variabelen duiden we aan als Vertaalslag 4.
Zoals hierna zal blijken hebben wij de scores op de genoemde 66 stellingen,
betrouwbaar kunnen ‘verdichten’ tot 15 latente variabelen die corresponderen met
de 15 onderscheiden Israël-thema’s en tot 2 latente variabelen die een uitdrukking
zijn van ‘a priori’ relevant geachte algemeen-theologische thema’s. Samengevat: in
totaal worden derhalve 66 stellingen geponeerd; 50 daarvan hebben betrekking op de
15 typische Israël-thema’s en 16 daarvan hebben betrekking op algemeentheologische thema’s. Het ‘verdichten’ van de scores op de 66 stellingen heeft
geresulteerd in 17 latente variabelen (15 variabelen met betrekking tot Israël en 2
variabelen van algemeen-theologische aard);
Schematisch kan het bovenstaande als volgt worden weergegeven:

9

In lijn met de naam van de gebruikte techniek i.c. de Principale Componenten Analyse (PCA),
worden de geïdentificeerde latente variabelen, ook wel ‘principalen’genoemd. Deze term is in een
statistische context heel gebruikelijk. Wij zullen echter veelal spreken over ‘latente variabelen’
omdat dit de aard van de geïdentificeerde variabelen goed karakteriseert.
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Figuur I.1 Onderzoeksaanpak
Het bovenstaande stappenplan is door ons een aantal malen doorlopen. Dat wil
zeggen dat de in het bovenstaande schema aangegeven ‘controles’ meerdere keren
zijn uitgevoerd. In de eerste plaats is er voor gewaakt dat de onderkende latente
variabelen in overeenstemming waren met de eerder onderscheiden ‘a priori’
thema’s (controle I). In de eerste ronde zal dat niet volledig het geval zijn: er zijn ‘a
priori’ thema’s die niet als latente variabelen gevonden worden en omgekeerd. Dit
zal veelal tot gevolg hebben dat een andere combinatie van stellingen onderzocht
wordt, zodat alsnog de latente variabele gevonden wordt die een uitdrukking is van
het ‘a priori’ thema. In uitzonderingsgevallen is het ook denkbaar dat er een latente
variabele gevonden wordt die niet eerder als ‘a priori thema’ was voorzien. Dit
thema zal dan alsnog moeten worden toegevoegd aan de lijst met onderwerpen die
aandacht verdienen bij de bestudering van de theologische litteratuur. Dit wordt
verbeeld door ‘controle II’. In gevallen dat er geen latente variabele gevonden kan
worden bij een ‘a priori thema’, moet afscheid genomen worden van dit thema. De
conclusie kan dan niet anders zijn: of de vragenlijst is een onvoldoende afbeelding
gebleken van de ‘a priori thema’s’, of het thema, gerekend over alle respondenten, is
niet onderscheidend van karakter.
I.3 OBJECTEN

VAN

ONDERZOEK:

LITTERATUUR

EN

DE

MENING

VAN

VOORGANGERS

Nu wij aandacht besteed hebben aan probleemstelling en onderzoeksaanpak is het
zinvol om nader te specificeren wat de objecten van onderzoek zullen zijn. Zoals uit
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het voorafgaande is af te leiden zijn er twee objecten van onderzoek: de litteratuur
van de afgelopen 70 jaar en de mening van de voorgangers anno 2013.10 Het als
eerste genoemde object van onderzoek zal weinig toelichting behoeven. Zodra
enkele standaardwerken geraadpleegd zijn die handelen over de onderhavige
problematiek, heeft men voldoende wegwijzers in handen via de litteratuurverwijzingen om het gehele veld van de relevante litteratuur te kunnen verkennen. Het valt
de onderzoeker daarbij op dat over het onderwerp ‘kerk en Israël’ sinds 1945 een
enorme hoeveelheid publicaties verschenen is. Dit schept een extra noodzaak tot
categorisering.
Het als tweede genoemde onderzoeksobject, i.c. de mening van voorgangers betreft
alleen het jaar 2013 en is bepaald op basis van de enquête. Belangrijk is dat aan deze
inventarisatie van meningen tenminste twee invalshoeken verbonden zijn, te weten
kerkgenootschappen en stromingen.
Wij hebben de meningsvorming binnen acht kerkgenootschappen gedurende de
afgelopen 70 jaar geanalyseerd. Anno 2013 zijn de voorgangers van deze kerkgenootschappen (of hun rechtsopvolgers) naar hun mening gevraagd. Kortweg gaat het
om de volgende kerkgenootschappen (tussen haakjes de som van het aantal belijdende leden en doopleden, eind 2010).11
 Protestantse Kerk van Nederland (waarin opgenomen sinds 2004: Nederlandse
Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken in Nederland, Evangelisch-Lutherse
Kerk) (2.097.000 leden);
 Hersteld Hervormde Kerk (57.000 leden);
 Evangelische groeperingen: Baptisten en CAMA gemeenten (gezamenlijk geschat
op 20.000 leden); Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten (26.000 leden),
Vrije gemeenten (b.v. Vineyard, Berea, Rafael, e.a.) (onbekend aantal leden:
waarschijnlijk ca. 5.000 leden), Vrije Evangelische Gemeenten (6.000 leden),
Vergadering van Gelovigen (10.000 ‘leden’),12 Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten (5.000 leden). Totaal derhalve geschat op 72.000 leden;
 Christelijke Gereformeerde Kerken (74.000);
 Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (124.000 leden);
 Nederlands Gereformeerde Kerken (32.000 leden);
 Gereformeerde Gemeenten (172.000 leden);
 Overige protestanten: Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (ca.
3.000 leden), Doopsgezinde gemeenten (Algemene Doopsgezinde Sociëteit)
(7.000 leden), Remonstrantse gemeenten (Remonstrantse Broederschap) (5.000
leden). Totaal 15.000 leden.

10
11

12

In het navolgende zal kortheidshalve over ‘voorgangers’ gesproken worden; hierbij achten wij
academisch gevormde voorgangers, veelal aangeduid als predikanten, inbegrepen.
Jehovah’s Getuigen worden door ons niet als een protestantse groepering gerekend. De reden is dat
zij zichzelf hiertoe niet rekenen. Bovendien gaan zij uit van een eigen Bijbelvertaling en een
theologie die zich niet leent voor kritiek en reflectie van andere kerkgenootschappen of
wetenschappelijke reflectie.
Strikt genomen kent de Vergadering van Gelovigen geen leden; de organisatievorm is veel losser
dan bij andere gevestigde kerkgenootschappen, vandaar de aanhalingstekens rondom het begrip
leden.
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De in ons onderzoek betrokken kerkgenootschappen betreffen derhalve ruim 2,6
miljoen protestanten. Verreweg de meesten van hen zijn verenigd in de Protestantse
Kerk van Nederland. Binnen dit kerkgenootschap zijn evenwel een aantal
stromingen te onderkennen die de facto grote overeenstemming vertonen met één
van de andere kerkgenootschappen.
Naast kerkgenootschappen zullen wij aandacht schenken aan stromingen. De
invalshoek stromingen is in ons onderzoek belangrijker dan de invalshoek
kerkgenootschappen. Stromingen kunnen zich in één of meer kerkgenootschappen
manifesteren en tevens geldt dat binnen een kerkgenootschap zich meerdere
stromingen kunnen manifesteren. Sommige stromingen hebben zich in verenigingen
of werkverbanden verenigd (binnen de constellatie van een kerkgenootschap of juist
over een aantal kerkgenootschappen heen). Wij zullen hierna de volgende
stromingen onderscheiden:
 Gereformeerd Protestantisme i.c. Calvinisme cf. Johannes Calvijn en Guido de
Brès (o.a. verbonden met de Gereformeerde Bond binnen de PKN);
(kernbegrippen: Schrift en belijdenis);
 Neo-Calvinisme i.c. Calvinisme cf. Abraham Kuyper (kernbegrip:
Verbondstheologie);
 Bevindelijk Gereformeerd i.c. Calvinisme cf. leraren uit de Nadere Reformatie,
vasthoudende aan de (originele) Drie Formulieren van Enigheid (kernbegrippen:
puritanisme, piëtisme);
 Midden Orthodoxie en Oecumenische stroming (kernbegrippen: hart en geweten,
dienstbaarheid aan de naaste, aandacht voor de schepping);
 Confessionele stroming, o.m. voortbouwend op Het Reveil (kernbegrippen:
Schriftgezag, heilsverwachting, Christocentrisch);
 Evangelische stroming (kernbegrippen: kruis en opstanding);
 Charismatische stroming (kernbegrippen: aanbidding en geestesgaven);
 Eschatologische stroming (Dispensationalisme, Darbisme en Adventisme);
(kernbegrippen: toekomstig heilshandelen van God en aandacht voor de
wederkomst (2e komst) van Jezus Christus naar deze aarde);
 Vrijzinnige stroming (kernbegrippen: vrije, kritische omgang met de Bijbel; in
deze visie is de Bijbel een neerslag van menselijke ervaring).
Bovenstaande stromingen verschillen qua scherpte van omlijning. Zo is het begrip
Bevindelijk Gereformeerd redelijk nauwkeurig te omschrijven, bijvoorbeeld met
gebruikmaking van de begrippen die hierboven in dat kader zijn gebruikt. Dit kan
niet gezegd worden van een begrip als Vrijzinnig; de Vrijzinnige stroming is in haar
aard dermate veelkleurig dat van een nauw afgebakende begripsbepaling moeilijk
gesproken kan worden. (Men zou zelfs de stelling kunnen verdedigen dat het begrip
Vrijzinnig ‘per definitie’ niet eenduidig gedefinieerd kàn worden, omdat de aard van
de Vrijzinnige stroming nu juist inhoudt dat elke representant uit deze stroming
zijn/haar eigen interpretaties kan aanhouden). Daar komt nog bij dat de inhoud van
begrippen die dienen ter aanduiding van stromingen, in de loop der jaren kunnen
veranderen. Dit kan met zich meebrengen dat begrippen die in vroeger jaren zelden
door leden van een bepaald kerkgenootschap gebruikt werden, in latere jaren wel
gebruikt worden en daarbij een enigszins eigen, specifieke, inkleuring kunnen
krijgen. We doelen hier bijvoorbeeld op het begrip ‘evangelisch’. We menen te
kunnen stellen dat dit begrip heden ten dage door voorgangers uit ‘het midden’ van
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het protestantisme gebruikt wordt, met een inhoud die nadrukkelijk afwijkt van
hetgeen (traditioneel) onder dit begrip verstaan wordt.
I.4 DE GEBRUIKTE METHODIEKEN (STATISTISCHE METHODEN)
Voor de historische component is gebruik gemaakt van litteratuuranalyse. Voor de
contemporaine component is gebruik gemaakt van een enquête. De reacties die de
enquête heeft opgeleverd op de voorgelegde stellingen zijn met gebruik van de PCA
onderzocht en verdicht tot 15 latente variabelen. Deze stap is al in het bovenstaande
beschreven. Zij dient eigenlijk twee doelen: in de eerste plaats willen wij vaststellen
of de voorgelegde lijst met stellingen zodanige antwoorden oplevert dat de uit de
litteratuuranalyse voortgekomen thema’s ook anno 2013 meetbaar zijn onder voorgangers. Daarnaast vormen de eindresultaten van PCA een startpunt voor de vervolganalyse. De PCA bevindt zich op het snijpunt van de historische analyse en de contemporaine analyse. De geïdentificeerde latente variabelen in het datamateriaal (corresponderend met de thema’s uit de litteratuur) lenen zich voor analyse in termen
van verschillen tussen stromingen of substromingen. Verder zijn deze variabelen van
betekenis om het beeld van de historische ontwikkeling te completeren. Aparte aandacht zal uitgaan naar het specificeren en kwantificeren van samenhangen tussen de
diverse variabelen. Dit laatste kan ons inzicht geven op het gedeelte van de probleemstelling waarin gesproken wordt over de vraag:
‘hoe kan dit denken en spreken [over Israël] teruggevoerd worden op
theologische uitgangspunten?’
Nadat dankzij de PCA de latente variabelen zijn vastgesteld, zullen de persoonlijke
karakteristieken van de respondenten in de analyse worden betrokken. Deze persoonlijke karakteristieken vallen uiteen in twee categorieën:
 een drietal latente variabelen die de theologische positionering van de
respondenten weergeven. Als voorbeeld kan men hier denken aan de mate van
orthodoxie. Ook deze latente variabelen worden opgespoord met behulp van PCA
In het volgende hoofdstuk zullen deze drie variabelen nader geïntroduceerd
worden;
 variabelen die tot uitdrukking brengen tot welk kerkgenootschap de
respondenten behoren, tot welke richting zij zich rekenen, leeftijd van de
respondenten, jaar van afstuderen, aard en omvang van de gemeente die zij
dienen, etc.
In de vervolganalyse zullen de eerder genoemde 15 latente variabelen die de theologische visies van de onderzoekspopulatie betreffende Israël representeren, gecombineerd worden met de drie variabelen die de persoonlijke karakteristieken afbeelden
(i.c. algemene, generieke karakteristieken van ‘geloof en belijden’ die niet specifiek
met Israël te maken hebben). Niet zelden zal de ‘stroming’ waartoe de respondent
zich rekent als invalshoek gekozen worden. Om de visie van stromingen ten aanzien
van gemeten- en latente variabelen ten opzichte van elkaar te positioneren, is geko21

zen voor toepassing van de zogenaamde ANOVA methodiek, ANOVA is een acroniem
en betekent: Analysis Of Variances.
Verder zal veel aandacht uitgaan naar mogelijke samenhangen tussen de onderscheiden variabelen. Getracht zal worden om gesignaleerde standpunten en visies
(gespecificeerd in termen van één of meer latente variabelen), te verklaren vanuit
onderliggende zienswijzen, met name tot uitdrukking komend in latente variabelen
die theologische opvattingen representeren. Met andere woorden: er zal getracht
worden om verbanden te identificeren tussen uitgesproken zienswijzen en de onderliggende determinanten in de vorm van theologische uitgangspunten en –principes.
Het onderzoek naar mogelijke samenhangen tussen variabelen is in twee stappen
uitgevoerd. In de eerste instantie is, op basis van theologische inzichten, een ‘a priori’ relatiepatroon opgesteld. De relaties tussen de variabelen zijn op basis van theologische rationaliteit gespecificeerd. In de tweede stap zijn de gepostuleerde verbanden uit de eerste stap op statistische significantie getoetst. Hiertoe wordt gebruik
gemaakt van de zogenaamde ‘Path Analysis’. Dit is een techniek die gebaseerd is op
Multipele Regressieanalyse. Tussen de variabelen worden samenhangen opgespoord
c.q. gepostuleerde samenhangen getest. De genoemde ‘Path Analysis’ maakt onderdeel uit van een grotere ‘familie’ van statistische technieken, Structural Equation
Modeling (SEM) genaamd. In het navolgende zal gebruik gemaakt worden van SEMPLS Hierbij staat de afkorting PLS voor Partial Least Squares, een verwijzing naar de
multipele regressieanalyse waar ‘Path Analysis’ op gebaseerd is. De software die wij
hiervoor gebruiken is SMART-PLS; een pakket dat uitgegeven wordt door de universiteit van Hamburg en dat vrij beschikbaar is via het internet. De statistische merites
van de techniek en de werking van de software is beschreven in Hair et al.13
Een andere techniek uit de ‘familie’ van SEM is LISREL. Deze analyse zoekt haar
eigen weg in de veelheid van data die haar wordt aangeboden. De ‘Path Analysis’,
of meer specifiek, PLS-SEM is een analyse die een conceptueel (theoretisch gebaseerd) verband valideert. Men loopt bij toepassing van de LISREL analyse het risico
dat verbanden worden opgespoord die slechts statistische samenhangen representeren en die niet kunnen bogen op enige verbinding met de onderliggende theorie. Om
van logische, op theologische theorie gebaseerde verbanden te kunnen spreken, is
het inzicht nodig hetgeen de theologie ons leert. Als dergelijke, op theologische
inzichten gebaseerde verbanden, in een hypothetisch model worden opgenomen, kan
dit door toepassing van statistische methoden worden bevestigd of verworpen.

13
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Hair, J.F jr., Hult, G.T.M., Ringle, Ch., Sarstedt, M., A Primer on Partial Least Squares Structural
Equation Modeling (PLS-SEM). Los Angeles, 2014.

I.5 OPBOUW VAN HET ONDERZOEK EN LEESWIJZER

Figuur I.2 Opbouw van het onderzoek
Uit Figuur I.2 blijkt de opbouw van ons onderzoek.
In Hoofdstuk II zullen wij Vertaalslag 1 (zie Figuur I.1) maken door vanuit de
theologische litteratuur, de sprong naar relevante thema’s te maken. Op basis van
deze litteratuuranalyse zal de stand van zaken, gespecificeerd naar thema’s en naar
stromingen, op twee peildata, i.c. 1950 en 1980 worden gepresenteerd. Daarna zal in
Hoofdstuk III de organisatie van het onderzoek aan de orde komen, met name de
wijze van dataverzameling.
De aansluiting tussen enquête en relevante thema’s zal in Hoofdstuk IV centraal
staan. Door middel van PCA zal worden vastgesteld of de antwoorden op de in de
enquête voorgelegde stellingen voldoende aanknopingspunten kunnen bieden om de
mening van de respondenten over de in de litteratuur gesignaleerde thema’s te
kunnen representeren. Eigenlijk houdt dit een oordeel in over de geschiktheid van de
vragenlijst.
De daarbij verkregen factoren, i.c. latente variabelen, zijn vervolgens een geschikt
startpunt voor de analyse die volgt in Hoofdstuk V. In dit hoofdstuk zullen de scores
van de latente variabelen nader geanalyseerd worden. De invalshoek daarbij zijn de
eerder onderscheiden stromingen. De analyse levert de standpunten van de diverse
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stromingen anno 2013 op. In feite is dit de aanvulling of beter, het complement van
hetgeen in Hoofdstuk II op basis van litteratuuranalyse voor de peildata 1950 en
1980 is gepresenteerd. De daar onderscheiden thema’s corresponderen met de
latente variabelen die uit de respons op de enquête zijn geïdentificeerd. De analyse
van de latente variabelen zal worden ingebed in de ontwikkelingen van de laatste 1 à
2 decennia zoals die tot ons komen vanuit de theologische litteratuur.
In Hoofdstuk VI zal het gaan om de samenhang tussen de geïdentificeerde latente
variabelen (die op hun beurt een afbeelding zijn van de thema’s uit de litteratuur).
Door middel van de SEM-PLS analyse worden de gepostuleerde verbanden getest.
Simultaan wordt de eerder uitgevoerde (initiële) PCA opnieuw doorgerekend en
geoptimaliseerd. Door deze werkwijze wordt een ‘structural model’ verkregen
waarin score berekeningen van latente variabelen en samenhangen tussen die
variabelen zodanig onderling worden afgestemd, dat een robuust model verkregen
wordt.
In Hoofdstuk VII vatten wij onze onderzoeksresultaten samen en formuleren wij een
aantal conclusies.
Zoals uit bovenstaande Figuur 1.2 blijkt kan Hoofdstuk III betreffende de
organisatie van het onderzoek en haar representativiteit worden overgeslagen zonder
de lijn van het onderzoek te verliezen. De hoofdlijn verloopt verder via de
Hoofdstukken IV, V en VI. De in deze hoofdstukken opgenomen statistische
bewijsvoering kan desgewenst worden overgeslagen. Om de lezer daarbij te
ondersteunen hebben wij die gedeelten in een kleiner lettertype en met een enigszins
afwijkende kleur weergegeven.
I.6 RELEVANTIE
De lezer kan zich tijdens het lezen van de resultaten van deze studie afvragen: wat is
de relevantie van het onderwerp en de gekozen vraagstelling? Wij hebben niet de
ambitie om een ieder van de persoonlijk gevoelde urgentie te overtuigen; toch willen
wij een aantal argumenten naar voren brengen die de relevantie van het onderwerp
en de bijbehorende probleemstelling onderstreept.
Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is in Nederland de (theologische) aandacht
voor Israël als religieuze entiteit van jaar op jaar verminderd. De ´kerk als geestelijk
Israël´ is dan wellicht grotendeels afgezworen, maar de weg verder is grotendeels
onduidelijk aangezien het gesprek (de ´dialoog´) lijkt te stagneren.14 Het vraagstuk
‘Israël’ dreigt op de achtergrond te geraken en tot een non-issue te worden.15 Dit
heeft verregaande consequenties voor de opstelling van het Nederlandse
protestantisme (rechtstreeks in prediking en belijden en via de
volksvertegenwoordiging resp. Nederlandse regering) tegenover (de staat) Israël in
de komende decennia. Men kan betogen dat vóór WO II de Joodse minderheid in
Nederland manifest was; in Amsterdam waren ca. 120.000 Joodse inwoners. Dit
gegeven riep reactie op van protestantse zijde; hieruit is het offensief van de
Jodenzending (met name vanuit de Gereformeerde kerken in Nederland) en de
14
15
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Klinken, G.J. van, Christelijke stemmen over het Jodendom, zestig jaar Interkerkelijk Contact
Israël (Delft 2009), 129.
Hertog, G.C. den, Gedeelde hoop, Israël en de kerk op de weg der verwachting (Enschede 2003),
10.

Verkondiging onder Israël (vooral vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk)
verklaarbaar. Anno 2002 zijn er slechts 30.000 Joden in Nederland, die voor het
overgrote deel te beschouwen zijn als niet-orthodox (zogenaamde Reform-Joden) of
zelfs als geassimileerde Joden. Wat is het belang nog voor de kerk, zullen velen zich
afvragen? Ook binnen de kerk worden deze sceptische geluiden gehoord. De
(vermeende) geringe importantie van onze probleemstelling kan nog nader gevoed
worden door de wetenschap dat in Nederland anno 2012 intussen bijna 1 miljoen
moslims leven. Ware het niet veel relevanter als daarop de aandacht van de kerk zich
zou richten, alsook het wetenschappelijk onderzoek met een vraagstelling die
aanverwant is aan de onderhavige probleemstelling?
Wij zijn van mening dat de vragen rondom de verhouding tussen Joden en
christenen niets aan relevantie verloren hebben. Ten eerste delen zij grotendeels
hetzelfde heilige boek. Ten tweede is Jezus zelf, de apostelen en bijna alle schrijvers
van de Bijbel, van Joodse huize.16 Ten derde zijn kerk en synagoge met elkaar
verbonden rondom de gedeelde hoop op een betere wereld (of zoals de Bijbel het
verwoordt: de hoop, of wel de zekere verwachting van het Koninkrijk van God).
Christenen en Joden zijn partners in de verwachting; zij delen in dezelfde hoop. Als
Israël en de kerk geen hoop meer delen, hebben zij geen hoop, want zij putten uit
dezelfde bron.17 Alle reden dus om het ‘spreken over Israël’ binnen de kerk nader te
onderzoeken en zo mogelijk vast te stellen rondom welke vragen kernpunten liggen
die in de dialoog tot verdieping en toenadering kunnen leiden.18

16
17
18

De evangelist Lucas kan als niet-Jood gerekend worden.
Hertog, G.C. den, Gedeelde hoop, Israël en de kerk op de weg der verwachting (Enschede 2003),
5.
Bovenstaande argumenten zijn geformuleerd vanuit christelijk perspectief. Het behoort tot de kern
van de dialoog dat de dialoogpartner i.c. het Jodendom hier eigen ideeën over heeft die aanzienlijk
kunnen verschillen van die van het christendom.
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Hoofdstuk II
Karakteristiek van de theologische stromingen
rond 1950 en 1980
II.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk zullen wij het theologisch € voor ons onderwerp schetsen: de
protestantse theologie met betrekking tot Israël (met name het Jodendom). Deze
schets zal ons in staat stellen om de resultaten van de enquête in historisch
perspectief te kunnen duiden. Als invalshoek zullen wij de eerder geïntroduceerde
stromingen hanteren. Ons doel is om in dit hoofdstuk de ontwikkelingen in het
theologisch denken rondom het thema ‘Israël’ op de peilmomenten 1950 en 1980
nader in kaart te brengen. In de hierna volgende hoofdstukken zullen de enquête
uitkomsten anno 2013 tegen deze achtergrond geanalyseerd worden.
Om te komen tot een systematische behandeling van de theologische litteratuur is
een zekere toespitsing noodzakelijk in de vorm van een aantal karakteristieke
theologische thema’s. Deze thema’s zijn min of meer direct af te leiden uit de
theologische litteratuur. In het voorgaande hoofdstuk hebben wij dit Vertaalslag 1
genoemd.
Deze thema’s zijn vervolgens tot uitgangspunt genomen bij de ontwikkeling van de
lijst met stellingen die aan de predikanten/voorgangers is voorgelegd. De analyse
van de litteratuur anno 1950 en 1980 is tot op zekere hoogte leidend voor de analyse
anno 2013. Zo is de inhoud van de enquête die aan de voorgangers is voorgelegd
gebaseerd op de analyse van de litteratuur. Anders gezegd: uit de litteratuur van de
afgelopen jaren komen de thema’s naar voren waarop de anno 2013 gestelde vragen
betrekking hebben. De stap van thema’s naar stellingen is door ons in het vorige
hoofdstuk aangeduid als Vertaalslag 2. Hieraan is Hoofdstuk IV gewijd.
Wij onderscheiden de volgende hoofdthema’s in de theologische litteratuur:
1.

Zending of dialoog. Bij dit hoofdthema gaat het om de vraag: zijn de Joden een
zendingsobject, vergelijkbaar met anderen die een niet-christelijke godsdienst
belijden, of zijn Joden veeleer onze broeders en zusters in het geloof, gesprekspartners, van wie we veel kunnen leren? Ook is het denkbaar dat geen van beide mogelijkheden relevant zijn en dat aan de Joodse religie vanuit christelijke
optiek geen bijzondere betekenis wordt toegekend boven andere godsdiensten.
Bij gevolg kunnen er onder het hoofdthema Zending of dialoog, de volgende
drie thema’s onderscheiden worden: getuigende dialoog, open dialoog en Israel non-issue19;

2.

Verbonden. Hieronder vallen de volgende thema’s: onopgeefbaar verbonden,
partners in de verwachting, Jodendom als weg naar God. Onder het hoofdthe-

19

Hierna zullen wij de namen van thema’s en bijbehorende variabelen (zoals die bepaald worden in
Hoofdstuk IV) cursief weergeven, indien de leesbaarheid daarbij gediend is.
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ma vallen dus drie thema’s. Het thema onopgeefbaar verbonden heeft al decennia lang voor velen de verhouding van het Nederlandse protestantisme ten
opzichte van het Jodendom gekarakteriseerd. De kerk kan ook verbonden zijn
met de synagoge als beide partijen partners zijn; partners ter verkondiging van
Gods heil, of –minder verheven en vergaand: partners in de hoop (i.c. de ‘verwachting’) op een betere wereld. Tenslotte kan men ook spreken over ‘verbonden’ in verband met gemeenschappelijke bronnen van geloof. Kerk en synagoge delen immers tweederde van de christelijke Bijbel in de vorm van het zogenaamde Oude Testament i.c. de Hebreeuwse Bijbel. Hier rijst tevens de vraag
of het Jodendom niet als aparte weg naar God gezien kan worden naast het
christendom;
3.

Schuldvragen. Hieronder vallen de volgende thema’s: schuldvraag Israël,
dolend Israël, exclusiviteit van Jezus Christus en anti-judaïsme. Onder het
hoofdthema vallen dus vier thema’s. Bij deze groep van samenhangende thema’s speelt bij de schuldvraag Israël, de klassieke vraag: in hoeverre kunnen
de Joden (mede)verantwoordelijk gehouden worden voor het lijden en sterven
van Jezus Christus? De volgende vraag houdt hiermee direct verband: is Israël
dolende omdat zij is afgeweken van de weg Gods? Het antwoord op deze vragen hangt sterk samen met het antwoord op de vraag in hoeverre het persoonlijk geloof in Jezus Christus gezien wordt als een absolute voorwaarde voor het
persoonlijke, eeuwige heil. Anders gesteld: in hoeverre onderkent men een
unieke, exclusieve betekenis van Jezus Christus als de enige weg tot God? Een
bevestigend antwoord op deze vraag houdt veelal in dat het Jodendom als deficiënt wordt gezien. Zelfs is het denkbaar dat een afkeurende of zelfs vijandige
houding wordt aangenomen tegenover de Joodse religie, ook wel aangeduid als
anti-judaïsme;

4.

Politieke en maatschappelijke thema’s. Hieronder vallen de volgende thema’s:
landbelofte, (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël en vooroordelen als basis voor antisemitisme. Deze drie thema’s hebben een hoog politiek-maatschappelijk gehalte, maar raken eveneens de theologie met name als
het gaat om het zogenoemde Schriftverstaan. Landbelofte en (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël zijn thema’s die sterk onderling samenhangen. Vooral het thema landbelofte heeft, naast een maatschappelijk aspect, ook een sterk theologisch aspect. Houding tegenover zionisme en de staat
Israël is een thema dat nagenoeg volledig van maatschappelijke aard is, hoewel
er sterke verbanden liggen met theologische uitgangspunten. Antisemitisme
wordt over het algemeen geïnterpreteerd als een maatschappelijk verschijnsel.
Uit het navolgende moge blijken dat ook hier sterke religieuze onderstromen
een rol spelen;

5.

Eschaton. Hieronder vallen de volgende thema’s: profeten en aparte plaats
voor Israël. In dit onderdeel gaat het over het Eschaton (het ‘laatste der dagen’
of ‘de voleinding’ van deze wereld) en de mogelijke rol van Israël daarbij. In
dat kader komt het thema aparte plaats voor Israël en het thema profeten aan
de orde. Het eerstgenoemde thema betreft de vraag: is er een bijzondere, aparte
rol voor Israël weggelegd en zo ja, waaruit bestaat die dan? Met betrekking tot
het thema profeten komt de vraag op: in hoeverre zijn de boodschappen die de
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profeten mochten doorgeven te duiden als boodschappen bestemd voor Israël
en haar toekomst of kunnen deze boodschappen vergeestelijkt worden zodat zij
valide en relevant worden voor alle mensen, van alle generaties?
De bovenstaande thema’s (3 + 3 + 4 + 3 + 2, of wel: 15 thema’s in totaal) zijn voor
ons de invalshoeken bij de inventarisatie, nadere beschrijving en bestudering van de
visies en opvattingen zoals deze naar voren komen uit de theologische litteratuur
vanaf ca. 1950 tot aan de jaren 80 van de vorige eeuw.20 Om deze periode bondig te
karakteriseren hebben wij er voor gekozen om de onderscheiden stromingen te karakteriseren rondom twee peilmomenten. Concreet zullen wij de volgende jaren als
peilmomenten hanteren:


rondom het jaar 1950. De jaren direct na WO II zijn te karakteriseren met het
begrip Ontdekking. Midden jaren 30 was schoorvoetend en slechts bij enkelingen de gedachte opgekomen dat de Joodse godsdienst een eigen betekenis heeft
en niet louter als een voorstadium van de christelijke godsdienst gezien moest
worden. Het proefschrift van dr. K.H. Miskotte (1894 – 1976) uit 1932 was
hierin een mijlpaal. Hierin werd een positieve waardering voor het Jodendom
uitgesproken.21 In 1949 werd binnen het belijden van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) een plaats ingeruimd vor de religeuze entiteit Israël.22 Tegelijkertijd werd afscheid genomen van de zending onder de Joden en werd het getuigend gesprek gepropageerd. In dat licht kan de karakteristiek van de jaren rondom 1950 geformuleerd worden als: de kerk ontdekt het Jodendom;



rondom het jaar 1980. Eind jaren 70 en begin jaren 80 stonden theologisch
gezien in het teken van de bezinning op de plaats van het Jodendom in de protestantse theologie, of beter gesteld: de situering van het Jodendom in het belijden van de grote protestantse denominaties met name de NHK en de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN).23 De Handreiking van de NHK in 1970 is
daarbij een belangijke aanleiding geweest.24 Deze jaren werden verder gekenmerkt door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen rondom de staat Israel. Politiek gezien brokkelde de steun voor de staat Israël af; het Palestijnse
vraagstuk kwam op de agenda. Deze ontwikkeling mag evenwel niet geïnterpreteerd worden als een afgenomen theologische belangstelling voor het thema.

20

Niet zelden treft men in de litteratuur ook als thema aan: de positie van de zogenaamde
Messiasbelijdende Joden in de christelijke kerk. Wij hebben er vanaf gezien om dit thema apart op
te nemen. De belangrijkste reden is dat deze problematiek een heel eigen karakter draagt en slechts
een klein, ons inziens niet wezenlijk onderdeel is van onze centrale vraagstelling. Een minder
belangrijke reden is dat de feitelijke omvang van deze problematiek in de Nederlandse
verhoudingen erg klein is en niet meer tot de spanningen leidt die in de eerste decennia na WO II
speelden. In paragraaf II.2.2.2 gaat wij nader op de positie van de Messiasbelijdende Joden in als
excurs bij het thema partners in de verwachting.
In het proefschrift van Miskotte werd weliswaar een positieve waardering voor het Jodendom
uitgesproken, maar dit werd te dien tijde niet door de kerken gevolgd.
Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, Documenten Nederlandse Hervormde kerk
1945 - 1955. ‘s-Gravenhage, z.j.
In het navolgende zullen wij de namen van kerkgenootschappen de eerste keer dat zij in een
hoofdstuk gebruikt worden, volledig vermelden, direct gevolgd door de daarna te gebruiken
afkorting. Achter in dit werk is in Bijlage I een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen.
Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, Israël volk, land en staat. Handreiking voor
een theologische bezinning. ’s-Gravenhage, 1970.
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Theologisch gezien kwamen er juist nieuwe vraagstukken op. Onder meer ingegeven door het standaardwerk van prof.dr. Hans Jansen, theoloog (geb. 1931),
Christelijke Theologie na Auschwitz,25 kwam er een discussie op gang over de
rol van de kerk en haar theologie in relatie tot de Sjoa. Deze periode is te karakteriseren door het begrip Verandering: het Jodendom krijgt haar theologische
plaats in het protestantse belijden, afnemende steun voor de jonge staat, toenemende polarisatie aangaande Israël binnen de protestantse kerken en het debat
over wortels van antisemitisme in de theologie en/of het Nieuwe Testament.
Zoals eerder gesteld; de uitkomsten van de enquête onder voorgangers betreffende
hun opvattingen, komen in latere hoofdstukken aan de orde. Deze opvattingen vormen in feite het derde peilmoment en het hart van deze studie. Aldus staan ons drie
peilmomenten ter beschikking: 1950, 1980 en 2013. De peilmomenten 1950 en 1980
steunen geheel op litteratuuranalyse. Deze analyse zal per thema en per stroming
worden uitgevoerd.26
Het peilmoment 2013 heeft als belangrijkste steunpunt de enquête. De analyse van
de uitkomsten van de enquête zal geschieden tegen de achtergrond van de resultaten
van de litteratuuranalyse 1950 en 1980. De uitkomsten van de analyse van de litteratuur van de afgelopen twee à drie decennia zullen daarbij als nadere achtergrond
betrokken worden.
Gegeven onze probleemstelling staan uitkomsten van de enquête in deze studie
centraal. Op basis van deze uitkomsten is een kwantitatieve analyse mogelijk van de
thema’s die binnen de stromingen gevonden worden als ook een analyse van samenhangen tussen deze thema’s. Het voornaamste doel van Hoofdstuk II is dan ook om
achtergrond en decor te schetsen voor de analyse van de situatie anno 2013 en zo de
enquête reliëf te geven.
II.2 KARAKTERISTIEK VAN DE THEMA’S
In de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de gedachtenvorming in
de theologische litteratuur over de genoemde thema’s, gespecificeerd naar elk van
de onderscheiden stromingen en de beide peilmomenten 1950 en 1980.
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Jansen, H., Christelijke Theologie na Auschwitz. ’s-Gravenhage, 1980-1985. 2 dln.
Bij stromingen die zich nadrukkelijk manifesteren over kerkgenootschappen heen (en derhalve niet
min of meer exclusief met één kerkgenootschap zijn verbonden), zullen wij (ook) aangeven hoe de
betrokken kerkgenootschappen spreken. Zo zal bij de Neo-Calvinistische stroming aangeven
worden hoe binnen de GKV over het desbetreffende thema gedacht wordt (engiszins onderscheiden
van de gedachtenvorming binnen de GKN). Achtergrond is dat ca. 22% van de voorgangers van de
GKV als Neo-Calvinistisch gerekend wil worden (zie Tabel III.8 hierna). Wat betreft de
Bevindelijke stroming geldt een soortgelijke situatie. Aangegeven zal worden hoe de CGK over het
thema denkt; ca 15% van haar voorgangers karakteriseert zich immers als behorende tot de
Bevindelijke stroming (zie Tabel III.8 hierna). Achtergrond is dat over sommige thema’s binnen de
Bevindelijke stroming onderscheiden gedacht wordt; afhankelijk of men zich rekent tot de CGK of
de GG. Verder is het goed in gedachten te houden dat de stroming van het Gereformeerd
Protestantisme niet alleen gerepresenteerd wordt door de Gereformeerde Bond binnen de NHK resp.
PKN; meer dan de helft van de CGK-voorgangers en de GKV-voorgangers rekent zich tot het
Gereformeerd Protestantisme (zie Tabel III.8 hierna).
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II.2.1 Getuigenis
Zoals eerder gesteld kunnen onder dit hoofdthema, de volgende thema’s gerekend
worden: getuigende dialoog, open dialoog en Israël non-issue.
Bij zending gaat het om het overtuigen van de andersdenkende, in dit geval: de Joden. Jodenzending beoogt de Joden te overtuigen en wel aan de hand van de uitleg
van de Schrift (i.c. het Oude Testament), dat Jezus de verwachte Messias is. Dialoog
kan als tegenpool gezien worden van Jodenzending. Al snel na WO II is de gedachte
geopperd om tot een dialoog te komen. Bij een dialoog heeft men ‘in principe’ geen
missionaire motieven, maar is men oprecht geïnteresseerd in de visies van de ander
en in het ontdekken van gemeenschappelijke uitgangspunten en verwachtingen.
Naast het begrip zending, wordt ook wel gebruik gemaakt van het wat modernere
begrip ‘getuigende dialoog’. Inhoudelijk bestaat er ons inziens weinig verschil.27 Om
de ‘getuigende dialoog’ te kunnen onderscheiden van de dialoog zonder missionaire
motieven, zullen wij in contrast met ‘getuigende dialoog’, spreken van ‘open dialoog’.
Kort na de oorlog hebben de kerken aanvankelijk onderling contact gezocht via het
Interkerkelijk Contact Israël (ICI). Hierin vond nog geen interactie (open dialoog)
met het Jodendom plaats. Het is verrassend te constateren hoe weinig feitelijk contact er is geweest tussen Joden en christenen in de eerste jaren na WO II. Het ICI had
wel Messiasbelijdende Joden in haar gelederen. Eén van de eerste contacten tussen
christenen en Joden (niet-Messiasbelijdend) vond plaats in de 50er jaren. De hervormden, bij monde van hun ‘Israëlpredikant’ ds. Kleijs Kroon (1904 – 1983) en de
secretaris van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël, ds. Johan H. Grolle (1899 –
1972), hadden regelmatig contact met de Joodse geleerde (later directeur van de
Anne Frankstichting en parapsycholoog) Henri van Praag (1916 – 1988), en met de
liberale rabbijn Jacob Soetendorp (1914 – 1976). Vanaf 1960 voegde rabbijn Yehuda Aschkenasy (1924 – 2011) zich bij dit gezelschap.28 Kroon speelde een sleutelrol.
Hij wist niet zelden de zaak op scherp te zetten in kringen van de protestantse clerus.
Hij bepleitte niet zozeer de bekering van de Joden, als wel ‘de bekering van de zogenaamde christenheid tot de God Israëls’.29 Hij meende dat de prediking van Jezus
allereerst een binnen-joods gebeuren was, waarin de kerk ‘uit de heidenen’ zich niet
zomaar kon mengen.
Het directe contact dat Kroon had met vertegenwoordigers van het Jodendom was
uniek in een tijd waarin het vooral draaide om ‘theologiseren over het Jodendom
zonder het Jodendom’. Vele jaren heeft Kroon zich intensief bezig gehouden met
27
28
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Het begrip zending is al snel na WO II bij de meeste stromingen verdwenen, deels omdat men zich
voortaan oriënteerde op de dialoog, deels vanwege de negatieve connotatie die met de
vooroorlogse Jodenzending verbonden is.
Bastiaanse, J.F.L., De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en
Israël 1925 - 1965 (Zoetermeer 1995). 2 dln, 519 - 524. Ook Poorthuis, M.J.M.H., Salemink, T.,
Een donkere spiegel, Nederlandse katholieken over joden, 1870 - 2005; tussen antisemitisme en
erkenning (Nijmegen 2006), 548, 592 - 599. De informele gesprekken zijn bekend als ‘het
Amsterdamse gesprek tussen kerk en Israël’. Zie ook Soetendorp, A., ‘Kroon, De Boer en mijn
vader’, in: Venema, R., Kouwijzer, R., (eds), Veertig jaar ‘Tenach en Evangelie’ (Delft 1998), 29 35.
Bastiaanse, J.F.L., De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en
Israël 1925 - 1965 (Zoetermeer 1995). 2 dln, 506.

deze ontmoeting met het levende Jodendom.30 Vanaf de 60er jaren intensiveerde het
contact tussen de Joodse pioniers en christenen, met name dankzij ontmoetingen op
protestantse vormingscentra en katholieke seminaries.31 In het kader van de zich
ontwikkelende dialoog wordt sinds de 60er jaren een bijzondere plaats ingenomen
door de nederzetting Nes Ammin. Dit protestants-christelijke initiatief wordt al meer
dan 50 jaar gezien als een pioniersplek voor de dialoog tussen Joden en christenen.
De laatste decennia is daar de dialoog tussen Joden en Palestijnen bij gekomen.32
Pas in de jaren 80 is het institutionele contact tussen Joden en christenen op gang
gekomen en wel dankzij de oprichting van het OJEC (Overlegorgaan Joden en Christenen). Vanaf dat moment kon feitelijk van een open dialoog gesproken worden.
Onderlinge gedachtenuitwisseling vormt de basis voor het OJEC. Op de website
(www.ojec.org) meldt het overlegorgaan: ‘OJEC wil het onderlinge vertrouwen tussen joden en christenen herstellen en vergroten, vooroordelen uit de weg ruimen en
oplossingen aandragen voor problemen die de relatie kunnen vertroebelen. OJEC wil
een landelijk forum zijn, een platform, een plek waar de dialoog met respect kan
worden gevoerd’.
In het hierna volgende gedeelte van deze paragraaf zullen wij voor elk van de onderscheiden stromingen aangeven hoe de gedachten rondom het hoofdthema Getuigenis
gekarakteriseerd kunnen worden op de tijdstippen 1950 en 1980.
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming
Anno 1950 was de open dialoog gebaseerd op individuele, persoonlijke contacten.
Bij uitzondering vond een openbare bijeenkomst plaats. In de nieuwe Kerkorde van
de Nederlandse Hervormde Kerk van 1951 werd niet langer gesproken over het
begrip zending. Wel sprak de kerkorde over de ambitie om ‘vanuit de Schrift te
betuigen dat Jezus de Christus is’.33
In plaats van het begrip ‘zending’ pleitte prof.dr. Arnold A. van Ruler (1908 – 1970)
voor het begrip ‘getuigend gesprek’.34 De Gereformeerde Bond binnen de NHK reageerde afwijzend op dit voorstel.35
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Kroon is de oprichter geweest van Tenach en Evangelie, een op het leerhuismodel geschoeid
initiatief om de Joodse stem bij het Bijbellezen te laten klinken. Het beluisteren van de Joodse stem
ging bij hem niet zelden samen met een politiek uitgesproken progressieve opstelling. Zo kan men
Kroon zien als een voorloper van de links-Barthiaans-Miskottiaanse beweging die zich in de
zeventiger jaren verbond met socialisme en communisme (Christenen voor het Socialisme). Zonder
twijfel is Kroon van grote invloed geweest op de meningsvorming over de dialoog met het
Jodendom in het eerste decennium na WO II; dankzij zijn optreden en analyse zijn doorbraken
mogelijk geworden. Na 1955 was zijn rol binnen de Hervormde Raad voor Kerk en Israël evenwel
grotendeels uitgespeeld vanwege zijn moeilijke, vaak confronterende gedrag. In vele
vergaderingen was hij in de contramine. Dit wijst er op dat zijn ideeën sterk afweken van die van
zijn collegae.
Poorthuis, M.J.M.H., Salemink, T., Een donkere spiegel, Nederlandse katholieken over joden,
1870 - 2005; tussen antisemitisme en erkenning (Nijmegen 2006), 648 - 652.
Schoon, S., Christelijke presentie in de Joodse staat. Kampen, 1983. Zie ook van recente datum:
Elias, M., Schoon, S., (eds), Van rozenkassen tot dialoog. Gorinchem, 2013.
Kerkorde van 1951. Onderdeel VIII lid 2 luidt: ‘De Kerk richt zich in het gesprek met Israël tot de
synagoge en tot allen, die bij het uitverkoren volk behoren, om hun uit de Heilige Schrift te
betuigen, dat Jezus de Christus is’.
Van Ruler kan o.i. vooral gerekend worden tot de Confessionele stroming. Aan het einde van zijn
leven (1970) zou hij wellicht evengoed ingedeeld kunnen worden bij het Gereformeerd
Potestantisme. Samen met vertegenwoordigers van o.a. de Gereformeerde Bond verscheen in 1971
(dus kort na het overlijden van Van Ruler) Het Getuigenis. Hierin werd stelling genomen tegenover
een ‘theologische stroming [CvH: binnen de NHK] die meer horizontaal, meer op de wereld
georienteerd was dan belijdend evangelisatorisch’. Van der Graaf kenschetst 1971 als het
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Ook de theoloog prof.dr. Hendrik Berkhof (1914 – 1995) was anno 1950 geen voorstander van een open, onvoorwaardelijke dialoog. Hij formuleerde zijn mening als
volgt: ‘Het [CvH: Israël] moet de weg ontdekken die van het OT naar het NT voert en
zo moet het leren, het OT heel anders te gaan lezen dan tot nu toe, niet wettisch, maar
christocentrisch. Of de kerk daarbij de behulpzame hand mag bieden? Ik hoop het,
maar weet het niet. Dan zal ze eerst zelf weer veel meer Bijbels, d.w.z. israëlitisch
moeten gaan denken. Anders komt het niet verder dan zoals het nu is; een hulp van
enkelingen aan enkelingen’.36 Uit deze ontboezeming van Berkhof kan worden geconcludeerd dat hij anno 1950 in feite de Jodenzending nog propageerde. Bovendien
achtte hij geen van beide (potentiële) partners tot een zinvolle dialoog in staat. Zoals
gezegd is pas in de jaren 80 in het Nederlands protestantisme de feitelijke, geïnstitutionaliseerde open dialoog aarzelend tot stand gekomen, dankzij het OJEC.
Neo-Calvinisme
Anno 1950 was er, gegeven de voor de GKN kenmerkende vooroorlogse
bekeringsdrang, absoluut geen sprake van enige bereidheid tot een open dialoog
binnen de stroming van het Neo-Calvinisme. Men had de visie dat het Evangelie,
met name in de vorm van het zogenaamde Nieuwe Testament, actief onder Joden
verkondigd moest worden, nog actiever dan men gewoon was onder de niet-Joden.
De Joden waren immers ‘uitverkoren’ en bovendien: zij kenden het Oude Testament
al. Deze Jodenzending kon wel worden verbonden met de gedachte van het
Jodendom als Gods “eerste liefde”, maar dat was niet de teneur binnen het NeoCalvinisme. Doorgaans gingen hier negatieve beelden van het Jodendom samen met
Jodenzending. Anno 1950 is dus sprake van proclamatie van het evangelie van Jezus
Christus in de vorm van Jodenzending, nagenoeg voorbij gaande aan hetgeen het
Jodendom zelf te berde bracht. De belangrijkste achterliggende reden was dat men
binnen de Neo-Calvinistische stroming er absoluut van overtuigd was dat de Joden
een ‘eeuwig verderf’ zou treffen indien zij zich niet tot het christendom zouden
bekeren. Aangezien Israël werd gezien als het uitverkoren, maar nu verblinde volk,
richtte de aandacht van de Neo-Calvinistische stroming zich op bijzondere wijze tot
de Joden.
Anno 1980 was de Jodenzending binnen het Neo-Calvinisme in Nederland geheel
verlaten en was de overstap naar de open dialoog gemaakt. In de daarop volgende
jaren werd op bescheiden basis, hetzij rechtstreeks, hetzij via het OJEC gesproken
met het levende Jodendom.
Gereformeerd Protestantisme
De bekende voortrekker inzake de relatie met het Jodendom, dr. ir. Jan van der
Graaf (geb. 1937) stelt dat het erfgoed van de Nadere Reformatie diep in de traditie
van de NHK verankerd is. Dieper dan in het (Neo-Calvinistische) spoor van de
Gereformeerde Kerken.37 Dit erfgoed houdt in dat Israël een bijzondere positie heeft:
‘zij zijn….wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de
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‘crisisjaar’; ‘het begin van een kanteling’. Zie Graaf, J. van der, Deelgenoot van een kantelende
tijd. Apeldoorn, 2015, 70 - 80.
Klinken, G.J. van, Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom,
1896 - 1970 (Kampen, 1996) (diss.), 462.
Berkhof, H., ‘De Messias Jezus, Israël en de Kerk’, in: Wending 4, 1949 - 1950, 404.
Graaf, J. van der, Verboom, W., Vervuld maar (nog) niet voltooid (Heerenveen 2004), 11.

genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk’ (Rom. 11 vers 28). Op
grond daarvan geloofde men in het herstel van Israël in de vorm van een
toekomstige bekering. Het zicht op deze bijzondere positie heeft echter geen
aanleiding gegeven tot specifieke toenadering tot het Jodendom, noch vóór WO II,
noch in de jaren 50. In dat opzicht was er een groot contrast met de GKN en haar
Jodenzending. Dr. M. van Campen (geb. 1949) stelt dat het gereformeerde deel van
de NHK [CvH: de Gereformeerde Bond, of wel het Gereformeerd Protestantisme
binnen de NHK] pas laat na WO II tot een herwaardering van de relatie tussen kerk en
Israël gekomen is.38 Volgens Van der Graaf is pas aan het einde van de jaren 70 een
nieuwe bezinning binnen het Gereformeerd Protestantisme op gang gekomen.39
In de aanloop naar de jaren 80 is dr. Sam Gerssen (1923 – 1989) een belangrijke
auteur binnen het Gereformeerd Protestantisme. Hij was sinds 1965 de opvolger van
Johan H. Grolle (1899 – 1972) als secretaris van de Hervormde Raad voor Kerk en
Israël. Gerssen schreef een proefschrift over het ‘moderne zionisme’.40 Hij heeft
(naast Van der Graaf en later dr. Henk Vreekamp (geb. 1943) een grote invloed
gehad op het denken over Israël binnen het Gereformeerd Protestantisme. Gerssen
stelt, in navolging van Miskotte en prof.dr. Karl Barth (1886 – 1968), dat
Jodenzending resoluut afgewezen moet worden. Gerssen pleit voor een vorm van
gesprek waarin recht gedaan wordt aan zelfexpressie en zelfverstaan van het Joodse
volk: ‘het wil een serieus genomen gesprekspartner zijn in het geding om de
waarheid, in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de geschiedenis’.41 Hij
citeert Miskotte en stelt dat ‘de kerk Israëls missionaire roeping en opdracht,
plaatsbekledend, vervuld [heeft] aan de volken. Deze plaatsvervanging kan nooit
betekenen, dat zij Israël en de volkeren als object van haar zendingsarbeid gelijk
schakelt’.42
Bevindelijke stroming
De Bevindelijke stroming heeft op de genoemde tijdstippen 1950 en 1980, onverkort
gekozen voor zending, steeds vanuit betrokkenheid en respect met betrekking tot het
‘Oude Volk’. Het centrale begrip daarbij is ‘trouw’: God is trouw aan Israël, daarom
geldt ook voor de kerk, trouw aan Israël.43 De open dialoog is nagenoeg vreemd aan
de Bevindelijke stroming, met name voor zover we deze stroming vinden binnen de
Gereformeerde Gemeenten (hierna afgekort als GG). De bevindelijk georiënteerde
theologen binnen Christelijke Gereformeerde Kerken (hierna: CGK) hebben in de
38
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Campen, M. van, Tussen Scylla en Charibdis. Een positiebepaling, in: Campen, M. van, Hertog,
G.C. den (eds), Israël: volk, land en staat (Zoetermeer 2005), 225 - 246. Op p. 227 wordt
opgemerkt: ‘Wij vinden het spijtig dat de nieuwe Bijbels-theologische inzichten betreffende Israël
zoals de Handreiking [CvH: Israël: volk, land en staat (1970)] deze vertolkt binnen de
Gereformeerde Gezindte niet eerder en royaler zijn overgenomen’. Op p. 8 van dezelfde publicatie
uit 2005 is op te maken dat de belangstelling in de kring van het Gereformeerd Protestantisme is
opgebloeid sinds 1974 door de activiteiten en publicaties van het zogenoemde Bezinningscomité
Israël. Zie ook Graaf, J. van der, Deelgenoot van een kantelende tijd. (Apeldoorn, 2015), 101.
Graaf, J. van der, Verboom, W., Vervuld maar (nog) niet voltooid (Heerenveen 2004), 12.
Gerssen, S., Modern Zionisme en christelijke theologie. Kampen, 1978.
Ibid., 222.
Gerssen, S., Het grote schisma, Israël in de theologie van dr. K.H. Miskotte (Kampen, 1975), 27
(Verkenning en Bezinning. Reeks geschriften over de verhouding van de kerk en het joodse volk 8e
jaargang, nr. 4).
Meeuse, C.J., Roos, G., Sonnevelt, C. (eds), Trouw aan Israël (Houten 2004), 9.
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jaren 80 wel enige affiniteit met de open dialoog getoond, zonder dat evenwel de
exclusiviteit van Jezus Christus geloochend wordt.44
Evangelische stromingen45
De visie op het hoofdthema getuigenis is binnen de Evangelische stromingen sterk
afhankelijk van de vraag of er sprake is van de Evangelisch-Orthodoxe stroming of
van de Evangelisch-Charismatische stroming.
In Evangelisch-Orthodoxe kring gold rond 1950 als strategie: zending. Men kan
daarbij vooral denken aan de Vrije Evangelische Gemeenten (hierna: VEG) en de
Baptistengemeenten.46 Anno 1980 kiest de VEG veelal voor de lijn die in die jaren
door de Midden Orthodoxie wordt gevolgd, te weten de open dialoog. De
Baptistengemeenten lijken in 1980 voort te gaan op de eerder ingezette weg van
zending. In kringen van de Evangelisch-Charismatische groeperingen is men over
het algemeen voorstander van zending of zo men wil: de getuigende dialoog. Men
kan hierbij met name denken aan de Pinkstergemeenten. Aangezien de exclusiviteit
van Jezus Christus hoog gesteld wordt, is de visie dat Israël dolend is. Bijgevolg is
het Jodendom geen aparte weg naar God. In een aantal gevallen koestert men wel
chiliastische opvattingen en heeft Israël een aparte plaats in Gods toekomstig
heilshandelen. Bekering in dit leven tot het christendom blijft noodzakelijk. Niet
zelden wordt de getuigende dialoog gecombineerd met internationale hulpverlening
aan Joden in met name Oost-Europa. Deze benadering wordt ook gevonden binnen
sommige parakerkelijke groeperingen zoals Christenen voor Israël.
Vrijzinnige stroming
De Vrijzinnige stroming heeft nooit enige affiniteit met zending gehad. Deze
stroming stond overeenkomstig haar uitgangspunten van meet af aan (als enige
stroming) een open dialoog voor (overigens met nagenoeg alle godsdiensten, niet
alleen specifiek met het Jodendom). Tenslotte, naast zending, getuigende dialoog en
open dialoog, kan zoals gezegd nog een houding ten opzichte van Israël
onderscheiden worden, nl. Een houding die wij kort zouden willen karakteriseren als
Israël non-issue. In dat geval is men van mening dat aan Israël als religieuze entiteit
geen bijzondere betekenis kan worden toegekend, boven elke andere denkbare
religie. Een dergelijke visie leeft binnen de Vrijzinnige stroming, getuige het feit dat
in publicaties uit die kring nauwelijks tot geen aandacht geschonken wordt aan het
44
45
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Sinds de oprichting van het van het OJEC in 1981 maakt de CGK daar deel van uit.
Wij hebben in het voorgaande en in onze vraagstelling in de enquête onderscheiden naar:
Evangelische stroming, Charismatische stroming en Eschatologische stroming (w.o. Adventisme).
Omdat het aantal respondenten uit de Eschatologische stroming relatief klein is (22 personen),
hebben wij deze respondenten toegevoegd aan de Charismatische stroming. Met deze stroming zijn
de respondenten uit de Eschatologische stroming ook theologisch het sterkst verwant. De
Eschatologische stroming en de Charismatische stroming gezamenlijk, hebben wij aangeduid als
de Evangelisch-Charismatische stroming. Ter onderscheiding daarvan hebben wij de in de enquête
genoemde Evangelische stroming omgedoopt tot de Evangelisch-Orthodoxe stroming.
Zowel de VEG als de Baptistengemeenten zijn sterk autonoom zodat niet steeds van een
gemeenschappelijk gedragen standpunt gesproken kan worden. Dit betekende o.m. dat sommige
gemeenten veel belangstelling voor Israël hadden vanwege hun verbinding met het gedachtengoed
van Joh. de Heer (en bijgevolg gericht waren op Jodenzending), andere gemeenten binnen
hetzelfde verband hadden juist geen speciale belangstelling voor het Jodendom. Zie Klinken, G.J.
van, Christelijke stemmen over het Jodendom, zestig jaar Interkerkelijk Contact Israël (Delft
2009), 31.

thema Israël. De achterliggende reden is dat binnen de Vrijzinnige stroming geen
bijzondere (toekomstige) rol van Israël onderkend wordt. Evenmin onderkent men
een unieke plaats van de Joden vanwege hun verkiezing ‘als geliefden’ (Rom. 11
vers 28). De zogenaamde ‘moderne theologie’ verzet zich tegen de gedachte dat er
sprake zou kunnen zijn van een specifiek heilshandelen van God via Israël. Jezus
heeft volgens de Vrijzinnige stroming een bijzondere rol in de ontwikkeling van de
mensheid naar zuiverheid, maar dit manifesteert zich niet noodzakelijk via Israël. De
hedendaagse theoloog Benjamins (geb. 1964) laat daar geen misverstand over
bestaan.47 Een uitzondering is de doopsgezinde predikant Frederik (Frits) Kuiper
(1898 – 1974). Als socialistisch georiënteerd theoloog koesterde hij veel sympathie
voor de jonge staat Israël.48
In onderstaande tabel wordt de stand van zaken summier samengevat:

Tabel II.1 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema zending of
dialoog
Voorgaande tabel spreekt voor zichzelf. Enige toelichting verdient de meest rechtse
kolom. Deze kolom zal in Hoofdstuk V aan de tabel worden toegevoegd. De
uitkomsten van de enquête en de litteratuur van de afgelopen 30 jaar zijn daarvoor
47
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Benjamins, R., Een en ander (Kampen 2008), 204, betreffende de weerzin van de moderne
theologie tegen de gedachte, dat God zich op een particuliere manier aan één volk heeft
geopenbaard’. Ethisch-orthodoxe theologen (verwant aan de Vrijzinnige stroming) hadden evenwel
soms een uitgesproken Israël visie: D. Chantepie de la Saussaye (1818 - 1873), J.H. Gunning jr
(1829 - 1905). Zie voor een karakteristiek van de gedachten van Chantepie en Gunning: Gerssen,
S., Modern Zionisme en christelijke theologie (Kampen 1978), 164 - 175.
Poorthuis, M.J.M.H., Salemink, T., Een donkere spiegel, Nederlandse katholieken over joden,
1870 - 2005; tussen antisemitisme en erkenning (Nijmegen 2006), 625, merken op: ‘Kuiper, een
van de oprichters van De Stem van Israël kort na 1945, publiceert in 1970 het boekje Dorst naar
recht. Een oproep tot bezinning bij de strijd om Jeruzalem. Hij benadrukt dat hij hoort tot ‘Nieuw
Links’, maar dat hij het antizionisme van deze beweging niet deelt. Hij beklemtoont de
verwantschap tussen zionisme en socialisme. Op de omslag van zijn boek staat Mosje Dayan naast
Karl Marx’.
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de basis. Voor elk hoofdthema zal de tabel worden aangevuld. De aldus aangevulde
tabellen geven gezamenlijk een (globaal) overzicht van ruim 60 jaar geschiedenis
omtrent het denken over Israël.
II.2.2 Verbonden
De scheiding tussen kerk en synagoge kan beschouwd worden als een grote tragedie.
De apostel Paulus spreekt in dit kader van een ‘voortdurend hartzeer’ (Rom. 9 vers
2). De verwijdering duurt voort tot op de huidige dag; sommigen spreken van een
schisma.49 Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw zijn er initiatieven op gang gekomen om de breuk te helen met name door middel van de open dialoog. Helaas maar
wellicht ook begrijpelijk gezien de geschiedenis, lijkt er aan Joodse kant weinig
actieve inzet om de breuk ongedaan te maken. Verbondenheid dient dan ook scherp
onderscheiden te worden van éénwording. Parallel aan het streven naar een open
dialoog is er van de kant van de christelijke gemeenschap een zekere herwaardering
van het Jodendom op gang gekomen: het Jodendom heeft in die gedachtengang een
zelfstandige betekenis ‘als weg naar God’ gekregen. Min of meer parallel aan deze
ontwikkeling lijkt het anti-judaïsme in 1980 afgenomen te zijn, gerekend ten opzichte van 1950. Begin 90er jaren is het begrip onopgeefbaar verbonden feitelijk in de
Kerkorde van de GKN terecht gekomen, later ook in de Kerkorde van de NHK.
II.2.2.1 Onopgeefbaar Verbonden
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming
Ofschoon het thema onopgeefbaar verbonden pas rond 1980 in gebruik komt, zou
men kunnen stellen dat Miskotte met zijn proefschrift in 1932 in Nederland als eerste op de hechte verbintenis tussen kerk en synagoge gewezen heeft. Miskotte volgt
Karl Barth die van mening is dat kerk en synagoge gezamenlijk de gemeente van
God vormen.50 In de Kerkorde van 1950 werd expliciet aandacht gegeven aan de
verhouding van de kerk tot Israël.51 Van Ruler kan als de belangrijkste architect
gerekend worden. Het feit dat het woord ‘zending’ niet gebruikt werd, maar voor het
woord ‘gesprek’ gekozen werd, tekent een nieuwe verhouding, zij het aarzelend.52
Vreekamp merkt verder op: ‘Dit gesprek mag niet gelijk gesteld worden met een
dialoog, zoals christenen die met aanhangers van andere godsdiensten voeren. Het
gaat hier immers om een ontmoeting rondom de gemeenschappelijke tekst van het
Oude Testament’.53 De Kerkorde van 1950 stelt wel dat het gesprek ten doel heeft
om het Jodendom te laten zien dat Jezus de Christus is; zo gezien is het begrip ‘zending’ inhoudelijk niet geheel buiten beeld.
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Gerssen, S., Het grote schisma, Israël in de theologie van dr. K.H. Miskotte. (Kampen, 1975), 27.
(Verkenning en Bezinning. Reeks geschriften over de verhouding van de kerk en het joodse volk 8e
jaargang, nr. 4).
Ibid., 24.
In relatie daarmee is sinds 1949 de Israëlzondag ingesteld. Op de eerste zondag in oktober, veelal
de zondag voor Grote Verzoendag, wordt in de prediking speciale aandacht gegeven aan de
onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël.
Vreekamp, H., Zonder Israël niet volgroeid: visie op de verhouding tussen kerk en joodse volk van
hervormde zijde (Kampen 1988), 36.
Ibid., 41.

De Handreiking uit 1970 had als belangrijkste geestelijke vader Berkhof.54 Hij heeft
vaak en nadrukkelijk op de gezamenlijke heilsbestemming van kerk en synagoge
gewezen. Men kan stellen dat de kerk zich in de jaren na 1970 ‘belijdend is gaan
uitspreken dat ze onopgeefbaar met (het volk) Israël is verbonden’.55 Rond 1980 was
er al veel kritiek op de ‘Israëltheologie’ van De Handreiking gekomen, aanvankelijk
met name verwoord in de bundel ‘Geen plek om het hoofd neer te leggen’.56
Belangrijkste punt van kritiek was dat de voorgestane verbondenheid, via de
verbinding van het Jodendom met het land, ten koste gaat van de rechten van de
Palestijnen.57 Deze kritiek illustreert de verschillende visies op de relatie tussen
Israël (als religieuze entiteit, ofwel het Jodendom), het land en het volk.
Neo-Calvinisme
Voor het Neo-Calvinisme is 1991 in feite het eerste eenduidige peilmoment wat
betreft het thema onopgeefbaar verbonden.58 Op de tijdstippen 1950 en 1980 was dit
thema binnen deze stroming nog niet expliciet. Dit hangt samen met het feit dat de
open dialoog met het levende Jodendom pas op gang gekomen is in het midden van
de 70er jaren, zoals beschreven in het rapport ‘Kerk en Israël horen bijEen’(1984).
In het midden van de jaren 80 kwam het tot een feitelijke ontmoeting met het
levende Israël. Ten tijde van de synode van Gouda in 1986, was er een ontmoeting
met de Joodse gemeenschap, vertegenwoordigd door de rabbijnen. Mede als
resultaat van deze ontmoeting ontstond de brochure ‘Joodse vragen! – christelijke
antwoorden? – een poging tot gesprek’.59 In het voorwoord staat te lezen: ‘Dit boekje
drukt onze diepe overtuiging uit dat Joden en christenen toch op elkaar aangewezen
en voor elkaar verantwoordelijk zijn’.60
Gereformeerd Protestantisme
Voor wat betreft de stroming van het Gereformeerd Protestantisme geldt dat er anno
1950 algemene gevoelens van verbondenheid leefden met het ‘Oude Verbondsvolk’.
In de jaren 70 werd de besluitvorming binnen de NHK schoorvoetend gevolgd.
Onopgeefbaar Verbonden werd in kringen van het Gereformeerd Protestantisme
gaandeweg (ook) omarmd, zij het hier en daar met enige aarzeling. Anno 1980 wist
men zich in deze kring sterk met dit thema verbonden. Opinieleiders waren Van der
Graaf, Gerssen, Vreekamp en Van Campen. Vreekamp spreekt zelfs over ‘een
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Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, Israël: volk, land en staat. Handreiking voor
een theologische bezinning. ’s-Gravenhage, 1970.
Meulen, H.C. van der, ‘De werking van de Handreiking. Over de “Wirkungsgeschichte”’, in:
Campen, M. van, Hertog, G.C. den (eds), Israël: volk, land en staat. Terugblik en perspectief
(Zoetermeer 2005), 123.
Schegget, G.H. ter, ‘De sleutel tot Tenach’, in: Blauw, J.W.H (e.a., eds), Geen plek om het hoofd
neer te leggen. Israël en de Palestijnen. Theologische verheldering van een politiek conflict (Baarn
1983), 49 - 60. In reactie hierop: Sluis, D.J. van der, ‘Oude azijn in nieuwe verpakking?’, in: Ter
Herkenning 12 (1984), 56 - 60.
Meulen, H.C. van der, ‘De werking van de Handreiking. Over de “Wirkungsgeschichte”’, in:
Campen, M. van, Hertog, G.C. den (eds), Israël: volk, land en staat. Terugblik en perspectief
(Zoetermeer 2005), 96 - 98.
In 1991 is het begrip onopgeefbaar verbonden opgenomen in de Kerkorde van de GKN.
Deputaatschap voor Kerk en Israël van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Joodse vragen!...
Christelijke Antwoorden? Een poging tot gesprek. Leusden, 1987.
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ontwaken wat betreft Israël binnen de zogeheten Gereformeerde Gezindte’ rond
1978.61
Omstreeks die tijd was er veel activiteit in de vorm van het eerder genoemde
proefschrift van Gerssen in 1978, het verschijnen van Het vaste verbond in 1978 van
prof.dr. Cornelis Graafland (1928 – 2004)62 en de oprichting van het Bezinningscomité Israël.
Bevindelijke stroming
Vergelijkbaar met het Gereformeerd Protestantisme wordt anno 1950 ook binnen de
Bevindelijke stroming een algemeen gevoelen van verbondenheid met de Joden
ervaren. Het zou evenwel te ver voeren om hieraan het begrip onopgeefbaar verbonden te verbinden. Veeleer realiseert men zich de verbintenis vanwege de gemeenschappelijk beleden ‘God van Israël’, maar gaan de wegen abrupt uiteen als de positie van Jezus Christus aan de orde komt. Vanuit die optiek is er sprake van een diepe
kloof waar het begrip onopgeefbaar verbonden niet bij past.
Anno 1980 was er binnen de Bevindelijke stroming zoals die zich manifesteerde
binnen de GG, geen wijziging van standpunten opgetreden gerekend ten opzichte
van 1950. De Bevindelijke stroming binnen (een deel van) de CGK had intussen een
standpunt dat dicht in de buurt kwam met hetgeen binnen het Gereformeerd Protestantisme in die tijd gehuldigd werd.
Evangelische stromingen
In de jaren 50 bestond de Evangelische stroming vrijwel uitsluitend uit de VEG en de
Baptistengemeenten; beide te rekenen tot de Evangelisch-Orthodoxe groeperingen.63
Rond die tijd voelde men zich sterk met Israël verbonden (veelal mede gevoed door
christenzionistische gezichtspunten). Rond 1980 is dit standpunt niet veranderd, zij
het dat de achterliggende motieven veranderd zijn. Een deel van de EvangelischOrthodoxe stroming namelijk (met name de VEG), voelde zich minder verbonden
met het Christenzionisme en volgde meer de lijn van de grote kerken als NHK en
GKN, waardoor ook in Evangelisch-Orthodoxe kringen het thema onopgeefbaar
verbonden omarmd werd.64 Anno 1980 waren de Evangelisch-Charismatische groepen qua numeriek belang de Evangelisch-Orthodoxe groepen overstegen. In de
Evangelisch-Charismatische kring heeft men anno 1980 veelal een christenzionistisch standpunt en voelt men zich (zeer) sterk verbonden met (de staat) Israël en zet
men zich in voor de Russische joden wier gang naar Israël dikwijls wordt beleefd als
‘inzameling van de ballingen’, een teken van de Eindtijd (Eschaton).
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Vreekamp, H., Zonder Israël niet volgroeid: visie op de verhouding tussen kerk en joodse volk van
hervormde zijde (Kampen 1988), 74.
Graafland stelde dat de consequenties van verschillen in de benadering te opzichte van Israël
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Omroep, ook in kringen van de NHK en in mindere mate ook andere kerkgenootschappen, als
‘evangelisch’ gaan kwalificeren.
Smit, P.A., Volk van God (Velp 2014), 12.

Vrijzinnige stroming
De Vrijzinnige stroming heeft zich nimmer specifiek met Israël verbonden geweten.
Men kan dus ook de stelling verdedigen dat de Vrijzinnige stroming de facto een
Israël non-issue standpunt voorstond. Aan het Jodendom werd op de peilmomenten
1950 en 1980 geen specifieke aandacht gegeven boven andere wereldgodsdiensten.
Bijgevolg was er ook geen specifieke verbondenheid.
In onderstaande tabel worden de standpunten op beide peildata summier weergegeven:

Tabel II.2 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema onopgeefbaar
verbonden
II.2.2.2 Partners in de verwachting
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming
Rond 1950 was Van Ruler een invloedrijk theoloog.65 In die rol leverde hij een grote
bijdrage aan de Kerkorde van de NHK van 1951. In deze Kerkorde wordt gesproken
over een ‘gezamenlijke verwachting’. Men kan daarom stellen dat de stroming van
de Midden Orthodoxie en de Confessionele stroming al in een relatief zeer vroeg
stadium de visie van partners in de verwachting omarmd heeft.
Eind 70-er jaren merkt Berkhof op: ‘Het Koninkrijk dat wij verwachten, zal voor
Kerk èn Israël zijn. Zonder een vereniging van de Gemeente met het volk Israël is er
voor geen van beide toekomst. Of liever: onze toekomst sluit deze vereniging in’.66
Een duidelijker stelling die het thema partners in de verwachting karakteriseert is
nauwelijks voorstelbaar.
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Van Ruler had evenals Miskotte het ‘tegoed van het Oude Testament’ tot motto gemaakt.
Berkhof, H., ‘Israël als oecumenisch struikelblok’, in: In de Waagschaal 10, nummer 35 (1955),
873. Opvallend in deze bijdrage is de welhaast chiliastische inslag bij Berkhof.
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Neo-Calvinisme
Anno 1950 was er geen sprake van dat het Neo-Calvinisme in Israël een partner zou
zien; Israël was dolende en moest daarom bekeerd worden. De verschrikkingen van
de oorlog waren eerder een bevestiging van de vooroorlogse visie dat God zijn volk
wilde straffen vanwege haar ongehoorzaamheid, dan een grond voor twijfel.
Kortom, van partners in de verwachting was nog geen sprake. De gezamenlijke
verwachting heeft pas echt post gevat gedurende de wordingsgeschiedenis van de
Kerkorde van de GKN (1991).
Gereformeerd Protestantisme
Anno 1950 onderscheidde het Gereformeerd Protestantisme zich nauwelijks van het
Neo-Calvinisme wat betreft het thema partners in de verwachting. Ook de
vertegenwoordigers van het Gereformeerd Protestantisme waren van mening dat
Israël dolende was, bijgevolg onderkende men geen mogelijk partnerschap met
Israël. Kort gezegd: in de visie van het Gereformeerd Protestantisme had Israël in
haar onbekeerde staat, geen verwachting, laat staan dat er sprake kon zijn van een
gezamenlijke verwachting.
Pas na 1970 werden verschuivingen merkbaar binnen de stroming van het
Gereformeerd Protestantisme. In Israël werd steeds vaker de ‘oudere broer’ herkend.
Van een gezamenlijke verwachting conform hetgeen binnen de Midden Orthodoxie
en Confessionele stroming intussen gemeengoed geworden was, kon nog niet
gesproken worden. Het zou nog circa een decennium duren voordat ook binnen het
Gereformeerd Protestantisme een dergelijke visie breed gedragen zou worden. Het
proefschrift van Gerssen uit 1978 is daarbij een belangrijke factor geweest.
Bevindelijke stroming
Binnen de Bevindelijke stroming is geen affiniteit met de idee van een gezamenlijke
verwachting. Men acht de Joden, met name vanwege hun directe afstamming van
Abraham. Ook acht men Joden als degenen aan wie de woorden van God als eersten
zijn toevertrouwd, en uit dien hoofde eer verdienen. In de Bevindelijke stroming is
de gemeente van Jezus Christus de gezondene, tot de wereld in het algemeen en tot
de Joden in het bijzonder. Deze visie gold zowel rond 1950 als rond 1980.
Evangelische stromingen
In de jaren 50 was er binnen de Evangelisch-Orthodoxe stroming geen plaats voor
een thema als gezamenlijke verwachting. Vanwege het Christenzionisme dat te dien
tijde in die kring een brede aanhang genoot, was er eerder een gevoelen van een
aparte, onderscheiden verwachting; een hemelse verwachting voor de uitgeroepen
gemeente die Zijn lichaam is en een aardse verwachting voor Israël (in haar
bekeerde staat) als ‘beheerder’ van het Duizendjarig Rijk. Toch is hier sprake van
een bepaalde gezamenlijkheid aangezien chiliastische christelijke verwachtingen
zich afhankelijk stellen van hetgeen Israël doet en overkomt. Met andere woorden:
zonder “inzameling van de ballingen” en: in meer extreme vorm: zonder ‘herbouw
van de tempel’, ook geen wederkomst van Christus. Uiteindelijk blijft bekering van
Israël het einddoel. Anno 1980 is het veld in die zin veranderd dat delen van de
Evangelisch-Orthodoxe stroming in de richting van de Midden Orthodoxie en/of
Confessionele stroming is opgeschoven en dat er uit dien hoofde begrip is ontstaan
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voor de idee van een gezamenlijke verwachting vanuit een eigen goddelijke
opdracht. De Evangelisch-Charismatische stroming kent rond 1980 dezelfde visie
als die gold voor de Evangelisch-Orthodoxe stroming anno 1950, kort gezegd
inhoudende: Israël en gemeente hebben een aparte roeping (‘bediening’). Het thema
partners in de verwachting vindt derhalve daar weinig weerklank.
Vrijzinnige stroming
De Vrijzinnige stroming onderkent geen gezamenlijke verwachting. Men acht het
Jodendom een religie of culturele entiteit die geen bijzondere band onderhoudt met
het christendom zoals dat binnen de kringen van de Vrijzinnige stroming beleefd en
omschreven wordt.
In onderstaande tabel worden de standpunten op beide peilmomenten summier
weergegeven:

Tabel II.3 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema partners
in de verwachting
Excurs: Messiasbelijdende Joden
Het thema partners in de verwachting brengt ons bij de positionering van de
zogenaamde Messiasbelijdende Joden. Deze bijzondere gelovigen kan gekarakteriseerd worden als zowel belijdend Joods (in ieder geval cultureel) en
tegelijkertijd christen in de zin van navolgers van Jezus Christus.67 In de
vooroorlogse context van het Neo-Calvinisme was een dergelijke combinatie
onbestaanbaar. De redenering van Kuyper c.s. was eenvoudigweg: als men
zich bekeert tot het christendom, is het niet meer dan logisch dat men het
67

Volledigheidshalve merken wij nog op dat deze categorie van gelovigen nadrukkelijk
onderscheiden kan worden van Joden die niet (langer) de Joodse religie belijden en zich
(uitsluitend) als christen beschouwen. Deze categorie is als zodanig niet of nauwelijks meer
herkenbaar binnen de protestantse kerkgenootschappen. Deze categorie is vele malen groter dan de
categorie van de Messiasbelijdende Joden.
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Jodendom afzweert. Het Jodendom werd in die gedachtengang immers gezien als minderwaardig en achterhaald door de ‘openbaring’ van Jezus Christus. De kerk was het ware Israël en in de plaats gekomen van wat eertijds
Israël was. Binnen de Midden Orthodoxie en de Confessionele stroming
(met name manifest binnen de Nederlandse Hervormde Kerk), werd hierover
aanzienlijk genuanceerder gedacht. De leden van de vereniging van Messiasbelijdende Joden, Hadderech genaamd, wisten zich ook in overgrote
meerderheid met dit kerkgenootschap verbonden ofschoon ze ook insisteerden op hun zelfstandigheid.68 Ook binnen de NHK voelde men zich vaak
onbegrepen. Hetzelfde geldt voor de overlegorganen als het ICI en het OJEC;
in dat laatste overlegorgaan waren Messiasbelijdende Joden zelfs niet welkom.
Dit heeft er toe geleid dat velen terugkeerden tot het Jodendom ofwel de
‘definitieve’ stap maakten naar het christendom onder opoffering van de
Joodse identiteit. Anno 2013 is het aantal Messiasbelijdende Joden in Nederland ongeveer 600.69
Indien het thema partners in verwachting niet alleen zou leven binnen de
christelijke gemeenschap, maar ook binnen de Joodse gemeenschap, zou
men een groter aantal Messiasbelijdende Joden mogen verwachten.70 Men
zou immers de stelling kunnen verdedigen dat deze categorie van gelovigen
bij uitstek een uitdrukking zijn van dit thema; ze zijn tot op zekere hoogte te
beschouwen als ‘eerstelingen’. Zo gezien is er een sterke band met het
hoofdthema Eschaton en in het bijzonder met het Christenzionisme als stroming.
Het Jodendom heeft evenwel een Messiaanse verwachting die nadrukkelijk
niet aan Jezus Christus wordt verbonden, zoals de Messiasbelijdende Joden
wel doen.
Het bestaan van Messiasbelijdende Joden kan in hun eigen perspectief gezien worden als een teken van de redding die alle Joden wacht; ‘gans Israël’
zal immers behouden worden (Rom. 11 vers 26). Dit standpunt gaat niet
zelden vergezeld van de visie dat uiteindelijk alle mensen gered zullen worden, dankzij het offer van Jezus.
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Klinken, G.J. van, Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom,
1896 - 1970 (Kampen 1996), (diss.), 472 - 480.
Solinge, H. van, Vries, M. de, De Joden in Nederland anno 2000. Amsterdam, 2001.Het genoemde
aantal betreft Messiasbelijdende Joden die lid zijn van een niet-Joods kerkgenootschap. Strikt
genomen moeten hier nog het aantal Messiasbelijdende Joden die lid zijn van een Joodse
Messiasbelijdende gemeente bijgeteld worden. Een voorbeeld van deze laatste groep is de
gemeente Beth Yeshua van Rabbijn Lion Erwteman uit Amsterdam. Tezamen met andere
Messiasbelijdende groepen in Nederland, gaat het ons inziens over enkele honderden
Messiasbelijdende Joden in Nederland. Het totaal aantal Joodse Nederlanders werd anno 2000
overigens geschat op 30.000.
Het aantal Messiasbelijdende Joden in (de staat) Israël wordt geschat op 10.000. Het aantal
Messiasbelijdende Joden in de Verenigde Staten van Amerika bedraagt volgens bronnen op het
internet, ongeveer 200.000 à 300.000.

II.2.2.3 Jodendom als weg naar God
Eeuwenlang is de christelijke kerk van mening geweest dat het Jodendom als inferieur en achterhaald moest worden beschouwd. Met name sinds het einde van WO II is
er een ontwikkeling op gang gekomen waarbij er sprake is van een zekere herwaardering, of beter: (her)ontdekking van de betekenis van waarden die in het Oude
Testament en de Joodse religie besloten liggen. Dit is vaak een opstap gebleken tot
meer begrip voor het Jodendom als weg naar God.
Binnen het protestantisme heeft in beginsel elke stroming ‘belangstelling’ voor het
Oude Testament (ook wel genoemd: het Eerste Testament of de Tenach door degenen die een depreciatie van de ‘Hebreeuwse Bijbel’ willen voorkomen); deze boeken
maken immers deel uit van de canon. De motieven achter deze belangstelling waren/zijn echter nogal onderscheiden van aard. Binnen de kring van de Nadere Reformatie was deze belangstelling vaak ingegeven door apologetische overwegingen.
Ook werd de belangstelling voor de Tenach ingegeven door de wens om het Nieuwe
Testament beter te verstaan; het Oude Testament is dan dienend aan het Nieuwe
Testament. Daarnaast kan een derde kring van belangstellenden onderscheiden worden, namelijk de theologen die in de Tenach een ‘boek van wijsheid’ onderkenden,
naast en in combinatie met andere boeken met godservaringen, dus zonder daaraan
een exclusief, algemeen geldend karakter toe te dichten. Het moge duidelijk zijn dat
deze laatste groep van belangstellenden met name te vinden is in de Vrijzinnige
stroming. Op het protestantse erf is wellicht de meest voorkomende visie dat het
Oude Testament een eenheid vormt met het Nieuwe Testament. In die gedachtengang is het Oude Testament onderdeel van het christelijk geloofsgoed en verdient dit
boek alle aandacht van christenen. Het is dan nog een kleine stap om dit onderdeel
van het geloofsgoed exclusief op te eisen. In dat geval hangt men in feite de Verbondstheologie en de Vervangingstheologie aan. Men meent in dat geval immers dat
overal waar gesproken wordt van ‘Israël’, ‘christelijke kerk’ gelezen dient te worden.
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming
Voor de periode rond 1950 kan gesteld worden dat het thema Jodendom als weg
naar God in de theologie in feite geïntroduceerd wordt in het werk van Miskotte.71
Hij introduceert (samen met Van Ruler) de gedachte: ‘het tegoed van het Oude Testament’. Al is het Oude Testament niet hetzelfde als het Jodendom dat immers een
voortgaande traditie is, toch breekt Miskotte met de gangbare theologische praktijk
om het Jodendom als een fossiel te beschouwen, overbodig geworden door de komst
van het christendom. Miskotte ziet de Joodse religie niet als een opstap naar de
christelijke religie, maar als een religie die zelfstandige betekenis heeft. In feite gaat
het bij Miskotte om een herwaardering van het zogenaamde Oude Testament. Een
(groot) aantal protestantse stromingen hebben het Oude Testament lange tijd beschouwd als louter een voorafschaduwing van hetgeen in het Nieuwe Testament
onthuld werd. Zo gezien heeft het Oude Testament geen zelfstandige betekenis,
maar is het slechts een verzameling boeken die de lezer kunnen helpen het Nieuwe
Testament beter te verstaan. De visie van Miskotte komt hierop neer dat degenen die
het Nieuwe Testament geloven (i.c. christenen) niet van de Joodse wortels kunnen
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Een vergelijking van Germaanse en Israëlitise religie, Kampen 1939.
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worden los gesneden zonder te worden terug geworpen op het oude heidendom.
Anders gezegd: ‘Een kerk, die meent aan het Nieuwe Testament genoeg te hebben,
staat weerloos in de strijd der geesten en ondergraaft haar eigen toekomst’.72 Het
Oude Testament hoeft niet gespiritualiseerd te worden door het Nieuwe, in de zin
van: in het Oude Testament staan beelden die als ‘voorafschaduwing’ te beschouwen
zijn van hetgeen nog komen moe(s)t. Het Oude Testament heeft een eigen, zelfstandige betekenis. Het Nieuwe Testament daarentegen heeft geen zelfstandige betekenis en kan niet zonder het Oude Testament begrepen worden. Het Oude Testament
‘aardt’ het Nieuwe Testament, in plaats van dat het Nieuwe Testament het Oude
Testament spiritualiseert. In de visie van Miskotte is het Nieuwe Testament dienend
aan het Oude Testament (en niet omgekeerd). Jezus Christus stond volop in contact
met de God van Israël zoals Die spreekt in het Oude Testament; hoe zou een volgeling van Jezus Christus anders kunnen? In 1932 karakteriseerde Miskotte het Jodendom ‘als een religie van eigen waarde, die allerminst was af te doen als slechts een
voorbereiding op het christendom’.73 Ook Van Ruler pleit voor een herwaardering
van het Oude Testament. ‘Volgens Van Ruler was het Oude Testament ‘de eigenlijke Bijbel’ en het Nieuwe Testament ‘niet meer dan een lijstje met verklarende
woorden achterin’.74 In het ‘brede midden’ van de kerk (Midden Orthodoxie en
Confessionele stroming) werd er na WO II voortgebouwd op het werk van Miskotte
en van Van Ruler.
Voor beide peilmomenten geldt dat er sprake is van ‘herwaardering’, zelfs zo vergaand dat aan het Jodendom een zelfstandige betekenis als weg naar God wordt
toegekend. Wij betwijfelen echter of opinieleiders als Van Ruler en Berkhof ronduit
als ondersteuners van de zogenaamde Twee-Wegenleer beschouwd kunnen worden.
Wellicht dat die these voor hen te expliciet was en in hun ogen te weinig recht deed
aan de universele geldigheid van de heilsboodschap van het christendom.
Neo-Calvinisme
Anno 1950 is het in de gedachtengang van de Neo-Calvinistische theologie
ondenkbaar dat het Jodendom een eigenstandige betekenis zou hebben als weg naar
God. De Joden begrepen hun eigen Heilige Boek niet, was de stelling.
Anno 1980 waren de meeste theologen die in de lijn van Kuyper werkten en als
Neo-Calvinistisch gekarakteriseerd zouden kunnen worden, nog steeds dezelfde
mening toegedaan.75 Er lijkt op de Synode van Dordrecht 1971/1972 enig begrip te
ontstaan voor ‘twee wegen’; ‘de kerk gaat de weg van het Evangelie en Israël die
van de Tora’.76 Het Deputaatschap voor ‘Kerk en Israël’ van de GKN neemt echter
met kracht afstand van een dergelijke zienswijze. Blijkbaar hield het Deputaatschap
vast aan de universele geldigheid van de christelijke heilsboodschap; denkbaar is
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Gerssen, S., Het grote schisma, Israël in de theologie van dr. K.H. Miskotte. (Kampen, 1975),
(Verkenning en Bezinning. Reeks geschriften over de verhouding van de kerk en het joodse volk 8e
jaargang, nr. 4), 4.
Gerssen, S., Het grote schisma, Israël in de theologie van dr. K.H. Miskotte. (Kampen, 1975),
(Verkenning en Bezinning. Reeks geschriften over de verhouding van de kerk en het joodse volk 8e
jaargang, nr. 4), 3.
Brink, G. van den, Kooi, C. van der, Christelijke dogmatiek (Zoetermeer 2012), 315.
Stegeren-Keizer, H.L. van, ‘Kerk en Israël 1965 - 1995’, in: Stegeren-Keizer, H.L. van (e.a., eds),
Een kerk op zoek naar Israël (Kampen 1995), 198.
Ibid., 200.

ook dat men bang was de band tussen Oude- en Nieuwe Testament te verbreken. Na
1980 zou er echter snel een verschuiving opreden en zouden er nauwelijks
waarneembare verschillen zijn met theologen die zich binnen de Midden Orthodoxie
positioneerden.77
Gereformeerd Protestantisme
Anno 1950 kwam Israël nog nauwelijks voor in het belijden, laat staan dat er enige
positieve waardering zou zijn geweest voor de Joodse religie.
Anno 1980 had het Gereformeerd Protestantisme de theoloog Graafland als
belangrijkste spreekbuis. Hij constateerde in 1978 dat ‘men in de laatste jaren in de
kerk ertoe gekomen [is] om zich bezig te houden met het Oude Testament en met
Israël in het bijzonder’.78 In deze uitlating hoort men de dissertatie van Miskotte uit
1932 doorklinken. Tegelijkertijd is de uitlating typerend voor het werk van
Graafland: hij verbindt de noodzakelijke herwaardering van het Oude Testament
nadrukkelijk met de herwaardering voor Israël en haar plaats in Gods handelen.
Volgens Graafland moet de kerk kleur bekennen ten opzichte van Israël, zij wordt
hiertoe ‘min of meer gedwongen door wat sinds de Tweede Wereldoorlog met en
rondom Israël is gebeurd’.79 Graafland wijst met enige nadruk op het feit dat in de
klassieke, reformatorische belijdenisgeschriften Israël niet voorkomt. Als reden
geeft hij aan dat in de tijd dat de belijdenisgeschriften zijn ontstaan, Israël nog
‘buiten de horizon van het belijden der kerk’ lag.80 Graafland onderkent weliswaar
het belang van het Oude Testament en de plaats van Israël in Gods handelen, maar
dat wil ons inziens nog niet zeggen dat hij het Jodendom als weg naar God
onderkent.
Bevindelijke stroming
In bevindelijke kring vindt de opvatting dat het Jodendom als een zelfstandige weg
naar God beschouwd kan worden geen weerklank. Men is van mening dat Israël
‘dolende’ is. De theoloog en predikant G.H. Kersten (1882 – 1948) schrijft: ‘Israël
heeft als symbolisch volk (van Jehovah) afgedaan’.81 Het Jodendom wordt gezien als
een dwaalleer. Dit geldt zowel voor 1950 als voor 1980. De Bevindelijke stroming
binnen de CGK was dezelfde mening toegedaan, zij het dat zij haar mening
voorzichtiger formuleerde en met meer compassie voor de ‘oudere broer’.
Evangelische stromingen
Voor de Evangelische stromingen geldt een gedifferentieerd beeld. In het algemeen
kan gesteld worden dat men geen affiniteit heeft met het thema Jodendom als weg
naar God. Binnen de Evangelisch-Orthodoxe (deel)stroming is sinds 1980 enige
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Een gedenkwaardige datum is 7 april 1986. Op die datum kwam het tot een daadwerkelijke
ontmoeting tussen enkele leden van de synode van de GKN en enkele rabbijnen van het levende
Jodendom in Nederland.
Graafland, C., Het vaste verbond (Amsterdam 1978), 7.
Ibid., 7.
Deze opmerking komt ons merkwaardig voor aangezien er al in de 17e eeuw een groot aantal
theologen uit de Nadere Reformatie waren met een levendige belangtelling voor Israël, met name
Voetius (1589 - 1676) en Coccejus (1603 - 1669) en hun volgelingen. Zie: Campen, M. van, Gans
Israël, Voetiaanse en coccejaanse visies op joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw.
Zoetermeer, 2006. De opmerking is des te meer bijzonder daar Graafland is opgegroeid in kringen
van de Chistelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten.
Kersten, G.H., De gereformeerde dogmatiek (Utrecht 1947), 2 dln, 314.
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waardering te bespeuren, met name binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG). Achtergrond is dat de Bond al vele jaren deel uitmaakt van het ICI en
het OJEC en daardoor meer is aangesloten op de ‘mainstream’ die binnen de grote
kerkgenootschappen manifest is geworden. Ter illustratie daarvan kan genoemd
worden dat Handreiking uit de NHK, Israël, Volk, Land en Staat (1970) waarin onderkend wordt dat God een ‘eigen weg’ gaat met het Joodse volk, met instemming
binnen de Bond van VEG werd ontvangen.82
Anno 1980 heeft de Evangelisch-Charismatische stroming veel belangstelling voor
Joodse culturele (godsdienstige) gebruiken.83 Naar ons gevoelen is de belangstelling
voor Joodse gebruiken vooral gestoeld op de liefde voor het Joodse volk en daarnaast op de behoefte het Oude Testament (dat men als onvervreemdbaar onderdeel
ziet van de eigen christelijke religie) beter te verstaan. Jodendom als eigen weg naar
God ligt daarom buiten het gezichtsveld.
Vrijzinnige stroming
Het thema Jodendom als weg naar God ondervindt weinig weerklank bij de Vrijzinnige stroming. Wel is er in deze kring achting voor het Jodendom en haar heilige
boeken als bronnen van wijsheid. Christenen die de veronderstelde goddelijkheid en
exclusiviteit van Jezus Christus niet onderschrijven, zullen zich gemakkelijk kunnen
vinden in de wat meer afstandelijke waardering voor de Joodse levensprincipes.
Binnen de Vrijzinnige stroming zijn de standpunten rond 1950 en rond 1980 gelijk
luidend. In onderstaande tabel wordt de stand van zaken op de onderscheiden peildata summier samengevat:

Tabel II.4 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema Jodendom als
weg naar God
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Smit, P.A., Volk van God (Velp 2014), 22.
Zie bijvoorbeeld: Poll, E.W. van der, De feesten van Israël. Putten, 1997.

II.2.3 Schuldvragen
II.2.3.1 Schuldvraag Israël
Eeuwenlang heeft de zogenaamde bloedtekst (Matth. 27 vers 25: ‘Zijn bloed kome
over ons en onze kinderen’) de verhoudingen tussen kerk en synagoge ernstig belast.
De overheersende visie was dat de Joden in deze tekst een zelfvervloeking uitspreken. Na de vierde eeuw is in een dergelijke interpretatie een motief gevonden voor
anti-judaïsme en antisemitisme. Zelfs de verschrikkingen van de Sjoa worden met
deze tekst verklaard of zelfs ‘goedgepraat’.84 De hoogleraar, oud-voorzitter van het
OJEC en predikant dr. Simon Schoon (geb. 1944) stelt dat: ‘de gemeente is diepgaand
beïnvloed door een anti-joodse traditie en theologie’.85 De grote hervormers Maarten
Luther (1483 – 1546) en Johannes Calvijn (1509 – 1564) hebben beiden het hunne
bijgedragen aan de ‘catechese van de verguizing’. Schoon heeft een aantal publicaties uit de vooroorlogse jaren geanalyseerd en stelt met enige voorzichtigheid vast
dat hun volgelingen niet zelden in hetzelfde spoor liepen.86 Het exposé van dr. Hans
Jansen betreffende de christelijke beaming van de schuldvraag van Israël, overrompelt menig lezer.87
Vele uitleggers zijn van mening dat de tekst misbruikt is om Jodenhaat te legitimeren. Consensus is echter ook in de 21e eeuw niet bereikt. De meest ‘verlossende’
interpretatie van de tekst is wellicht dat de tekst het omgekeerde zegt van wat men er
altijd in heeft beluistert. ‘Het volk…..zou het verlossende bloed van Jezus hebben
afgesmeekt over zichzelf en over zijn nakomelingen’.88
Was het trouwens ook niet Jezus’ bede aan het kruis: ‘Vader, vergeef het hun, want
zij weten niet wat zij doen’(Matth. 23 vers 34).
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming
Wat betreft de situatie rond 1950 kan gesteld worden dat de Midden Orthodoxie en
de Confessionele stroming een grote rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van
de Kerkorde van 1951. Hierin werd gesproken van het ‘gesprek met Israël’ in plaats
van de term Jodenzending. Dit is op zich al voldoende aanwijzing dat men in
‘officiële kringen’ afstand genomen had van de schuldvraag Israël. Dit geldt niet
voor alle representanten uit deze stromingen. Dr. Willem ten Boom (1886 – 1946)
verantwoordelijk voor het sociaal-missionaire werk onder de Joden tot vlak na WO
II) waagt het, zelf warm pleitbezorger van de Joden, vlak voor WO II de schuldvraag
op te werpen: ‘waarom wordt Israël zo vervolgd en waarom duurt de ballingschap zo
lang?’ Hij stelt vervolgens dat ‘de fout’ allereerst bij het Jodendom gezocht moet
worden. De afwijzing van Jezus van Nazareth is de kern van het Joodse vraagstuk.
Doordat de Joden zich verbonden hebben met het liberalisme heeft het antisemitisme
84
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Er zijn evenwel ook (een kleine groep van) theologen die stellen dat het bloed waarover gesproken
wordt in Mattheüs 27 vers 25, niet om wraak roept, maar roept om verzoening. Deze uitleg werd
eveneens in de Vaticaanse verklaring van 1928 gebezigd bij gelegenheid van de opheffing van de
Amici Israël.
Schoon, S., Zijn bloed over ons en over onze kinderen (Kampen 1984), 4.
Ibid., 10. De prediker van de parakerkelijke organisatie Het Zoeklicht, Joh. de Heer (1866 - 1961)
wordt ‘met ere’ genoemd als iemand die een veel positiever visie had op het Joodse volk dan de
heersende theologische opinie.
Jansen, H., Christelijke Theologie na Auschwitz. ’s-Gravenhage, 1980 -1985. 2 dln.
Schoon, S., Zijn bloed over ons en over onze kinderen (Kampen 1984), 32.
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nagenoeg vrij spel gekregen volgens Ten Boom. Daarbij werd door hem het
antisemitisme niet alleen als straf gezien, maar ook als ‘opvoedingsmiddel’ in de
hand van God.89 Ofschoon Ten Boom zich grote persoonlijke offers getroost heeft
om de Joden te bereiken met zijn (christelijke) boodschap en in velerlei persoonlijke
noden heeft voorzien, heeft hij zich niet van de schuldvraag Israël kunnen
distantiëren.
In de 50er jaren heeft ook Berkhof de schuldvraag Israël (nog) niet geheel
verbannen; zijn visie is evenwel dat deze schuld tijdelijk van aard is. Dr. A.H. Drost
(geb. 1960) karakteriseert de mening van Berkhof als volgt: ‘De prediking van
Israëls gericht is een centraal stuk in Jezus’ laatste onderricht (Matth. 23 vers 34,
Matth. 24, Lucas 21). Maar, hoe vreselijk dit alles ook is, er is geen twijfel aan, dat
het tijdelijk is’.90 Berkhof gaat zelfs zo ver dat hij de verwoesting van Jeruzalem en
de verbreiding van het Evangelie naar de heidenen, toerekent aan de verwerping van
Jezus door de Joden.91
Anno 1980 krijgt het thema schuldvraag Israël minder aandacht. Opmerkelijk is
wellicht nog dat de schuldvraag veralgemeniseerd wordt en niet alleen op Israël
betrokken wordt. In zijn standaardwerk vermeldt Berkhof in 1973: ‘In zijn verantwoordelijke leiders heeft Israël de brenger van zijn heilstijd afgewezen en overgeleverd aan de doodstraf’. Waarom heeft Israël niet verstaan ‘wat tot zijn vrede dient’?
Niet omdat het anders of verblinder zou zijn dan andere volkeren; integendeel, Israël
handelt plaatsvervangend voor heel de mensheid’.92 In de 7e druk (1993) verwoordt
Berkhof zijn visie als volgt: ‘De representanten van Israël die Jezus verwerpen, zijn
tegelijk representanten van heel de mensenwereld. Wie dus de Joden verwijt Jezus te
hebben laten kruisigen, beseft nog niet wat toen en daar werkelijk is gebeurd’.93
Neo-Calvinisme
Situatie anno 1950. Ten aanzien van de vraag betreffende de historische, collectieve
schuld, heeft de Neo-Calvinistische stroming, tot aan het einde van de oorlog de
stelling verdedigd dat het Joodse volk (mede)schuldig was aan het onheil dat haar
overkwam. Dit verklaart het feit dat men in WO II lange tijd geaarzeld heeft om de
Joden de helpende hand te bieden; de overtuiging was immers dat de Joden zelf
(mede)verantwoordelijkheid droegen voor hun handelen en ‘gepaste’ acties hadden
kunnen ondernemen om hun vervolging te voorkomen, door christen te worden. Aan
het einde van de oorlog ‘waren duizenden gereformeerden ervan overtuigd geraakt,
89
90
91

92
93

48

Bastiaanse, J.F.L., De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en
Israël 1925 - 1965 (Zoetermeer 1995), 2 dln, 107.
Drost A.H., Is God veranderd? Een onderzoek naar de relatie God - Israël in de theologie van
K.H. Miskotte, A.A. van Ruler en H. Berkhof (Zoetermeer 2007), 239. Betreft een bijdrage van
Berkhof in: Wending 4, 1949-1950, De Messias Jezus, Israël en de Kerk.
Berkhof, H., Christus de zin der geschiedenis (Nijkerk 1966), 69; stelt: ‘Omdat Israël zijn Messias
verwerpt wordt Jeruzalem verwoest en gaat het Evangelie langs Israël heen de gehele wereld in’.
Volgens Berkhof gaat het daarbij om een tijdelijk gebeuren. Een soortgelijke gedachte treft men
aan bij Eusebius van Caesarea die de val van de tempel overigens als definitieve goddelijke
veroordeling van het Jodendom duidde. NB de uitgave van Berkhof uit 1966 betreft de 5e druk van
een werk dat oorspronkelijk stamt uit 1958 en dat getuige het voorwoord, sinds de eerste uitgave
‘slechts enige wijziging en aanvulling’ onderging.
Berkhof, H., Christelijk geloof (Nijkerk 1973), 1e druk. [1993, 7e druk], 269.
Ibid., 253.

dat verzet tegen de Jodenvervolging een door God opgelegde morele plicht was’.94
Volgens dr. Geert J. van Klinken (geb. 1960) ‘probeerden de meeste gereformeerden
[CvH: direct na WOII] om het onvoorstelbare te duiden aan de hand van de bekende
denkkaders’.95 ‘De bestraffing [CvH: bedoeld is de ramp van de Sjoa] had het heil
van de Joden op het oog gehad: de Heere kastijdt het volk juist, omdat Hij het lief
heeft’.96
Rond 1980 is het thema schuldvraag Israël uit de Neo-Calvinistische belangstelling
verdwenen. Er was een omgekeerde beweging op gang gekomen. ‘De Generale
Synode van de Gereformeerde Kerken gaf er in 1979 blijk van, dat zij zich bewust is
geworden van de grote schuld die de kerk in de loop der eeuwen op zich heeft geladen door haar houding tegenover het joodse volk’.97 Melding moet nog gemaakt
worden van een ernstig incident rondom de persoon van ds. Ben Wentsel (geb.
1929), schrijver van een zevendelige dogmatiek. Het gaat concreet om uitspraken
gedaan door Wentsel in 1985 tijdens een conferentie van de Reformatorische Studentenvereniging CSFR In een verslag van die bijeenkomst98 is vermeld dat Wentsel
stelde ‘dat de geschiedenis van Israël laat zien, dat het gestraft wordt voor haar zonden in de holocaust’. En verder: ‘uit de geschiedenis is volgens ds. Wentsel te lezen
dat God alle zonden bestraft, niet altijd met een pedagogische reden maar ook als
een executie. Dat is te zien in de zondvloed, dat is te zien in de dood van Ananias en
Saffira en dat blijkt ook uit de vernietiging van de joden in de concentratiekampen.
God straft het volk Israël door zijn vijanden, de Hitlertroepen. (...) Daar hou ik aan
vast’. Het Deputaatschap voor Kerk en Israël van de Gereformeerde Kerken in Nederland riepen ds. Wentsel tot de orde, omdat hij ‘met zijn uitlatingen grote schade
had berokkend aan de joods-christelijke betrekkingen’.99
Gereformeerd Protestantisme
Anno 1950 redeneerde men binnen het Gereformeerd Protestantisme veelal in de
traditie van de Nadere Reformatie, inhoudende: de Joden zijn schuldig aan de
verwerping van Jezus Christus, maar wij zijn ook daarin broeders en zusters (i.c.
mede-schuldigen).100 Christenen zijn vrijgepleit vanwege hun geloof in Jezus
Christus als Verlosser; dit kan van de Joden niet gezegd worden. Dit betekent
concreet dat hetgeen de Joden overkomt, aan hen zelf te wijten is. ‘Hebben zij het
bloed van Christus niet afgeroepen over zichzelf en over hun kinderen?’101
94
95
96
97
98
99

100
101

Klinken, G. J. van, Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom,
1896 - 1970. Kampen, 1996 (diss.), 404.
Ibid., 413.
Ibid., 414. Van Klinken refereert aan uitlatingen van Jac. van Nes (1886 - 1949), secretaris van de
Hervormde Raad voor Kerk en Israël.
Deputaatschap voor Kerk en Israël van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Joodse vragen!...
Christelijke Antwoorden? Een poging tot gesprek (Leusden 1987), 42.
Dagblad Het Binnenhof d.d. 5 juli 1985.
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Campen, M. van, Gans Israël, Voetiaanse en coccejaanse visies op joden gedurende de
zeventiende en achttiende eeuw (Zoetermeer 2006), 265.
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Anno 1980 werd binnen het Gereformeerd Protestantisme evenwel nauwelijks nog
aandacht besteed aan de schuldvraag.
Bevindelijke stroming
De theoloog Kersten was, als gezaghebbend representant van GG, een verdediger van
de stelling dat Israël als collectiviteit schuld droeg aan de dood van Jezus Christus.102
De Bevindelijke stroming manifesteert zich echter ook binnen de CGK. Binnen dat
kerkverband heeft men de schuldvraag veelal met groter terughoudendheid benaderd
door de trouw van God aan Zijn volk te benadrukken. De achterliggende reden is
wellicht dat binnen de CGK van oudsher veel sympathie is geweest voor de
gedachten van de Reveilbeweging. De situatie op beide peilmomenten is
gelijkluidend.
Evangelische stromingen
Anno 1950 was men in Evangelisch-Orthodoxe kringen veelal van mening dat er
sprake van was een zekere mate van schuld van de Joden; in ieder geval meende
men dat er een verband bestond tussen de ellende die de Joden overkwam en hun
betrokkenheid bij het lijden en sterven van Jezus Christus.103 In dit kader dient
opgemerkt te worden dat de VEG in de 30er jaren nauwe banden onderhielden met de
Elimzending (Nederlandse Vereniging voor Israël, gelieerd aan de Hervormde Raad
voor Kerk en Israël). Zendelingen van Elim, veelal van Joodse huize, werden binnen
de VEG beroepen.
Alter M.J. Rottenberg (1888 – 1942) was als zendingswerker verbonden aan Elim.104
Een van zijn dopelingen en opvolger, Israël (Srul) P. Tabaksblatt (1902 – 1992)
studeerde aan de Theologische School van de Bond van VEG De opvattingen van
Rottenberg werden derhalve mede gevoed door de gedachtenvorming binnen de
VEG, al heeft zijn Joodse achtergrond eveneens grote invloed gehad op zijn
theologische overtuigingen. Des te opmerkelijker is het als Rottenberg stelt,
sprekende over de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing van het Joodse
volk: ‘Al zijn ellende heeft Israël zich zelf op den hals gehaald en al zijn rampen
heeft hij verdiend…. Toen hij den gezegenden des Vaders, den Zoon, zijn eigen
Messias en diens Evangelie verwierp, toen heeft God hem verstrooid’.105 De
schuldvraag is hiermee expliciet gesteld en beantwoord.
Anno 1980 is deze visie binnen de Evangelisch-Orthodoxe kringen verlaten. De VEG
zoekt in de jaren 70 (opnieuw) contact met de Hervormde Raad voor kerk en Israel.106 Vanaf die tijd lopen de opvattingen van de VEG nagenoeg parallel met die van
de NHK. Het thema schuldvraag is daarmee van de agenda verdwenen.
De Baptisten kunnen ook tot de Evangelisch-Orthodoxe stroming gerekend worden.
Net als de VEG kennen zij een congregationalistisch verband zonder centraal

102
103
104
105
106

50

Kersten, G.H., De gereformeerde dogmatiek (Utrecht 1947), 2 dln, 315 - 316 waar gesproken
wordt over ‘het vleeschelijk Israël [dat] het bloed van Christus over zich en zijn kinderen heeft
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Louwerse, A.C., Totdat Hij komt (Culemborg 2003), 130.
Bastiaanse, J.F.L., De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en
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Smit, P.A., Volk van God (Velp 2014), 23.

leergezag. Het ‘gezamenlijk spreken’ is nagenoeg afwezig. Naar ons gevoelen is het
verschil met de VEG verwaarloosbaar klein.
De Evangelisch-Charismatische stroming is pas manifest vanaf 1980.
Organisatorische verbanden waren, zeker in de jaren 80, niet aanwezig of zwak
ontwikkeld. Enig houvast kan gevonden worden in de mening van een gerespecteerd
auteur in evangelische kringen (met enige nadruk op de Eschatologische stroming,
door ons gekarakteriseerd als onderdeel van de Evangelisch-Charismatische
stroming), prof.dr. Willem Ouweneel (geb. 1944). In zijn boek Het Jobslijden van
Israël, distantieert hij zich van de schuldvraag.107 Niet geheel duidelijk wordt hoe
anno 1980 over deze vraag gedacht werd. Wij denken dat de schuldvraag te dien
tijde niet altijd werd geseponeerd.
Vrijzinnige stroming
De Vrijzinnige stroming heeft zich nooit actief bezig gehouden met de mogelijke
schuldvraag van Israël.
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de standpunten van de diverse
stromingen op beide peilmomenten:

Tabel II.5 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema schuldvraag
Israël
Excurs: Schuldvraag met betrekking tot de christelijke kerk.
Sprekende over de schuld van Israël (betreffende de afwijzing van Jezus Christus), komt een heel andere schuldvraag naar voren, namelijk de vraag naar de
schuld van de kerk betreffende een mogelijke connectie tussen haar theologie
en de Sjoa. Zie in dit kader ook hetgeen hierover opgemerkt wordt in de paragraaf die handelt over antisemitisme.
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Ouweneel, W.J., Het Jobs lijden van Israël (Vaassen 2000), 261. ‘Nergens in het Nieuwe
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De mogelijke schuld van de christelijke kerk en haar theologie met betrekking
tot het Joodse lijden en met name de verschrikkingen van de Sjoa, loopt via
het anti-judaïsme; immers hoe sterker men van mening is dat de Joodse
religie een dwaalleer is en dat de Joden schuld treft vanwege ‘de moord’ op
Jezus Christus, hoe groter het gevaar is dat een klimaat geschapen wordt
waarin de (voorbereidingen tot) de Sjoa konden gedijen. Al was het
antisemitisme met name economisch en etnisch van aard, religieuze
overtuigingen zullen mede hebben bijgedragen tot een sfeer waarin het
antisemitisme kon gedijen; als zodanig is anti-judaïsme voorwaardescheppend van karakter. In feite gaat het hier om twee samenhangende
vraagstukken: in hoeverre is het Nieuwe Testament anti-judaïstisch van aard
en min of meer los daarvan: in hoeverre is de uitleg van het Nieuwe
Testament anti-judaïstisch van aard en wel op een zodanige wijze dat hiermee
een klimaat geschapen wordt dat kan leiden tot de Sjoa?
In de jaren 80 van de vorige eeuw komt in brede kring het inzicht op dat
christelijke theologie en Sjoa met elkaar verbonden zijn. De meeste
verdedigers van dit standpunt zijn onder buitenlandse theologen te vinden. In
Nederland is het (standaard) werk van Hans Jansen Christelijke theologie na
Auschwitz (1981, 1985) bekend geworden. Jansen is van mening dat beide
vragen bevestigend beantwoord moeten worden. Met betrekking tot de eerste
vraag (het al dan anti-judaïstische karakter van het Nieuwe Testament) is het
merendeel van de theologen evenwel van mening dat deze vraag ontkennend
beantwoord moet worden. Zij voeren als motivering daartoe aan dat de
bedoelde anti-judaïstische passages betrekking hebben op een intern-joodse
polemiek tussen verschillende Joodse groeperingen (hiervoor is volgens hen
ook bevestiging te vinden in de zogeheten Dode Zee rollen uit Qumran). Zo
gezien hebben de bedoelde passages niet het karakter van een categorische
veroordeling van de collectiviteit van het Jodendom door ‘stemmen van
buitenaf’.
Verder dient bedacht te worden dat het christendom in de eerste eeuwen
doorgaans een minderheid vormde zonder politieke macht. Anti-joodse
passages waren doorgaans bestemd voor christenen die de synagoge
bezochten en niet voor Joden. Theologisch gezien past het de ‘heidenvolken’
niet om deze interne polemiek te gebruiken om het falen van het gehele
Joodse volk te adstrueren. Daarmee kan echter wel de uitleg van het Nieuwe
Testament anti-judaïstisch van aard zijn.
De tweede vraag luidt: in hoeverre is men zich bewust van de mogelijke
relatie tussen de wijze waarop de Bijbel uitgelegd en geïnterpreteerd wordt en
het ontstaan van een voedingsbodem voor de Sjoa? Vervolgens, in hoeverre is
men bereid een vorm van (mede) verantwoordelijkheid voor de Sjoa te
aanvaarden? Ons zijn geen schriftelijke uitingen van protestantse zijde bekend
waaruit zou blijken dat de wijze van Schriftuitleg zou kunnen leiden tot
religieus geïnspireerd antisemitisme. Van officiële kerkelijke zijde werden er
tot midden jaren 70 geen officiële verklaringen afgegeven waaruit enig
verantwoordelijkheidsbesef van de kerk en haar theologie zou blijken. In het
voorjaar van 1979 werd de kerk gealarmeerd door een Tros-TV uitzending,
Holocaust genaamd. Tot in de synodevergadering kwamen de signalen vanuit
het grondvlak binnen. Dit leidde tot de brochure Gemeente na Auschwitz.
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II.2.3.2 Dolend Israël
Is Israël van de weg ten leven afgeweken toen zij in haar eigen zoon Jezus van
Nazareth niet de beloofde Messias herkende? Deze vraag is in de afgelopen eeuwen
bijna altijd positief beantwoord door de christelijke theologie. In dat verband is de
uitdrukking in gebruik geraakt: Israël is dolend. Het thema dolend Israël is een
thema dat de relatie christendom – Israël tot vlak na WO II beheerst heeft.108
De term ‘dolend’ is afgeleid van Hosea 7 vers 13. Daar wordt gesproken over Israël
dat dolende is onder de volken; volgens veel uitleggers een verwijzing naar de
diaspora die sinds het jaar 70 na Christus is ingezet. De Ahasverus legende (die het
beeld verkondigde van de ‘dolende’ Jood, zonder land, zonder geloof, zonder rust en
zonder hoop) ‘drukte zowel de onverwoestbaarheid van het joodse volk uit, als het
ongeluk van de joden zolang zij Christus bleven verwerpen.109 De belangrijkste
duiding van het begrip ‘dolend’ is derhalve dat de Joden volgens vele christenen van
God vervreemd zijn toen ze Jezus van Nazareth niet (h)erkenden als Messias. Zo
gezien is er een nauwe band tussen het thema dolend Israël en Jodenzending. De
ambitie daarbij is om Joden te overtuigen door de Schrift uit te leggen, met name de
boeken van de profeten. In de christelijke visie zijn het immers de profeten die al
lang voor het optreden van Jezus Christus, van Hem als de komende Messias
getuigd hebben. Bijzonder in dat verband is de uitspraak van ds. Tabaksblatt (van
Joodse huize en zendeling bij de Elimzending) die teruggrijpt op de Tenach en stelt:
‘Ik heb Hem [CvH: Jezus Christus] op haast elke bladzijde gevonden’.110
Het antwoord op de vraag: ‘is Israël dolend?’ hangt ook sterk samen met de visie die
men heeft op het thema exclusiviteit van Jezus Christus. Is persoonlijke overgave
aan Jezus Christus een absolute en noodzakelijke voorwaarde voor persoonlijke
redding of houdt men rekening met de zogenaamde Twee-Wegenleer van
Rosenzweig (1886 – 1929).111
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming
Anno 1950 was er in kringen van de Midden Orthodoxie en de Confessionele
stroming al de nodige bekendheid met de ideeën van Miskotte. Hij kan gekenschetst
worden als een Barthiaan. Concreet betekende dit dat hij Barth op veel punten
volgde onder meer met betrekking tot de visie dat er voor heidenen en Joden een
eigen plaats is in de heilsgeschiedenis en het toekomstig heilshandelen van God.112
Dit opent de deur tot de gedachte dat Israël niet dolend is in de orthodox-christelijke
betekenis, maar haar eigen weg gaat, niet buiten Jezus Christus om, maar (deels)
onttrokken aan het gezichtsveld van de heiden-christenen.
In de jaren 80 van de vorige eeuw was de situatie ten aanzien van het thema dolend
Israël sterk veranderd. Binnen de Midden Orthodoxie werd Israël als partner gezien
en (bijgevolg) niet als zendingsobject (behorende bij de visie ‘Israël is dolend’).
108

109
110
111
112

De figuur van Ahasverus is ook de hoofdpersoon in een toneelstuk van Joodse schrijver Herman
Heijermans. Klinken, G.J. van, Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het
Jodendom, 1896 - 1970 (Kampen, 1996) (diss.), 316, stelt: ‘Voor Heijermans was de wandelende
jood de representant van de vrijheid, die zich door alle moeilijkheden heen een weg baande naar
het licht’.
Klinken, G.J. van, Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom,
1896 - 1970 (Kampen 1996), (diss.), 318.
Gerssen, S., Grensverkeer tussen kerk en Israël (ʼs-Gravenhage 1986), 61.
Rosenzweig, F., Der Stern der Erlösung. Frankfurt, 1921.
Volledigheidshalve merken wij op dat ‘een eigen plaats’ voor Jodendom en christendom in Gods
heilsweg, niet verward moet worden met de zogenaamde ‘Twee-Wegenleer’.
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Anno 1980 werd het thema dolend Israël in de litteratuur die verwant is met de
Midden Orthodoxie en de Confessionele stroming, niet meer gevonden.
Neo-Calvinisme
Direct na WO II was men binnen de Neo-Calvinistische stroming nog steeds
overtuigd van de stelling: ‘Israël is dolend’. Hiermee samenhangend had men de
Jodenzending hoog in het vaandel, als het antwoord op de dolende status waarin
Israël (naar de opvatting van de representanten van de Neo-Calvinistische stroming)
verkeerde. Jodenzending was geboden vanwege de tragische staat van het Joodse
volk, zo meende men.
Anno 1980 is de visie ‘Israël is dolend’ uit de belangstelling verdwenen en feitelijk
verlaten.113
Gereformeerd Protestantisme
In de jaren 50 volgde men in kringen van het Gereformeerd Protestantisme
onverkort de ‘gereformeerde’ (reformatorische) lijn inhoudende dat er buiten Jezus
Christus om geen redding mogelijk is. Bijgevolg was Israël dolend, omdat het de
exclusiviteit van Jezus Christus ontkende.
Anno 1980 was het Bezinningscomité Israël al twee jaar actief binnen de
gereformeerde gezindte. Wat betreft de theologische positiebepaling werd duidelijk
afstand genomen van de Twee-Wegenleer: de exclusiviteit van Jezus Christus werd
daardoor gehandhaafd, waarmee de dolende status van Israël bevestigd werd.114
Bevindelijke stroming
Voor de Bevindelijke stroming is er geen twijfel: ‘niemand komt tot de Vader dan
door Mij’ is een uitspraak van Jezus (Joh. 14 vers 6) die niets aan duidelijkheid te
wensen overlaat. Hiermee is de exclusiviteit van Jezus Christus als enig Middelaar
tussen God en mensen eenduidig bepaald. Als Israël dit niet erkent en haar eigen
zoon niet herkent, is zij dolend. Deze visie heeft binnen de Bevindelijke stroming
haar geldigheid behouden tijdens de beide peilmomenten. Er is met betrekking tot
dit thema geen verschil tussen de Bevindelijke stroming binnen de GG en de
Bevindelijke stroming binnen de CGK.
Evangelische stromingen
Anno 1950 was het binnen de Evangelisch-Orthodoxe richting ondenkbaar dat er
aan de exclusiviteit van Jezus Christus en aan de unieke en universele betekenis van
zijn missie getwijfeld zou worden. Bijgevolg was Israël dolend. Rond 1980 was de
overtuiging dat Israël was afgeweken van de weg ten leven, in grote delen van de
Evangelisch-Orthodoxe stroming op de achtergrond geraakt.115 Binnen de
113
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Belangrijke bevestiging van deze verandering is wellicht de ontmoeting met het levende Jodendom
op 7 april 1986.
Vreekamp, H., Zonder Israël niet volgroeid: visie op de verhouding tussen kerk en joodse volk van
hervormde zijde (Kampen 1988), 74 - 75.
Smit, P.A., Volk van God (Velp 2014), 10. Zending stond binnen de Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten sinds 1933 hoog in het vaandel. Hiervoor was een speciale Commissie Zending onder
Israël (COZI) werkzaam. In de jaren 80 werd gekozen voor een naamsverandering: Kommissie
Dienst aan Israël (KODI), passend bij de (veranderde) visie dat de kerk het Joodse volk nodig heeft
als gesprekspartner, niet om zending te bedrijven.

Evangelisch-Charismatische stroming bleef men veelal van mening dat Israël
dolende was, getuige de vele zendingsinitiatieven in deze kring.
Vrijzinnige stroming
Binnen de Vrijzinnige stroming is er nooit sprake geweest van een visie waarin
Israël als ‘dolend’ beschouwd werd. Dit hangt samen met het feit dat er binnen deze
stroming geen bijzondere plaats van Israël onderkend wordt; Israël verschilt niet van
enige andere groep en is uit dien hoofde niet specifiek als ‘dolend’ te bestempelen.
Bovendien: het begrip dolend krijgt alleen maar inhoud en reliëf als ‘de enig juiste
weg’ eenduidig bekend is. Een visie op ‘de enig juiste weg’ is vreemd aan de
Vrijzinnige stroming. In onderstaande tabel zijn de visies op het thema dolend Israël
voor de onderscheiden stromingen op de beide peilmomenten weergegeven:

Tabel II.6 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema dolend Israël
II.2.3.3 Exclusiviteit van Jezus Christus
Het thema exclusiviteit van Jezus Christus is niet alleen verwant aan het vorige
thema dolend Israël, maar evenzeer aan het hierna volgende thema anti-judaïsme.
Niet zelden zal men bij bepaalde kerkgenootschappen of richtingen een sterke
samenhang tussen deze thema’s aantreffen. Dat wil zeggen: als men de exclusiviteit
van Jezus Christus ondersteunt, zal dit vaak gepaard gaan met enige vorm van antijudaïsme en veelal ook met de overtuiging dat Israël dolend is. Maar ook het
omgekeerde is het geval. In Hoofdstuk V zullen wij op deze mogelijke samenhang
terug komen.
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming
Hoewel er in de Midden Orthodoxie en de Confessionele stroming eigenlijk
geen Jodenzending werd gevonden, was men anno 1950 toch van mening dat
redding alleen mogelijk was door geloof in Jezus Christus. Anno 1980 werd
meer en meer begrip gevonden voor andere visies; zelfs werd de Twee55

Wegenleer van Rosenzweig bespreekbaar.116 De gedachte dat God een andere
weg met Israël gaat, buiten Jezus Christus om, was volgens de meer orthodoxe
stromingen impliciet inbegrepen in de zogenaamde Handreiking van de
Hervormde Kerk, Israël, Volk, Land en Staat uit 1970.117
Neo-Calvinisme
Anno 1950 heeft het Neo-Calvinisme zich op het standpunt gesteld dat Israël dolend
is omdat zij de exclusiviteit van Jezus Christus niet erkent (onderkent). Frequent
spreekt men over de consequenties die de Joden over zichzelf (zouden) hebben
afgroepen. In woorden van ds. B.A. Bos (1901 – 1977) gaat het om ‘de vloek die dit
volk, bij de verwerping van den Christus, over zich zelf heeft ingeroepen’.118
Anno 1980 was het denken rondom het thema exclusiviteit van Jezus Christus
veranderd, namelijk voor zover het de Joden betrof. De gedachtenvorming over dit
onderwerp begon toen C.B. Bavinck (geb. 1907), voormalig Israël predikant van de
GKN, in 1968 de vraag rondom de (exclusieve) betekenis van Jezus Christus aan de
orde stelde. De traditionele gereformeerde theologie stelt dat een bewust ervaren
(persoonlijk) geloof in Jezus Christus een voorwaarde is voor persoonlijke,
eeuwigdurende zaligheid. Bavinck kon zich echter niet voorstellen dat dit zou
inhouden dat gelovige Joden, die zich tijdens de Sjoa geheel en al aan de God van
Israël hadden toevertrouwd, voor de eeuwigheid verloren zouden zijn. Bavinck was
van mening dat in dergelijke gevallen niet tevergeefs een beroep op de genade van
God kon worden gedaan. ‘Wel bleef deze genade voor de christen Bavinck gegrond
in het offer van Jezus Christus’.119 Van Klinken stelt ‘het denken van
gereformeerden over joden veranderde tussen 1948 en 1968 haast tot onherkenbaar
wordens toe’.120 De effecten hiervan waren rond 1980 volop manifest.
Tijdens de synode van de GKN in 1986, werd aan de rabbijnen Rodrigues Pereira en
Van Voolen commentaar gevraagd op het eerder geschreven rapport ‘Kerk en Israël
horen bijEen’(1984). Onderdeel van hun commentaar had betrekking op de
rol/betekenis van Jezus Christus. Rabbijn Van Voolen stelt de vraag:
‘In hoeverre is de kerk bereid zich neer te leggen bij het feit dat Jezus, hoewel hij te
midden van het joodse volk heeft geleefd en is gestorven, uitsluitend voor de kerk
een rol speelt en niet voor de joden – niet als leraar, niet als rabbijn en niet als
profeet ?’.121
Een positief antwoord op een dergelijke vraag betekent dat de kerk de exclusiviteit
van Jezus Christus de facto opgeeft. Waarschijnlijk is de prijs van een volmondige
instemming voor nagenoeg alle stromingen te groot. Alleen de Vrijzinnige stroming
zal waarschijnlijk een positief antwoord gegeven hebben, zonder vormen van
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128 - 148.
Smit, P.A., Volk van God (Velp 2014), 22.
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Ibid., 593.
Ibid., 593.
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voorbehoud, simpelweg omdat men binnen deze stroming van oudsher zelf al moeite
heeft met de exclusiviteit van Jezus Christus.
Gereformeerd Protestantisme
Anno 1950 waren de vertegenwoordigers van het Gereformeerd Protestantisme
onverkort van de exclusiviteit van Jezus Christus overtuigd.
Anno 1980 was men deze mening nog steeds toegedaan, maar tegelijkertijd was er
meer begrip ontstaan en had men zicht gekregen op de weg die de Joden gaan.
Begrip voor (elementen van) de zogenaamde Twee-Wegenleer zal men bij de
gezaghebbende auteurs binnen het Gereformeerd Protestantisme van die dagen
evenwel niet vinden.122
Bevindelijke stroming
Binnen de Bevindelijke stroming houdt men onverkort vast aan de exclusiviteit van
Jezus Christus, conform het al eerder geciteerde Evangeliewoord: ‘Niemand komt
tot de Vader dan door mij’ (Joh. 14 vers 6).Voor de Twee-Wegenleer is daarom
geen plaats. De geestelijke vader van deze leer, Rosenzweig is overigens van
mening dat de christen deze tekst uit het evangelie van Johannes moet beamen. De
Joden zijn in de gedachtengang van Rosenzweig echter ‘al bij de Vader’. Volgens
Rosenzweig is daarom voor de Joden de intermediaire rol van Jezus Christus niet
van toepassing.
Evangelische stromingen
Evangelische christenen hebben over het algemeen wat betreft exclusiviteit van
Jezus Christus, een standpunt dat vrijwel overeenkomt met de standpunten die in de
Bevindelijke stroming gevonden worden. Wellicht dat er enige extra ruimte is voor
de Twee-Wegenleer. Deze ruimte, zo die aanwezig is, zal voornamelijk gevonden
worden bij de Evangelisch-Orthodoxe groeperingen. Een aanwijzing dat een
dergelijke ruimte bestaat, wordt gevonden in het feit dat binnen de VEG de
genoemde Handreiking uit 1970 met instemming werd begroet.123 De standpunten
van elk van de beide Evangelische stromingen zijn op de onderscheiden
peilmomenten niet veranderd.
Vrijzinnige stroming
Binnen de Vrijzinnige stroming is geen affiniteit met het thema exclusiviteit van
Jezus Christus.
In de volgende tabel volgt een overzicht van de standpunten op de onderscheiden
peilmomenten:
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Tabel II.7 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema exclusiviteit
Jezus Christus
II.2.3.4 (Kritische) houding tegenover de Joodse religie: anti-judaïsme
Anti-judaïsme is de theologische opvatting dat de Joodse godsdienst als dwaalleer of
zelfs als verwerpelijke leer beschouwd moet worden. Zo gezien zullen meerdere
godsdiensten anti-judaïstische elementen bevatten. Dit gold respectievelijk geldt ook
voor het overgrote deel van het christendom. Tot enige tijd na WO II waren bijna alle
stromingen binnen het Nederlandse protestantisme van mening dat het Jodendom
een achterhaalde godsdienst was. Dit verklaart ook de ambitie tot zending onder de
Joden. Uitzonderingen waren eenzame stemmen binnen de Midden Orthodoxie
(Miskotte) en binnen de Vrijzinnige stroming, met name de doopsgezinde predikant
Frits Kuiper.
Het thema anti-judaïsme is sterk verbonden met het thema Jodendom als weg naar
God. Immers: indien men het Jodendom als (volwaardig) alternatief ziet van het
christendom, kan nauwelijks van anti-judaïsme gesproken worden.
In het Nieuwe Testament zijn enkele tientallen teksten aan te wijzen die antijudaïstisch geïnterpreteerd kunnen worden. Deze teksten zijn vooral te vinden in de
Evangeliën en wel in teksten waarin Jezus zijn volksgenoten berispt. Hier rijst de
vraag of christenen ‘uit de heidenen’ zich zomaar in deze dialoog mogen mengen of
zelfs een oordeel over de tekst en de context daarvan binnen het Jodendom zouden
mogen hebben. Andere vindplaatsen zijn de brieven van Paulus. Ook hij is een Jood
die veelal spreekt over ‘zijn eigen vlees en bloed’. Voorstanders van een nieuwe
verhouding tot het Jodendom zijn van mening dat de uitlatingen van Paulus, wil men
aan hem recht doen, in een breder kader geplaatst moeten worden, een kader waarin
hij mag verkondigen: ‘gans Israël zal behouden worden’.124 Dit wordt in de
‘theologie van Paulus’ realiteit als de verblinding van Israël is opgeheven.
124
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Jansen, H., Christelijke Theologie na Auschwitz. ’s-Gravenhage, 1980-1985. 2 dln. In Deel 2 wordt
uitvoerig ingegaan op anti-judaïstisch teksten. Jansen meent dat gesproken moet worden van
antisemitische teksten. De theoloog Tomson geldt als representant van hen die een leeswijze van

Midden Orthodoxie en Confessionele stroming
Dankzij de invloed van de publicatie van Miskotte in de 30er jaren, kon anno 1950
van een zekere herwaardering van het Jodendom gesproken worden, zij het
voornamelijk beperkt tot de theologen binnen de kerk en beperkt tot Midden
Orthodoxie en de Confessionele stroming. Ten Boom bleef in zijn reacties op
Miskotte de traditionele apologetische theologie aanhangen. Miskotte stelde in feite
de vraag: welke antwoorden heeft de kerk op de vragen van de synagoge? Een
dergelijke omkering der zaken was Ten Boom volkomen vreemd.125 Ten Boom’s
hier en daar anti-judaïstische oriëntatie hingen ook samen met zijn werk als
zendeling: hij moest het Jodendom wel als gebrekkig voorstellen om zijn
zendingsarbeid te ondersteunen. In de jaren 70 treedt binnen de Midden Orthodoxie
en de Confessionele stroming Hendrik Berkhof op de voorgrond. Berkhof lijkt
persoonlijk een ontwikkeling te hebben doorgemaakt met als resultaat dat hij de
Twee-Wegenleer niet geheel uitsluit als hij stelt: ‘de verschijning van Christus
[heeft] juist tegen de bedoeling in geleid tot twee gestalten en twee wegen van het
volk Gods. De eerste gestalte, Israël, zet de oude verbondsdialektiek voort en wacht
op haar verlossing, alsof Jezus Christus in dit opzicht geen wending had betekend.
De tweede gestalte, de kerk, waarin als teken van hoop een ‘rest’ uit Israël nooit
ontbroken heeft, gaat uit van het nieuwe verbond, het volbrachte heilswerk en
beleeft de werking van de Geest wereldwijd onder de volkeren. Wie op de ene weg
zijn kunnen hen die op de andere weg zijn niet begrijpen; en omgekeerd’.126 Berkhof
stelt verder dat Israël zelf tot het aanbreken van de voleinding ‘zijn eigen gestalte als
apart volk met een apart land en een aparte weg van gericht en genade, dus ook met
aparte toekomstbeloften’ behoudt.127 Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke visie
nagenoeg elke vorm van anti-judaïsme uitsluit.
Neo-Calvinistische stroming
Anno 1950 werd de Joodse godsdienst als een dwaalleer beschouwd door de NeoCalvinistische stroming. Als gevolg hiervan werd veelal een sterk anti-judaïstische
houding aangenomen. Anno 1980 was dit min of meer in een neutrale of soms zelfs
positieve bejegening van de Joodse religie veranderd.128
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Drost A.H., Is God veranderd? Een onderzoek naar de relatie God - Israël in de theologie van
K.H. Miskotte, A.A. van Ruler en H. Berkhof (Zoetermeer 2007), 255, merkt evenwel op dat
Berkhof toch ten diepste niet voor de Twee-Wegenleer kiest aangezien Berkhof de bekering van
Israël tot Jezus verwacht. Dorst stelt: ‘Veeleer is het beeld dat hij schetst, dat God in de loop der
geschiedenis gelijktijdig op twee plaatsen werkzaam is: onder de volkeren en met Israël. Pas met of
rond de voleinding komen Israël en de volkeren tot elkaar, zo is het beeld dat Berkhof schetst’. Zie
ook Berkhof, H., Christelijk geloof (Nijkerk 1973), 1e druk. [1993, 7e druk], 261.
Men kan hierbij denken aan het bezinningsstuk ‘Kerk en Israël horen bijEen’ (1984) en de
kennismaking van synode en rabbijnen op 7 april 1985. Zie: Stegeren-Keizer, H.L. van, ‘Kerk en
Israël 1965 - 1995’, in: Stegeren-Keizer, H.L. van (e.a., eds), Een kerk op zoek naar Israël
(Kampen 1995), 228 - 230. Deputaatschap voor Kerk en Israël van de Gereformeerde Kerken in
Nederland, Joodse vragen!... Christelijke Antwoorden? Een poging tot gesprek. Leusden, 1987.
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Gereformeerd Protestantisme
Kort na WO II was de situatie nog onveranderd, gerekend ten opzichte van de tijd van
de Nadere Reformatie. Het Gereformeerd Protestantisme heeft altijd enig antijudaïsme gekend (weliswaar gepaard gaande met een diepe compassie met het wel
en wee van Israël en veelal onder beklemtoning van de verkiezing van Israël en zelfs
van de geldigheid van de landbelofte). Het sterke anti-judaïsme blijkt ook uit het feit
dat de zogenaamde Twee-Wegenleer resoluut werd afgewezen. Gisbertus Voetius
(1589 – 1676) en zijn leerlingen bestempelden de Joodse religie als afgoderij,
blasfemie, fantasie en absurditeit.129
In de 80er jaren heeft Graafland zich intensief bezig gehouden met de plaats van
Israël in het heilshandelen van God. Graafland reflecteert op de indringende vraag:
‘wordt gans Israël behouden’? Op het eerste gezicht zou men kunnen stellen dat dit
geen vraag is, maar een stelling vanuit de Schrift (Rom. 11 vers 26). Graafland is
met Calvijn van mening dat ‘gans Israël’ niet verstaan moet worden als: het volk
Israël, maar ‘het hele volk van God’; dit volk bestaat volgens Calvijn/Graafland
zowel uit heidenen als uit Joden, doch alleen onder de strikte voorwaarde dat allen
als Christus-gelovigen gerekend kunnen worden.130 Uit een dergelijke zienswijze
volgt dat nakomelingen van Jacob, i.c. Joden, die Christus niet belijden in feite
verwijderd worden uit de groep die Israël genoemd wordt (‘Jacob die Israël
genoemd wordt’; Gen. 32 vers 28 en 29; Gen. 35 vers 10). Anti-judaïstischer kan
een christen niet zijn; de kerk treedt in de plaats van Israël ofwel:
Vervangingstheologie. De bekendste theoloog uit de Nadere Reformatie, Wilhelmus
à Brakel (1635 – 1711),131 wijst een dergelijke zienswijze resoluut af en reserveert
voor Israël een aparte plaats in de heilsgeschiedenis en in aanloop tot het Eschaton.
Graafland probeert vervolgens recht te doen aan zowel Calvijn als aan À Brakel:
hierdoor blijft de keuze van het Gereformeerd Protestantisme zoals
vertegenwoordigd door Graafland, midden 80er jaren, onbeslist.
Bevindelijke stroming
Wellicht is de sterkste vorm van anti-judaïsme die theologie, die het ‘eigene’ van
Israël, zijn door God gegeven naam, ontvreemdt. Hiervoor hebben wij al melding
gemaakt dat in de Neo-Calvinistische stroming de kerk als het ‘ware Israël’ werd
voorgesteld. Ook binnen de Bevindelijke stroming vindt men een dergelijke
redenering. Ook daar wordt de christelijke kerk voorgesteld als het ‘geestelijk
Israël’. De gedachte is dat de ‘ware’ afstammelingen van Abraham, niet dezelfde
zijn als de natuurlijke afstammelingen van Abraham.132 Ook binnen deze stroming
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Campen, M. van, Gans Israël, Voetiaanse en coccejaanse visies op joden gedurende de zeventiende
en achttiende eeuw (Zoetermeer 2006), 266.
Graafland, C., Het vaste verbond (Amsterdam 1978), 108.
Ook Voetius was deze mening toegedaan en interpreteerde ‘gans Israël’ als de totaliteit van
christen-bekeerden uit de heidenvolken en uit Israël (en Juda). Zie ook: Campen, M. van, Gans
Israël, Voetiaanse en coccejaanse visies op joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw
(Zoetermeer 2006), 267.
À Brakel is bekend door zijn boek Redelijke Godsdienst (zie voor een recente uitgave: Brakel, W.
à, Toekomst voor Israël. Opnieuw uit het origineel herschreven en van een uitvoerige inleiding
voorzien door ds. C.J. Meeuse. Putten, 2006), een boek dat bij leden van de Bevindelijke stroming
tot op de huidige dag belangstelling ontmoet.
Kersten, G.H., De gereformeerde dogmatiek (Utrecht 1947), 2 dln, 316.

vindt men dus een relatief sterk ontwikkeld anti-judaïsme en wel op beide door ons
gespecificeerde peilmomenten.
Evangelische stromingen
Ofschoon de Evangelische stromingen over het algemeen veel sympathie koesteren
voor Israël als volk en staat, moet een nadrukkelijke uitzondering gemaakt worden
voor Israël als religieuze entiteit.
Anno 1950 is er binnen de evangelische stroming (met name de EvangelischOrthodoxe stroming), nauwelijks tot geen waardering voor de eigenheid van het
Jodendom. De Joodse religie is een ‘voorafschaduwing’, het ware is gekomen in
Christus. Vergelijkbaar met de gedachtenvorming binnen de Bevindelijke stroming,
is men van mening dat Israël zich op een dwaalweg bevindt en dat ‘bekering’
dringend noodzakelijk is.
Anno 1980 is deze visie nog steeds valide voor de Evangelisch-Charismatische
stroming. De Evangelisch-Orthodoxe stroming heeft intussen aansluiting gevonden
bij de Hervormde Raad voor Kerk en Israël.133 Hieruit blijkt dat het anti-judaïsme
intussen uit haar midden was verdwenen.
Vrijzinnige stroming
De Vrijzinnige stroming heeft zich nooit specifiek negatief uitgelaten over de Joodse
godsdienst en kan uit dien hoofde vrijgepleit worden van anti-judaïsme.
Onderstaand een samenvattend overzicht:

Tabel II.8 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema anti-judaïsme
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II.2.4 Politieke en maatschappelijke thema’s
De drie entiteiten van Israël: religie, etniciteit en staatkundige eenheid, zijn nauw
met elkaar verbonden. Dit houdt in dat politieke en maatschappelijke thema’s nauw
verweven zullen zijn met theologische thema’s. Een thema als landbelofte is daar
een sprekend voorbeeld van. Hier spelen immers zowel politieke thema’s als
thema’s die direct terug te voeren zijn tot theologische interpretatie en de mate
waarin men gezag toekent aan historische teksten. Verbonden met het thema
landbelofte, zijn de thema’s zionisme (resp. antizionisme) en de houding die men
aanneemt ten opzichte van de staat Israël. Deze thema’s hebben wij samengebracht
in het thema (kritische) houding ten opzichte van zionisme en de staat Israël.
II.2.4.1 Landbelofte
Het thema landbelofte is een omstreden thema. Het thema slaat terug op de uitspraak
van God die te vinden is in Gen. 12 vers 7 (en vele malen daarna herhaald wordt,
bijvoorbeeld in Ezechiël 37) en die luidt:
Toen verscheen de HERE aan Abram en zeide: ‘Aan uw nageslacht zal Ik dit land
geven’. Iedereen kan de relevantie van deze belofte in twijfel trekken, maar Joden en
christenen zullen er niet aan ontkomen om deze belofte op haar betekenis voor het
heden te onderzoeken. Beide groepen immers zeggen zich bij hun meningsvorming
(mede) te baseren op de Tenach resp. het Oude Testament. Om de zaak nog
gecompliceerder te maken moet bedacht worden dat de landbelofte een groter gebied
bestrijkt dan het gebied dat heden ten dage tot de staat Israël gerekend wordt. Ook
de bekende Balfour verklaring betreft groter gebied. Hierin gaat het echter niet zo
zeer om exclusieve rechten van het Joodse volk op dit gebied (of een onderdeel
daarvan) in de vorm van een zelfstandige staat, maar veeleer een pleidooi om ruimte
te maken voor een Joods nationaal tehuis.134
Miskotte was degene die in de vooroorlogse jaren de aandacht vestigde op Israël als
religieuze entiteit; de landbelofte (en zeker de potentiële politieke dimensie daarvan)
bleef vrijwel geheel buiten zijn gezichtsveld. Volgens Drost is Miskotte van mening
dat het beroep op de landbelofte, onterecht is.135 Door de sterke oriëntatie van
Miskotte op met name Rosenzweig die als Joodse denker van vóór de oorlog ook
geen politiek zionist was, heeft het land nooit een prominente plaats gekregen in zijn
Israëltheologie. Met name de links-Barthiaanse leerlingen van Miskotte hebben
vanaf de 70er jaren grondige kritiek op elke theologie die louter spiritueel te werk
gaat. Hun ‘materialistische benadering’ leidde echter niet tot de erkenning van de
staat Israël als legitieme religieuze entiteit, maar tot een universalistische en sterk
normatieve duiding van de landbelofte. De links-Barthiaanse theologen stelden dat
het ‘ware Israël’ in ‘marxistisch-christelijke zin’ moet worden verstaan. Deze
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De Balfour verklaring betreft een briefwisseling d.d. 2 november 1917 tussen de Engelse minister
van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour en Lord Walter Rothschild over de bereidheid van
het Verenigd Koninkrijk om mee te werken aan de tot standkoming van een ‘nationaal Joods tehuis’ in Palestina (de landtreek die rond die tijd onder Brits protectoraat stond).
Drost A.H., Is God veranderd? Een onderzoek naar de relatie God - Israël in de theologie van
K.H. Miskotte, A.A. van Ruler en H. Berkhof (Zoetermeer 2007), 334 - 335, betreffende Miskotte
‘Het theologisch memorandum betreffende Israël’, in: In de Waagschaal, 1969/1970, p. 271.

uitspraak richt zich zowel tegen de institutionele kerk als tegen het Jodendom, al dan
niet present in de staat Israël.136
In dat verband zij opgemerkt dat het begrip ‘land’ niet binnen alle stromingen gelijk
verstaan wordt. In orthodoxe kringen en in evangelische kringen wordt dit begrip
letterlijk opgevat. Andere theologen stellen dat het begrip ‘land’ ook vertaald kan
worden met ‘aarde’ en niet op een specifiek geografisch gebied in het MiddenOosten betrekking behoeft te hebben. Bijgevolg stelt men: de landbelofte (i.c.
beloofde aarde) geldt niet exclusief voor de Joden, maar geldt voor allen die ‘tot het
zaad van Abraham’ gerekend kunnen worden. Dat kunnen etnisch gesproken ook de
Arabische volkeren zijn; geestelijk/theologisch gesproken kunnen het alle christenen
(uit de heidenen en uit de Joden) zijn. Zij zijn immers allen erfgenamen van
Abraham, die genoemd wordt ‘de vader van alle gelovigen’ (n.a.v. Rom. 4 vers 16).
In deze gedachtengang krijgt de landbelofte een universalistisch karakter: de
landbelofte houdt dan de belofte in dat de aarde als woonplaats voor de mens
bestemd is.137 Zoals wij hierna zullen zien is deze gedachte niet vreemd aan hetgeen
meerdere protestantse theologen na WO II te berde gebracht hebben, zij het dat de
meesten deze uitdaging (nog) niet relevant vinden, zolang alle volkeren ter wereld
zich georganiseerd hebben in nationale staten. Een uitdaging zoals die van de linksBarthianen legt het Joodse volk verplichtingen op die geen enkel volk of staat
zichzelf heden ten dage oplegt. Wellicht is het in dat opzicht toch wachten tot de
komst van de Messias of zo men wil: tot de voleinding of wel het Eschaton.
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming
Anno 1950 stond men binnen de Midden Orthodoxie en de Confessionele stroming
positief tegenover de landbelofte. Bij het gewone kerkvolk bestond er veel
sympathie voor de jonge staat Israël. De man van de dialoog van het eerste uur,
Kroon was echter zeer terughoudend tot negatief. Diens links-politieke oriëntatie
deed hem gereserveerd staan tegenover het ‘heiligverklaren’ van het land Palestina.
De theoloog Van Ruler zag universalistische trekken in de landbelofte. Drost merkt
daarover op:‘Vele jaren eerder (1938) had Van Ruler aangegeven dat hij de
landbelofte in Genesis 12 als ‘pars pro toto’ opvatte (de hele aarde wordt beoogd),
maar dat Israël die belofte ten onrechte als het uiteindelijke had opgevat in plaats
van als iets voorlopigs en daardoor vervallen was tot een ‘enghartig nationalisme’.138
In 1959 verscheen het rapport ‘Israël en de kerk’. Hierin wordt gesproken over een
blijvende band tussen Israël (als religieuze entiteit) en het land der belofte; deze
band geldt juist ook Jeruzalem.139 In 1970 heeft de NHK zich opnieuw uitgesproken
in de Handreiking Israël, land, volk en staat. Hierin wordt de landbelofte expliciet
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Schegget, G.H. ter, ‘De sleutel tot Tenach’, in: Blauw, J.W.H (e.a., eds), Geen plek om het hoofd
neer te leggen. Israël en de Palestijnen. Theologische verheldering van een politiek conflict (Baarn
1983), 57. Zie ook: Poorthuis, M.J.M.H., Salemink, T., Een donkere spiegel, Nederlandse
katholieken over joden, 1870 - 2005; tussen antisemitisme en erkenning (Nijmegen 2006), 759.
Nog meer gespiritualiseerd kan de landbelofte eschatologisch geduid worden als de Komende
Wereld of het Hiernamaals, een vroegchristelijke duiding die echter ook het rabbijnse Jodendom
niet vreemd is.
Drost A.H., Is God veranderd? Een onderzoek naar de relatie God - Israël in de theologie van
K.H. Miskotte, A.A. van Ruler en H. Berkhof (Zoetermeer 2007), 343, naar aanleiding van een
preek van Van Ruler in 1938 over het thema ‘Godsverschijning’.
Meulen, H.C. van der, ‘De werking van de Handreiking. Over de “Wirkungsgeschichte”’, in:
Campen, M. van, Hertog, G.C. den (eds), Israël: volk, land en staat. Terugblik en perspectief
(Zoetermeer 2005), 23.
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omhelsd en als Bijbels authentiek gekarakteriseerd.140 Gesteld wordt dat ‘de kerk
ook daarin het goede voor Israël te zoeken heeft dat zij onomwonden opkomt voor
het recht, dat Israël heeft om te wonen in het land, dat God onder ede aan Abraham
heeft toegezegd tot een eeuwige bezitting’.141 Volgens de vertegenwoordigers van de
Neo-Calvinistische stroming ging men met een dergelijke formulering veel te ver in
het toekennen van een religieuze betekenis aan de staat Israël. ‘Verkuyl zag in de
door Berkhof en Flesseman-van Leer opgestelde handreiking symptomen van een
‘theologisch Zionisme’.142
Rond dezelfde tijd benadrukt Berkhof: ‘Als Israël zijn roeping verloochent, wordt
het uit het land verdreven. Als God het weer in genade aanneemt, komt het in dat
land terug. Dat is de doorlopende prediking in het Oude Testament… voor de
profeten is de positie van Israël in de eindtijd ondenkbaar zonder zijn concretevergaderd worden in de ruimte van Palestina’.143 Het ‘concrete-vergaderd worden’
duidt niet op een exclusief eigendom, maar veeleer op het recht om er te wonen; dit
is geen exclusief recht. Als Israël andere goden gaat dienen, zal God hen uitrukken
uit het land: de heiligheid van het land zelf verdraagt dat onrecht niet (vgl 2 Kron. 7
vers 20). Deze eveneens Bijbelse gedachte maakte het theologen mogelijk om een
veel gereserveerder houding aan te nemen jegens de Joodse claim op het land.
Kortom, de landbelofte werd anno 1950 door met name Kroon en Van Ruler toch
ook geestelijk, overdrachtelijk geïnterpreteerd, al hadden zij tevens het concrete land
Israël voor ogen. Dit land was in elk geval niet beperkt tot Israël en het Jodendom,
maar uitgestrekt tot heel de aarde en alle gelovigen. De landbelofte was volgens hen
een metafoor voor het Koninkrijk van God dat alle wereldburgers aangaat. Berkhof
lijkt daarentegen in de jaren 80 te pleiten voor een interpretatie van de landbelofte
als onvervreemdbaar gebruiksrecht (recht tot wonen) voor Israël. Dit lijkt een
zwakkere variant van de ‘blijvende band’ waarvan sprake was in 1959 en de
‘eeuwige bezitting’ uit 1970.
Neo-Calvinisme
De Neo-Calvinistische stroming stond in 1950 sterk gereserveerd tot afwijzend
tegenover de staat Israël. Verder stelde men dat de landbelofte alleen geldig was
indien men zich hield aan Gods geboden. Maar men ging verder: een eigen staat zou
niets oplossen; de visie was dat het Joodse volk zich tot Christus zou moeten
bekeren om toekomstig onheil te voorkomen. De actie Exodus 1947144 beschouwde
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Zinswending uit deze nota: ‘Als de verkiezing van het volk en de daarmee verbonden beloften van
kracht blijven, volgt daaruit dat ook de band tussen volk en land van Godswege gehandhaafd blijft.
Het land hoort immers volgens het Oude Testament wezenlijk bij het uitverkoren volk.’ Generale
Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, Israël: volk, land en staat. Handreiking voor een
theologische bezinning (’s-Gravenhage 1970), 18.
Stegeren-Keizer, H.L. van, ‘Kerk en Israël 1965 - 1995’, in: Stegeren-Keizer, H.L. van (e.a., eds),
Een kerk op zoek naar Israël (Kampen 1995), 201.
Klinken, G.J. van, Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom,
1896 - 1970. Kampen, 1996 (diss.), 607. De aldaar genoemde personen betreffen: de zendingswetenschapper Prof.dr. Jo Verkuyl (1908 - 2001) en de theologe van Joodse huize dr. Ellen
Flesseman-Van Leer (1912 - 1991). Vgl. ook Gerssen, S., Modern Zionisme en christelijke
theologie (Kampen 1978), 177.
Geciteerd door Drost A.H., Is God veranderd? Een onderzoek naar de relatie God - Israël in de
theologie van K.H. Miskotte, A.A. van Ruler en H. Berkhof (Zoetermeer 2007), 243.
Exodus 1947 is de naam van het schip waarmee meer dan 4500 Joodse emigranten vanuit Frankrijk
naar Palestina probeerden te komen. Omdat het merendeel overlevenden van de Sjoa waren,
beschikte men niet over de juiste visa.

men als een illegale actie.145 In ieder geval moest die nieuwe staat niet gezien
worden als vervulling van Gods beloften, gesproken door de mond van de profeten.
In 1960 stelde de VU-theoloog prof.dr. Gerrit C. Berkouwer (1903 – 1996): ‘de
Bijbelse verwachting is geen toekomstvoorspelling’.146 Door deze stellingname van
Berkouwer kwam in feite de zogeheten landbelofte en daarmee de religieuze
legitimiteit van de staat Israël, op losse schroeven te staan. Berkouwer was van
mening dat de Joden voor wat betreft de landbelofte zich niet op het ‘Oude
Verbond’ konden beroepen; het Oude Verbond was geestelijk en opgegaan in het
Nieuwe Verbond en de beloften waren van Israël op de Christus-gelovigen
overgegaan. Opkomend Chiliasme waarin de jonge staat gezien werd als een
vervulling van profetische voorzeggingen werd veelal bestreden. Van Klinken
citeert een opinie die stelt dat tegenover dit ‘vleselijke’ Israël de
Vervangingstheologie gehandhaafd moet worden: ‘Het heeft de Christus der
Schriften verworpen en jaagt een volkomen aards ideaal na…..als elk ander volk’.147
Uit een NIPO enquête gehouden in 1948 bleek dat 10% van de Nederlanders van
mening was dat de Joden geen recht hadden op een eigen staat. Onder de antirevolutionairen was dit percentage 17%.148
Anno 1980 waren de opvattingen sterk veranderd. Begin 70-er jaren werden de
uitlatingen van Berkouwer uit 1960 als schokkend ervaren, aangezien de
meerderheid van de (gereformeerde) theologen in die tijd intussen van mening was
dat de vestiging van de staat Israël als een teken van Gods handelen kon worden
gezien.149 Men erkende de Joodse visie die inhoudt: ‘Het land maakt deel uit van het
verbond en is aan het volk gegeven op grond van Gods verkiezing’.150 Veel begrip
werd getoond voor de Joodse visie dat ‘de Joodse staat een onopgeefbaar onderdeel
vormt van de Joodse identiteit.151 In het Deputatenrapport uit 1977 werd gesteld dat
‘de landbelofte…ons voor een mysterie plaatst, maar niettemin relevant is’. In
hetzelfde rapport was te lezen dat de landbelofte overigens niet als voldoende
rechtsgrond voor de stichting van de staat Israël werd gezien; aanvulling met
volkenrechtelijke normen werd noodzakelijk geacht. Later in het rapport werd
opgemerkt: ‘Naar ons gevoelen ontbrak het bij de stichting van de staat Israël
allerminst aan een rechtsgrond’.152
Begin van de jaren 80 ging echter ook steeds meer aandacht uit naar het lot van de
Palestijnen in relatie tot de staat Israël. In november 1981 wordt het Deputaatschap
Kerk en Israël ‘verrast’ door een niet van te voren aangekondigde verschijning van
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Klinken, G. J. van, Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom,
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de brochure ‘Palestijnen en de staat Israël’, uitgegeven onder verantwoordelijkheid
van de Deputaten Werelddiaconaat. Hieruit moge blijken dat binnen de NeoCalvinistische stroming te dien tijde met betrekking tot het ‘dossier Israël’
verschillende krachten en visies leefden, die tot interne polarisatie leidden en dit
enigszins ongecoördineerde optreden verklaren.153
Gereformeerd Protestantisme
Rond 1950 waren er binnen de stroming van het Gereformeerd Protestantisme twee
onderscheiden visies waarneembaar. Aan de ene kant de visie die voortbouwde op
Calvijn waarin de landbelofte louter symbolisch geïnterpreteerd werd; het zou
volgens Calvijn gaan om een geestelijk (hemels) vaderland.154 Aan de andere kant
was er de visie die aangehangen werd door de navolgers van de Nadere Reformatie,
gerepresenteerd door Wilhelmus À Brakel. Laatstgenoemde stelt dat de landbelofte
tot het genadeverbond behoort dat God met Israël heeft gesloten.155 À Brakel
verwacht een massale bekering van de Joden aan het einde der tijden en de
oprichting van het Duizendjarig Rijk op aarde.156.
Rond 1980 leek de landbelofte in haar letterlijke lezing terrein gewonnen te hebben.
Graafland verbindt de trouw van God met de landbelofte. Het lijkt erop dat dit voor
hem het spits is van de bijzondere plaats in Gods heilshandelen met Israël. Deze
gelukzalige toekomst (op aarde) is echter uitsluitend voorbehouden aan diegenen uit
Israël, die een persoonlijk geloof in Jezus Christus bezitten. Graafland denkt hier in
de lijn van Voetius, een belangrijk theoloog uit de Nadere Reformatie.157 De
hoofdredacteur van De Waarheidsvriend, Van der Graaf ondersteunde daarentegen
de landbelofte, zelfs zonder nadere voorwaarden. Gerssen, jarenlang de secretaris
van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël, had dezelfde mening. Hij benadrukte
wel dat het land gezien moet worden als ‘ten diepste gave Gods en niet in bezit
genomen, veroverd land’.158 In 1990 komt een ‘voortgaande bezinning’ uit op het
rapport uit 1970.159 Volgens prof.dr. Gerard C. den Hertog (1949) kan men in het
rapport uit 1970 twee gedachtenlijnen onderscheiden: enerzijds de gedachte van
Israël als ‘modelboerderij’ of ‘proeftuin’; hierin ziet men Israël, als Gods werk met
dit volk, op deze plaats, als een voorafschaduwing van hetgeen God van plan is met
153
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alle volkeren op de gehele aarde. Anderzijds komt men de gedachtenlijn tegen dat
Israël een staat is die zelf haar identiteit ontleent aan de Thora, maar voor niet-Joden
gebaseerd is op ‘overwegingen van humaniteit en gerechtigheid’, resp. volkenrecht,
dus zonder een relatie met (delen van) de Schrift. Beide gedachtenlijnen hebben
gemeenschappelijk dat er tussen de oudtestamentische landbelofte en de staat Israël
geen direct en rechtstreeks verband geacht wordt te bestaan.160
Bevindelijke stroming
Anno 1950 en 1980 manifesteert de Bevindelijke stroming zich zowel binnen de GG
als binnen de CGK. Wat betreft de visie binnen de GG kan er op de peilmomenten
1850 en 1980 geen twijfel over bestaan: Israël heeft uitsluitend een historische
betekenis. De rol van het volk is in staatkundige zin uitgespeeld. De eertijds gedane
belofte (als onderdeel van het verbond dat God met Israël gesloten heeft) heeft haar
grond verloren toen Israël ontrouw werd. Gezien deze theologische fundering van de
reserve vanuit Bevindelijke stroming tegenover zionisme en de staat Israël, is de
actuele politieke steun vanuit reformatorisch georiënteerde politieke partijen (met
name de SGP enigszins bevreemdend. Op dit aspect zullen wij in Hoofdstuk V
terugkomen waar de enquête-resultaten gepresenteerd en geanalyseerd worden. Wat
betreft de visie van ‘de bevindelijken’ binnen de CGK kan gesteld worden dat de
banden met sommige vertegenwoordigers van de zogenaamde Nadere Reformatie
sterk(er) zijn. Bijgevolg treft men daar al vele decennia visies aan die Israël als
religieuze entiteit een aparte plaats toedichten in hun eschatologisch perspectief. De
landbelofte heeft in die visie een prominente plaats.
Evangelische stromingen
Direct na WO II was alleen de Evangelisch-Orthodoxe stroming in Nederland
manifest. Te dien tijde was er een sterke steun voor de terugkeer van de Joden ‘naar
hun eigen land’, of wel een sterke steun voor de landbelofte. Niet zelden werd die
steun gegrond op christenzionistische motieven. Anno 1980 zijn er in de kring van
de VEG (voor zover aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten)
ernstige twijfels gerezen over een dergelijke interpretatie van de landbelofte.
Conform de ontwikkeling binnen Midden Orthodoxie en Confessionele stroming,
gaan stemmen op waarin de landbelofte ‘vergeestelijkt’ en ‘veralgemeniseerd’ wordt
(betrokken op anderen dan Joden). Binnen de Evangelisch-Charismatische stroming
was men anno 1980 onverkort van mening dat de landbelofte letterlijk
geïnterpreteerd moet worden.
Vrijzinnige stroming
Zoals men zou kunnen verwachten heeft de Vrijzinnige stroming geen enkele
affiniteit met het thema landbelofte. Anders gesteld: zij keuren de idee af; dat was zo
in 1950 en dat is ook de status quo anno 1980. De landbelofte moet gezien worden
als een projectie van de Bijbelschrijvers zelf; een ambitie van enkele duizenden
jaren oud met een hoog politiek-ideologisch gehalte.
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Tabel II.9 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema landbelofte
II.2.4.2 (Kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël
Parallel aan de mening over de validiteit van de landbelofte, ontwikkelt zich veelal
de houding op direct daarmee verbonden thema’s als zionisme en de staat Israël. Het
is moeilijk, ons inziens eigenlijk onmogelijk, om zionisme en de staat Israël te
scheiden. Natuurlijk kan men trachten om het streven naar een eigen staat los te
behandelen van het feitelijke optreden van die staat; dit lijkt ons echter erg
kunstmatig en praktisch onmogelijk.
Het zionisme is te omschrijven als het streven van Joden om een eigen politieke
entiteit, een Joodse staat, in Palestina te vestigen. Dit streven is aan het einde van de
19e eeuw onder veelal seculiere Joden ontstaan. Belangrijke aanleiding was het feit
dat naar de mening van velen de emancipatie van de Joden mislukt was, getuige het
voortdurende antisemitisme. Zionisme was destijds met name een politieke
beweging, hoewel er door sommige Joden ook religieuze motieven aan verbonden
werden. De meerderheid van de religieuze Joden was evenwel tegen het zionisme
vanwege het seculiere karakter ervan. Wat betreft religieuze uitgangspunten: binnen
christelijke kringen vindt men zowel religieus gefundeerd zionisme (het zogenaamde
Christenzionisme) als religieus gefundeerd antizionisme. Zo huldigde men binnen de
gereformeerde gezindte in het Interbellum tot aan 1950 antizionistische standpunten.
De mening was dat Joden zich moesten bekeren. Het streven naar een eigen staat
werd gezien als het weglopen van de Joden voor de roeping van het Evangelie van
Jezus Christus.161
De houding van theologen tegenover het zionisme, hangt nauw samen met de vraag
of men al dan niet een bijzondere, toekomstige rol van Israël onderkent. Theologen
161
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die geen bijzondere rol zien weggelegd waren vooral te vinden in kringen van het
Neo-Calvinisme en de Vrijzinnige stroming. Vanuit die kanten was er voor zionisme
weinig specifieke waardering. De Vrijzinnige stroming onderkent geen specifieke
theologische betekenis van het Joodse volk, bijgevolg is zionisme een louter politiek
verschijnsel voor haar. De vertegenwoordigers van het Neo-Calvinisme stonden op
het standpunt van de (individuele) Jodenzending en pleitten de facto voor
assimilatie.
Theologische visies die nog wel een bijzondere ‘bediening’ (functie en/of rol) van
het Joodse volk voorzien, zullen in het algemeen het zionisme ondersteunen.
Onderdeel van deze visies kan zelfs zijn dat het Joodse volk in de tegenwoordige tijd
als separate entiteit behouden moet blijven (zodat zelfs individuele Jodenzending
niet zou zijn geboden) omdat hen als volk een toekomstige bediening wacht. Vele
profetieën over de toekomstige rol van het volk Israël zijn immers nog onvervuld, en
de stelling is veelal: mensen mogen geen hinderpaal zijn op de weg naar de
vervulling daarvan. Opmerkelijk is dat de Wereldraad van Kerken in 1948 een
duidelijk positief oordeel af gaf: ‘in het heilsplan van God heeft Israël een geheel
eigen plaats’.162 Dit standpunt zou overigens daarna al snel verlaten worden.
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming
Anno 1950 droegen de stromingen ‘in het midden’ van de kerk het zionisme en de
jonge staat Israël meestal een warm hart toe. Deze sympathie kan grotendeels
verklaard worden uit de gedachten rondom de geldigheid van de landbelofte. Ook de
woorden van de profeten die spreken over het herstel van Israël hebben hiertoe
bijgedragen. In 1959 verschijnt het rapport ‘Israël en de kerk’. Hierin ziet men in de
staat Israël een van God gegeven ‘teken’. Zelfs wordt het niet voor onmogelijk
geacht dat, wanneer het Joodse volk Jezus als de Messias zal aannemen, ‘de
mogelijkheid geboren [wordt] om als volk de banier op te heffen voor Christus’
Koninkrijk’.163
Anno 1980 is Berkhof de centrale figuur. Drost citeert Berkhof:164 ‘De staat Israël is
de aanvankelijke vervulling van Gods beloften aan dit volk’. Hij [CvH: Berkhof]
ziet dit standpunt onder meer terug bij Joh. De Heer (die hij overigens niet volgt in
diens wijze van Bijbel lezen) en bij de theoloog prof.dr. J.H. Gunning Jr (1829 –
1905), die geografisch denkt over ‘het Heilige Land’, als ‘plaats om voor Gods
koninkrijk op aarde een middelpunt te verstrekken’.165. De visie van Berkhof is
leidend geweest bij de opstelling van de zogenaamde Handreiking van de Synode in
1970. Ds. Jan Buskes (1899 – 1980) was een vertegenwoordiger van de minderheid
die van mening was dat er naar Gods belofte wel een verbinding was met het volk
Israël, maar niet met het land en nog minder met de staat. In zijn visie staat hij niet
alleen; ook Miskotte denkt er zo over. Zij zijn van mening dat de oprichting van de
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staat Israël op niets anders dan noodweer berust en nadrukkelijk niet in een
heilshistorische lijn past.166.
Merk overigens op dat Berkhof spreekt over een ‘aanvankelijke vervulling’; dit
betekent dat hij enig voorbehoud maakt.167 De vraag in hoeverre de jonge staat Israël
gezien kan worden als een vervulling van de Bijbelse profetieën, wordt volgens
Berkhof bepaald door het antwoord op de vraag: in hoeverre is de staat de plek op
aarde waar Gods Koninkrijk geplant wordt? Berkhof stelt in dat kader: ‘instead of
being open and inclusive, the State of Israël is more or less closed and exclusive…’.168
In 1978 verschijnt de Beleidsnota Midden-Oosten.169 De nota pleit voor een dubbele
solidariteit. De nota houdt haar lezers voor dat de kerk zich ‘moet hoeden voor een
ideologische solidariteit met Israël’. Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de
staat Israël (1988) laat de Hervormde Synode een kanselboodschap uitgaan waarin
gememoreerd wordt dat Israël ‘als brandhout uit het vuur is gerukt’ en een eigen
staat mocht uitroepen. De kerk spreekt daarbij de hoop uit dat zij samen met het
Joodse volk kan blijven zoeken naar gerechtigheid en een rechtvaardige vrede voor
de wereld en voor het Midden-Oosten in het bijzonder.170 Flesseman-Van Leer, een
van de opstellers van de Handreiking, zelf uit een Joods-zionistisch milieu
afkomstig, heeft in de jaren 70 en 80 meermalen haar mening bijgesteld.171 In 1991
plaatst zij een duidelijk vraagteken achter de (eerder door haar uitgesproken)
theologische rechtvaardiging van de staat Israël. Haar stelling is intussen geworden:
de staat Israël is niet een theologisch, maar een politiek gegeven. Wel ziet zij de
terugkeer van de Joden naar het land, nog steeds als een teken van Gods trouw.172
Neo-Calvinisme
Anno 1950 waren de volgelingen van prof.dr. Abraham Kuyper (1837 – 1920) (nog
steeds) tegenstanders van de terugkeer van de Joden naar hun historische gebied van
herkomst. De terugkeer van de Joden naar Palestina was al eerder door Kuyper voor
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christenen als irrelevant bestempeld. Zionisme getuigde van ongeloof, immers, zo
redeneerde Kuyper, de verstrooiing over de wereld was het gevolg van het feit dat de
Joden Jezus niet erkend hebben; individuele bekering was nodig en niets anders dan
dat. Berkouwer stelde in 1960 dat de staat Israël niet als vervulling van profetische
beloften werd gezien mocht worden.
Het lijkt er op dat het ‘gewone kerkvolk’ de gebeurtenissen anders interpreteerde.
Van Klinken meldt dat van de vestiging van de staat Israël een ‘fascinerende
werking’ uitging op de gereformeerden.173 Prof.dr. C. den Heyer (geb. 1942) drukt
het als volgt uit: ‘in de christelijke kerken heerste in 1948 zowel verwondering als
verwarring’.174 De nieuwe staat werd gezien als een verlossing van Godswege, maar
wel een verlossing waaraan een gericht was vooraf gegaan.175
Anno 1980 was de situatie wellicht nog onduidelijker geworden. In een reactie op
het hervormde rapport Israël, Volk, Land en Staat uit 1970,176 stellen de
gereformeerde Deputaten: ‘dat de kerk….onomwonden opkomt voor het recht, dat
Israël heeft om te wonen in het land, dat God onder ede aan Abraham heeft
toegezegd tot een eeuwige bezitting’.177 Zeer kort daarna echter (oktober 1973) heeft
de GKN als voornaamste representant van de Neo-Calvinistische stroming, op geen
enkele wijze haar afkeuring uitgesproken over de onverhoedse aanval van de
buurlanden van Israël op Grote Verzoendag 1973. De oorlogen van 1956 en 1967
konden nog rekenen op steun van christenen; na de overwinning in 1967 begon het
tij te keren. Zelfs de overrompeling op de Grote Verzoendag 1973 bracht daarin
geen verandering; Israël had successen bij de verdediging van haar bestaan; binnen
de christelijke gelederen leed zij gedurig verliezen. De GKN wilde geen partij kiezen
en collecteerde voor de slachtoffers van beide kanten. De gezamenlijke rabbijnen in
Nederland meenden dat hierdoor ‘vroegere uitspraken van de kerken over het recht
van het Joodse volk op een eigen staat veel van hun geloofwaardigheid verloren’.178
In 1983 toont Schoon zich terughoudend als hij stelt: ‘de terugkeer van het Joodse
volk en het ontstaan van de Joodse staat worden niet geïnterpreteerd als directe
vervulling van profetische beloften, maar deze gebeurtenissen werpen wel een nieuw
licht op deze beloften en staan in een bijzondere correlatie tot deze beloften’.179
Gereformeerd Protestantisme
Het Gereformeerd Protestantisme heeft wortels in zowel het gedachtengoed van
Calvijn, het gedachtengoed van de schrijvers uit de Nadere Reformatie en tot op
zekere hoogte in het Reveil. Naar verwachting was in de vooroorlogse jaren de
invloed van de vertegenwoordigers uit de Nadere Reformatie sterker
vertegenwoordigd in het Gereformeerd Protestantisme dan de gedachten van Calvijn
wat betreft de visie op Israël en haar plaats in Gods heilshandelen.
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Anno 1950 was men binnen de kringen van het Gereformeerd Protestantisme niet zo
enthousiast over de jonge staat Israël. Men vraagt zich af of de rol van Israël niet is
uitgespeeld. ‘Israël kan wel denken dat het het volk van God is, maar dat is niet
waar. Alleen chiliasten denken dat Israël nog toekomst heeft in Gods heilsplan. De
kerk is het ware, geestelijke Israël’.180 In 1949 wordt in De Waarheidsvriend voor
het eerst het geluid gehoord dat de kerk niet het geestelijk Israël is en dat God een
plan heeft met Zijn volk.181
Rond 1980 hebben de vertegenwoordigers van de stroming van het Gereformeerd
Protestantisme over het algemeen één lijn getrokken, nl: pro staat Israël. In de
Handreiking van 1970 van de NHK wordt erkend dat zij (nog) geen duidelijk zicht
heeft op het zionisme en met name geen raad weet met de rol van Jeruzalem (Sion).
Eind jaren 70 verdedigt Gerssen zijn proefschrift; hij stelt dat het zionisme ons
bepaalt bij het gegeven dat de God van Israël, met volk en land en stad ‘geestelijkconcreet’ nog iets voor heeft.182. Prof.dr. J. Hoek (geb. 1950) gaat nog een stap
verder en stelt dat de ‘terugkeer en het herstel na de donkere nacht geduid kan
worden als een vervulling van Gods beloften’.183
Bevindelijke stroming
De Bevindelijke stroming levert een divers beeld op als het gaat om zionisme.
Kersten als grondlegger van de GG was bepaald geen voorstander van het zionisme.
Hij zag het streven naar een eigen staat, net als Kuyper, als een vlucht. Zou het tot
een eigen staat komen, dan zou dat een gebeurtenis zijn van zuiver politieke aard die
geen enkele heilshistorische betekenis zou hebben.
De Bevindelijke stroming manifesteert zich niet alleen in de GG, maar ook binnen de
CGK. In die setting bestaat er vaak sympathie voor het zionisme. Deze sympathie
blijkt o.m. uit het redactioneel commentaar in het twee-maandelijks orgaan Vrede
over Israël.184 De visie binnen de CGK kan getypeerd worden door het woord ‘teken’.
De staat Israël wordt gezien als teken van Gods trouw; als zodanig verdient deze
staat (en het daar achter liggende zionisme) sympathie. De verbinding tussen volk en
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deze dingen interesseerden’. Dit is ons inziens een verwijzing richting de evangelische stromingen
en de Maranatha-beweging zoals gerepresenteerd door Joh. de Heer.
Meulen, H.C. van der, ‘De werking van de Handreiking. Over de “Wirkungsgeschichte”’, in:
Campen, M. van, Hertog, G.C. den (eds), Israël: volk, land en staat. Terugblik en perspectief
(Zoetermeer 2005), 93.
Hoek, J., ‘Zien we heil in de geschiedenis? Het theologisch probleem van de geschiedenis in de
Handreiking’, in: Campen, M. van, Hertog, G.C. van (eds), Israël: volk, land en staat. Terugblik en
perspectief (Zoetermeer 2005), 195.
Zie b.v. Jaargang 16, nummer 3, 1972 waar de titel van het redactionele commentaar luidt: ‘Het
enige volk met een wettige landstreek op aarde’.

land is echter niet uniek. Israël is nog niet in de bediening gekomen die voor haar
voorzien is.185
Evangelische stromingen
Zionisme heeft altijd veel ondersteuning genoten in evangelische kringen.
In Evangelisch-Orthodoxe kring met Baptisten gemeenten en VEG als belangrijkste
genootschappen, treft men rond de jaren 50 vaak Christenzionisme aan. In de jaren
80 is binnen de kring van de VEG een koers gevolgd die meer in lijn ligt met de
Midden Orthodoxie. De Evangelisch-Charismatische groeperingen zijn pas in de
afgelopen 40 jaar van enige betekenis geworden in Nederland. Deze groeperingen
hadden anno 1980 ongeveer dezelfde overtuigingen als de Evangelisch-Orthodoxe
groeperingen rond 1950.
Vrijzinnige stroming
De Vrijzinnige stroming zag het zionisme als een louter politieke beweging, los van
een mogelijke religieuze interpretatie. Ook de staat Israël wordt strikt op haar daden
beoordeeld (conform het internationale volkenrecht).
In onderstaand overzicht worden de visies van de diverse stromingen beknopt
weergegeven:

Tabel II.10 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema (kritische)
houding tegenover zionisme en de staat Israël
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Hertog, G.C. den, ‘Jeruzalem: stad tussen volk en land. Enkele ethische overwegingen bij de
Handreiking na ruim 30 jaar’, in: Campen, M. van, Hertog, G.C. den (eds), Israël: volk, land en
staat. Terugblik en perspectief (Zoetermeer 2005), 221. Kern is dat het wonen in het land (Israël)
geen onveranderd gegeven is; JHWH kan het land weer ontzeggen wanneer Israël ontrouw is.
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II.2.4.3 Vooroordelen als basis voor antisemitisme
Antisemitisme komt voor in velerlei vormen. Niet ongebruikelijk is een onderscheid
naar religieus geïnspireerd antisemitisme versus niet-religieus geïnspireerd, of wel:
seculier geïnspireerd antisemitisme. Het seculier geïnspireerde antisemitisme is
vooral gestoeld op vooroordelen tegenover Joden. Vooroordelen kunnen
gemakkelijk overgebracht worden op anderen; als er vervolgens druk op de
samenleving ontstaat bijvoorbeeld door een economische recessie, kunnen de
vooroordelen gemakkelijk uitgroeien tot vormen van haat. Het religieus geïnspireerd
antisemitisme kan ons inziens nagenoeg gelijk gesteld worden aan een
doorontwikkelde vorm van anti-judaïsme. Dergelijke vormen van anti-judaïsme
kunnen gemakkelijk overgaan in antisemitisme of in het aanwijzen van de Joden als
schuldigen.186 Interactie tussen religieus geïnspireerd antisemitisme en seculier
geïnspireerd antisemitisme kan een explosief mengsel opleveren. Het stereotype van
de louter materialistische Joden die de spirituele boodschap niet verstaan kan
gemakkelijk omslaan in: de Joden die zich verrijkt hebben ten koste van anderen.
Objectieve weerlegging van dergelijke meningen door feiten mag niet baten. In
tijden van economische recessie kunnen de vooroordelen zich dagelijks opstapelen.187 Als dit gecombineerd wordt met een prediking die de Joden schuldig acht aan
de kruisdood van Jezus Christus, laten de gevolgen in termen van antisemitisme zich
gemakkelijk raden. Seculier geïnspireerd antisemitisme kan gezien worden als
indicator van religieus geïnspireerd antisemitisme, maar wellicht ook als oorzaak.
Het kenmerk van seculier geïnspireerd antisemitisme is ‘vooroordelen’.
Vooroordelen kunnen het resultaat zijn van religieuze overtuigingen, maar ook
oorzaak zijn van religieuze resp. theologische gezichtspunten en inzichten. Religieus
geïnspireerd antisemitisme en seculier geïnspireerd antisemitisme zijn dus onderling
nauw verwant.
Graafland stelt: ‘Israël zijn eigen verkorenheid (uitverkiezing) zo verzelfstandigt en
verabsoluteert, dat zij op grond van eigen status een bijzondere plaats bij God meent
in te nemen’.188 In het dagelijkse spraakgebruik zouden velen deze omschrijving
gemakkelijk kunnen typeren als ‘arrogantie’ van de kant van het Jodendom (men
kan ook stellen dat het juist christelijke arrogantie is om het Jodendom te typeren op
een manier zoals Graafland deed). Graafland vervolgt zijn betoog en stelt dat Israël
in de tijden van het Oude Testament verviel in ‘zelfverzekerd nationalisme’ en dat
zij getypeerd kan worden als een ‘hardnekkig volk’. Nu heeft Graafland de Tenach
aan zijn kant; woorden van bovenstaande aard worden inderdaad in de boeken van
Israël gevonden. Belangrijk is echter te onderkennen dat deze woorden, gesproken
door de God van Israël, door de mond van de profeten, direct gericht zijn aan Gods
eigen volk. Zodra deze uitspraken gereciteerd worden door christenen (uit de
heidenen), draagt dit grote risico’s in zich. Immers, eeuwenlang zijn de
(beschuldigende) woorden uit de boeken van Israël door niet-Joden, tegen Israël
186
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Stark, R., Foster, B.D., Glock, G.Y, Quinley, H., Wayward Shepherds, Prejudice & the Protestant
Clergy (New York 1971), 35: ‘It is only a short step from religious hostility to anti-Semitism’. Zie
ook Kaplan, E.H., Small, C.A., ‘Anti-Israël Sentiment Predicts Anti-Semitism in Europe’, in:
Journal of Conflict Resolution 50 (2006), 548 - 561.
Het stereotype van de rijke Jood moge bekend zijn. Minder bekend is dat de Joden in het
vooroorlogse Amsterdam een groot aandeel hadden in het proletariaat. Zie bijvoorbeeld een
bloemlezing uit het werk van Meyer Sluyser (1901 - 1973) in ‘Gisteren komt nooit weerom’
(2000); Selma Leydesdorf (geb. 1949), Wij hebben als mens geleefd (1987).
Graafland, C., Het vaste verbond (Amsterdam 1978), 130.

ingezet. Dan transformeert men ongemerkt de profetische Joodse (zelf)kritiek tot
anti-judaïsme en zelfs tot antisemitisme.
Prof.dr. A. van de Beek (geb. 1946) stelt dat ‘Antisemitisme…..zich gemakkelijk
met gevoelens van onbehagen van christenen verbindt, vanwege het feit van de
bijzondere rol die God aan Israël gegeven heeft’.189 Zo gezien is antisemitisme te
karakteriseren als verzet tegen de God van Israël; een gedachte die ook door
Miskotte is verwoord.
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming
Anno 1950 kan niet van enige (openlijke, openbare) vorm van antisemitisme door
kerkelijke instanties gesproken worden; in tegendeel: de kerkelijke organen (met
name gevoed door theologen uit de Midden Orthodoxie en Confessionele stroming)
toonden zich uiterst bezorgd over het plotseling opgekomen naoorlogs antisemitisme.190 Dat dit geen vanzelfsprekendheid is moge blijken uit het feit dat aan het einde
van de 30er jaren van de vorige eeuw de stromingen uit het midden van de kerk niet
vrij waren van antisemitisme. Zelfs ds. Ten Boom die bij uitstek als weldoener van
vele Joodse vluchtelingen bekend stond, verweet Joden hun ‘medeplichtigheid’ aan
het antisemitisme: ‘Israël wordt door eigen godsdienstwetten afgesloten van de
overige mensheid’.191
Rond 1980 kon niet gesproken worden van openlijke uitingen van antisemitisme
vanuit de kring van de Midden Orthodoxie en de Confessionele stroming.
Neo-Calvinisme
De grondlegger van de Neo-Calvinistische stroming, Abraham Kuyper, heeft zich
meermalen antisemitisch uitgelaten.192 In zekere zin dringt zich de vergelijking op
met Luther; misschien was er aanvankelijk sprake van positieve gevoelens tegenover
de Joden, maar na herhaalde weigering sloeg dit om in teleurstelling, irritatie en
zelfs in haatdragende gevoelens. De altijd kritische predikant Kleijs Kroon
waarschuwde voor het effect dat zich eerder bij Luther had gemanifesteerd: felle
afkeer van de Joden als de bekering uitbleef.193
Gezien de maatschappelijke ontwikkeling van (sommige) Joden in Amsterdam,
werden deze gevoelens daarenboven mede gevoed door afgunst.
Volgens Kuyper integreerden de Joden niet in de samenleving: zij dreigden een
‘staat in de staat’ te worden. Vertegenwoordigers uit de Afscheiding en het Reveil
zagen het achterblijven van de assimilatie juist als een teken dat God met dit volk
bijzondere plannen had, terwijl Kuyper et al. achterdocht koesterden jegens de
ambitie van de Joden om hun eigenheid te bewaren. Daar kwam nog bij dat Kuyper
duidde op een aantal bijzondere eigenschappen van de Joden: een ‘hooger
levensvermogen van den geest’, tot uitdrukking komend in opoffering,
verloochening, volharding etc. zodat hogere maatschappelijke posities bereikt
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Beek, A. van de, Te veel gevraagd? Israël in het christelijk denken (Zoetermeer 2004), 23.
Bastiaanse, J.F.L., De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en
Israël 1925 - 1965 (Zoetermeer 1995), 2 dln, 338.
Bastiaanse, J.F.L., De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en
Israël 1925 - 1965 (Zoetermeer 1995), 2 dln, 107.
Klinken, G.J. van, Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom,
1896 - 1970 (Kampen 1996), (diss.), 24 - 53.
Ibid., 436.
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werden dan het geval was bij niet-Joden.194 Kuyper droeg geen empirisch materiaal
aan ter ondersteuning van deze stelling.195 De houding van Kuyper ten aanzien van
Joden bereikt ongecontroleerde extremen als hij rept over het vermogen van de
Joden om (via hun netwerken en ‘levensvermogen’) feitelijk te kunnen beschikken
over oorlog en vrede. Volgens Kuyper zijn het een miljoen Joden die ‘over Europa
hun net spannen’. Naar ons gevoelen lijkt dit een sfeerzetting die overeenkomsten
vertoont met de sfeer rondom het latere beruchte antisemitische geschrift De
‘Protocollen van de Wijzen van Sion’. In deze Russische vervalsing uit 1905 werd
de mythe van een Joodse wereldsamenzwering uiteengezet. Een ander punt is dat
Kuyper een natie niet ziet als een staatsrechtelijk begrip, maar een werkelijkheid ‘die
in vleesch en bloed zich belichaamt’. Onmiddellijk voegt hij hieraan toe: ‘aan dat
vleesch en bloed nu bleven de Joden, ook te onzent, tot dusverre vreemd’.196
Overigens kan rond 1950 niet van openlijk antisemitisme vanuit officiële kerkelijke
zijde gesproken worden. Niet onvermeld moet blijven dat de (latere) navolgers van
Kuyper tijdens WO II een significante rol hebben gespeeld bij de opvang van Joodse
onderduikers; zo kan geloofstrouw, sterker zijn dan theologie.197 Teleurstelling
ontstond bij voorgangers en gemeenteleden dat veel vroegere Joodse onderduikers
na de bevrijding hun aanvankelijke sympathie voor het christelijk geloof vaarwel
zeiden. In een aantal gevallen leidde dit tot religieus geïnspireerd antisemitisme.
In de jaren rond 1980 is de Neo-Calvinistische stroming vrij van openlijke blijken
van antisemitisme.
Gereformeerd Protestantisme
Binnen de stroming van het Gereformeerd Protestantisme was men van mening dat
alleen degenen die in Christus geloven, tot het ware geslacht van Abraham, het ware
Israël, behoren. Graafland merkt op dat Calvijn zich scherp en negatief uit tegenover
het volk Israël. ‘Hij [CvH: bedoeld is Calvijn] noemt het een vervloekt geslacht en
spreekt over gemene honden. Calvijn is van mening dat Israël onterfd is van de
belofte; hij beschouwt de verachting van de Joden in zijn tijd, als een oordeel van
God’.198 Zo gezien preekte Calvijn niet alleen de Vervangingstheologie (Joden zijn
‘afvalligen’, een ‘verworpen volk’, de christelijke kerk is in de plaats gekomen van
de synagoge), maar daarnaast ook onversneden antisemitisme. Min of meer
hetzelfde kan opgetekend worden uit de mond van Voetius en zijn leerlingen: zij
194
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Klinken, G.J. van, Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom,
1896 - 1970 (Kampen 1996), (diss.), 25, citerend vanuit: A. Kuyper, ‘De Joden onder de Christennatiën´, I, in: De Standaard no. 1084, 8/10/1875. Bastiaanse, J.F.L., De Jodenzending en de eerste
decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël 1925 - 1965 (Zoetermeer 1995), 2 dln, 25,
meldt dat aan het begin van de 19e eeuw extreme armoede heerste onder de leden van de
Hoogduitse gemeente in Amsterdam; het aantal Joodse armen dat geheel of gedeeltelijk van de
bedeling leefde werd gesteld op meer dan 80%.
Het is overigens niet onlogisch dat de stelling van Kuyper bewezen kan worden; echter niet alleen
voor de Joden, maar voor elke minderheid die gediscrimineerd wordt. Zo gezien zijn de
volgelingen van Kuyper de beste illustratie van boven-normale ‘performance’; ook de volgelingen
van Kuyper bereikten, na een periode van achterstand ten gevolge van maatschappelijke uitsluiting,
een relatief hoge graad van maatschappelijke impact.
Kuyper, A ‘De Joden onder de Christen-natiën’ V, in De Standaard no. 1089, 14/10/1875.
Jong L, de., Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede wereldoorlog. Verschenen in de periode
1969-1994, 12 dln in 26 banden. Dl. 6, eerste helft, (’s-Gravenhage 1975), 347, vermeldt: ‘Wat de
gereformeerden aangaat, verdient het de aandacht dat zij die toch niet meer dan 8% van de
bevolking vormden, uiteindelijk ongeveer een kwart van de Joodse onderduikers geherbergd
hebben’.
Graafland, C., Het vaste verbond (Amsterdam 1978), 104.

karakteriseren de Joden als verraders, woekeraars en stijfhoofden. Gangbare
stereotypen en laster zoals rituele kindermoord en vergiftiging van waterbronnen,
werden door sommige ‘oudvaders’ klakkeloos overgenomen.199 Tegelijkertijd
proclameert Calvijn de verbondstrouw van God, ook jegens de Joden. Men kan zich
afvragen wat die trouw dan concreet inhoudt. Het meest waarschijnlijk is dat Calvijn
bedoelt dat een tijdige inkeer tijdens het leven nog soelaas kan bieden200 (een bekend
leerstuk uit de soteriologie van het gereformeerde denken).
Op het door ons gespecificeerde peilmoment 1980 zijn ons geen openlijke uitingen
van antisemitisme vanuit het Gereformeerd Protestantisme bekend.
Bevindelijke stroming
Anno 1950 was de enkele jaren tevoren overleden Kersten de meest invloedrijke
theoloog. Met name in de vooroorlogse jaren publiceerde hij regelmatig in De
Banier (partijblad SGP) en De Samenbinder (kerkelijk weekblad) artikelen waarin
antisemitische elementen waren opgenomen.201 Dit is tot kort na WO II doorgegaan.
De zogenaamde Commissie Zuivering Staten-Generaal besloot dat Kersten niet
langer tot de Tweede Kamer kon worden toegelaten vanwege zijn houding tijdens
WO II. De Bevindelijke stroming binnen de NHK (als onderdeel van de
Gereformeerde Bond) en binnen de CGK (periodiek Bewaar het pand), kennen naar
onze waarneming geen antisemitische teksten.
Anno 1980 zijn ons geen openlijke uitingen van antisemitisme binnen de
Bevindelijke kring bekend.
Evangelische stromingen
Rond 1950 is binnen de Evangelische stroming de mening in overwegende mate:
Israël is dolend omdat zij geen zicht heeft op haar Messias Jezus Christus. Het antijudaïsme was wellicht geringer dan in de Bevindelijke stroming, maar zending en
getuigende dialoog stonden ook hoog op de Evangelisch-Orthodoxe agenda.
Vergeleken met de Bevindelijke stroming hebben christenzionistische overwegingen
binnen de Evangelische stroming een dam kunnen opwerpen tegen anti-judaïsme en
het mogelijk verder woekeren tot antisemitisme. Officiële uitingen zijn ons niet
bekend.
Rond 1980 is de bovengeschetste situatie van toepassing op de EvangelischCharismatische stroming. De Evangelisch-Orthodoxe stroming is intussen minder
anti-judaïstisch geworden. Gezien de samenhang tussen anti-judaïsme en
antisemitisme mag een neutrale of zelfs afkeurende houding ten opzichte van het
antisemitisme verwacht worden.
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Campen, M. van, Gans Israël, Voetiaanse en coccejaanse visies op joden gedurende de
zeventiende en achttiende eeuw (Zoetermeer 2006), 264, spreekt in dit verband over Voetius en
Ridderus.
Graafland, C., Het vaste verbond (Amsterdam 1978), 106.
Zie artikel in het Reformatorisch Dagblad d.d. 6 augustus 2007 betreffende de afstudeerscriptie van
H. van Beek, Master Theologie Leiden: Geschiedenis van het christendom, waarin gesteld wordt:
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grond van vooroordelen. Als we de uitspraken van ds. Kersten daarnaast leggen, dan kan mijn
conclusie -helaas- niet anders luiden’.
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Vrijzinnige stroming
Gezien de breedte van de geloofsovertuiging binnen de Vrijzinnige stroming, is er
nauwelijks anti-judaïsme en bijgevolg evenmin (religieus geïnspireerd)
antisemitisme.
Epiloog
Opmerkelijk is de visie van de Joodse advocaat en schrijver Abel J. Herzberg (1893
– 1989) over de relatie tussen heiden (niet-Jood), Joden en ‘christen-uit-deheidenen’. Hij stelt: ‘de heiden haat de Jood, omdat de christen hem knevelt’. De
gedachte hierachter is dat de heiden in de gekerstende christen-uit-de-heidenen
voortdurend op de loer ligt om zijn vroegere vrijheid te herwinnen. Herzberg vraagt
zich af: ‘Is het antisemitisme, afgezien van zijn sociale aspecten, misschien de
opstand tegen het christendom, ja opstand tegen de Godsidee, uitgeleefd jegens hen
die als de scheppers daarvan worden beschouwd?’202 In feite volgt ook Vreekamp
(als hervormde theoloog uit de stroming van het Gereformeerd Protestantisme) deze
lijn van denken. Ook hij komt uit bij de dieper liggende karakteristieken van het
heidendom; de zogenoemde Edda (Ijslandse godenepos) die al in het werk van
Miskotte203 centraal stond, in confrontatie met de woorden van de Thora.204
In onderstaande tabel zijn de standpunten op de beide peilmomenten samenvattend
weergegeven:
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Tabel II.11 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema vooroordelen
als basis voor antisemitisme
II.2.5 Eschaton
De toekomstverwachting heeft de christelijke kerk al geboeid vanaf haar allereerste
begin (vergelijk Mattheüs 24 waar Jezus spreekt over ‘het laatste der dagen’). De
centrale vragen daarbij zijn: hoe ziet de toekomst er uit ? Zal Jezus terugkeren naar
de aarde? Zal dat geschieden ‘in persoon’ (fysiek) of moeten de uitspraken
betreffende Zijn terugkeer (bijvoorbeeld Hand. I vers 9 – 11) geestelijk respectievelijk overdrachtelijk verstaan worden? In dat kader gaat vaak aparte aandacht uit naar
de rol van Israël, al dan niet in de vorm van het Chiliasme of wel de verwachting
van het zogenoemde Duizendjarig Rijk.
Achtereenvolgens zullen wij in dit kader aandacht schenken aan de volgende twee
thema’s. In de eerste plaats: de betekenis van de woorden van de profeten uit het
Oude Testament betreffende de mogelijke rol van Israël in het Eschaton. In de
tweede plaats de vraag: is er een aparte plaats voor Israël in het laatste der dagen en
in de ‘voleinding’. Tussen deze beide thema’s bestaat veel samenhang.
II.2.5.1 Profeten
De reikwijdte van de woorden van de profeten, met name als het gaat over Israël en
haar mogelijke rol in het Eschaton heeft velen eeuwenlang bezig gehouden. De
vraag komt op hoe op de door ons onderscheiden peilmomenten gedacht werd over
de relevantie van de woorden van de profeten, toegespitst op de actuele vragen
rondom Israël als religieuze- en staatkundige entiteit. Anders gezegd: in hoeverre
worden de woorden van de profeten relevant geacht voor de toekomstige
wereldloop, in het bijzonder voor Israël. Is de terugkeer van de Joden naar het
beloofde land al dan niet voorzegd?
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming
Tot vlak na WO II was de gangbare mening dat de woorden van de profeten gericht
waren tegen het toenmalige Israël, i.c. de Joden de leefden ten tijde van het optreden
van de profeten. Daarnaast werden deze woorden zowel voor het levende Jodendom,
als ook voor de christelijke gemeente ter lering beschouwd. Alleen in kringen van de
(intussen voormalige) ‘Verenigingen’ tot zending onder Israël en de parakerkelijke
organisatie Het Zoeklicht verbond men de woorden van de profeten met een
mogelijk toekomstscenario voor Israël. Teksten die handelen over Israëls herstel en
Israëls toekomst sloegen volgens critici op het herstel na de ballingschap in Babel en
niet op de nog voor ons liggende toekomst.
Rond 1980 waren intussen velen van mening dat de rol van Israël geenszins was
uitgespeeld, en dat de teksten uit de Bijbelboeken waarin de woorden van de
profeten zijn opgetekend, niet exclusief op het verleden mochten worden
teruggeprojecteerd of al te zeer mochten worden gecontextualiseerd. Deze
ommezwaai is een duidelijke indicatie dat de Sjoa en de terugkeer naar Palestina
verregaande impact op de theologie gehad heeft. Berkhof stelde in een preek dat
Israël ooit zal zien: ‘Het volk Israël zal zoolang worden geplaagd, tot het de oogen
open gaan en het Jezus als zijn Koning zal erkennen en met afleggen van alle
onverschilligheid en onwil en vrome zelfgenoegzaamheid, als kuikens bij deze hen
zal gaan schuilen. Dat ogenblik komt. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn
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onberouwelijk’.205 Hiermee is Berkhof bijna te rekenen als chiliast.206 Elders typeert
hij het Koninkrijk als: ‘het complete Vrederijk, dat met Israël en zijn Messias als
middelpunt heel de aarde omvatten zal’.207 Verder merkt Berkhof op: ‘Wanneer
eenmaal dit doel van Israëls val is vervuld en de volheid der heidenen is bereikt, dan
komt ook de tijd voor de volheid van Israël, en aldus zal gans Israël behouden
worden’.208
Uitspraken die op vele wijze refereren, impliciet en expliciet, aan de woorden van de
profeten (en aan de woorden van de apostel Paulus die veelvuldig de woorden van
de profeten reciteert).
Neo-Calvinisme
Anno 1950 leefden de meeste kerkleden die tot de Neo-Calvinistische stroming
gerekend kunnen worden, nog in de geest van Kuyper en Calvijn. Beiden
beschouwden de woorden van de profeten als ‘historisch en contextueel’; vrij
vertaald: gericht aan het toenmalige Israël in de toen geldende omstandigheden.
Voor de mogelijke betekenis van die woorden voor de huidige tijd en de
ontwikkelingen rondom het Joodse volk hadden zij geen oog. Van Klinken merkt
echter op dat er in deze kringen (heimelijk) onder kerkleden, een substantiële
aanhang was voor de ideeën van Joh. De Heer.209
Bijzonder is het betoog van H.M. Matter (1906 – 1984). Hij vond het beschamend
dat een politieke gebeurtenis als de vestiging van de staat Israël in 1948, ‘in staat
bleek te zijn om binnen het theologische denken voor een rehabilitatie van
sektarische denkbeelden te zorgen.210 Het was in zijn visie ondenkbaar dat religieuze
betekenis werd toegekend aan gebeurtenissen rondom het niet-christelijke
Jodendom. De rector magnificus van de VU, prof.dr. Gerhard Ch. Aalders (18801961) liet er in 1949 geen misverstand over bestaan: ‘wat er in Palestina gebeurd is,
het heeft met Goddelijke profetie die ons in de H. Schrift geboden wordt, niets te
maken’.211 Van Klinken schrijft op dat op het ‘grondvlak’ andere inzichten leefden:
‘alleen de professoren hielden vast aan de traditionele Vervangingstheologie’.212
Buskes (intussen lid van de NHK) merkte op: ‘Joh. De Heer heeft ons meer te zeggen
[over Israël] dan prof. Aalders’.213
205

206

207
208
209
210
211
212
213

80

Berkhof, H., Vergeving en Verwachting (Amsterdam 1948), 88. Het gaat hier om de preek met als
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relatie God - Israël in de theologie van K.H. Miskotte, A.A. van Ruler en H. Berkhof (Zoetermeer
2007), 221.
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Berkhof, H (Wending 4, 1949 - 1950), 399.
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1896 - 1970 (Kampen 1996), (diss.), 290 - 298.
Ibid., 515.
Ibid., 525.
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Ook in de jaren 80 was er binnen de Neo-Calvinistische stroming nauwelijks
belangstelling voor de woorden van profeten in relatie tot het levende Jodendom en
de staat Israël.
Gereformeerd Protestantisme
Traditioneel werd binnen het Gereformeerd Protestantisme met respect over het
‘verbondsvolk’ gesproken. Men was terughoudend in het toepassen van uitspraken
van de profeten aangaande Israël op de christelijke gemeente uit de volkeren. Dat
betekende evenwel nog niet dat de woorden van de profeten dan op het levende
Israël werden toegepast. Integendeel. De woorden van de profeten werden
beschouwd als woorden die gesproken waren tegen het ‘oude verbondsvolk’ en die
in dat opzicht veel van hun relevantie verloren hadden. Met enige overdrijving kan
men stellen dat de Bijbelboeken die bekend staan onder de naam ‘Profeten’ vooral
christologisch bekeken werden: de profeten spraken over de komende Christus. De
woorden betreffende het mogelijk herstel van Israël, werden uitsluitend op het
verleden betrokken. Anno 1950 was er binnen de stroming van het Gereformeerd
Protestantisme derhalve nauwelijks aandacht voor de woorden van de profeten
betreffende de toekomst van Israël.
Anno 1980 was de situatie wezenlijk veranderd. Graafland wilde graag binnen de
kaders van Calvijn blijven, maar toch waagde hij het om te waarschuwen tegen
‘vergeestelijking’ van het zogenaamde Oude Testament. Wanneer Graafland een
kerkdienst bezoekt en een preek hoort over Jesaja 35 vers 8 – 10 (met betrekking tot
de door Jesaja doorgegeven belofte betreffende de terugkeer van Israël naar haar
land) waarin de voorganger de belofte vergeestelijkt en toegepast op het persoonlijke
geloofsleven, is hij pijnlijk getroffen ‘omdat deze heerlijke belofte toch in eerste
instantie tot haar [CvH: bedoeld is Israël] gericht is’.214 Het Bezinningscomité Israël
(sterk verankerd in het Gereformeerd Protestantisme) schrijft: ‘dat er in het Oude
Testament altijd nog beloften van God voor Israël liggen, die nog tot ontplooiing
moeten komen… Er ligt een tegoed voor Israël in Gods beloften’.215
Bevindelijke stroming
De Bevindelijke stroming manifesteert zich in de GG, de CGK en de NHK (tot 2004,
daarna in de HHK).
Anno 1950 heeft men binnen de Bevindelijke stroming voor wat betreft de GG geen
oog gehad voor de woorden van de profeten met betrekking tot een mogelijk
toekomstig herstel van Israël; ondanks het feit dat de in deze kring hooggeachte
vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie, zich veelal beriepen op de woorden
van de profeten om de glorieuze toekomst van het (bekeerde) Israël te schetsen. Wel
heeft men de profeten geciteerd als het gaat over het ontrouwe Israël, veelal met de
bedoeling om de toen geldende status van het volk te kunnen karakteriseren. Deze
typering geldt ook voor het peilmoment 1980.
Het deel van de CGK dat zich tot de Bevindelijke stroming rekent (voortbouwend op
de gedachten uit de Nadere Reformatie) heeft zich vaak uitgesproken over de
relevantie van de woorden van de profeten betreffende Israël. Anno 1980 verwacht
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men, in lijn met het gedachtengoed van de Nadere Reformatie, een (voortgaande)
terugkeer van de Joden naar het beloofde land, tezamen met een geestelijk herstel.216
De Bevindelijke stroming binnen de NHK maakte tot 2004 deel uit van het
Gereformeerd Protestantisme binnen de NHK en komt binnen die stroming aan de
orde.
Evangelische stromingen
De gemeenten met een Evangelisch-Orthodoxe signatuur (met name VEG en
Baptistengemeenten), hebben vele decennia lang een sterke affiniteit gehad met de
woorden van de profeten betreffende Israël.217 Al ver voor de WO II sprak men in die
kringen van een aanstaand geestelijk herstel van Israël. Omdat het gedachtengoed
van Joh. De Heer in deze gemeenten veel weerklank vond, geloofde men ook in een
terugkeer naar het Heilige Land en een staatkundig herstel van Israël. Deze visie was
als gevolg van WO II anno 1950 nog verder geïntensiveerd. Rond die tijd zou men
deze gemeenten als christenzionistisch kunnen karakteriseren. In de jaren 80 was de
theologie in vele gemeenten van Evangelisch-Orthodoxe signatuur veranderd. De
woorden van de profeten werden meer gecontextualiseerd en minder van toepassing
verklaard op het heden en de aanstaande toekomst. De evangelische gemeenten met
een charismatische signatuur, met name Pinkstergemeenten, hielden voluit vast aan
de relevantie van de woorden van de profeten betreffende het herstel van Israël,
zowel geestelijk als staatkundig.
Vrijzinnige stroming
Representanten van de Vrijzinnige stroming hebben de woorden van de profeten
altijd contextueel opgevat. Bijgevolg zijn zij steeds van mening geweest dat er geen
sprake kan zijn van een directe, rechtstreekse relevantie van deze woorden voor de
actuele gang van zaken. De gedachten van de doopsgezinde predikant Frits Kuiper
vormen anno 1950 daarop een opmerkelijke uitzondering. Kuiper had een bijzondere
‘Israëlvisie’. Gestoeld op marxistische uitgangspunten koesterde hij een grote
waardering voor de Sovjet-Unie en voor de jonge staat Israël. Kuiper vat zèlf zijn
visie als volgt samen: ‘De Russische revolutie en de stichting van de staat Israël, het
communisme en het zionisme, vormden de opmaat voor de bevrijding van de
mens’.218 Anno 1980 manifesteren zich binnen de Vrijzinnige stroming geen visies
die afwijken van de binnen die stroming algemeen gevolgde lijn.
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In onderstaande tabel is de stand van zaken op de onderscheiden peildata summier
samengevat:

Tabel II.12 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema profeten
II.2.5.2 Aparte plaats voor Israël
Toekomstverwachting is een breed thema; zodra het echter betrokken wordt op
Israël wordt het thema versmald tot de vraag: zal Israël een bijzondere rol spelen in
‘de voleinding van deze wereld’ en zo ja: welke? Zullen kerk en synagoge samen
optrekken, als dienst aan de wereld? Komt het in de Bijbel beschreven ‘Duizendjarig
Rijk’ op aarde, zal er ‘verdrukking’ over de aarde komen? Komt er een religieus- en
staatkundig herstel van Israël, met andere woorden: zal Israël zich bekeren tot Jezus
Christus en zal zij het ‘Koninkrijk’ beërven?
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming
Rond 1950 gold dat degenen die zich rekenden tot de Midden Orthodoxie en/of de
Confessionele stroming, veelal geen specifieke opvatting over de rol van Israël in
het Eschaton hadden. Er waren twee uitzonderingen. In de eerste plaats: Miskotte,
hij had een heel specifieke, uitgesproken opvatting: voor Israël was er geen aparte
plaats of specifieke rol weggelegd in Gods toekomstige heilshandelen. Drost stelt:219
‘Israël als volk is voor Miskotte een volk als alle andere volkeren, zij het dat het
(voort)bestaan van dit volk een teken is van Gods trouw aan de wereld’. De andere
uitzondering betreft degenen die bekend waren of enige affiniteit hadden met de
gedachten van Joh. De Heer, zij zullen rond 1950 ‘de tekenen des tijds’ verstaan
hebben als ‘Israël die in haar bediening geplaatst wordt’, zeker toen de staat Israël
werd uitgeroepen.220
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In de jaren 80 van de vorige eeuw was de mening binnen de Midden Orthodoxie en
Confessionele stroming een stuk meer uitgesproken. Berkhof had intussen een aantal
belangrijke stellingen geponeerd. Hij stelt: ‘het verrassend is te zien, dat de
verwachting van een terugkeer zoals die aan het eind van de negentiende eeuw in
chiliastische en sektarische kringen leefde, is uitgekomen’. ‘De verrassende feiten
zetten ons opnieuw aan het denken, al mogen ze ons er niet toe verleiden om
romantisch en speculatief over de huidige staat Israël te spreken. Deze staat is echter
op zijn minst een voorteken van Gods toekomstige handelen met zijn volk’.221
Volgens Drost meende Berkhof: ‘dat er een tijd komt waarin de lijdende gemeente
publiekelijk gelijk zal krijgen, waarin het herstelde Israël het middelpunt van de
wereld zal zijn’ en ‘waarin de heerschappij van Christus zo sterk wordt uitgedrukt
als maar mogelijk is binnen een wereld waaruit zonde, leed en dood nog niet
gebannen zijn’.222
Geheel afwijkend was de visie van Van Ruler. Volgens Drost is Van Ruler van
mening: ‘Israël is op zichzelf nooit het doel geweest van de verkiezing, maar slechts
drager van de openbaring’.223 In de voleinding (in het Eschaton) krijgt Israël volgens
Van Ruler geen afzonderlijke, aparte plaats. Drost haalt een gedeelte aan uit een
preek van Van Ruler waarin de laatstgenoemde stelt: ‘De Kerk is de wedergeboorte
van Israël … De Kerk is het ware Israël’.224
Ten aanzien van het voortbestaan van het volk Israël merkt Van Ruler in dezelfde
preek op dat er sprake is van ‘een onmogelijke existentie: het is wedergeboren in de
Kerk, wat doet het nu nog te bestaan?’
Neo-Calvinisme
Anno 1950 was er binnen de stroming van het Neo-Calvinisme geen enkele ruimte
voor een bijzondere rol van Israël in het Eschaton. Israël moest zich immers bekeren
tot het christendom, meende men. Abraham Kuyper was een voorstander van
assimilatie en een tegenstander van zionisme. Toekomstverwachting in termen van
het Duizendjarig Rijk waarin Israël een belangrijke rol zou spelen, was een
onbespreekbaar thema. De heersende opvatting was dat de rol van Israël was
uitgespeeld, zodat een glorierijke periode voor de christelijke kerk tegemoet kon
worden gezien. Gesteld kan worden dat de Neo-Calvinistische stroming in de eerste
twee decennia na WO II voluit vasthield aan de zogenaamde Vervangingstheologie en
zichzelf op de plaats van Israël stelde. Regelmatig gaf men blijk van het feit dat men
zichzelf beschouwde als ‘het ware Israël’. Zij die van Jacob afstammen en niet in
Jezus als Messias geloven, hebben volgens die visie ‘verbondsbreuk’ gepleegd.
Rond de jaren 80 is hierin geen wijziging opgetreden. Dat wil zeggen; ook in die tijd
zag men geen bijzondere rol voor Israël weggelegd. Het particularisme van de NeoCalvinistische stroming was weliswaar minder pregnant geworden waardoor ook de
open dialoog (‘het gesprek’) geaccepteerd werd, maar de visie op het Eschaton en op
een mogelijk bijzondere rol van Israël daarin bleef onveranderd.
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Gereformeerd Protestantisme
Rond 1950 werd de invulling van het thema Eschaton, als een toekomstige periode
waarin de bekering en het herstel van Israël een hoofdrol spelen, in overgrote mate
door de representanten van het Gereformeerd Protestantisme afgewezen. De resolute
afwijzing van het Duizendjarig Rijk gaat waarschijnlijk terug op de afwijzing door
Augustinus (354 – 430). Daar kwam nog bij dat ook Calvijn afwijzend stond
tegenover de idee van een Godsrijk op aarde en een speciale rol van Israël daarbij.
Het Gereformeerd Protestantisme heeft weliswaar zelden tot nooit de
Vervangingstheologie gepropageerd, maar uit gedrag (in de vorm van publicaties)
bleek dat men moeite had met een aparte plaats voor Israël. Zo merken Van Campen
en Den Hertog op dat men aanvankelijk voor de in 1942 opgerichte Raad voor Kerk
en Israël, geen leden kon krijgen uit de kring van de Gereformeerde Bond.225
Geconcludeerd kan worden dat het Gereformeerd Protestantisme rond 1950 geen
aparte plaats voor Israël in het heilshandelen van God onderkende. In de eerste
decennia na WO II is dit standpunt nauwelijks veranderd. Opmerkelijk is wel dat de
in kringen van het Gereformeerd Protestantisme veelal hooggeachte
vertegenwoordigers uit de Nadere Reformatie van mening zijn dat er aan het einde
der tijden een massale bekering van Israël verwacht mag worden. À Brakel
verwachtte daarenboven zelfs een ‘duizendjarig vrederijk’ op aarde, in Palestina.
Zijn gedachten vormden een belangrijke inspiratiebron voor de vertegenwoordigers
van de Nadere Reformatie en het Reveil met representanten als Willem Bilderdijk
(1756 – 1831) en Isaäc da Costa(1798 – 1860).
In de tweede helft van de jaren 70 kwamen binnen het Gereformeerd Protestantisme
de eerste signalen op van een hernieuwde belangstelling voor het thema Eschaton en
de rol van Israël daarbij. Zo duidden de bijdragen van Van der Graaf in De
Waarheidsvriend op het interpreteren van de tekenen des tijds in de richting van
Israël. Graafland volgt soms voorzichtig À Brakel en verwijdert zich van Calvijn op
het punt van ‘het wonen in een eigen land’, ‘zonder zich nu vast te leggen op al te
concrete voorstellingen’.226 Per saldo houdt Graafland zich toch stevig vast aan de
visie van Calvijn, die gekant was tegen een aards-apocalyptische
toekomstverwachting.227 Aan het einde van de 70er jaren stelt Graafland ‘dat
wanneer men voor Israël een plaats inruimt in de belijdenis……, namelijk door aan
Israël …… een blijvende en eigen plaats toe te kennen in het heilshandelen van
God,…….de gevolgen daarvan bijzonder ingrijpend zijn’.228 Volgens Graafland zal
dat leiden tot een ‘diepgaande verschuiving in het gereformeerd belijden’, met name
over ‘de verkiezing’ en over ‘de laatste toekomst’ (i.c. eschatologie). Hieruit kan
afgeleid worden dat binnen het Gereformeerd Protestantisme anno 1980 niet
eenduidig werd gedacht over de rol van Israël in het Eschaton.229 Wel kan men
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stellen dat rond de jaren 80 een zekere opening voor de eschatologie betreffende
Israël gegroeid was, met name door de bijdragen van Van der Graaf. Van
chiliastisch scenariodenken heeft men zich overigens in deze kring altijd afzijdig
gehouden.230
Bevindelijke stroming
De belangrijkste representant van de bevindelijke stroming Kersten, laat er geen
twijfel over bestaan dat thema’s als het Duizendjarig Rijk en een mogelijke rol van
Israël in dat kader, zijns inziens zonder Bijbelse fundatie zijn. Hij stelt: ‘het
Chiliasme [is] als geheel in strijd met Gods woord’.231 Anno 1980 is deze visie
binnen dat deel van de Bevindelijkheid dat Kersten volgt niet veranderd.
Ook binnen de CGK zijn er voorgangers die zich rekenen tot de Bevindelijke
stroming. Deze groep van voorgangers lijkt deels de hierboven gespecificeerde lijn
conform Kersten te volgen (hoewel de laatstgenoemde vooral als spreekbuis van de
GG geldt), een ander deel weet zich verbonden met de Nadere Reformatie en heeft
een uitgewerkte visie op de aparte, onderscheiden rol van Israël in het Eschaton. Het
is te verwachten dat de Deputaten voor Kerk en Israël van de CGK vooral vertegenwoordigers betreft van dit gedachtengoed.232 Ook deze deelvisie binnen de
Bevindelijke stroming is niet veranderd, als peilmoment 1980 vergeleken wordt met
peilmoment 1950 (al is de visie binnen de CGK-bevindelijken nog steeds geheel
anders dan de visie van de GG-bevindelijken anno 1980).
Evangelische stromingen
Rond 1950 speelde binnen de Evangelisch-Orthodoxe groeperingen, met name
binnen de VEG en de Baptistengemeenten, het thema Eschaton en de rol van Israël
daarin, een belangrijke rol. Beide genoemde groeperingen wisten zich in die tijd
sterk verbonden met het gedachtengoed van Joh. De Heer. In 50er jaren van de
vorige eeuw waren de VEG en de Baptistengemeenten te karakteriseren als:
chiliastisch, conform het gedachtengoed van Da Costa.233 De Vergadering van
Gelovigen had ook een sterk chiliastische signatuur en bouwde voort op het werk
van de Plymouth Brethren en Darby (1800 – 1882).234 De volgelingen van Darby
worden vaak aangeduid als Darbyisten.
Anno 1980 waren veel Evangelisch-Orthodoxe gemeenten (zoals VEG, sommige
Baptistengemeenten, maar ook enkele zgn.’Vergaderingen’), opgeschoven in de
richting van de Midden Orthodoxie en de Confessionele Stroming. Gemeenten uit de
Evangelisch-Charismatische stroming (in het bijzonder de zogenaamde
Pinksterbeweging), bleven trouw aan hun oorspronkelijke eschatologische
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uitgangspunten, inclusief de visie dat Israël een bijzondere rol in het Eschaton zou
spelen.
Wat betreft de Evangelisch-Charismatische groeperingen (speciaal de
Pinksterbeweging en de Vergadering van Gelovigen, spreekt Graafland (representant
van het Gereformeerd Protestantisme) van ‘hedendaags Chiliasme’.235 Kortweg
worden deze groepen door hem aangeduid als ‘Neo-Piëtistische kringen die zich
presenteren rondom de Evangelische Omroep’.236 Als gereformeerd theoloog
probeert hij onderscheidende elementen te vinden met het Gereformeerd-Piëtisme
(met wortels bij À Brakel en het Engelse Piëtisme). Volgens Graafland zijn die
gelegen in het feit dat het Gereformeerd-Piëtisme veel dichter bij de Reformatie
staat, door Graafland verstaan als: ‘de eenheid van het heil, van het Verbond en van
Oude en Nieuw Testament’.237 De Neo-Piëtistische opvattingen hebben z.i. een
‘dualistische heilsopvatting waarin voor de gemeente uit de heidenen een hemels
heil wordt geschilderd, terwijl de christenen uit de Joden een aards heil in het
vooruitzicht gesteld wordt; een onaards-geestelijk heil versus een nationaal-politiekstoffelijk heil’.238
Excurs: Christenzionisme
Christenzionisme is de naam voor een beweging binnen het christendom
waarin aan het zionisme (als beweging die de vestiging van een Joodse staat
nastreeft), duiding en ondersteuning gegeven wordt vanuit christelijke visies
en leerstelligheden.239
Op basis van met name de woorden van de profeten van Israël, onderkent
men binnen het Christenzionisme een toekomstscenario waarin Israël, onder
leiding van haar Messias (lees: de wedergekeerde Jezus Christus), gedurende
1000 jaar de wereldregering zal vormen. Dit is het zogenaamde Duizendjarig
Rijk. Zoals te verwachten valt speelt de landbelofte een belangrijke rol in
deze visie. Ook verwacht men een massale bekering van Israël tot het
christendom. Niet zelden gaat de theologie rondom het Christenzionisme van
de gedachte uit dat God in stadia (bedelingen of dispensaties) tot uitvoering
van Zijn heilsplan zal komen.
Het Christenzionisme manifesteert zich met name in de kring van de
Vergadering van Gelovigen (verwant aan de Engelse piëtisme), aanvankelijk
ook in de Vrije Evangelische Gemeenten, sommige Baptistengemeenten en,
in de laatste decennia van de vorige eeuw, in sommige ‘vrije’ evangelische
gemeenten (niet te verwarren met Vrije Evangelische Gemeenten), veelal
met een Pinkstergemeente karakteristiek. Velen geloven dat de wederkomst
van Jezus Christus zal samenvallen met de door Israël verwachte komst van
de Messias. Het Duizendjarig Rijk zal min of meer gelijktijdig met de komst
van Christus aanbreken, hoewel er ook theologen zijn die menen dat Christus
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Graafland, C., Het vaste verbond (Amsterdam 1978), 122 - 125.
Ibid., 124.
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Ibid., 123.
Paas, S., Strengholt, J., Open Brief over Israël aan Nederlandse Christenen, 2012.
(www.strengholt.blogspot.nl; ook opgenomen in: Paas, S., Israëlvisies in beweging. Kampen,
2014. Zie ook de website van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem:
www.icaj.nl.)
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pas terugkomt na afloop van de periode van het rijk. In beide gevallen ziet
men het rijk als een concreet (Konink)rijk dat hier op aarde gevestigd
wordt.240 Volgens velen zal het Duizendjarig Rijk een glorietijd voor Israël
inhouden, volken zullen jaarlijks hun offers brengen in Jeruzalem. De wereldheerschappij zal zetelen in Jeruzalem. De Zoon van David (lees: Jezus
Christus) zal op de troon van David zitten. Alle volken zullen van deze periode profiteren, met name omdat er wereldvrede zal heersen.
Het christelijk geïnspireerde zionisme heeft haar wortels in het Engelse
piëtisme. De stroming bereikte Nederland in de 19e eeuw en manifesteerde
zich aanvankelijk met name binnen de kringen van het Reveil (met als
voormannen: Da Costa (1798 – 1860) en Bilderdijk (1756 – 1831). Het
Christenzionisme kent meerdere chiliastische Eindtijd-theorieën, waarin
overigens steeds het Jodendom een belangrijke rol speelt.241 In deze theorieën
neemt het Joodse volk in de toekomst, ‘tijdelijk’ een bevoorrechte (aparte)
plaats in. Zij zal in Jezus Christus haar Messias herkennen.242
Aanhangers van het Christenzionisme zijn te vinden in nagenoeg alle
kerkgenootschappen en stromingen. De Evangelische stromingen en de
Bevindelijke stromingen zijn enigszins oververtegenwoordigd. Dit is
verklaarbaar vanuit het feit dat Christenzionisme sterk samenhangt met de
mate van orthodoxie.
De boodschap van het Christenzionisme wordt uitgedragen door de
parakerkelijke organisaties Het Zoeklicht243 en Christenen voor Israël. Het
Zoeklicht was al voor WO II actief. Deze groep stond onder leiding van Joh.
De Heer (1861-1965). Via radio-uitzendingen (NCRV), Bijbelstudie-avonden,
evangelisatie-tent-bijeenkomsten en vooral: traktaten en de uitgifte van het
gelijknamige blad, heeft men tot op de huidige dag de boodschap van het
zogenaamde Darbisme (cf. John Nelson Darby, 1800 – 1882) binnen
Nederland verspreid. Ter nadere toelichting zij nog opgemerkt dat het
Darbisme zich kenmerkt door een dispensationalistische interpretatie van de
Bijbel. Men gelooft dat God in onderscheiden dispensaties (‘bedelingen’ of
economieën) zich met deze wereld bezig houdt, c.q. zal bezig houden. Israël
speelt daarbij een belangrijke rol. Kortom: een groepering die chiliastisch,
eschatologisch van aard is. De oprichter van Het Zoeklicht, Joh. De Heer was
lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. Al aan het einde van de 30er jaren
had hij al gewaarschuwd voor de bedreigingen van het Nationaal Socialisme
voor het Joodse volk.244 Na WO II leken de verschrikkingen en de exodus het
240
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Het Duizendjarig Rijk heeft velen in de kerkgeschiedenis bezig gehouden. In dat kader vindt men
ook de gedachte dat het Duizendjarig Rijk al zou zijn aangebroken.
Elderen, R.J. van, Toekomst voor Israël. Kampen, 1992.
Een Nederlandstalig werk waarin Christenzionisme een belangrijke rol speelt: Bonda, J., Het ene
doel van God, een antwoord op de leer van de eeuwige straf. Baarn, 1993. Dit werk besteedt ook
veel aandacht aan het christenuniversalisme.
Het Zoeklicht is een periodiek, uitgegeven door de gelijknamige parakerkelijke organisatie, waarin
de visie van Joh. de Heer (1866-1961) centraal staat. In de afgelopen decennia krijgt ‘de vertaling’
van die visie naar het huidige wereldbeeld veel aandacht. Een terugkerend thema is de
apocalyptische visie op de islam en het Midden-Oosten. Poorthuis, M.J.M.H., Salemink, T., Van
Harem tot Fitna, Beeldvorming van de Islam in Nederland 1848 - 2010 (Nijmegen 2011), 565.
Klinken, G.J. van, ‘Gereformeerde opvattingen over joden en jodendom 1910-1960’, in: StegerenKeizer, H.L. van (e.a., eds), Een kerk op zoek naar Israël (Kampen 1995), 186.

gelijk van de visie van Joh. De Heer (lees: het dispensationalisme van de
Maranatha-beweging) te bewijzen.245
Na de WO II is de parakerkelijke organisatie Christenen voor Israël opgericht. Deze organisatie baseert zich op een vergelijkbaar gedachtengoed. Zij
onderscheidt zich van Het Zoeklicht door een grotere mate van publieke
aanwezigheid en een grotere mate van actie-gerichtheid. Gemeenschappelijk met Het Zoeklicht is dat de staat Israël grote belangstelling en sympathie ontmoet; het Christenzionisme als theologische denklijn is minder manifest dan bij Het Zoeklicht.
Vrijzinnige stroming
Het (hoofd)thema Eschaton en de mogelijke rol van Israël daarin heeft bij de
Vrijzinnige stroming nooit weerklank gevonden. Bijgevolg is de situatie op de door
ons gehanteerde peilmomenten niet veranderd.
Onderstaand een overzicht van de visies binnen de onderscheiden stromingen op de
beide peildata:

Tabel II.13 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema aparte plaats
voor Israël
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Ibid., 186. De Maranatha-beweging is de beweging die de Wederkomst van Jezus Christus centraal
stelt.
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II.3 SAMENVATTING
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de theologische
litteratuur betreffende de thema’s die rondom Israël spelen. De ontwikkelingen zijn
gekarakteriseerd door de stand van zaken met betrekking tot elk van de 15 thema’s
op twee tijdstippen i.c. peilmomenten te vergelijken.
Uit onderstaande tabel blijken de vijf hoofdthema’s en de daar onder ressorterende
15 ‘a priori’ thema’s:

Tabel II.14 Onderkende thema’s in de litteratuur
Hieronder zullen wij een samenvatting geven van de belangrijkste ontwikkelingen
over de periode van 1950 tot 1980, met als invalshoek ‘het thema’. Daarna zal als
invalshoek ‘de stroming’ gekozen worden. Deze tweede invalshoek is in feite een
andere manier van representeren van de informatie die al bij de eerste invalshoek
aan de orde is geweest en kan om die reden beperkt blijven.
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Ontwikkelingen gespecificeerd naar thema
Getuigenis
Binnen de Midden Orthodoxie en de Confessionele stroming is in 1950 aarzelend
begonnen met een open dialoog (‘het gesprek’); een initiatief van enkelingen. In de
daarop volgende decennia is dit gesprek uitgegroeid tot een geïnstitutionaliseerde
dialoog via het OJEC. Groter was de koerswijziging bij de Neo-Calvinistische
stroming. In 1950 was men binnen deze stroming immers nog voorstander van de
Jodenzending; in 1980 was men volop gesprekspartner binnen het OJEC. Opgemerkt
moet worden dat dit niet gold voor de Neo-Calvinistische stroming binnen de GKV.
Voor het Gereformeerd Protestantisme kan worden gesteld dat men rond 1950 nog
nauwelijks oog voor de Joden had. Begin jaren 70 vond er echter binnen de
Gereformeerde Bond een ontwaken plaats en werd tegen het einde van de 70er jaren
binnen deze kring gepleit voor het gesprek met Israël via het OJEC. De Bevindelijke
stroming was in de genoemde drie decennia ‘inactief’ wat betreft zending. Zeker
stond men in die kringen geen open dialoog voor, maar ook ten aanzien van het
zoeken van de getuigende dialoog vertoonde men weinig activiteit. Wellicht zou
men zelfs de stelling kunnen verdedigen dat Israël voor de Bevindelijke stroming in
de jaren na WO II tot aan de 80er jaren, relatief een non-issue was. Leden van de CGK
behorende tot de Bevindelijke stroming staan veelal in de traditie van de Nadere
Reformatie en hebben ook in de genoemde periode een specifieke visie op Israël
gehad ondermeer tot uitdrukking komend in het zoeken van een getuigende dialoog.
De Evangelisch-Orthodoxe stroming heeft in de periode 1950 – 1980 een verandering doorgemaakt voor zover het de VEG betreft. In die kringen is de stap gemaakt
van zending naar open dialoog. Bij de overige groeperingen en kerkgenootschappen
van de Evangelisch-Orthodoxe stroming (m.n. Baptisten) hebben zich over de
genoemde periode geen wijzigingen van betekenis voorgedaan en heeft men
vastgehouden aan zending in de vorm van de getuigende dialoog. De
ontwikkelingen binnen de Evangelisch-Charismatische stroming kunnen niet
geschetst worden; deze stroming is pas van enige betekenis geworden in de jaren 70.
Tenslotte: bij de Vrijzinnige stroming hebben zich geen wijzigingen van betekenis
voorgedaan. Israël is binnen die stroming een thema dat nauwelijks extra
belangstelling geniet boven andere godsdiensten. Bijgevolg is er ook geen
bijzondere belangstelling voor het thema getuigenis.
Verbonden
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming hebben sinds 1951 gesproken over
een gezamenlijke verwachting resp. gezamenlijke heilsbestemming. Voor de NeoCalvinistische stroming kan evenwel van een grote verandering gesproken worden.
In 1950 was er nog geen sprake van enige gevoelde verbondenheid; in 1984 stelde
men echter: ‘Kerk en Israël horen bijEen’. Bij het Gereformeerd Protestantisme
voltrok zich een soortgelijke ontwikkeling. Binnen de Bevindelijke stroming
onderkende men op geen van beide peilmomenten enige vorm van theologische
verbondenheid. Wel nam Israël een bijzondere plaats in onder de volkeren. Voor
zover de Bevindelijke stroming zich manifesteert binnen de CGK en voortbouwt op
de beginselen van de Nadere Reformatie, voelt men in dat geval een sterke
verbondenheid met het Joodse volk. Binnen de Evangelisch-Orthodoxe stroming
onderkent men een sterke band met het Joodse volk; veelal gestoeld op
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christenzionistische motieven. De Vrijzinnige stroming tenslotte heeft geen
specifieke verbondenheid met Israël als religieuze entiteit.
Onder het hoofdthema Verbonden is ook aandacht gegeven aan het thema Jodendom
als weg naar God. Hierover kan in het algemeen gesteld worden dat de christelijke
theologie in de eerste drie decennia na WO II niet van mening veranderd is. Men was
in het algemeen (zeer) afkerig van de Twee-Wegenleer. Wel vindt er in deze periode
op grote schaal een herwaardering van het Oude Testament plaats. De gedachte was
niet langer: het Nieuwe Testament is het belangrijkst omdat het de vervulling is van
het Oude Testament. Veeleer kwam de visie op dat het Nieuwe Testament
beschouwd moet worden als ‘een lijstje met verklarende woorden achterin’.
Schuldvragen
Afgezien van de Vrijzinnige stroming waren anno 1950 alle stromingen van mening
dat Israël schuld had aan het lijden en sterven van Jezus Christus en daar door ook
(mede-)oorzaak was van haar eigen lijden. Niet zelden werd zelfs een directe relatie
gelegd met de recente rampspoed die het Joodse volk was overkomen. In 1980 was
deze gedachtengang nog niet geheel verdwenen, wel was men wat terughoudender
geworden of werd de schuldvraag niet meer expliciet gesteld. Ook rond 1980 hield
de Vrijzinnige stroming zich verre van de schuldvraag.
Direct samenhangend met de schuldvraag, speelt de vraag: ‘is Israël dolend? Ofwel:
‘afgeweken van de weg ten leven toen zij haar Messias in Jezus Christus afwees?’ In
principe waren anno 1950 alle stromingen hiervan overtuigd, met uitzondering van
de Vrijzinnige stroming. Anno 1980 hebben Midden Orthodoxie en Confessionele
stroming afstand genomen van deze visie. Hetzelfde geldt voor de GKN als onderdeel
van de Neo-Calvinistische stroming.
De meningen ten aanzien van de mogelijke exclusieve betekenis van Jezus Christus
voor het universeel en persoonlijk heil veranderden niet. De scherpe randen van de
exclusiviteit waren evenwel verdwenen. Zo werd in kringen van het Gereformeerd
Protestantisme aandacht gevraagd voor het feit dat de Joden de weg van ongeloof
‘moesten gaan’. In kringen van de Midden Orthodoxie werd af en toe enig begrip
getoond voor de Twee-Wegenleer.
Het anti-judaïsme heeft gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van de visie op
de exclusiviteit van Jezus Christus. Behalve de Vrijzinnige stroming waren de
meeste stromingen anno 1950 anti-judaïstisch van aard. In de jaren 80 waren de
scherpe kanten grotendeels verdwenen. Soms was men anno 1980 zelfs ‘neutraal’
wat betreft anti-judaïsme.
Politieke en maatschappelijke thema’s
Onder dit hoofdthema hebben wij aandacht geschonken aan de thema’s landbelofte,
(kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël en vooroordelen als basis
voor antisemitisme.
Anno 1950 heerste alleen in evangelische kringen de overtuiging dat de landbelofte
als Bijbels authentiek gezien moest worden. Andere stromingen waren veelal van
mening dat de landbelofte geestelijk, of symbolisch geïnterpreteerd moest worden.
Anno 1980 was er eigenlijk sprake van een omgekeerde situatie; de meeste
stromingen typeerden de landbelofte als Bijbels authentiek. Het opmerkelijke feit
deed zich voor dat alleen de GG binnen de Bevindelijke stroming en de Vrijzinnige
stroming zich verre hielden van de landbelofte, zij het met verschillende motieven.
92

Van een (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël was binnen
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming weinig te merken op beide
peilmomenten. Het Neo-Calvinisme stond in 1950 kritisch tegenover zionisme en de
staat Israël; anno 1980 was dat eigenlijk niet veranderd. Binnen het Gereformeerd
Protestantisme veranderde wel veel: anno 1950 was de visie dat aan zionisme en de
staat Israël geen bijzondere betekenis moest worden toegekend; anno 1980 zag men
Gods hand in de ontwikkeling van ‘volk, land en staat’. De Bevindelijke stroming
stond lange tijd op het standpunt dat het bij de staat Israël om louter politieke
aspecten ging. Alleen in bevindelijke kringen van de CGK dacht men daar anders
over en zag men in zionisme en de staat Israël een vervulling van profetische
beloften. Dat gold ook voor de Evangelische stromingen, zij het dat binnen de VEG
vanaf de jaren 70 twijfels hieromtrent zijn opgekomen. De Vrijzinnige stroming
tenslotte, beziet het zionisme en de staat Israël als een louter politieke beweging.
Ten aanzien van vooroordelen als basis voor antisemitisme (seculier geïnspireerd)
kunnen we kort zijn. Alleen binnen de Neo-Calvinistische stroming waren aan het
begin van de beschouwde periode vooroordelen bekend die ook schriftelijk
gedocumenteerd zijn.
Eschaton
Onder het hoofdthema Eschaton hebben wij aandacht geschonken aan de vraag of,
en zo ja, hoe, Israël een bijzondere, separate rol in de voleinding van deze wereld
speelt.
Sprekende over de betekenis van de woorden van de profeten voor de toekomst van
Israël, zijn er vele onderscheiden meningen die daarnaast ook in vele gevallen in de
loop van de tijd veranderd zijn. Anno 1950 was alleen de Evangelische stroming er
van overtuigd dat de profeten spraken over een aanstaand religieus- en staatkundig
herstel van Israël; alle andere stromingen waren van mening dat de woorden van de
profeten historisch en contextueel geïnterpreteerd moesten worden. Anno 1980 was
het beeld diffuus geworden. Met name de Midden Orthodoxie, de Confessionele
stroming en het Gereformeerd Protestantisme waren van mening veranderd. In die
kringen nam men voortaan de woorden van de profeten als specifiek op Israël
betrekking hebbend en bovendien werden die woorden niet zelden eschatologisch
geïnterpreteerd.
Nauw hiermee samenhangend is het antwoord op de vraag of aan Israël een aparte
rol of plaats toevalt in het Eschaton. Conform hetgeen hierboven gesteld is over de
betekenis van de woorden van de profeten, gold dat anno 1950 alleen de
Evangelische stroming een aparte rol voor Israël in het verschiet zag (afgezien van
de Vrijzinnige stroming). Dertig jaar later waren de meningen behoorlijk bijgesteld.
Berkhof spreekt als centrale figuur in de Midden Orthodoxie van ‘de staat Israël als
voorteken van Gods toekomstig handelen met zijn volk’. Ook binnen het
Gereformeerd Protestantisme was men intussen grotendeels die mening toegedaan.
Ontwikkelingen gespecificeerd naar stroming
Het geheel overziende blijkt dat de meeste veranderingen plaatsvonden binnen de
Midden Orthodoxie en de Confessionele stroming. Maar ook binnen het NeoCalvinisme, de Evangelisch- Orthodoxe stroming en het Gereformeerd
Protestantisme, hebben zich veranderingen voorgedaan die wezenlijk zijn. Bij de
uiterste flanken zoals de Bevindelijke stroming en de Vrijzinnige stroming, zijn
weinig tot geen veranderingen opgetreden.
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Meer specifiek kunnen onze conclusies met betrekking tot de veranderingen tussen
de peilmomenten 1950 en 1980 als volgt worden samengevat.
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming
De meeste veranderingen kunnen gevonden worden bij de Midden Orthodoxie en de
Confessionele stroming. Dit hangt samen met de grote belangstelling die in deze
kringen voor Israël bestond. Leidende theologen als Miskotte, Berkhof en Van Ruler
hebben zich in de eerste 30 jaar na WO II intensief met het vraagstuk bezig gehouden.
Bijgevolg heeft dit geleid tot vele veranderingen.
Neo-Calvinisme
De veranderingen binnen het Neo-Calvinisme hebben vooral te maken met het
verlaten van oude standpunten binnen de GKN. In feite heeft de Neo-Calvinistische
stroming zich in drie decennia na WO II geschaard bij de Midden Orthodoxie en de
Confessionele stroming.
Gereformeerd Protestantisme
Het Gereformeerd Protestantisme heeft zich in drie decennia ontwikkeld tot een
stroming met een duidelijke Israël visie; voornamelijk traditioneel van aard en recht
doende aan haar historische wortels (Nadere Reformatie en Reveil).
Evangelisch-Orthodoxe stroming
Binnen de Evangelisch-Orthodoxe stroming hebben zich weinig veranderingen
voorgedaan, behalve bij de gemeenten die aangesloten zijn bij de Bond van VEG.
Deze gemeenten hebben zich naar het ‘brede midden’ van het protestantisme
verplaatst.
Evangelisch-Charismatische stroming
Binnen deze stroming kan niet van een verandering gesproken worden omdat de
stroming rond 1950 niet manifest aanwezig was in Nederland.
Bevindelijke stroming en de Vrijzinnige stroming
De Bevindelijke stroming en de Vrijzinnige stroming kunnen als elkaars tegenpolen
beschouwd worden. Toch is er sprake van tenminste één aspect van overeenstemming: in de eerste decennia na WO II zijn beide stromingen niet of nauwelijks van
standpunt veranderd in de meningsvorming over de thema’s rondom Israël (theologisch en maatschappelijk).
De conclusie blijft staan: alleen aan de uiterste flanken is nauwelijks sprake van
enige verandering, in het ‘brede midden’ van de kerk is er veel veranderd.
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Hoofdstuk III
Organisatie, respons en representativiteit van het
empirisch onderzoek
III.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk zal de organisatie van het empirisch onderzoek, de respons en de
representativiteit van de uitkomsten, centraal staan. De interpretatie van de uitkomsten zelf, o.m. tegen de achtergrond van hetgeen in Hoofdstuk II aan de orde geweest is, volgt in de Hoofdstukken IV, V en VI.
In dat kader van de organisatie van het empirisch onderzoek, zullen wij met name
aandacht schenken aan de vraag, op welke wijze de beoogde groep van potentiële
respondenten getraceerd is en op welke wijze deze groep benaderd is. Kortom: een
beschrijving van de feitelijke uitvoering van de enquête. In het kader van de vraag
naar de representativiteit zal veel aandacht uitgaan naar de respons op ons verzoek
tot participatie, verdeeld over kerkgenootschappen en stromingen. Omvang en samenstelling van de respons is een belangrijk onderdeel van de vraag betreffende de
representativiteit. In feite gaat het bij representativiteit om de vraag: in hoeverre zijn
de uitkomsten van de enquête een goede afspiegeling van de gehele populatie. Om
deze vraag te beantwoorden hebben wij een aantal tests uitgevoerd.
Om de onderzoeksopzet te testen is aanvankelijk een proefenquête uitgestuurd aan
ruim 300 potentiële respondenten. De proefenquête had als doel om op twee vragen
een antwoord te krijgen:



Zal er voldoende medewerking/respons verkregen kunnen worden?
Zijn de data interpreteerbaar in het licht van onze vraagstelling?

Beide vragen konden positief beantwoord worden. De vervolgenquête is qua aanpak
en vraagstelling exact gelijk, dit mede met het doel om de 97 analyseerbare antwoordformulieren uit de proefenquête, voor het onderzoek te behouden.
III.2 INHOUD VAN DE ENQUÊTE
Het door ons ontwikkelde enquêteformulier is gebaseerd op de thema’s die in
Hoofdstuk II geïdentificeerd werden. Het enquêteformulier bestaat uit 66 stellingen.
Het is de bedoeling dat aan de hand van de antwoorden op deze stellingen (5 punts
Likertschaal) een betrouwbaar beeld verkregen kan worden van de visies die leven
binnen de diverse kerkgenootschappen en groeperingen op de in Hoofdstuk II onderkende thema’s. De mate waarin wij daarin zijn geslaagd is onderwerp van Hoofdstuk IV. Allereerst richten wij ons op een daaraan voorafgaande voorwaarde, nl. is
de steekproef als representatief te karakteriseren. Aan met name deze vraag zal het
huidige hoofdstuk vooral gewijd zijn.
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Bij de opstelling van de stellingen moeten de thema’s waarop de stellingen betrekking (moeten) hebben, helder voor de geest staan. In Hoofdstuk II hebben wij de
volgende thema’s geïdentificeerd:

Tabel III.1 Onderkende thema’s in de litteratuur
Deze thema’s zijn in Hoofdstuk II besproken en toegelicht, gespecificeerd naar twee
peilmomenten nl. 1950 en 1980. We staan nu op het punt om daar het peilmoment
2013 aan toe te voegen. Ook ter karakterisering van dit peilmoment zullen wij gebruik maken van de litteratuur. Een belangrijk verschil ten opzichte van de peilmomenten 1950 en 1980 is echter dat op het peilmoment 2013 ook een enquête wordt
uitgevoerd. Deze enquête krijgt de nadruk bij de beschrijving van het peilmoment
2013; de litteratuur is het decor tegen welke achtergrond de enquête-resultaten geanalyseerd worden. De enquête stelt ons, boven de litteratuuranalyse, in staat om
kwantitatieve uitspraken te doen over visies en meningen rondom de hiervoor genoemde thema’s. Ook stelt de enquête ons in staat om samenhangen tussen de thema’s te identificeren, al dan niet verbijzonderd naar stromingen.
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Wij hebben eerder het vermoeden uitgesproken, dat de algemene theologische opvattingen van de voorgangers, niet direct betrekking hebbend op ons onderwerp
‘Israël’, interessante informatie kunnen opleveren in samenhang met de bovenstaande thema’s uit Tabel III.1. In dat kader hebben wij aangegeven dat we informatie
zullen verzamelen over de onderstaande thema’s:

Tabel III.2 Thema’s betreffende algemene theologische onderwerpen
Bij de formulering van stellingen hebben wij ons laten leiden door de bovenstaande
18 ‘a priori’ thema’s. Steeds hebben wij bij elk thema ook de achterliggende subthema’s in gedachten gehouden. Of de reacties op de lijst met stellingen ons in staat
stellen om de visies en meningen rondom de eerder onderscheiden ‘a priori’ thema’s
te kunnen karakteriseren, is een vraag die in Hoofdstuk IV aan de orde komt.
In conceptvorm zijn de stellingen voorgelegd aan een aantal ‘experts’ uit de groep
van ‘representanten’ van diverse kerkgenootschappen en stromingen die ook zelf
(veelvuldig) gepubliceerd hebben over de plaats van Israël binnen het protestantisme. Onze vraagstelling aan deze experts was slechts: ‘is de voorliggende verzameling van stellingen naar uw inschatting geschikt om (aan de hand van de antwoorden
op de stellingen) de mening van respondenten omtrent het ‘Israël vraagstuk’ te kunnen karakteriseren?’ De genoemde 18 thema’s zijn niet vermeld om te voorkomen
dat de antwoorden van de ‘experts’ al te zeer door onze litteratuuranalyse gestuurd
zouden worden. Speciale aandacht werd gevraagd voor volledigheid van de set van
stellingen (zijn alle aspecten van het onderwerp afgedekt) en de begrijpelijkheid van
de stellingen.
Uit deze consultatie zijn tekstuele aanpassingen in de stellingen voort gekomen. Ook
zijn vijf stellingen aan de oorspronkelijke set toegevoegd. De stellingenlijst en haar
thema’s zijn derhalve gekalibreerd met de inzichten die in het gezaghebbende veld
bestaan. Ondanks amendementen en toevoegingen, blijft de volledige verantwoordelijkheid voor de gebruikte set van stellingen uiteraard bij de schrijver berusten.
In Bijlage IV is een kopie opgenomen van het enquêteformulier. Hierin zijn 66 stellingen opgenomen waarop een reactie van de respondent gevraagd wordt. Doel is
om de mening van de respondent te vernemen betreffende de thema’s die zijn opgenomen in Tabel III.1 en Tabel III.2. Ook is een extra vraag opgenomen (Vraag 67):
een open vraag waarin geïnformeerd wordt of de respondent nog één of meer stellingen verwacht had die hij niet in de enquête heeft aangetroffen.
In aanvulling op de bovengenoemde 66 vragen, is de enquête gebruikt om informatie
te verzamelen over een tweetal onderwerpen:
1. informatie over persoonlijke kenmerken van de respondent, zoals leeftijd, aantal
jaren ervaring, opleidingsinstituut, kerkgenootschap en stroming;
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2. karakteristieken van de ‘werkkring’ van de respondent, i.c. de gemeente die men
dient. Hierbij kan men denken aan: omvang, mate waarin de gemeenteleden betrokken zijn, verdeling van de gemeente over stromingen, mate waarin de gemeenteleden betrokken zijn bij het onderwerp van onderzoek.
De bovenstaande kenmerken van de respondent kunnen gebruikt worden om de
uitkomsten van de enquête en de onderlinge verschillen tussen stromingen te kunnen
analyseren.
De uiteindelijke test over de aansluiting tussen de thema’s en de daaruit afgeleide 66
stellingen, is gelegen in de (a posteriori)246 Principale Componenten Analyse (PCA).
Hieraan zal een groot deel van Hoofdstuk IV gewijd zijn.
III.3 ORGANISATIE: VERGARING VAN DATA
Zoals in Hoofdstuk I uiteengezet is, bestaat het Nederlandse protestantisme uit een
groot aantal kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen. In totaal telt Nederland anno 2013 ruim 2,6 miljoen protestanten.
De adressen (e-mail adressen en postadressen) van voorgangers van PKN, HHK, CGK,
GKV, NGK en GG, zijn alle ontleend aan de meest recente Jaarboeken die door deze
kerkgenootschappen worden uitgegeven.
Voor de Doopsgezinde gemeenten en de Remonstrantse gemeenten zijn internetsites
ter beschikking (www.remonstrant.nl en www.doopsgezind.nl) waarop links
vermeld staan naar de aangesloten gemeenten. Enig zoekwerk blijft de onderzoeker
niet bespaard; ook zijn waarschijnlijk niet alle sites geactualiseerd.
De meeste moeite hebben we ons moeten getroosten om aan het adressen materiaal
te komen van de evangelische groeperingen. Dit is het gevolg van de lage organisatiegraad van deze groeperingen. Baptisten en VEG kennen een aantal organisatorische verbanden waarvan de gegevens van aangesloten gemeenten, via het internet
vindbaar zijn. Dit geldt ook voor het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. De meeste evangelische groeperingen met een overwegend charismatische
inslag, treden veelal zelfstandig op, soms in globale kaders verenigd in verbanden
als Berea, Rafaël, CAMA, ABC gemeenten en VPE. Veel zoekwerk is verricht op sites
als
www.adventist.nl,
www.vergadering.nu,
www.vpe.nl,
www.sda.nl,
www.bondveg.nl, www.fveg.nl, www.abcgemeenten.nl. Vaak is ook gebruik gemaakt van de bekende zoekmachines om (e-mail)adressen van voorgangers op te
sporen (in veel gevallen is er wel een website van een gemeente beschikbaar, maar
ontbreekt het e-mail adres van de voorganger). Als ook dat niet te vinden was, werd
een e-mail verstuurd naar ‘info@.....’ gevolgd door de naam van de website van de
gemeente. In een aantal gevallen is gebruik gemaakt van het elektronische reactieformulier op de internetsite van de desbetreffende gemeente. Ook is gebruik gemaakt van de Evangelische Adressen Gids. Het gevolg van de lage organisatiegraad
is dat een relatief lage respons verkregen werd. Gezien het feit dat in evangelische
kringen niet zelden specifieke opvattingen leven over ons onderzoeksthema, hebben
246
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Ons spreken in termen van ‘a priori’ en ‘a posteriori’ beoogt aan te geven dat wij een onderscheid
maken naar de situatie waarin geen empirisch inzicht aanwezig was (a priori) en de situatie waarin
enige vorm van empirisch inzicht verworven was (a posteriori).

wij getracht om zo veel mogelijk respondenten te vinden, daarbij een relatief lage
respons voor deze groep accepterend.
Ten behoeve van de proefenquête zijn voor alle kerkgenootschappen en groeperingen, ‘at random’ voorgangers uit de beschikbare adressenbestanden getrokken. Ten
behoeve van de vervolgenquête hebben wij twee sporen gevolgd. Om voorgangers
van de PKN bij het onderzoek te betrekken zijn ‘at random’ een zodanig aantal adressen uit de beschikbare verzameling getrokken, dat in totaal (dus inclusief de aantallen die al opgenomen waren in de proefenquête) een steekproef ter grootte van ca.
40% werd bereikt.247 Voor de vervolgenquête onder de voorgangers van de overige
kerkgenootschappen zijn alle (na de proefenquête resterende) beschikbare adressen
gebruikt. De reden voor het verschil in aanpak van PKN versus overige kerkgenootschappen is dat het totale bestand aan voorgangers van de PKN dermate groot is, dat
verantwoord met een steekproef volstaan kan worden. De omvang van de bestanden
van de overige kerkgenootschappen overschrijdt per kerkgenootschap niet vaak het
aantal van 100 adressen van voorgangers. Om dan op een redelijke vertegenwoordiging te kunnen rekenen uit dergelijke kerkgenootschappen, moeten alle voorgangers
uit deze bestanden een uitnodiging tot participatie ontvangen.
De eerste actie is steeds geweest: het sturen van een e-mail met daarin opgenomen
een actieve link zodat men direct werd doorgeleid naar de elektronische variant van
de enquête op het internet. Hierbij moest gebruik gemaakt worden van een ‘password’ dat in de mail vermeld was (zie Bijlage VI). Als reactie hierop kwamen gemiddeld 10% van de verstuurde berichten als onbestelbaar terug (zogenaamde
‘bounce messages’). Indien na 10 tot 14 dagen geen reactie was ontvangen, werd een
herinnering gestuurd, ook weer via e-mail (deze e-mail was qua formulering nagenoeg gelijk aan de eerste e-mail; het enige verschil was dat verwezen werd naar het
eerste verzoek). Indien daar ook geen reactie op kwam werd na een periode van
gemiddeld 14 dagen een brief per reguliere post gestuurd (zie Bijlage VII). Er zijn
derhalve maximaal drie contactmomenten geweest. Indien men tijdens het invullen
van de enquête gestopt is, is altijd via e-mail contact gezocht met de respondent om
te vernemen wat de reden was waarom het proces van beantwoorden werd afgebroken.
Alle antwoorden (ingevulde enquêteformulieren) werden opgeslagen in een extern
beheerde database, te weten SurveyMonkey. De antwoorden zijn, via het internet,
door de respondent zelf ingebracht. Uitzondering hierop zijn 24 antwoordformulieren die door ons ‘op papier’ ontvangen zijn en door ons eigenhandig zijn ingebracht.
Regelmatig, bijna op dagelijkse basis, is de antwoordendatabase geraadpleegd. Ingevulde formulieren waren reden om de verzendlijsten bij te werken (deze voorgangers moesten immers bij eventuele herinneringen worden uitgesloten). Ook bleek uit
de antwoordendatabase dat sommige respondenten begonnen waren met het invullen
van de vragenlijst en dat men daarna gestopt was. Vaak stopte men tijdens of kort na
het invullen van onderdeel II (betreffende de omvang en karakteristieken van de
gemeente die men dient). Aan de theologisch georiënteerde vragen kwam men in die
gevallen niet toe. Omdat men vrijwel altijd het e-mail adres achterliet, hebben wij
247

In totaal zijn 810 PKN predikanten aangeschreven op een totaal van 1926 PKN predikanten, of wel
een steekproef van ruim 42%.
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deze respondenten allen persoonlijk via de mail benaderd. Vaak kwam hieruit de
reden naar voren waarom het invullen werd afgebroken. Een belangrijke reden was
dat men zich geen oordeel kon of wilde vormen over de aard en de samenstelling
van de gemeente. Ook kwam voor dat men te kennen gaf geen heil te zien in de
enquête (vanwege de aard van de vragen of omdat men geen weg wist met het dwingende karakter van multiple choice; vaak omschreven als ‘gebrek aan nuance’). In
een aantal gevallen werd enkele dagen na het mailcontact, het vragenformulier alsnog, geheel ingevuld, ingestuurd.
Zoals boven gesteld: er werden eerst twee e-mails verstuurd, zo nodig nog gevolgd
door een derde contactmoment in de vorm van een brief.
Voor een beperkt aantal evangelische gemeenten geldt dat ook het eerste verzoek tot
medewerking via de reguliere post is verstuurd, simpelweg omdat wij geen emailadres van de beoogde respondenten konden vinden. Wij hebben, anders dan bij
de uitnodiging tot participatie via e-mail, geen (eerste) herinnering gestuurd. Wel
zijn deze adressen, net zoals alle andere adressen waarop na circa een maand na het
eerste contactmoment nog geen reactie was binnen gekomen, via de normale post
alsnog opnieuw benaderd met een brief (zie Bijlage VII). Deze werkwijze is ook
gevolgd voor enkele predikanten van de Gereformeerde Gemeenten waarvan geen email adres beschikbaar was. Ten overvloede zij vermeldt, dat in alle andere gevallen
de eerste benadering via e-mail is geschied.248 Dit gold ook voor de herinnering. De
adressen waarvan bij de eerste e-mail een melding ‘onbestelbaar’ terug kwam
(‘bounces’) werden bij de herinneringen uitgesloten (zou immers opnieuw een ‘onbestelbaar’ opleveren).
Het derde contactmoment (Bijlage VII) is aangegrepen om via reguliere post de tot
dan toe onbereikbare potentiële respondenten, alsnog te bereiken. In een aantal gevallen is dit succesvol gebleken. Het derde contactmoment hield in dat men opnieuw
werd opgeroepen om aan de enquête een bijdrage te leveren; hetzij via respons via
de website, hetzij via het printen van het vragenformulier vanaf de website en het
ingevulde formulier zelf te versturen naar het opgegeven antwoordnummer. Mocht
men ten derde male besluiten af te zien van participatie, dan werd gevraagd één van
de vier mogelijke redenen aan te kruisen en het antwoord in de bijgesloten portovrije
antwoordenvelop terug te sturen.
De genoemde mogelijkheden betroffen:





ik heb geen tijd
ik heb geen interesse
ik behoor niet tot de doelgroep
ik heb geen vertrouwen in deze vorm van onderzoek (enquête)
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In het deel van de enquête dat via het internet verlopen is, zijn de stellingen steeds in een
willekeurige volgorde aangeboden om te voorkomen dat de volgorde van de stellingen, een
antwoordpatroon zou uitlokken. In gevallen waarin een schriftelijke enquête is/wordt nagezonden,
is steeds een vaste volgorde aangehouden (om redenen van efficiency).
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Alleen tijdens de proefenquête is er voor gekozen om ten tijde van het derde contactmoment een volledig geprint antwoordformulier naar de potentiële respondent te
sturen. Wij hebben er vanaf gezien om deze aanpak ook toe te passen in de vervolgenquête; het zou ons voor de taak stellen om ruim 1000 adressen per post een vragenlijst resp. antwoordformulier te versturen. We hebben afgezien van deze actie in
de hoop dat we voldoende respons via het internet zouden verkrijgen, hetgeen ook
het geval is gebleken. Alleen bij predikanten waarvan geen e-mail adres bekend was,
is ook tijdens de vervolgenquête een geprint antwoordformulier via de reguliere post
ter beschikking gesteld.
Men kan de vraag stellen of de respondenten die antwoorden via een papieren formulier gegeven hebben, niet een andere groep vormen dan de respondenten die
kiezen voor het internet. Wij denken dat dit niet het geval is. In alle geledingen van
het protestantisme is naar onze ervaring het gebruik van e-mail ver voortgeschreden.
Een mogelijk effect van het feit dat in de proefenquête aan alle potentiële respondenten die nog niet eerder gereageerd hadden, een papieren formulier is gestuurd, is op
de totale enquête verwaarloosbaar. Het gaat immers om een beperkt aantal formulieren (12 in totaal) die waarschijnlijk voor een deel ook waren binnen gekomen indien
geen formulier ter beschikking gesteld was. Het mogelijk verstorende effect van 4 of
5 formulieren op een enquête met 551 analyseerbare antwoorden, is verwaarloosbaar.
Op de vraag betreffende de stroming waartoe de respondent zich wenst te rekenen, is
38 keer niet gekozen uit één van de door ons aangegeven stromingen, maar is het
antwoord: ‘Anders’ gegeven. Wij hebben de daarbij gevoegde toelichtingen gelezen
en alsnog een van de door ons voorgestelde stromingen geselecteerd en wel die
stroming die volgens ons het meest passend was in het concrete geval.
Van de 551 ingevulde antwoordformulieren, waren 28 formulieren niet volledig
ingevuld waardoor in totaal 89 vragen onbeantwoord bleven. Wij hebben deze ‘missing values’ (i.c. scores) geschat op basis van de gemiddelde scores voor de desbetreffende vragen die golden voor de gehele populatie.249
Tenslotte: voorgangers die de onderzoeker op enigerlei wijze persoonlijk kent, zijn
niet in de enquête opgenomen.
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Overigens zijn slechts 15 van de door ons berekende 89 schattingen van de ‘missing values’ ook
daadwerkelijk in onze analyse betrokken. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de ‘missing values’ bijna allemaal betrekking hebben op de vragen betreffende het oordeel van de voorganger
over de meningsvorming in de gemeente (Onderdeel II van de vragenlijst; zie Bijlage IV). De antwoorden op deze vragen zijn niet in de analyse betrokken.
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III.4 RESPONS
De op de enquête verkregen respons wordt hierna gerapporteerd, afzonderlijk voor
proefenquête en voor totaalenquête (proefenquête en vervolgenquête gezamenlijk).
Proefenquête
Uit onderstaande tabel blijkt hoe de uitgestuurde enquêteformulieren verdeeld waren
over de diverse onderscheiden kerkgenootschappen en welke respons werd behaald:250

Tabel III.3 Respons proefenquête
Ter toelichting het volgende. In totaal werden 305 e-mails/brieven verstuurd. Alle
mails/brieven werden persoonlijk geadresseerd aan de predikant/voorganger. Circa
10% van de mails/brieven kwam direct als onbestelbaar terug. Een veel geringer
gedeelte, ca. 4% kreeg de kwalificatie ‘niet van toepassing’ (n.v.t). Het betrof hier
gevallen van emeritaat, uitzending naar het buitenland, verandering van
werkzaamheden en overlijden. Als we de bijzondere score voor de evangelische
groeperingen buiten beschouwing laten, is een gemiddelde respons van ruim 40%
gerealiseerd.251

250
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Het Leger des Heils is niet in de enquête betrokken omdat zij zichzelf niet als een zelfstandig
kerkgenootschap beschouwt. Het Wachttoren Genootschap (Jehovah’s Getuigen) is evenmin in de
enquête betrokken. De reden is dat dit genootschap veelal niet tot het protestantisme gerekend
wordt om reden van het feit dat het Genootschap zich geïsoleerd opstelt ten opzichte van andere
protestantse kerkgenootschappen. Verder heeft men een ‘eigen theologie’ die weinig raakvlakken
vertoont met gangbare opvattingen binnen het protestantisme.
Met weglating van de evangelische groepen komt het percentage op ruim 40% respons (93 - 8)/
(262 - 52) = 40,5%.

Vervolgenquête
De vervolgenquête is gebaseerd geweest op dezelfde vragenlijst. De gemeenten van
de Remonstrantse Broederschap en de Doopsgezinde Sociëteit waren nog niet in de
proefenquête betrokken. De volgende respons is verkregen:

Tabel III.4 Respons vervolgenquête
De vervolgenquête geeft ‘overall’ een iets lagere respons; wij hebben daar geen
verklaring voor.
Indien wij proefenquête en vervolgenquête bijeen nemen, ontstaat het volgende
beeld:

Tabel III.5 Respons totaalenquête
In totaal zijn derhalve bijna 2100 verzoeken tot participatie uitgestuurd. Ruim 1700
daarvan zijn terecht gekomen bij de beoogde geadresseerde. In 551 gevallen is een
‘analyseerbaar’ antwoord ontvangen. De ‘overall (netto-)respons ligt daarmee op
32%. Gecorrigeerd voor de evangelische groeperingen komt de (netto-) respons uit
op (551-113)/(1721 – 414) = 33,5%.
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Onbestelbaarheid is een objectief en onvermijdbaar gegeven; per saldo gaat het in
ons geval over bijna 13% (266/2097). Het fenomeen ‘niet van toepassing’ is inhoudelijk daarmee vergelijkbaar. Wij hebben geïnformeerd naar de redenen van nonrespons. Hieruit hebben wij de volgende reacties verzameld:

Tabel III.6 Gerapporteerde redenen van non-respons
De totale non-respons bedraagt 1170 potentiële respondenten (1721 – 551). In totaal
73 van hen gaven aan niet te participeren omdat zij niet in deze vorm van onderzoek
‘geloven’. Verder waren er 117 respondenten die (vaak expliciet nader gemotiveerd)
aangaven dat zij geen tijd beschikbaar hadden voor het invullen van de enquête.
Ruim 100 potentiële respondenten zijn met de enquête gestopt omdat zij gaandeweg
merkten niet over voldoende informatie te beschikken om de enquête geheel te
kunnen invullen.252 Dit betrof feitelijk informatie over de gemeente waaraan men
verbonden is en niet de 66 vragen die van theologische aard zijn. Men zou de
stelling kunnen verdedigen dat deze groep niet tot non-respons gerekend dient te
worden (hoewel zij geen analyseerbare antwoorden hebben geleverd). In dat geval
zou het respons percentage (551 + 103) / 1721 = 38% bedragen. Gecorrigeerd voor
evangelische groeperingen zou de respons: (551 – 113 + 103 – 12)/(1721 – 414) =
40,5% bedragen.
Ofschoon het begrip ‘respons’ al veelvuldig gebruikt is, lijkt het ons goed om dit
begrip in dit stadium nader te specificeren. Omwille van inzichtelijkheid lijkt het ons
goed om een onderscheid te maken tussen bruto respons en netto respons. Het
verschil tussen beide begrippen is het aantal reacties dat wel als reactie (respons) te
rekenen is, maar dat geen analyseerbare uitkomst heeft opgeleverd.

252
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In totaal 157 respondenten zijn tijdens het invullen van de enquête via het internet, gestopt. Zoals
weergegeven in Tabel III.6 gaven in totaal 103 respondenten aan over onvoldoende informatie over
de eigen gemeente te beschikken. In het genoemde aantal van 103 zullen zich waarschijnlijk enkele
potentiële respondenten bevinden die met het invullen van de ‘papieren’ enquête gestopt zijn.
Bijgevolg zijn er ongeveer 50 respondenten gestopt zonder opgaaf van redenen.

In onderstaande opstelling zijn de door ons gehanteerde begrippen nader gedefinieerd:
Effectief bereik =
Netto respons =
Bruto respons

=

Non respons
Geen reactie

=
=

Uitgestuurd – Onbestelbaar – Niet van Toepassing.
Aantal analyseerbare antwoorden (eventueel uitgedrukt in
een percentage van het Effectief bereik).
Netto respons (Aantal analyseerbare antwoorden) + Aantal
afgebroken reacties vanwege gebrek aan informatie.
Effectief bereik – Netto respons
Effectief bereik – Bruto respons – Aantal afgebroken reacties zonder opgaaf van redenen – aantal reacties als resultaat van 3e contactmoment.

In het navolgende zullen wij ons met name richten op de Netto respons.
Respons per stroming
In het bovenstaande hebben wij vooral de invalshoek ‘kerkgenootschap’ gekozen;
alternatief is de respons per ‘stroming’.
In de onderstaande tabel zijn de 551 respondenten qua herkomst (stromingen en
kerkgenootschappen) gerubriceerd:

Tabel III.7 Respons verdeeld over kerkgenootschappen en stromingen; absolute
aantallen
Ter toelichting op deze tabel, het volgende. Wij hebben aanvankelijk negen stromingen onderkend. Omdat de Eschatologische stroming klein is en bijgevolg slechts met
22 respondenten vertegenwoordigd is in de steekproef, hebben wij deze stroming bij
de Evangelisch-Orthodoxe stroming gevoegd. Er is een onderscheid gemaakt naar de
herkomst van PKN voorgangers: komen zij uit de GKN, uit de NHK of zijn zij direct
als voorganger toegetreden tot de PKN (ONG = ongedifferentieerd). Merk op dat wij
zowel een Evangelisch-Orthodoxe stroming onderkend hebben, als ook spreken over
Evangelisch-Orthodoxe kerkgenootschappen. Uit de tabel blijkt dat beide begrippen
elkaar voor 75% overlappen. Er zijn echter voorgangers die zichzelf als Evange105

lisch-Charismatisch karakteriseren en toch verbonden zijn aan een kerkgenootschap
dat over het algemeen gezien wordt als Evangelisch-Orthodox. De verspreiding over
andere kerkgenootschappen van voorgangers die zichzelf Evangelisch-Orthodox
noemen is nog groter. Ca. 60% rekent zich weliswaar tot kerkgenootschappen die als
Evangelisch-Orthodox te karakteriseren zijn; de overigen zijn over vele kerkgenootschappen verdeeld, met zwaartepunten bij de Evangelisch-Charismatische kerkgenootschappen en bij de NGK.
In onderstaande tabel is de procentuele verdeling gegeven, gebaseerd op Tabel III.7.

Tabel III.8 Respons verdeeld over kerkgenootschappen en stromingen (n = 551);
percentages
Merk op dat dit geen responspercentages zijn. De getoonde percentages
weerspiegelen de verdeling van de antwoorden per kerkgenootschap, over de
stromingen. Deze responspercentages per stroming kennen wij niet, omdat onbekend
is hoe de verdeling van voorgangers over de onderscheiden stromingen is.
Bovenstaande tabel verdient een toelichting ‘per regel’ of wel: per kerkgenootschap.
Meer dan de helft van de voorgangers uit de Christelijke Gereformeerde Kerken
rekent zich tot het Gereformeerd Protestantisme (vergelijkbaar met de Gereformeerde Bond binnen de NHK/PKN). Dit is ons inziens een hoog percentage. Het aandeel
van de voorgangers dat zich rekent tot de Bevindelijke stroming lijkt ons aan de lage
kant.253
De voorgangers uit de Evangelisch-Charismatische kerkgenootschappen rekenen
zich voor twee derde tot de Evangelisch-Charismatische stroming; ongeveer een
derde rekent zich tot de Evangelisch-Orthodoxe stroming. Een dergelijke verdeling
lijkt ons niet onverwacht gezien het veelkleurige karakter van de onder deze stromingen/kerkgenootschappen vallende groeperingen.
253
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Het aandeel van de substroming ‘Bewaar het pand’ betreft waarschijnlijk een 20-tal
gemeentepredikanten op een totaal van ruim 140 predikanten, of wel ca. 15%. In een recente
publicatie van het Documentatiecentrum van de CGK: ‘Telt haar torens’, verschenen in 2015
van de hand van M. Vennik wordt gesproken over bijna 17% (p. 25).

De voorgangers uit de Evangelisch-Orthodoxe stroming vertonen een tegengesteld
gedrag gerekend ten opzicht van de voorgangers van de Evangelisch-Charismatische
stroming. De oriëntatie op Midden Orthodoxie en Confessionele stroming is echter
opmerkelijk (gezamenlijk 8%); dit duidt op een sterkere oriëntatie op de midden
stroming van de PKN.
De voorgangers uit de GKV rekenen zich (net als de Christelijke Gereformeerde
voorgangers), tot het Gereformeerd Protestantisme. Verschil met de CGKvoorgangers is evenwel dat in plaats van de Bevindelijke stroming, een substantieel
gedeelte kiest voor het Neo-Calvinisme. Hieruit blijkt dat de voorgangers van de
GKV nog steeds geworteld zijn in de synodaal gereformeerde traditie van Abraham
Kuyper. De CGK voorgangers voelen zich voor een gelijk deel (15% of meer ?) verbonden met de Bevindelijke stroming (of wellicht: de Nadere Reformatie).
De positionering van de voorgangers van de Gereformeerde Gemeenten behoeft
geen verder toelichting; zij rekenen zich voor bijna 90% tot de Bevindelijke stroming.
De voorgangers van de HHK rekenen zich voor drie kwart tot de Bevindelijke stroming; circa een kwart rekent zich tot het Gereformeerd Protestantisme.
De voorgangers van de NGK geven blijk van een breed spectrum. In 1967 is deze
groepering ontstaan vanuit de GKV; intussen is een sterk gedifferentieerd beeld van
deze groepering ontstaan. Ongeveer de helft beschouwt zich als EvangelischOrthodox; slechts 16% weet zich nog verbonden met de Neo- Calvinistische gereformeerde wortels. In totaal 20% rekent zich tot het Gereformeerd Protestantisme.
De categorie Overig is niet van wezenlijk belang; het gaat slechts om twee respondenten die geen kerkgenootschap hebben aangegeven.
De categorie van voorgangers PKN, komende vanuit de GKN vertoont hier en daar
een voor ons onverwacht beeld. Slechts 11% rekent zich tot de Neo- Calvinistische
stroming; bijna het dubbele rekent zich tot de Vrijzinnige stroming. De stromingen
Midden Orthodoxie en Confessionele stroming maken gezamenlijk bijna 60% van
het Nederlandse protestantisme uit. Het lijkt er sterk op dat anno 2013 het Kuyperiaanse gedachtengoed nog slechts een marginale rol speelt.
De categorie voorgangers PKN die oorspronkelijk tot de NHK behoorde vertoont een
ander beeld. Voordat wij op de samenstelling van deze groep ingaan is het goed te
bedenken dat een substantieel gedeelte van de voorgangers die zich tot het Gereformeerd Protestantisme of de Bevindelijke stroming rekent, 10 jaar geleden niet mee
gegaan is in de fusie die leidde tot de PKN (doch zich in de HHK verenigd heeft).
Desondanks rekent 37% zich nog als Gereformeerd Protestant (een categorie die bij
ex-voorgangers van de GKN slechts 5% groot is). De ex-NHK voorgangers die zich
tot de Vrijzinnige stroming rekenen is vrij klein, namelijk slechts 6% (minder dan
een derde van het aantal ex-GKN voorgangers). De ‘middenstroming’ bestaande uit
representanten van de Midden Orthodoxie en de Confessionele stroming, bedraagt
ca. 50% in totaal.
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De voorgangers die zich karakteriseren als ‘ongedeeld’ zijn voor een groot deel
voorgangers die na 2004 bevestigd zijn. Zij rekenen zich voor ca. 60% tot de Midden Orthodoxie. Daarnaast neemt de Vrijzinnige stroming een relatief grote plaats in
(gerekend ten opzichte van de beide andere categorieën PKN voorgangers), namelijk
27%. Tenslotte rekenen de voorgangers verbonden aan de Doopsgezinde gemeenten
(Algemene Doopsgezinde Sociëteit) en de Remonstrantse gemeenten (Remonstrantse Broederschap) zich in 88% van de gevallen tot de Vrijzinnige stroming.
Het totaalbeeld van de voorgangers binnen het Nederlandse protestantisme, zou
kunnen blijken uit de laatste regel van Tabel III.8. Deze regel is evenwel
onbetrouwbaar, om niet te zeggen: misleidend. Immers, de voorgangers van de PKN
zijn niet pro rato vertegenwoordigd. Onder hen is een steekproef gehouden van ruim
42 procent.254 Om een goed beeld te kunnen krijgen van het Nederlandse
protestantisme qua verdeling van voorgangers over stromingen, moeten de aantallen
die tot nu toe gekoppeld zijn aan PKN predikanten, vermenigvuldigd worden met
100/42 (om precies te zijn met 1926/810). Immers, indien wij uitspraken willen doen
over ‘het gehele protestantisme’ (dat wil zeggen: over het aggregaat van alle
kerkgenootschappen en groeperingen), zouden de respondenten qua aantallen een
getrouwe afspiegeling moeten zijn van de getalsmatige verhoudingen tussen de
diverse kerkgenootschappen en groeperingen binnen het Nederlandse
protestantisme.

Tabel III.9 Respons verdeeld over kerkgenootschappen en stromingen; absolute
aantallen
De ‘vet’gedrukte aantallen betreffen berekende aantallen, gecorrigeerd vanwege het
feit dat wij onder de PKN voorgangers een steekproef gehouden hebben ter grootte
van 42%; bijgevolg zijn alle aantallen uit Tabel III.8 die betrekking hebben op de
PKN, vermenigvuldigd met 100/42. Wat ons met name interesseert is de procentuele

254
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In totaal zijn 810 PKN predikanten aangeschreven op een totaal van 1926 PKN predikanten, of wel
een steekproef van ruim 42%.

verdeling van het Nederlandse protestantisme over de stromingen en over de
kerkgenootschappen.
De verdeling over de kerkgenootschappen is als volgt:

Tabel III.10 Verdeling van de steekproef (qua voorgangers) over kerkgenootschappen
Hieruit moge blijken dat de PKN ruim 60 procent van protestants Nederland
vertegenwoordigt gerekend naar het aantal voorgangers. In Hoofdstuk I hebben wij
de verdeling naar leden opgenomen. Deze verdeling onderhoudt slechts een zwakke
relatie met het aantal voorgangers omdat het aantal leden per voorganger sterk
verschilt, afhankelijk van het kerkgenootschap.
Tabel III.9 biedt ook een uitgangspunt om de verdeling van protestants Nederland
over stromingen te berekenen (aangepast voor de ondervertegenwoordiging van de
PKN in de steekproef):

Tabel III.11 Verdeling van de steekproef (qua voorgangers) over stromingen255
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Merk op dat deze verdeling afwijkt van de laatste regel uit Tabel III.8. In dat geval ging het om de
verdeling van de stromingen binnen de steekproef, niet gecorrigeerd voor het feit dat in onze
steekproef slechts 42% van de PKN voorgangers benaderd zijn, terwijl bij de overige
kerkgenootschappen in beginsel alle voorgangers benaderd zijn.
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Grofweg kan gesteld worden dat de Bevindelijke stroming en de Evangelische
stromingen gezamenlijk het orthodoxe deel uitmaken van het protestantisme in
Nederland: in totaal 24% of gemakshalve: een kwart. De Midden Orthodoxie en de
Vrijzinnige stroming maken gezamenlijk ruim een derde uit van het totaal aantal
protestantse voorgangers. De Confessionele stroming, Gereformeerd Protestantisme
en Neo-Calvinisme maken gezamenlijk 40 procent uit.
Respons en representativiteit
Altijd treedt de vraag op of het responspercentage (relatief) hoog of laag is. De
aspecten die rondom deze vraag spelen zijn tweeërlei: enerzijds, is dit percentage
hoog of laag ten opzichte van soortgelijk onderzoek en anderzijds is de steekproef
representatief (hoewel strikt genomen een hoge respons geen representativiteit
garandeert).
Wat betreft het eerste aspect, in casu de respons in vergelijking tot ander soortgelijk
onderzoek, het volgende. Enquêtes onder goed georganiseerde (gesloten)
beroepsgroepen, komen heden ten dage in Nederland op veel lagere percentages uit.
Zo werden onlangs ruim 3300 leden van de (gesloten) Vereniging voor Register
Controllers (VRC) aangeschreven, wat een respons opleverde van 4%.256 Dit kan als
relatief laag bestempeld worden, maar ook bij andere beroepsgroepen zoals
advocaten, notarissen en accountants, worden zelden percentages hoger dan 20%
behaald. De site van Survey (www.nl.surveymonkey.com) meldt: ‘Voor online
enquêtes waarbij er geen sprake is van een eerdere relatie met de ontvangers, wordt
een reactie percentage van 20-30% als zeer succesvol beschouwd’. Wij zijn dan ook
aangenaam verrast door de hoge respons, zeker indien men in ogenschouw neemt
dat de onderzoeker geen lid van de desbetreffende beroepsgroep of kerkgenootschap
is en dus als buitenstaander de diverse gesloten groepen van voorgangers benaderd
heeft, over een onderwerp dat in veel gevallen gevoelig ligt.
Als referentie zijn wellicht nog twee andere enquêtes relevant. Binnen de NGK is over
hetzelfde onderwerp een enquête gehouden.257 Dit betrof in feite een interne enquête
omdat de vragensteller zelf deel uitmaakte van de te onderzoeken groep van
predikanten. Hier werd een respons verkregen van 88%. Dit kan verklaard worden
uit het feit dat het hier geen enquête ‘van buiten’ betrof, maar in feite een interne
raadpleging van visies en meningen. Ons onderzoek is qua aard beter vergelijkbaar
met het onderzoek van prof.dr. Hijme C. Stoffels (geb. 1952) onder evangelische
groeperingen.258 Dit onderzoek bereikte een respons van 64%; hierbij zij
aangetekend dat dit onderzoek minder gevoelige punten aanraakt dan het door ons
uitgevoerde onderzoek. Verder waren in dit onderzoek veel extrovert gerichte
organisaties betrokken die enige aandacht van buiten wellicht wel op prijs stelden.
Tenslotte, rond de tijd dat het onderzoek uitgevoerd werd (1988), was de ‘enquête
moeheid’ nog veel minder ver voort geschreden. Ter illustratie zij nog vermeld dat
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het eerder gememoreerde onderzoek van Stark et al. in de Verenigde Staten, een
respons had van 63%; maar dan spreken we wel over 1970.259
In het volgende onderdeel zal de (non)respons nader geanalyseerd worden, met het
oog op de vraag rondom de representativiteit van de uitkomsten.
III.5 REPRESENTATIVITEIT
Nu de totale respons bekend is komt de vraag op: in hoeverre zijn de terugontvangen
antwoorden representatief: in hoeverre mogen de ontvangen antwoorden
gegeneraliseerd worden. In dit kader spelen in beginsel twee vragen:



is de steekproef groot genoeg geweest?
wat is de aard en de samenstelling van de groep die gereageerd, resp. niet
gereageerd heeft. Mochten er aanwijzingen zijn dat deze aard en/of
samenstelling van beide groepen onderling afwijken, dan hebben wij niet de
mogelijkheid om uitkomsten van de steekproef te generaliseren.

De vraag of de steekproef groot genoeg geweest is, laat zich relatief eenvoudig beantwoorden. Hieraan is onderstaande paragraaf III.5.1 gewijd. De tweede vraag kent
meer varianten en vergt derhalve ook meer aandacht. Hieraan zijn een aantal paragrafen gewijd en wel III.5.2 tot en met III.5.10.
III.5.1 Omvang van de steekproef
De vraag of de omvang van de steekproef voldoende is geweest om van betrouwbare
uitkomsten te kunnen spreken laat zich gemakkelijk beantwoorden.
Immers, voor alle kerkgenootschappen, anders dan de PKN, hebben wij geen steekproef gehouden doch in beginsel alle voorgangers aangeschreven. Een voorbehoud
moet gemaakt worden voor de evangelische groeperingen. Wij hebben weliswaar
alle door ons traceerbare voorgangers aangeschreven, maar wij kunnen niet garanderen dat we alle evangelische voorgangers bereikt hebben. Derhalve moet in dat geval
van een benadering gesproken worden. In principe blijft evenwel gelden dat alle
voorgangers benaderd zijn en dat van een steekproef geen sprake is. Onder de PKN
voorgangers is evenwel een steekproef gehouden ter grootte van 810 voorgangers op
een totaal bestand van 1926 voorgangers, of wel een steekproef van 42%.
In het kader van een regressieanalyse stelt men vaak als voorwaarde dat er ongeveer
15 waarnemingen (i.c. respondenten) beschikbaar moeten zijn per geschatte coëfficiënt. In het in Hoofdstuk VI te ontwikkelen Pad Analyse model is sprake van 26
coëfficiënten, dit houdt in dat tenminste 390 waarnemingen noodzakelijk zijn, een
259

Stark, R., Foster, B.D., Glock, G.Y, Quinley, H., Wayward Shepherds, Prejudice & the Protestant
Clergy (New York 1971), 13, wijzen er op dat non-respons in geval van onderzoek waarvan de
vragen mogelijk als ‘gevoelig’ ervaren kunnen worden door de (beoogde) respondenten
(bijvoorbeeld vragen die mogelijk sporen van antisemitisme zouden kunnen blootleggen), veelal
tot onderschatting van het fenomeen zal leiden [CvH: men slaat de vraag over of men geeft een
sociaal-aanvaardbaar antwoord]. Dit moge juist zijn voor bepaalde vragen; ons inziens is dit niet
steeds valide als verklaring voor non-respons met betrekking tot de enquête als geheel, aangezien
wij getracht hebben om vragen die mogelijk gevoelige thema’s betreffen, zoveel mogelijk,
afwisselend, of wel in ontkennende vorm, of wel in bevestigende vorm te stellen.
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criterium waaraan in ons geval ruimschoots voldaan wordt. Overigens zal ook in
Hoofdstuk VI blijken dat de coëfficiënten betrouwbaar geschat kunnen worden.
Op de tweede vraag, namelijk de aard en de samenstelling van de groep die gereageerd heeft (resp. de groep die per saldo niet gereageerd heeft), zullen wij hieronder
in een aantal deelparagrafen nader ingaan.
III.5.2 Responspercentages per kerkgenootschap
De vraag komt op in hoeverre de respons gespecificeerd per kerkgenootschap afwijkt van de gemiddelde respons gerekend over alle kerkgenootschappen (uit de
gehele enquête, dus voor proefenquête en vervolgenquête gezamenlijk). Gezien de
grote verschillen in de visie op het zionisme en de staat Israël, de verschillende mate
van anti-judaïsme en niet te vergeten grote verschillen in theologische uitgangspunten tussen de stromingen, is het denkbaar dat de participatiegraad tussen de kerkgenootschappen onderling sterk zou kunnen verschillen. Indien wij uitgaan van Tabel
III.5 kan deze vraag vertaald worden naar een vergelijking van de responspercentages uit de laatste kolom met het ‘overall’ gemiddelde i.c. 32%. De participatiegraad
van de HHK steekt duidelijk boven het gemiddelde uit. De CGK vertonen ook een
beperkte ‘overscore’; de evangelische groepringen vertonen een soortgelijke ‘underscore’. In het kader van de vergelijking van de responspercentages van de kerkgenootschappen komen nu twee vragen op:
 in hoeverre zijn de verschillen van een zodanige omvang dat hierin een indicatie
gevonden kan worden met betrekking tot de houding van de respondenten uit
het desbetreffende kerkgenootschap met betrekking tot het onderwerp Israël?
 in hoeverre zijn de verschillen relevant voor onze analyse?
In reactie op de eerste vraag het volgende. Een eerste vermoeden zou kunnen zijn
dat de meer bevindelijk georiënteerde kerkgenootschappen zoals HHK en (deels)
CGK, een grotere affiniteit met het onderwerp hebben en daardoor tot een hogere
respons komen dan de andere groeperingen. Deze gevolgtrekking moet ons inziens
weersproken worden vanwege het feit dat de respons van de GG zich op het gemiddelde niveau bevindt. Wat betreft de respons van de evangelische groeperingen;
deze responspercentages van deze groeperingen zijn qua nauwkeurigheid niet met de
responspercentages van andere kerkgenootschappen te vergelijken. De reden is gelegen in de kwaliteit van het adressenmateriaal. Zoals eerder gesteld kennen de
evangelische groeperingen veelal een lage organisatiegraad. Adressen zijn moeilijk
te verkrijgen, er bestaan nauwelijks adresboeken zoals bij de andere kerkgenootschappen en verder: vaak ontbreekt het deze groeperingen aan een vaste, eigen,
(deels) vrijgestelde voorganger, zodat veel neerkomt op vrijwilligers. Onze conclusie is dan ook dat achter de verschillen in responspercentages geen verschillen
schuilgaan die duiden op een verschil in affiniteit met het onderwerp.
Wat betreft de tweede vraag, in hoeverre zijn de verschillen in respons relevant voor
onze analyse, het volgende:
 In de eerste plaats merken wij op dat indien onze analyse in het navolgende
betrekking heeft op de vergelijking van kerkgenootschappen, verschillen in
responspercentages geen rol spelen (aangenomen dat er voldoende respons is
geweest om per kerkgenootschap tot voldoend betrouwbare uitkomsten te
komen). Veelal zal onze analyse echter betrekking hebben op stromingen die
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zich ‘binnen’ en ‘over de kerkgenootschappen heen’ manifesteren. Aangezien
de verdeling van stromingen binnen kerkgenootschappen niet bekend is, kan
onmogelijk van onder- of oververtegenwoordiging gesproken worden. Tenslotte
zal onze analyse zich ook richten op het gehele Nederlandse protestantisme, met
name in Hoofdstuk VI waarin het Pad Analyse model ontwikkeld wordt. De
opbouw van de steekproef speelt daarin een ondergeschikte rol, anders dan dat
voldoende waarnemingen noodzakelijk zijn om tot een betrouwbare
regressieanalyse te komen.
Men zou kunnen stellen dat de lichte oververtegenwoordiging van de
Bevindelijke stroming en de geringe ondervertegenwoordiging van de
Evangelische stromingen, elkaar compenseren. De reden is dat, zoals verderop
in deze studie nog zal blijken, de evangelische groeperingen en bevindelijke
groeperingen veelal gelijksoortig scoren op de stellingen in de enquête.
De invloed van de procentuele ‘overscore’ van kleine kerkgenootschappen is
van verwaarloosbare betekenis in het totaal van alle kerkgenootschappen. Laten
we als voorbeeld nemen de ‘overscore’ van de HHK. De HHK is een klein
kerkgenootschap (in totaal 29 ingevulde formulieren). Indien een klein aantal
formulieren minder ontvangen was (bijvoorbeeld 6 stuks of wel ter grootte van
1% van de totale respons van 551 formulieren), zou de respons voor de HHK
terugvallen naar 34,3%. Het effect van een procentuele onder- of
oververtegenwoordiging bij de kleine kerkgenootschappen op de
totaaluitkomsten is verwaarloosbaar. Om daar 100% zekerheid over te krijgen
zouden alle gegeven antwoorden (66 antwoorden van 551 respondenten)
gewogen kunnen worden met een zodanige factor die de over- dan wel
ondervertegenwoordiging rekenkundig compenseert. Zo zouden de 29 x 66
antwoorden van de HHK respondenten, alle met een factor 32/43,3 = 0,739 260
vermenigvuldigd moeten worden. Voor de andere kerkgenootschappen geldt
een soortgelijke aanpak; voor kerkgenootschappen die ondervertegenwoordigd
zijn zal een vermenigvuldigfactor groter dan 1 resulteren. Wij hebben hiervan
afgezien omdat met name de responspercentages van de kleinere
kerkgenootschappen, van het ‘overall’ gemiddelde verschillen.

III.5.3 Responspercentages per stroming
De vraag komt op: in hoeverre bestaan er mogelijk significante verschillen tussen de
responspercentages van de verschillende stromingen. Significante verschillen zouden op een onevenwichtigheid in de enquête kunnen duiden en vragen om een verklaring. Het is immers denkbaar dat bijvoorbeeld respondenten met een evangelische
signatuur, meer zouden participeren dan hun theologische tegenvoeters, i.c. respondenten uit de Vrijzinnige stroming.
De vraag is dan: zijn alle stromingen die binnen het Nederlandse protestantisme
onderscheiden kunnen worden, pro rato vertegenwoordigd onder de respondenten?
Het antwoord op deze vraag kan niet gegeven worden aangezien niet bekend is hoe
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Gemiddelde respons over alle kerkgenootschappen gerekend is 32%; de respons van de HHK
bedraagt 43,3%. Zie Tabel III.5.
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de Nederlandse voorgangers verdeeld zijn over stromingen.261 Bij gevolg kunnen we
de responspercentages niet beoordelen.
III.5.4 Responspercentages per leeftijdscategorie
Het ligt voor de hand om een mogelijke samenhang tussen de leeftijd van de respondenten en hun participatie te onderzoeken. We kunnen er vanuit gaan dat de uitgezette verzoeken tot participatie representatief over alle leeftijden verdeeld zijn. Wij
kennen echter niet de leeftijdsopbouw van de groep die tot participatie is uitgenodigd. Wij kennen wel de leeftijdsopbouw van degenen die:
- een analyseerbaar antwoordformulier hebben ingestuurd;
- gestopt zijn tijdens het proces van beantwoorden.
Van degenen die in het geheel niet gereageerd hebben, als ook degenen die na de
derde herinnering hebben aangegeven waarom zij hebben afgezien van enige vorm
van participatie, kennen wij niet de leeftijd. Wij kunnen dus niet de vraag beantwoorden: hebben wij bij de participatie aan de enquête mogelijk te maken met een
over- of ondervertegenwoordiging van een bepaalde leeftijdsgroep van voorgangers?
Indirect kunnen wij deze vraag wel beantwoorden, nl. indien wij de gemiddelde
leeftijd van de respondenten vergelijken met degenen die gestopt zijn tijdens het
invullen. Indien er geen wezenlijk verschil tussen beide leeftijden bestaat, mogen wij
aannemen dat leeftijd geen factor is die de bereidheid tot participeren aan de enquête
op enigerlei wijze beïnvloedt; noch in positieve zin, noch in negatieve zin. Als dat
het geval is mogen wij er dus vanuit gaan dat de participanten (zij die een ingevuld
formulier hebben afgeleverd, alsook zij die gestart zijn met het invullen doch gestopt
zijn), een getrouwe afspiegeling zijn van het bestand aan voorgangers, gerekend naar
leeftijd. In dat geval is de factor leeftijd derhalve geen factor die de representativiteit
in gevaar zou kunnen brengen.

261
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Het is wel mogelijk om aan de hand van de verdeling van stromingen over kerkgenootschappen,
zoals dat blijkt uit onze steekproef, tot een schatting te komen van de verdeling in de gehele
populatie. Vanzelfsprekend kan deze schatting nooit de basis vormen om de responspercentages te
beoordelen aangezien die percentages zelf de grondslag voor de berekening van de verdeling over
de gehele populatie vormden.

Bij onze verdere analyse hebben wij ons beperkt tot de reacties via het internet;
reacties via ‘papieren’ formulieren zijn buiten beschouwing gebleven. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de verhoudingen liggen tussen de aantallen analyseerbare reacties en het aantal gevallen waarin het invullen gestopt is, gespecificeerd
naar proefenquête en vervolgenquête.

Tabel III.12 Analyse van de mogelijke verschillen in gemiddelde leeftijd tussen
participanten en potentiële participanten die gestopt zijn (beperkt tot de via het internet ontvangen respons)262
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt zijn er geen significante verschillen in leeftijd
tussen degenen die een analyseerbaar antwoord hebben afgeleverd en degenen die
tijdens het invullen zijn gestopt. Als we de totaalenquête als uitgangspunt nemen is
er een leeftijdsverschil van 0,8 jaar. Met de zogenaamde Twee-steekproeven t-test
vonden wij geen significant verschil in gemiddelde leeftijd tussen degenen die een
analyseerbaar antwoordformulier inleverden en degenen die tijdens het invullen
gestopt zijn.263
Onze conclusie is dat er geen significant verschil bestaat tussen degenen die een
analyseerbaar antwoord hebben afgeleverd en degenen die gestopt zijn. Strikt genomen zou men kunnen stellen dat het denkbaar is dat een andere leeftijdsgroep (hetzij
significant jonger, hetzij significant ouder), a priori besloten heeft om in het geheel
niet mee te doen met de enquête. Een indruk van de leeftijd van degenen die niet
geparticipeerd hebben, kan verkregen worden door de leeftijd te onderzoeken van
262
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In totaal zijn 24 formulieren via een ‘papieren’ formulier ontvangen. Dit brengt de totale netto
respons op 527 + 24 = 551 respondenten.
De kans dat het toeval een dergelijk verschil in leeftijd veroorzaakt bedraagt meer dan 40%
(specifiek: p = 0,406). Zie o.m. Howitt, D., Cramer, D., Statistiek in de sociale wetenschappen
(Amsterdam 2007), 147. Via het internet zijn tests beschikbaar: zie o.m. www.usablestats.com,
onder het hoofd ‘sample t-test calculator’.
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degenen die naar aanleiding van ons derde verzoek een formulier hebben ingestuurd
waarop de reden tot non-participatie gespecificeerd werd. Wij komen hier in het
navolgende op terug.
Sprekende over leeftijd: het is ook interessant om de mogelijke samenhang tussen de
scores voor één of meer variabelen en de leeftijd van de respondent te onderzoeken;
het is immers goed denkbaar dat oudere respondenten op bepaalde variabelen significant anders scoren dan hun jongere collega’s. Hierbij denken wij vooral aan de
variabele (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël. Dit is evenwel
geen vraag van representativiteit; deze vraag zal in het navolgende aan de orde komen (en wel in Hoofdstuk V waarin verschillen tussen variabelen aan de orde zullen
komen).
III.5.5 Responspercentages bij verschillende gemeentegrootte
Het is een voor de hand liggende veronderstelling: naarmate de gemeente groter is
(in termen van het aantal gemeenteleden), zal de respons afnemen. Deze vraag kunnen wij alleen beantwoorden voor degenen die gereageerd hebben, hetzij in de vorm
van een volledig ingevuld formulier, hetzij dat men gestopt is doch wel de gemeenteomvang op het formulier vermeld heeft.

Tabel III.13 Gemeentegrootte, aantal analyseerbare formulieren en aantal potentiële
participanten die gestopt zijn (beperkt tot de via het internet ontvangen respons)
Gegeven de uitkomsten zoals gerapporteerd in bovenstaande tabel, lijkt het erop dat
eerder sprake is van het omgekeerde van hetgeen wij veronderstelden. Degenen die
gestopt zijn hadden gemiddeld genomen een kleinere gemeente. Bedacht moet worden dat het maar om relatief kleine aantallen gaat aangezien slechts ongeveer een
derde van de respondenten die gestopt zijn, de moeite genomen hebben om de gemeenteomvang aan te geven.
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III.5.6 Responspercentages in afhankelijkheid van het tijdsverloop
Onderzocht is in hoeverre het antwoordpatroon ‘in de tijd’ tussen de respondenten
uit de verschillende stromingen mogelijkerwijs verschilt. Het is immers niet ondenkbaar dat bepaalde respondenten (vertegenwoordigers van stromingen), relatief
vroeg, of juist relatief laat participeren; hierachter zouden visies kunnen schuilgaan
die de representativiteit van de uitkomsten in gevaar kunnen brengen. Als invalshoek is gekozen voor de stromingen. De reden is dat stromingen verschillend denken
over ons onderwerp en dit verschil mogelijk van invloed zou kunnen zijn op het
tijdstip waarop men reageert. Verschillen met betrekking tot het tijdstip van reageren
tussen kerkgenootschappen zijn minder relevant aangezien binnen kerkgenootschappen vaak een aantal stromingen vertegenwoordigd zijn. De stroming is doorslaggevend voor de visie op Israël en niet het kerkgenootschap.
Wij hebben ons in deze analyse beperkt tot de antwoordformulieren die via het internet ontvangen zijn. De formulieren die in de proefenquête en in de vervolgenquête per post ontvangen zijn hebben wij buiten beschouwing gelaten, omdat de afhandeling per reguliere post een andersoortig proces is dan e-mailverkeer, met andere
doorlooptijden.264
Van de 527 via het internet ontvangen formulieren is nagegaan, hoeveel tijd er verstreken is tussen het moment waarop het eerste verzoek per e-mail is gedaan en het
moment waarop het antwoord ontvangen werd.
In onderstaande tabel is dit voor de totale enquête samengevat:

Tabel III.14 Verdeling van de respons op de totaalenquête over stromingen en periode waarin de respons ontvangen werd

264

Het totaal van 24 per post ontvangen formulieren (proefenquête plus vervolgenquête) is te klein om
het antwoordpatroon te verstoren.
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Om een eerste indruk te krijgen van de antwoordpatronen, zijn de aantallen uit de
bovenstaande tabel, onderstaand in procenten van het kolomtotaal weergegeven:

Tabel III.15 Procentuele verdeling van de respons op de totaalenquête over stromingen en periode waarin de respons ontvangen werd
Om te kunnen beoordelen of er significante verschillen bestaan tussen de antwoordpatronen, testen we met behulp van de Kruksal-Wallis toets. Onze conclusie is dat
de verschillen met betrekking tot de periode waarin de formulieren worden ingestuurd, tussen de stromingen formeel gesproken significant van elkaar verschillen
(p=0,047) indien als kritische grens p = 0,05 wordt aangehouden. Aangezien p =
0,047 nauwelijks verschilt van p = 0,05, kan gemakshalve gesteld worden dat de
stromingen niet wezenlijk van elkaar verschillen.
Een blik op Tabel III.15 leert ons dat twee stromingen een ‘buitenpositie’ innemen.
Het blijkt dat de Vrijzinnige stroming relatief snel reageert (twee derde van de respondenten reageert binnen 10 dagen). De Evangelisch-Charismatische stroming ligt
aan de ander kant van het spectrum; bijna 50% van de respondenten heeft 25 dagen
of meer nodig om te reageren. Het feit dat de Evangelische stromingen relatief laat
reageren, kan samenhangen met de aard van deze gemeenten. Veelal beschikt men
niet over een vaste voorganger, dus zal elke enquête blijven liggen tot de volgende
vergadering van de Kerkenraad (het besturend orgaan). De evangelische groeperingen kennen verder een lage organisatiegraad. Dit leidt er toe dat uitgestuurde enquêteformulieren niet zelden bij het ‘oude’ adres terecht gekomen zijn en doorgestuurd
moeten worden naar de nieuwe ambtsdrager (of voorzitter of scriba van de Kerkenraad of Raad van Oudsten), met enige vertraging tot gevolg.
Zoals gesteld, de antwoordpatronen verschillen significant. Als we echter de Evangelisch-Charismatische stroming buiten beschouwing laten, kan niet langer van
significante verschillen gesproken worden. Gegeven het feit dat voor de late respons
een goede verklaring is, menen wij te kunnen concluderen dat de verschillen in antwoordpatronen tussen de stromingen, geen betekenis hebben die de representativiteit
in gevaar kan brengen.
III.5.7 Responspercentages in relatie tot het tussentijds afbreken van het invullen
van de enquête, per kerkgenootschap
Onderzocht is of er verschillen bestaan tussen de kerkgenootschappen met betrekking tot het al dan niet stoppen tijdens het invullen van het enquêteformulier. Zijn er
in dit opzicht significante verschillen waarneembaar? Idealiter zouden wij ook graag
vaststellen of er al dan niet significante verschillen bestaan tussen de stopfrequentie
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tussen de verschillende stromingen. Dit is helaas onmogelijk omdat wij niet de (procentuele) verdeling van de stromingen over het Nederlandse protestantisme kennen.
Wat betreft het stopgedrag over kerkgenootschappen gerekend, kan de volgende
opstelling gemaakt worden:

Tabel III.16 Overzicht van afgebroken (‘gestopte’) antwoordreacties per kerkgenootschap (beperkt tot de via het internet ontvangen respons)
In de kolom ‘#Respondtn’ zijn alle voorgangers opgenomen die begonnen zijn aan
de enquête via het internet en die hetzij een volledig formulier hebben ingestuurd,
hetzij ‘halverwege’ gestopt zijn. In de kolom ‘Gestopt’ zijn de afgebroken antwoordreacties opgenomen. Wij hebben geen inzicht in de afgebroken acties met
betrekking tot de per post toegezonden formulieren; deze acties zijn buiten beschouwing gebleven.
Om de verschillen in ‘stopgedrag’ op mogelijke significantie te kunnen beoordelen,
gebruiken we de Chi-kwadraattoets. Als uitgangspunt nemen we de volgende tabel:

Tabel III.17 Overzicht van afgebroken (‘gestopte’) antwoordreacties per kerkgenootschap (beperkt tot de via het internet ontvangen respons); werkelijke frequenties
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Op basis van deze tabel kunnen de theoretische frequenties berekend worden.
Deze blijken uit onderstaande tabel:

Tabel III.18 Overzicht van afgebroken (‘gestopte’) antwoordreacties per kerkgenootschap (beperkt tot de via het internet ontvangen respons); theoretische frequenties
De verschillen tussen de theoretische frequenties (berekend als: (rijtotaal x kolomtotaal)/totaal generaal) en de werkelijke frequenties lijken op het eerste gezicht niet
erg groot. De Chi-kwadraatverdeling wordt gebruikt om een uitspraak te doen over
de vraag: hoe groot is de kans dat dergelijke verschillen door toevalsfluctuaties veroorzaakt worden. Het resultaat van deze toetsing geeft aan dat de verschillen niet
significant zijn (Chi-kwadraattoets, p = 0,441).
Gemiddeld is 23% van de (potentiële) respondenten tijdens het invullen (van de
enquête via het internet) gestopt. Hoewel er wat betreft dat percentage verschillen
zijn gevonden tussen de stromingen, zijn de verschillen niet significant; er is 44%
kans dat de verschillen tussen de werkelijke frequenties en de theoretische frequenties, feitelijk toevalsfluctuaties zijn. De kerkgenootschappen DORE, NGK, CGK en de
evangelische groeperingen scoren relatief laag, terwijl de PKN en de GG juist wat
hoger scoren op ‘stopgedrag’. Aan deze verschillen kan geen betekenis worden
toegekend. Overigens zij nog opgemerkt dat de reden om te stoppen veelal gelegen
is in het ontbreken van inzicht in de aard van de eigen gemeente (onderdeel II van de
vragenlijst) en niet in redenen die betrekking hebben op het theologische deel van de
vragenlijst (onderdeel III).
III.5.8 Analyse van de redenen om niet te participeren (onderdeel bruto-respons),
gespecificeerd per kerkgenootschap
Men kan zich de vraag stellen of de frequentie voor elk van de redenen van nonrespons, onderling significant verschillen gerekend over de kerkgenootschappen.
Uitgangspunt hiervoor is de volgende tabel met daarin opgenomen de werkelijke
frequenties (grotendeels overgenomen uit Tabel III.6):
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Tabel III.19 Frequentieverdeling met betrekking tot de opgegeven motieven voor
non-respons (werkelijke frequenties)
In deze tabel zijn de opgegeven motieven gerapporteerd, alleen voor de vervolgenquête (bij de proefenquête hebben wij niet naar motieven voor non-respons geïnformeerd). Om te kunnen beoordelen of er significante verschillen bestaan tussen stromingen voor wat betreft het ‘stopgedrag’, hebben wij de theoretische frequenties
berekend.
Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Tabel III.20 Frequentieverdeling met betrekking tot de opgegeven motieven voor
non-respons (theoretische frequenties)
De kans dat de verschillen tussen de werkelijke frequenties en de theoretische frequenties door toevalsfluctuaties veroorzaakt worden, is ruim 44% (Chikwadraattoets, p = 0,448). Wij kunnen er derhalve vanuit gaan dat er geen significante verschillen bestaan tussen de stromingen wat betreft de opgegeven motieven
om te stoppen met het invullen van de enquête.
Merk tenslotte op dat slechts 73 van de 293 respondenten van hun medewerking
hebben afgezien vanwege bezwaren tegen de methode: afgerond 25%. De overige
75% hebben als motieven aangegeven: ‘geen tijd’ of ‘onvoldoende informatie’.
Zoals eerder aangegeven gaat het in dat laatste geval om onvoldoende informatie
over de aard en samenstelling van de gemeente die men dient.
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III.5.9 Analyse van de ‘harde’ non-respons
De vraag met betrekking tot de samenstelling van de non-respons (hetzij bruto, hetzij netto) is van belang omdat de non-respons van gelijke samenstelling moet zijn als
de responsgroep. Indien dat niet het geval is mogen wij de uitkomsten van de enquête niet veralgemeniseren.
Nu is het doen van uitspraken over een cohort van waaruit geen enkele reactie ontvangen is, een hachelijke zaak. Het enige houvast dat we hebben is de verdeling naar
karakteristieken van de totale populatie en de verdeling naar karakteristieken van de
steekproef. Vergelijking van deze grootheden kan ons iets vertellen over de aard van
de samenstelling van de non-respons. Kernpunt hierin is de vraag: in hoeverre verschilt de responsgroep van de non-responsgroep met betrekking tot de (in het navolgende hoofdstuk te onderscheiden) variabele Israël non-issue. De achtergrond van
deze vraag is: hoe waarschijnlijk is het dat juist de min of meer fervente voor- en
tegenstanders van een mogelijk bijzondere positie van Israël (als religieuze- en/of
staatkundige entiteit) gereageerd hebben op onze uitnodiging? Als dat het geval is
zou dat betekenen dat de non-responsgroep grotendeels zou bestaan uit voorgangers
die ‘niets met het thema Israël hebben’ en bijgevolg al direct het verzoek tot participatie ter zijde hebben gelegd. Wij menen dat dit gevaar verwaarloosbaar klein is en
wel vanwege de volgende reden. De gemiddelde scores voor de variabele Israël nonissue (zie Hoofdstuk IV) verschillen aanzienlijk voor de diverse stromingen. Zoals
verwacht kan worden zullen de evangelische groeperingen en de Bevindelijke stroming sterk afstand nemen van een dergelijk standpunt. De Vrijzinnige stroming staat
nagenoeg neutraal tegenover het standpunt ‘Israël non-issue’. Ondanks het feit dat
de stromingen onderling sterk verschillen in hun score op de variabele ‘Israël nonissue’ is de responsgraad niet of nauwelijks verschillend. Verschillen in de score
voor ‘Israël non-issue’ is dus geen reden voor een verschil in respons. Bijgevolg
menen wij te mogen concluderen dat de mate waarin men het vraagstuk relevant
vindt, blijkbaar geen reden is om al dan niet deel te nemen aan de enquête. De conclusie is dan dat degenen waarvan niets vernomen is, dezelfde karakteristieken hebben als degenen die wel gerespondeerd hebben voor wat betreft de mate van importantie die zij aan het vraagstuk toekennen.
III.5.10 Overzicht van kritiek op de vragenlijst; gespecificeerd naar stromingen
Aparte aandacht verdient de respons op stelling (beter: vraag) 67. Deze luidde:
Hebt u een vraag gemist? Indien u van mening bent dat een vraag ontbreekt die van
beslissende betekenis is voor het antwoord op de hoofdvraag (Wat is de plaats van
Israël in het protestantse denken en spreken na de Tweede Wereldoorlog), nodigen
wij u hierbij uit om de vraag die u mist, kort te omschrijven.
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Van deze mogelijkheid is in ca. een kwart van de gevallen gebruik gemaakt (139
respondenten op een totaal van 527 internet-respondenten). In slechts een beperkt
aantal gevallen is concreet aangegeven welke vraag men miste (n = 24). De meeste
aandacht in deze rubriek ging uit naar andere onderwerpen die voor de respondenten
van belang waren. Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de aard en
frequentie van de reacties:

Tabel III.21 Overzicht van de aard van de respons op vraag 67
Opmerkelijk is dat slechts in 24 gevallen gesproken wordt van het feit dat men een
of meer vragen miste. Veel meer is het open karakter van vraag 67 gebruikt om
opmerkingen te maken over de voorgelegde stellingen (in totaal 60 (15+22+21+2)
opmerkingen). Vaak had de kritiek betrekking op het feit dat ofwel de stellingen niet
eenduidig geformuleerd waren, ofwel juist te absoluut geformuleerd waren. In totaal
gaat het in die gevallen om 37 reacties. Wij menen dat dergelijke reacties sterk afhankelijk zijn van de theologische kaders van waaruit respondenten (en de vragensteller) denken (hier is door twee respondenten expliciet op gewezen). Ook meldden
respondenten dat in sommige stellingen twee (deel)stellingen begrepen waren. Het
bezwaar van de respondenten was dat in die gevallen moeilijk gekozen kon worden
(men was het eens met het eerste gedeelte van het antwoord, maar niet met het
tweede gedeelte, of omgekeerd); in die gevallen werd soms ‘neutraal’ geantwoord.
Onze reactie hierop is geweest dat het niet ongewoon is om door middel van tegengestelde, tegenstrevende (deel)stellingen, een uitspraak van de respondent af te
dwingen waarin ‘het zwaarst weegt wat ook het zwaarst is’. Als de respondent die
afweging niet kan of wil maken is inderdaad een antwoord in de vorm van de optie
‘neutraal’ het meest toepasselijk, omdat men daarbij aangeeft dat beide mogelijkheden de facto even zwaar of relevant worden geacht.
Opmerkingen over de aard van het onderzoek (met name gericht op de meerkeuzevragen-aanpak), zijn relatief weinig gemaakt. Bedacht moet wel worden dat om deze
reden waarschijnlijk een veelvoud aan respondenten niet aan de enquête begonnen
is. Hetzelfde geldt voor de vragen over de samenstelling van de gemeente. In totaal
14 respondenten gaven aan dat deze vragen moeilijk te beantwoorden zijn en dat de
antwoorden onbetrouwbaar zijn. Uit de analyse van het ‘stop-motieven’ weten wij
dat deze vragen niet zelden een belangrijke reden waren om het invullen van de
enquête af te breken. Ten slotte: als reactie op vraag 67 werden relatief veel opmerkingen geplaatst die het karakter hadden van een persoonlijke worsteling, al dan niet
gepaard gaand met een persoonlijke visie op het vraagstuk. Er werden ook opmerkingen geplaatst die bedoeld waren om de onderzoeker te bemoedigen.

123

III.6 ONDERSTEUNING DOOR REPRESENTANTEN VAN KERKGENOOTSCHAPPEN
EN/OF STROMINGEN
Om participatie te bevorderen is per kerkgenootschap, dan wel stroming, een aantal
representanten en/of gezaghebbende theologen gevraagd om het onderzoek bij hun
achterban, van een aanbeveling te voorzien. Deze personen genieten autoriteit binnen de kring van voorgangers binnen hun achterban. Deze aanbeveling van de representanten en/of theologen heeft een plaats gekregen op elke mail of brief die door
ons verstuurd is.
De volgende personen hebben publiekelijk blijk gegeven van hun ondersteuning van
het onderzoek:
-

Prof.dr. H.A. Bakker: Vrije Universiteit Amsterdam, Unie van Baptisten Gemeenten.
Dr. Ir. J. van der Graaf: Voormalig Algemeen Secretaris van de Gereformeerde
Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.
Prof.dr. G. Harinck: Vrije Universiteit Amsterdam en Theologische Universiteit
Kampen.
Prof.dr. G.C. den Hertog: Theologische Universiteit Apeldoorn.
Prof.dr. W.J. op ’t Hof: Vrije Universiteit Amsterdam.
Prof.dr. C. van der Kooi: Vrije Universiteit Amsterdam.
Drs. C.J. Meeuse: Voorzitter van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten.
Dr. A. Plaisier: Algemeen Secretaris Protestantse Kerk in Nederland.

Een aantal personen uit de bovenstaande lijst heeft de (concept)vragenlijst doorlopen
en van commentaar voorzien. In verreweg de meeste gevallen heeft dit geleid tot
aanpassing, resp. aanvulling van de oorspronkelijk voorgelegde vragenlijst. Vanzelfsprekend ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de enquête (finale formulering
van de vragen en stellingen uit het enquêteformulier en de interpretatie van de uitkomsten) bij de schrijver dezes.
III.7 SAMENVATTING
In dit hoofdstuk hebben wij een gedetailleerde beschrijving gegeven van de wijze
waarop de enquête georganiseerd is. De verkregen respons per kerkgenootschap en
per stroming is gerapporteerd.
De verkregen respons (in kwantitatieve zin) is relatief hoog, gerekend naar de respons die op soortgelijke enquêtes gerealiseerd wordt. We doelen dan op enquêtes
onder beroepsbeoefenaren. Dit is des te meer opmerkelijk omdat de door ons voorgelegde enquête een tijdsbeslag van ca. 30 minuten van de (potentiële) respondent
vergt. Blijkbaar houdt het onderwerp van ons onderzoek nog velen bezig. Uit de
aard van de antwoorden zal blijken dat deze betrokkenheid bij het onderwerp zowel
in ‘instemming’ met de voorgelegde stellingen, als in ‘afkeuring’ daarvan kan resulteren. Een dergelijke spreiding in de scores op de stellingen, geeft ons het vertrouwen dat de steekproef representatief van aard is.
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Desondanks hebben wij nog een aantal statistische tests uitgevoerd om de representativiteit verder aannemelijk te kunnen maken. Gemeentegrootte, stopgedrag, leeftijd
van de voorgangers, antwoordpatroon-in-de-tijd, zijn aan een kritische beschouwing
onderworpen. Ten aanzien van deze factoren zijn geen significante verschillen tussen kerkgenootschappen en/of stromingen gevonden.
Wij menen daarom te mogen stellen dat de enquête een betrouwbare representatie is
van de mening en visie van de voorgangers binnen het Nederlandse protestantisme
anno 2013.
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Hoofdstuk IV
Identificatie van latente variabelen in het
datamateriaal
IV.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk zullen wij uit het datamateriaal, i.c. de antwoorden van 551 respondenten op de geponeerde stellingen, de achterliggende ‘latente variabelen’ trachten
te identificeren. De respons op de stellingen in de vorm van scores (lopend van -2 tot
+2) wordt meestal aangeduid als ‘gemeten variabelen’. Indien bepaalde stellingen
een overeenkomstig antwoordpatroon te zien geven, beelden zij gezamenlijk waarschijnlijk hetzelfde fenomeen af, nl. de achterliggende, latente variabele. Men
spreekt in dat geval ook wel van een principale variabele, of kortweg van een principaal.
Naar wij verwachten zullen de te identificeren latente variabelen (principalen) corresponderen met de thema’s die wij in Hoofdstuk II uit de litteratuur hebben kunnen
deduceren. Deze verwachting is gegrond aangezien de uit de theologische litteratuur
afgeleide thema’s zoals opgenomen in Hoofdstuk II richtinggevend zijn geweest bij
de opstelling van de stellingenlijst uit het enquêteformulier.
Hoofdvraag in dit hoofdstuk is derhalve: in hoeverre kunnen de gevonden latente
variabelen als een adequate afbeelding beschouwd worden van de eerdere ‘a priori’
thema’s die als resultaat van de litteratuuranalyse onderscheiden werden. In feite
gaat het hier dus om de kwaliteit van Vertaalslag 2 zoals beschreven in Hoofdstuk I.
De uiteindelijke test over de aansluiting tussen de (a priori) thema’s en de daaruit
afgeleide stellingen, is gelegen in de (a posteriori)265 Principale Componenten Analyse (hierna PCA). Hieraan zal een groot deel van dit hoofdstuk gewijd zijn.
Tegelijkertijd met deze validatie zullen wij een score-overzicht geven van elke onderscheiden variabele (alias: thema), gespecificeerd naar stromingen. Hiermee wordt
in dit hoofdstuk aansluiting gezocht met hetgeen gesteld is in Hoofdstuk II omtrent
de respectievelijke thema’s. In Hoofdstuk V zal de vraag centraal staan in hoeverre
stromingen significant van elkaar verschillen ten aanzien van elk van de onderscheiden latente variabelen. In dat kader zal ook de litteratuur anno 2013 aan de orde
komen.

265
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Ons spreken in termen van ‘a priori’ en ‘a posteriori’ beoogt in dit geval aan te geven dat wij een
onderscheid maken naar de situatie waarin uitsluitend inzicht op grond van de litteratuuranalyse
aanwezig is (a priori) en de situatie waarin empirisch inzicht verworven is dankzij de enquête (a
posteriori).

IV.2 VALIDATIE VAN DE STELLINGENLIJST (ENQUÊTEFORMULIER)
Zoals gesteld: in deze paragraaf gaat het om de vraag: ‘Kunnen de geponeerde stellingen in het enquêteformulier, de thema’s adequaat representeren en de mate van
instemming c.q. afkeuring met betrekking tot de stellingen kwantificeren?’
Onze werkwijze bestaat hieruit dat in beginsel elke stelling door ons ‘a priori’ aan
een thema verbonden wordt. De aldus ontstane verzameling van stellingen per thema
wordt vervolgens onderzocht op onderlinge consistentie, dat wil zeggen op de vraag:
is er samenhang tussen de manier waarop de stellingen beantwoord worden? Om te
kunnen inventariseren welke mening anno 2013 onder respondenten leeft betreffende de ‘a priori’ onderscheiden thema’s, hebben wij 66 stellingen geponeerd. Wij
hebben niet rechtstreeks naar de mening omtrent deze thema’s geïnformeerd. De
reden hiervan is dat het moeilijk en soms confronterend is om rechtstreeks en zonder
omhaal naar de mening omtrent een thema te informeren. Verder geeft de indirecte
aanpak via stellingen de mogelijkheid om controlestellingen te introduceren die de
betrouwbaarheid van de meting van de mening van respondenten kan verhogen.
De genoemde thema’s worden ook wel aangeduid als ‘latente variabelen’ of ‘principalen’. Hiermee is aangegeven, dat deze variabelen in feite schuilgaan achter de
‘gemeten variabelen’, zijnde de antwoorden (scores) op de gestelde 66 stellingen. De
Principale Componenten Analyse (hierna: PCA) is een statistische techniek die wordt
gebruikt om te kunnen vaststellen in hoeverre de ‘a priori’ geselecteerde stellingen
bij een bepaald thema, inderdaad een gelijksoortig, onderling samenhangend antwoordpatroon hebben. Natuurlijk geldt steeds de eis dat de inhoud van de stellingen
corresponderen met de (theologische) inhoud van het thema dat zij beogen te representeren.266
De antwoorden op de stellingen zijn door ons omgezet in scores. Wij hebben er voor
gekozen om vijf antwoordopties te specificeren en wel: ‘geheel mee oneens’, ‘enigszins mee oneens’, ‘neutraal’, ‘enigszins mee eens’ en ‘geheel mee eens’, resp. door
ons omgezet in de scores -2, -1, 0, +1 en +2. De score voor een thema is bepaald
door het ongewogen gemiddelde te nemen van de scores voor de stellingen die gezamenlijk een afbeelding van het thema geacht worden te zijn.
Ten slotte nog een kritische vraag: ‘is de stellingenlijst volledig in die zin dat alle
aspecten van elk thema in voldoende mate zijn afgedekt?’ Of anders gesteld: ‘zijn de
juiste stellingen geformuleerd ter karakterisering van de thema’s?’ Een eenduidig en
afdoend antwoord op deze vragen is niet ‘a priori’ te geven. Weliswaar hebben wij
nuttig gebruik kunnen maken van de mening van de eerder genoemde deskundigen
en hebben hun aanbevelingen belangrijke verbeteringen gebracht in de door ons
aanvankelijk opgestelde stellingenlijst, maar of dit voldoende geweest is, kan niet op
voorhand gesteld worden. Het enige dat ons rest is om ‘a posteriori’ de
werkzaamheid (‘efficacy’) van de stellingenlijst te beproeven. Dat geschiedt in de
eerste plaats door te bezien of de thema’s uit de litteratuur ook als betrouwbare
latente variabelen (principalen) uit de PCA naar voren komen. Daarnaast moet voor
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Nadere informatie over aard en werking van de Principale Componenten Analyse kan men in vele
handboeken aantreffen die statistische analyse als onderwerp hebben. Een goed toegankelijk
Nederlandstalige tekst is : Howitt, D., Cramer, D., Statistiek in de sociale wetenschappen,
Amsterdam, 2007. Zie met name Hoofdstuk 27 uit dit boek. Voor een eerste oriëntatie bieden de
resultaten van een zoekactie op het internet veelal voldoende aanknopingspunten.
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elke latente variabele beoordeeld worden of de scoreverdeling over de stromingen
een beeld oplevert dat in overeenstemming is met de veronderstelde werkelijkheid.
Nog € gesteld: ligt de scoreverdeling in de ‘lijn der verwachting’ (dat wil zeggen:
worden de bestaande theologische theorieën en inzichten niet weersproken?). In het
antwoord op deze vraag ligt in principe het antwoord besloten op de eerder gestelde
vraag: ‘is de stellingenlijst volledig in die zin dat alle aspecten van elk thema in
voldoende mate zijn afgedekt?’
IV.3 ‘A PRIORI’ (SUB)THEMA’S EN CORRESPONDERENDE STELLINGEN
Onderstaand is aangegeven welke stellingen verbonden zijn met elk van de onderscheiden thema’s als resultaat van de litteratuuranalyse. In feite levert dit de ‘a priori’ verzameling van stellingen per thema op, die vervolgens onderwerp wordt van de
PCA. Wij hebben er voor gekozen om de statistische bewijsvoering gebaseerd op de
PCA weer te geven tussen twee leestekens, te weten ► bij het begin van de tekst en
◄ aan het einde van de tekst. De lezer die geen behoefte heeft om deze bewijsvoering te raadplegen, kan de stukken tussen deze leestekens overslaan. Voor een dergelijke lezer resteert een lopende tekst waarin de nadruk op de theologische invalshoeken ligt.
IV.3.1 Getuigenis
Bij het thema zending of dialoog gaat het in feite om de vraag: zijn Joden onderwerp
van zending (resp. getuigende dialoog) of zijn zij gesprekspartners (open dialoog of
gesprek). In het verlengde van deze vraag zal ook onderzocht worden in hoeverre
‘Israël’ nog wel een thema is voor de voorgangers.
Zending resp. getuigende dialoog
Definitie thema: de getuigende dialoog is de dialoog met het levende Jodendom
waarin het getuigenis omtrent Jezus Christus voor de christen-participant de belangrijkste aanleiding is om de dialoog te zoeken.
Bijbehorende variabele: getuigende dialoog: de mate waarin de respondent de getuigende dialoog betreffende Jezus Christus voorstaat.
Het thema zending resp. getuigende dialoog komt in een aantal stellingen, direct en
indirect, naar voren. Een sprekend voorbeeld daar van is stelling 38 die luidt: ‘de
dialoog met Joden moet een getuigende dialoog zijn’. De inhoud van deze stelling
is vrijwel identiek aan het thema. De gemiddelde scores op deze vraag, gespecificeerd naar stromingen, blijken uit de volgende grafiek:267

267
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Wij zullen hierna in de grafieken een zodanige volgorde van de stromingen aanhouden dat de
scores, van links naar rechts, zullen oplopen. Een dergelijke voorstelling is het gemakkelijkst te
interpreteren. Nadeel is wel dat de volgorde van de stromingen van grafiek-tot-grafiek kan
verschillen. In grafieken waarin meer dan één grootheid wordt afgebeeld is bovenstaande regel niet
meer eendudig toepasbaar. In die gevallen zal per geval bezien worden welke volgorde de beste
interpretatiemogelijkheden geeft.

Grafiek IV.1 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 38 betreffende de latente
variabele getuigende dialoog (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Duidelijk zijn de twee uitersten: de Bevindelijke stroming die een sterk voorstander
is van de getuigende dialoog (voor zover gemeten door de scores op stelling 38),
direct gevolgd door het Gereformeerd Protestantisme aan de ene kant en de Vrijzinnige stroming aan de andere kant die een duidelijk negatief oordeel afgeeft. De Midden Orthodoxie lijkt een eigen positie in te nemen, terwijl de overige stromingen
min of meer onderling vergelijkbaar zijn. Dit blijkt ook uit de ANOVA analyse.268 Bij
deze analyse wordt naar de verschillen tussen de gemiddelde scores van de stromingen gekeken en vastgesteld of er al dan niet sprake is van significante verschillen.
Het resultaat blijkt uit de volgende tabel:
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ANOVA is een acroniem voor ANalysis Of VAriances. Deze statistische techniek is geschikt om
verschillen tussen drie of meer gemiddelden van groepen (i.c. stromingen of groepen van
stromingen) onderling te vergelijken met betrekking tot de vraag of de geconstateerde verschillen
tussen de gemiddelden, significant zijn of niet. Zie voor een nadere toelichting o.m.: Howitt, D.,
Cramer, D., Statistiek in de sociale wetenschappen. Amsterdam, 2007. Zie met name de
Hoofdstukken 20 t/m 23. Wij zullen in het navolgende steeds gebruik maken van de analyse van
Bonferroni. Dankzij deze analyse hebben we de meeste zekerheid dat de onderscheiden groepen
ook bij een vervolganalyse significant van elkaar blijken te verschillen.
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Tabel IV.1 ANOVA scores stelling 38 betreffende getuigende dialoog
(Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Hieruit blijkt dat er drie groepen te onderscheiden zijn te weten A, B en C, die qua
gemiddelde score significant onderling verschillen (significantie op 5% niveau).269
Ook is de standaardfout van de gemiddelde score aangegeven. Ongeveer 95% van de
waarnemingen bevindt zich in het gebied: gemiddeld +/- twee keer de standaardfout.
Dus in het geval van de Vrijzinnige stroming geldt dat 95% van de waarnemingen
zich bevinden in het gebied dat loopt van – 0,964 (berekend als: -1,250 + 2x0,143)
en – 1,536 (berekend als: -1,250 – 2x0,143).
Aan de ene kant van het spectrum bevindt zich de Vrijzinnige stroming en aan de
andere kant van het spectrum: alle andere stromingen, exclusief de Midden Orthodoxie. De groepen A en B scoren negatief op getuigende dialoog, zij het met een
verschillende mate van intensiteit. De stromingen in groep C stemmen alle in met
een getuigende dialoog, minstens op het niveau van ongeveer +1. Dit betekent in
woorden: ‘enigszins mee eens’ (een gegeven dat ons enigszins verbaast, gezien de
peiling van de standpunten in de litteratuur anno 1980; zie het voorgaande hoofdstuk). De Midden Orthodoxie staat gemiddeld gesproken licht negatief tegenover de
getuigende dialoog (voor zover afgemeten aan de score op stelling 38); doch veel
minder negatief dan de Vrijzinnige stroming.
De uitdrukking, of zo men wil: de afdruk, van de visie op de getuigende dialoog,
bestaat niet alleen uit de score op stelling 38. Er is daarnaast nog een aantal andere
stellingen die aanpalend zijn; stellingen die wellicht de nadruk leggen op een ander
facet van de getuigende dialoog, doch daar onmiskenbaar mee verbonden zijn. Inclusie van deze stellingen brengt ons drie voordelen: in de eerste plaats worden
andere facetten van hetzelfde thema (i.c. getuigende dialoog) in de beschouwing
betrokken; in de tweede plaats worden de antwoorden (i.c. scores) op stellingen
geclusterd zodat ‘data’ verdicht wordt tot ‘informatie’. Met deze cryptische uitdrukking bedoelen we dat de veelheid van de verkregen informatie uit de enquête, tot
concrete, centrale thema’s, i.c. zogenaamde ‘componenten’, kan worden samengebracht. Bijkomend voordeel is dat de ‘ruis’ die kan ontstaan als we ons zouden baseren op één enkele stelling, wordt ‘weggefilterd’ indien we ons op meer stellingen
baseren. In de derde plaats zijn deze extra stellingen ook te beschouwen als ‘contro269
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Significantieniveau van 5% betekent dat we maximaal een kans van 5% accepteren dat we ten
onrechte een verschil tussen groepen concluderen, terwijl dat er in werkelijkheid niet is.

levragen’; de reacties op de stellingen zijn te beschouwen als een bevestiging van de
antwoorden op andere stellingen die door ons tot dezelfde groep gerekend worden.
Andere stellingen dan stelling 38 die gezamenlijk een uitdrukking vormen van de
mening over getuigende dialoog, zijn ons inziens:
Stelling 37. Door middel van zending/evangelisatie zullen Joden er van overtuigd worden
dat Jezus de Messias is. [Motivering: in deze stelling worden de ‘dwingende’ woorden zending
en evangelisatie gebruikt. Deze stelling ligt in lijn met stelling 38, maar het doel van de ‘dialoog’
speelt een nadrukkelijker rol].
Stelling 43. Zending/evangelisatie onder Joden is en blijft een absolute noodzaak; zij
verdienen het, nog meer dan andere ongelovigen. [Motivering: de zinswending ‘absolute
noodzaak’ duidt op het ‘dringende’ karakter van zending en evangelisatie. Ook hier wordt gevoelsmatig het karakter van de ‘getuigende dialoog’ enigszins gepasseerd].

Waarschijnlijk lopen de antwoorden op de stellingen 37 en 43 ‘in lijn’ met de antwoorden op stelling 38. Als dat het geval is vormen deze stellingen, tezamen met
stelling 38, een consistente uitdrukking van het thema. Wij onderzoeken dat onderstaand.

Grafiek IV.2 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 37 betreffende de latente
variabele getuigende dialoog (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
We zien in bovenstaande grafiek een overeenkomstig patroon als in Grafiek IV.1 (zij
het dat Neo-Calvinisme en Evangelisch-Orthodox qua volgorde van plaats gewisseld
hebben). Gerekend ten opzichte van de antwoorden op stelling 38, liggen de absolute scores in het algemeen lager. Dat wil zeggen dat er over het algemeen grotere
terughoudendheid is met het (voluit) positief beantwoorden van de stelling; het patroon is echter overeenkomstig.
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De antwoorden op stelling 43 blijken uit onderstaande grafiek:

Grafiek IV.3 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 43 betreffende de latente
variabele getuigende dialoog (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Ter verdere controle hebben wij onderstaand de antwoordpatronen van de stellingen
37, 43 en 38 in onderstaande grafiek opgenomen:

Grafiek IV.4 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 43, 37 en 38 betreffende de latente variabele getuigende dialoog (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
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Uit Grafiek IV.4 blijkt duidelijk dat de scores qua verloop nagenoeg eenzelfde patroon vertonen. Men kan derhalve constateren dat de stellingen 38, 37 en 43 gezamenlijk het thema getuigende dialoog tot uitdrukking brengen.
►Met behulp van de statistische techniek Principale Componenten Analyse (PCA)
kan gevalideerd worden of onze ‘a priori’ selectie van de stellingen 38, 37 en 43
inderdaad een betrouwbare afbeelding oplevert van het thema getuigende dialoog.
De PCA techniek toegepast op de stellingen 38, 37 en 43 levert een aantal resultaten
op. In de eerste plaats de componenten die onderkend kunnen worden in het datamateriaal. Verder: de mate waarin deze componenten bijdragen aan de verklaring van
de variantie van de latente variabele, in dit geval de variabele getuigende dialoog.
Beide resultaten blijken uit onderstaande tabel:

Tabel IV.2 Eigenwaarden van de onderkende factoren met betrekking tot getuigende
dialoog
Er zijn altijd evenveel componenten in het datamateriaal te onderscheiden als er
gemeten variabelen zijn (i.c. stellingen), in dit geval door het programma genoemd
F1, F2 en F3. Als vuistregel wordt gehanteerd dat een onderscheiden component
‘minstens zichzelf vanuit het datamateriaal moet verklaren’; dit betekent dat alleen
componenten als relevant onderkend worden die een zogenaamde ‘Eigenwaarde’
hebben die groter is dan 1.270 In dit geval geldt dit alleen voor component F1. Component F1 verklaart ruim 76% van de ‘variability’ (variantie) van de scores van de
stellingen 38, 37 en 43. Uit de volgende tabel wordt duidelijk in welke mate de drie
stellingen ‘laden’ op F1 (lees: de mate waarin elk van de stellingen samenhangt met
F1):

Tabel IV.3 Lading van elk der stellingen op factor F1 getuigende dialoog
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Zie o.m. Howitt, D., Cramer, D., Statistiek in de sociale wetenschappen (Amsterdam 2007), 352. In
het navolgende zullen wij als PCA resultaten alleen componenten rapporteren waarvoor de
Eigenwaarde groter is dan 1.
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Uit Tabel IV.3 blijkt dat alle stellingen voor minstens 0,5 ‘laden’; dit wordt veelal
als ondergrens aangehouden om een stelling al dan niet als onderdeel van de groep
te beschouwen.271 Uit de analyse blijkt verder dat Cronbach’s Alpha 0,856 bedraagt.
Dit is een maat voor de interne consistentie.272
We kunnen dus concluderen dat de ‘a priori’ onderscheiden drie stellingen, gezamenlijk de variabele getuigende dialoog afbeelden. De scores voor deze variabele
kunnen eenvoudigweg berekend worden door de scores voor de drie stellingen te
middelen. Dit is in onderstaande tabel uitgevoerd.

Tabel IV.4 Berekening van de score voor de variabele (GD) getuigende dialoog op
basis van de scores voor de stellingen 38, 37 en 43 ◄

271
272
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Zie o.m. Howitt, D., Cramer, D., Statistiek in de sociale wetenschappen (Amsterdam 2007), 359.
Soms kiezen onderzoekers er voor om absolute waarden kleiner dan 0,5 als grens aan te leggen.
Cronbach’s Alpha is een maat (in principe tussen 0 en 1) voor interne consistentie van een set
items of stellingen die de bedoeling hebben een bepaald latent begrip te meten. De score wordt
hoger naarmate de gemiddelde correlatie tussen de scores op de stellingen hoger is en naarmate het
aantal stellingen toeneemt. Dit laatste geeft uitdrukking aan het feit dat een grotere steekproef van
stellingen (uit een denkbeeldige ‘populatie’ van stellingen) een betere schatting van het te meten
concept oplevert. In het algemeen hanteert men in de praktijk als vuistregel dat voor een
confirmatieve factoranalyse de minimale waarde van de Cronbach’s Alpha 0,7 moet zijn.

De score voor getuigende dialoog wordt berekend als het gemiddelde van de scores
op de onderliggende stellingen 38, 37 en 43. De scores voor getuigende dialoog
gespecificeerd naar de onderscheiden stromingen blijken uit onderstaande grafiek:

Grafiek IV.5 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele getuigende
dialoog (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Dankzij het rekening houden met meerdere stellingen, wordt recht gedaan aan de
verschillende facetten van het fenomeen (in dit geval: getuigende dialoog), verder
wordt een reductie in het datamateriaal gerealiseerd en wordt een intern consistent
beeld verkregen van de component (variabele) die de stellingen verbindt. De theoretische (i.c. theologische) grondslag vormt de basis voor de ‘a priori’ selectie van
variabelen (i.c. stellingen of wel: gemeten variabelen), die gezamenlijk een representatie van de component vormen; de PCA techniek bepaalt (slechts) de mate van samenhang. De statistische analyse in de vorm van toepassing van de PCA techniek is
dus volgend en nimmer leidend.
In dit hoofdstuk zullen wij steeds de bovenstaande aanpak voor alle thema’s volgen.
Dit betekent dat allereerst een karakteristieke stelling betreffende het thema gepresenteerd wordt in de vorm van gemiddelde scores. Vervolgens wordt gespecificeerd
welke andere stellingen bij het thema passen. Door middel van een grafische voorstelling zal een indruk verkregen worden van de mate waarin de antwoordpatronen
van de ‘a priori’ geselecteerde stellingen overeen komen. De resultaten van de toepassing van de PCA techniek op de ‘a priori’ set van stellingen zullen duidelijkheid
brengen over de kwaliteit van de afbeelding van de stellingen door middel van de
latente variabele, ook wel ‘principaal’ genoemd. Tegelijkertijd zal de uitkomst geïnterpreteerd worden in het licht van hetgeen rondom het thema aan de orde gekomen
is in Hoofdstuk II.
In Hoofdstuk V zullen met behulp van de ANOVA techniek de verschillen tussen de
gemiddelde scores van de stromingen voor elk thema geanalyseerd worden. Daarbij
zal ook de litteratuur van de afgelopen twee à drie decennia betrokken worden.

135

Open dialoog
Definitie thema: de open dialoog is de dialoog met het levende Jodendom waarin
beide gesprekspartners geïnteresseerd zijn in elkaars visies en interpretaties van met
name het Oude Testament. In plaats van het begrip open dialoog wordt ook wel het
begrip ‘gesprek’ gebruikt.
Bijbehorende variabele: open dialoog: de mate waarin de respondent bereid is om
open, zonder bijbedoelingen en zonder voorwaarden vooraf, de dialoog aan te gaan
met vertegenwoordigers van het levende Jodendom.
Wellicht is stelling 48 de meest karakteristieke stelling, die de open dialoog representeert; deze stelling luidt: ‘zending of evangelisatie onder Joden is niet aan de orde;
bij Joden gaat het ons als christenen om dialoog. Dit ligt heel anders voor andere geloofsentiteiten dan het joodse geloof’. Deze stelling is een duidelijk pleidooi voor de

open dialoog: zending en evangelisatie worden nadrukkelijk afgewezen. De gemiddelde scores op deze stelling, gespecificeerd naar stromingen, kan afgelezen worden
uit onderstaande grafiek:

Grafiek IV.6 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 48 betreffende de latente
variabele open dialoog (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Zoals te verwachten viel (zie ook Hoofdstuk II) is de Bevindelijke stroming erg
terughoudend als het gaat om open dialoog. De Midden Orthodoxie is er juist een
warm voorstander van. Dit moge geen verbazing wekken; in de afgelopen decennia
was deze stroming eigenlijk de initiator van deze vorm van communicatie met het
Jodendom.
Op grond van theoretisch-theologische overwegingen menen wij dat de volgende
stellingen (in aanvulling op stelling 48) het thema open dialoog afbeelden:
Stelling 33. De kerk en Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) zijn samen: Gods
volk, en partners in de verwachting. [Motivering: Als gesproken wordt in termen van ‘samen
Gods volk’ en ‘partners in de verwachting’ zal een positieve waardering van respondenten
inhouden dat men voorstander is van een ‘open dialoog’ in plaats van ‘getuigende dialoog’ of
zelfs zending].
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Stelling 39. De dialoog met Joden is bedoeld om elkaar te leren verstaan. [Motivering:
Ondersteuning van deze stelling sluit ‘getuigende dialoog’ uit; bijgevolg zal een positieve score
op stelling 39, een positieve score inhouden voor de variabele open dialoog].
Stelling 47. Joden zijn te beschouwen als ‘onze oudste’ broer; het gesprek met hen kan
ons helpen om de Schrift beter te verstaan. [Motivering: Het hier bedoelde ‘gesprek’ duidt op
een open gedachtenwisseling. Ook het doel van het gesprek is tekenend: ‘het gesprek met hen
kan ons helpen om de Schrift beter te verstaan’. Ondersteuning van de stelling kan ons inziens
op niets anders duiden dan op een ondersteuning van de ‘open dialoog’. Een positieve score op
de stelling, vertaalt zich dus in een positieve score op de variabele].
Stelling 52. De christelijke godsdienst verliest haar fundament en zeggingskracht, als zij
los komt te staan van de joodse godsdienst. [Motivering: Deze stelling brengt tot uitdrukking
dat ‘Israël de wortel is’ die de christelijke kerk draagt. De in deze stelling verwoorde afhankelijke
positie van de kerk sluit een ‘getuigende dialoog’ grotendeels uit; een ‘open dialoog’ is meer
toepasselijk. Derhalve zal een positieve score op deze stelling, een positieve score op de variabele open dialoog inhouden].

►Toepassing van de PCA techniek op de scores voor de stellingen 48, 33, 39, 47 en
52, heeft de volgende resultaten opgeleverd:
Tabel IV.5 Eigenwaarden van onderkende factoren open dialoog

Er is derhalve één component die als representant kan dienen van open dialoog nl.
F1. Merk op dat de Eigenwaarde lager is dan in het geval van getuigende dialoog.
Dit betekent dat er sprake is van een zwakkere representatie dan hiervoor bij getuigende dialoog het geval was. Dit blijkt ook uit het feit dat Cronbach’s Alpha een
waarde heeft van 0,726. Dit is overigens nog steeds ruim boven het vereiste minimum ter grootte van 0,7.
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Uit onderstaande figuur blijken de scores voor de stellingen:

Grafiek IV.7 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 48, 33, 39, 47 en
52 betreffende de latente variabele open dialoog (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Het verloop van de scores is overeenkomstig van aard, maar minder dan dat het
geval was bij getuigende dialoog zoals weergegeven in Grafiek IV.4.
De lading van elke stelling op F1 blijkt uit het onderstaande overzicht:

Tabel IV.6 Lading van elk der stellingen op factor F1 open dialoog
Uit de Tabel IV.6 blijkt dat alle stellingen bijdragen. De bijdrage van stelling 39 is
laag (duidelijk minder dan 0,5). Als we de stelling 39 weglaten en de berekening
opnieuw uitvoeren, ontstaat het volgende beeld:

Tabel IV.7 Lading van elk der stellingen op factor F1 open dialoog
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Alle factorladingen zijn nu groter dan 0,5. Cronbach’s Alpha is nauwelijks lager nl.
0,722 en nog steeds ruim voldoende. Stelling 39 is statistisch gezien dus niet noodzakelijk. Inhoudelijk gezien menen wij echter dat deze stelling bij de variabele open
dialoog behoort. ◄
In onderstaande grafiek zijn de waarden van open dialoog weer gegeven (berekend
als de gemiddelde scores voor de stellingen 48, 33, 39, 47 en 52):

Grafiek IV.8 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele
open dialoog (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Als wij getuigende dialoog en open dialoog tegenover elkaar zetten, ontstaat het
volgende beeld:

Grafiek IV.9 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabelen
open dialoog en getuigende dialoog (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
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Duidelijk is dat de scores, afgezien van het ‘middengebied’, een tegengesteld verloop hebben.
Israël non-issue
Definitie thema: Israël non-issue is de opvatting dat Israël als religieuze entiteit geen
bijzondere betekenis heeft voor het christendom. Het Jodendom is daarmee vergelijkbaar met elke andere wereldgodsdienst.
Bijbehorende variabele: Israël non-issue: de mate waarin de respondent van mening
is dat Israël als religieuze entiteit, voor de christelijke kerk geen bijzondere rol
(meer) speelt onder de wereldgodsdiensten. Het thema Israël non-issue is in feite het
complement van de beide andere opties (getuigende dialoog en open dialoog).
Waarschijnlijk is stelling 51 het meest veelzeggend: ‘Joden hebben de christelijke
kerk niets bijzonders te zeggen. Andere wereldgodsdiensten zijn van gelijk belang voor
het christelijk geloof’. Deze stelling brengt exact tot uitdrukking wat het thema Israël

non-issue behelst: Israël heeft als religieuze entiteit geen bijzondere betekenis
(meer) voor het christendom.
De gemiddelde scores voor deze stelling, gespecificeerd naar stromingen, leveren
het volgende beeld op:

Grafiek IV.10 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 51 betreffende de latente variabele Israël non-issue (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Merk op dat alle stromingen negatief scoren op stelling 51; blijkbaar is Israël wel
degelijk een ‘issue’. Het wekt geen verbazing dat de beide Evangelische stromingen
‘op kop’ gaan; in deze kringen worden de meest betrokken respondenten gevonden,
zelfs nog meer dan in de Midden Orthodoxie. Merk op dat de Bevindelijke stroming
relatief laag scoort ten opzichte van de Evangelische stromingen; blijkbaar redeneert
men dat Israël een voorbijgaande betekenis heeft; weliswaar belangrijk, maar niet
een ultiem doel in zichzelf. Dat er relatief gezien de minste weerstand tegen de stelling is bij de Vrijzinnige stroming, is voor de hand liggend.
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De onderstaande stellingen zijn ons inziens, naast stelling 51, eveneens een goede
uitdrukking van het thema Israël non-issue:
Stelling 32. De kerk en Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) zijn onopgeefbaar
verbonden. [NEGATIEF]. [Motivering: respondenten die een positieve score geven aan deze
stelling, zullen negatief staan tegenover het thema Israël non-issue. Doordat de score qua
teken wordt omgedraaid [NEGATIEF], zal een negatieve score op stelling 32 uitmonden in een
ondersteuning van het thema Israël non-issue].
Stelling 45. De Profeten (Jesaja e.a.) leren dat Israël als geloofsentiteit zal herleven, dat
ze haar Messias zal ontvangen en dat er wereldvrede zal aanbreken. Ook christenen
kennen die boodschap, en zien er naar uit. [NEGATIEF]. [Motivering: deze stelling zal als
onzinnig worden ervaren als men van mening is dat Israël een non-issue is; in die gevallen kan
een negatieve score op de stelling worden verwacht. Omgekeerd: als men instemt met deze
stelling en daarop positief scoort, zal men daarmee negatief scoren op de variabele Israël nonissue].
Stelling 50. De joodse religie behoeft geen bijzondere aandacht van de christelijke kerken
en haar leiders: de joodse godsdienst is slechts een van de vele wereldgodsdiensten.
[Motivering: deze stelling is vergelijkbaar met stelling 51: in het kader van het scala van wereldgodsdiensten heeft het Jodendom geen bijzondere betekenis].
Stelling 65. De aparte plaats van Israël houdt in dat zij een hoofdrol zal spelen in de realisatie van Gods plan. [NEGATIEF]. [Motivering: het fenomeen ‘aparte plaats voor Israël’ zal
door degene die het standpunt Israël non-issue ondersteunt, zeker niet omarmd worden. Bijgevolg zal er negatief gescoord worden op deze stelling en daarmee positief op de variabele Israël
non-issue. Uiteraard geldt ook het omgekeerde].
Stelling 66. De gemeente die het Lichaam van Christus is, zal ooit, samen met Israël, een
eenheid vormen, tot dienst aan de volken. [NEGATIEF]. [Motivering: deze stelling zal als
onzinnig worden ervaren als men van mening is dat Israël een non-issue is; er is geen specifieke taak voor Israël weggelegd en zeker niet in combinatie met de kerk ten dienste van de volken. Een negatieve score op bovenstaande stelling, zal resulteren in een positieve score op de
variabele Israël non-issue (en omgekeerd)].

►De resultaten van de PCA zien er als volgt uit:

Tabel IV.8 Lading van elk der stellingen op factor F1 Israël non-issue.
De toevoeging ‘b’ achter de stelling duidt er op dat de scores op de stelling qua
teken worden omgedraaid.
De waarde van de Cronbach’s Alpha bedraagt 0,782. ◄
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Uit de volgende grafiek blijkt het overeenkomstige verloop van de scores op de
stellingen:

Grafiek IV.11 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 50, 51, 66b, 65b,
45b en 32b betreffende de latente variabele Israël non-issue (Likertschaal lopende
van -2 tot +2)
Bij de eerste observatie van Grafiek IV.11 lijkt het scoreverloop grillig. De drie laag
gelegen scorelijnen (stelling 51, stelling 65b en stelling 32b) liggen bijna over elkaar
heen. De drie hoger gelegen scorelijnen vertonen weliswaar veel meer grilligheid,
maar de trend komt goed overeen met de lager gelegen scorelijnen. Maar niet alleen
dat, ook inhoudelijk gezien horen beide groepen van elk drie variabelen, bij elkaar.
De drie laag gelegen scorelijnen hebben betrekking op de relatie kerk en synagoge,
in het algemeen; de drie hoger gelegen lijnen betreffen de relatie kerk en synagoge
in het Eschaton. Vanwege dit toekomstelement liggen de scores hoger (het zijn immers negatief gewaardeerde stellingen) en is vanwege het discutabele karakter van
de stellingen, de grilligheid groter.
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De scores voor de variabele Israël non-issue, blijken uit onderstaande grafiek:

Grafiek IV.12 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele Israël nonissue (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
IV.3.2 Verbonden
Onder het hoofdthema Verbonden vallen de volgende thema’s: onopgeefbaar verbonden, partners in de verwachting en Jodendom als weg naar God.
Onopgeefbaar verbonden
Definitie thema: ‘onopgeefbaar verbonden’ is een kerkelijk concept dat de verhouding van de kerk (het christendom) ten opzichte van het Jodendom sinds WO II karakteriseert (het concept is niet zo zeer beschrijvend van aard, doch veeleer normatief bedoeld).
Bijbehorende variabele: onopgeefbaar verbonden: de mate waarin de respondent het
concept onopgeefbaar verbonden als richtinggevend voor de verhouding tussen kerk
en Israël aanvaardt.
De meest expliciete stelling met betrekking tot dit thema is ongetwijfeld stelling 32.
Deze stelling luidt: ‘de kerk en Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) zijn onopgeefbaar verbonden’. Deze stelling is feitelijk identiek met het thema. De scores met
betrekking tot deze stelling, gespecificeerd naar stromingen, blijken uit de volgende
grafiek:
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Grafiek IV.13 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 32 betreffende de latente variabele onopgeefbaar verbonden (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Blijkbaar voelen alle stromingen een onopgeefbare verbondenheid met Israël (althans; gerekend naar de scores op stelling 32); de mate waarin, verschilt echter.
Bijzonder is dat de Bevindelijke stroming zo hoog scoort; hoger dan de Midden
Orthodoxie die toch de geestelijke vader van het thema onopgeefbaar verbonden
genoemd kan worden.
Het thema onopgeefbaar verbonden laat zich ons inziens, samen met stelling 32,
goed uitdrukken door middel van de volgende stellingen:
Stelling 35. Gezien vanuit de optiek van zending, evangelisatie of dialoog, is er geen
verschil in de houding van de kerk t.a.v. Israël vergeleken met de houding t.a.v. de Islam.
[NEGATIEF]. [Motivering: onopgeefbare verbondenheid impliceert dat de kerk zich anders
positioneert tegenover het Jodendom dan tegenover een andere wereldgodsdienst. Een positieve score op deze stelling wordt vermenigvuldigd met – 1 en resulteert in een negatieve score
op de variabele onopgeefbaar verbonden. Omgekeerd zal een negatieve score op de stelling,
uitmonden in een positieve score op de variabele. In dat geval is men zich van een bijzondere
relatie tussen kerk en Israël bewust (onopgeefbaar verbonden)].
Stelling 47. Joden zijn te beschouwen als ‘onze oudste’ broer; het gesprek met hen kan
ons helpen om de Schrift beter te verstaan. [Motivering: de uitdrukking ‘oudste broer’ drukt
een diepe verbondenheid uit].
Stelling 50. De joodse religie behoeft geen bijzondere aandacht van de christelijke kerken
en haar leiders: de joodse godsdienst is slechts een van de vele wereldgodsdiensten.
[NEGATIEF]. [Motivering: deze stelling is qua aard vergelijkbaar met stelling 35. De verbondenheid tussen kerk en synagoge impliceert juist bijzondere aandacht].
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►Toepassing van de PCA techniek leidt tot de volgende resultaten:

Tabel IV.9 Lading van elk der stellingen op factor F1 onopgeefbaar verbonden
De Cronbach’s Apha bedraagt 0,676. ◄
Als (extra) controle hebben wij het verloop van de scores in kaart gebracht:

Grafiek IV.14 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 32, 35b, 47 en
50b betreffende de latente variabele onopgeefbaar verbonden (Likertschaal lopende
van -2 tot +2)
Het blijkt dat de scores voor de stellingen 35b en 47 uit de pas lopen, met name
vanwege de Evangelisch-Charismatische stroming en de Bevindelijke stroming.
Dit blijkt ook uit de volgende tabel waarin de scores zijn opgenomen. De bijzondere
waarden zijn ‘vet’ gedrukt.

145

Tabel IV.10 Berekening van de score voor de latente variabele onopgeefbaar
Verbonden op basis van de scores voor de stellingen 32, 35b, 47 en 50b
Blijkbaar bestaat er binnen de Bevindelijke stroming een zekere afkeer ten aanzien
van stelling 47. Naar onze mening heeft dit te maken met het gedeelte van de vraag
dat stelt: ‘het gesprek met hen kan ons helpen om de Schrift beter te verstaan’ Waarschijnlijk is men binnen de Bevindelijke stroming van mening dat de verhoudingen
omgekeerd liggen: het christendom moet de Joden juist helpen om hun eigen heilige
boeken te leren verstaan. De bijzondere score van de Evangelisch-Charismatische
stroming met betrekking tot stelling 35b kunnen wij niet verklaren. Wellicht dat
meespeelt dat de Evangelisch-Charismatische stroming een sterke zendingsoriëntatie
heeft, ook gericht op de islam. Om die reden is de stelling misschien geïnterpreteerd
als: ‘zending kent geen onderscheid des persoons’. Is men minder generiek zendingsgeoriënteerde, dan zou wellicht zijn opgevallen dat het in deze stelling gaat om
het feit dat de aard en inhoud van de zending aan Israël anders is, vanwege onze
verbondenheid.
Alles overziende menen wij dat stelling 47 vanwege bovengenoemde redenen te veel
verstoring brengt in de component i.c. variabele onopgeefbaar verbonden.
►Toepassing van PCA op de resterende drie stellingen levert het volgende op:

Tabel IV.11 Lading van elk der stellingen op factor F1 onopgeefbaar verbonden
De Cronbach’s Alpha bedraagt in dit geval 0,656.◄
De grafiek met daarin opgenomen de scores van de variabele onopgeefbaar verbonden, ziet er als volgt uit (gebaseerd op de scores voor stelling 32, 35b en 50b):
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Grafiek IV.15 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele onopgeefbaar verbonden (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Bijzondere aandacht verdient de score op stelling 35. De achterliggende reden hiervan is dat deze stelling niet alleen handelt over Jodendom en christendom, maar daar
ook de islam bij betrekt. Onderwerp is de vraag of vanuit de optiek van zending/dialoog, het verschil uitmaakt of het Jodendom of de islam het onderwerp van
zending of dialoog is. Deze stelling is in ontkennende vorm opgenomen, dat wil
zeggen dat naarmate men een grotere afstand neemt van stelling 35, de gevoelde
onopgeefbare verbondenheid groter is. Uit onderstaande tabel blijkt hoe de meningen over de stromingen verdeeld zijn en welke groepen van stromingen er te onderkennen zijn:

Tabel IV.12 ANOVA scores stelling 35 betreffende de stelling dat er vanuit de optiek
van zending/dialoog, geen verschil is in de houding van de kerk ten aanzien van
Joden en moslims.(Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Uit deze tabel blijkt dat alle stromingen, afstand nemen van de stelling en derhalve
een verschil onderkennen tussen de dialoog met de Joden en de dialoog met de moslims. Het verschil is echter niet erg groot; er is veel overlapping tussen de stromingen. Alleen bij Gereformeerd Protestantisme en de Confessionele stroming zien we
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grote verschillen. Kleine verschillen worden gezien bij de Vrijzinnige stroming en
(in iets mindere mate) bij de Evangelisch-Charismatische stroming. Het feit dat de
Vrijzinnige stroming en de Evangelisch-Charismatische stroming zo dicht bij elkaar
gepositioneerd zijn, is op het eerste gezicht bijzonder. Volgens ons wordt dit veroorzaakt door het feit dat de Vrijzinnige stroming alle godsdiensten gelijkelijk benaderd
(dus is er in die optiek geen verschil tussen Joden en moslims). Voor de Evangelisch-Charismatische stroming geldt iets soortgelijks: alle aanhangers van andere
godsdiensten dan de christelijke godsdienst, moeten een keuze maken voor het christelijk geloof. Ook in die optiek is er weinig verschil tussen Joden en moslims. Hoe is
dan te verklaren dat Gereformeerd Protestantisme en de Confessionele stroming zo
veel verschil zien? Het antwoord is volgens ons dat deze stromingen Israël positioneren als de ‘oudste broer’; de Joden zijn in die optiek ‘familie’ van de christenen en
niet van de moslims (geestelijk gesproken). Voor de Midden Orthodoxie geldt ons
inziens dat men zich nog sterk verbonden weet met het gedachtengoed van Berkhof.
Een gedachtengoed waarin de verhouding tussen kerk en synagoge centraal stond en
de islam nauwelijks tot geen aandacht kreeg.
Partners in de verwachting
Definitie thema: ‘het partnerschap tussen christenen en joden…..samen levend in de
verwachting van het openbaar worden van het heil, dat de God Israëls aan Zijn volk
en daarin aan Zijn wereld heeft toegezegd’.273
Bijbehorende variabele: partners in de verwachting: de mate waarin de respondent
de overtuiging deelt dat kerk en Israël gezamenlijk uitzien naar het heil dat de wereld wacht.
Karakteristiek voor het thema partners in de verwachting is wellicht stelling 33: ‘de
kerk en Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) zijn samen: Gods volk en partners in
de verwachting’. Deze stelling raakt de kern van het thema.
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De scores voor deze stelling blijken uit onderstaande grafiek:

Grafiek IV.16 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 33 betreffende de latente variabele partners in de verwachting (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Wat opvalt is dat de Bevindelijke stroming zich wel onopgeefbaar verbonden weet
met Israël (zie hiervoor), maar dat het thema partners in de verwachting bij deze
stroming een negatieve waardering krijgt. De achtergrond is duidelijk: de Bevindelijke stroming heeft haar eigen verwachting en voelt zich tegelijkertijd diep verbonden met de ontrouwe ‘oudste broer’ Israël en hoopt ook Israël haar verwachting
deelachtig te maken. De duiding van de andere scores zal in Hoofdstuk V aan de
orde komen. Het thema kan ons inziens goed afgebeeld worden in de volgende stellingen (in aanvulling op stelling 33):
Stelling 45. De Profeten (Jesaja e.a.) leren dat Israël als geloofsentiteit zal herleven, dat
ze haar Messias zal ontvangen en dat er wereldvrede zal aanbreken. Ook christenen
kennen die boodschap, en zien er naar uit. [Motivering: kern van deze stelling in het kader
van het thema partners in de verwachting is de Messiaanse verwachting die kerk en Israël
delen. Adhesie aan deze stelling houdt erkenning van partnerschap in. De stelling is direct
verbonden met het thema, zij het dat de uitgesproken toekomstverwachting niet door alle respondenten gedeeld zal worden].
Stelling 66. De gemeente die het Lichaam van Christus is, zal ooit, samen met Israël, een
eenheid vormen, tot dienst aan de volken. [Motivering: kerk en Israël, samen een eenheid,
tot dienst aan de volken; een sterkere uitdrukking van partnerschap is nauwelijks denkbaar].
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►Toepassing van de PCA techniek levert de volgende resultaten op:

Tabel IV.13 Lading van elk der stellingen op factor F1 partners in de verwachting
De Cronbach’s Alpha bedraagt 0,683. ◄
De scores voor de variabele partners in de verwachting voor de diverse stromingen,
blijken uit onderstaande grafiek:

Grafiek IV.17 Gemiddelde scores met betrekking tot de variabele partners in de
verwachting (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Opmerkelijk is dat vooral de Evangelische stromingen voor de idee van partners in
de verwachting warmlopen, naast de Confessionele stroming en de Midden Orthodoxie. De hoge score voor de Evangelisch-Orthodoxe stroming is opmerkelijk maar
niet onverwacht; in deze kring leeft immers al decennia lang het dispensationalistische gedachtengoed. Ofschoon het gedachtengoed van de gezamenlijke verwachting
ook leeft in kringen die zich verbonden weten met de Nadere Reformatie (b.v. in een
deel van de CGK), is daarvan in bovenstaande scores niets terug te vinden.
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In onderstaande grafiek zijn (ter visuele controle) de scores van de drie onderliggende stellingen gepresenteerd:

Grafiek IV.18 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 33, 66 en 45 betreffende de latente variabele partners in de verwachting (Likertschaal lopende van
-2 tot +2)
De scores voor de stellingen 45 en 66 lopen vrijwel volledig synchroon; stelling 33
volgt het algemene patroon. De hoge totaalscore voor de Evangelisch-Orthodoxe
stroming is vooral veroorzaakt door de scores op stelling 45 en stelling 66. We zien
dat ook terug bij de Evangelisch-Charismatische stroming. In dat geval is de totaalscore lager, maar dat komt door een veel lagere score voor stelling 33. Nadere analyse maakt duidelijk dat in de stellingen 45 en 66 een chiliastisch element verborgen
zit. In stelling 45 is sprake van ‘dat ze haar Messias zal ontvangen en dat er wereldvrede zal aanbreken’. In stelling 66 is het de zinswending ‘zal ooit, samen met Israël, een
eenheid vormen, tot dienst aan de volken’ die een duidelijk eschatologische lading
heeft. Eschatologie is een belangstellingsgebied dat traditioneel sterk vertegenwoordigd is binnen de Evangelische stromingen. Dit wordt ook bevestigd door hetgeen in
het navolgende onder het hoofdthema Eschaton aan de orde zal komen.
Merk op dat stelling 33 zeer laag scoort bij de Bevindelijke stroming. Ongetwijfeld
zal hierbij de volgende zinsnede een rol gespeeld hebben ‘de kerk en Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) zijn samen: Gods volk’. Volgens de Bevindelijke stroming zijn immers alleen de christenen te rekenen als leden van Gods volk.
Jodendom als weg naar God
Definitie thema: de visie dat het Jodendom de God van Israël kan naderen buiten de
van God gezonden middelaar Jezus Christus om. Deze visie maakt (ook) deel uit van
de Twee-Wegenleer. Volgens die leer geldt dat alleen de niet-Jood (heiden of gojim)
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de middelaar, i.c. Jezus Christus, nodig heeft om God te kunnen naderen omdat
geldt: ‘de Jood is al bij de Vader’.274
Bijbehorende variabele: Jodendom als weg naar God: de mate waarin de respondent
van mening is dat het Joodse geloof voldoende is om God te kunnen naderen, buiten
Jezus Christus om.
De meest karakteristieke stelling die uitdrukking geeft aan de mening dat het Jodendom een zelfstandige betekenis heeft als weg naar God, is wellicht stelling 64: ‘de
orthodoxe Jood kan persoonlijk heil verkrijgen door de Thora te houden, buiten het offer
van Jezus Christus om’. In onderstaande grafiek zijn de scores van de diverse stro-

mingen met betrekking tot deze stelling weergegeven.

Grafiek IV.19 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 64 betreffende de latente variabele Jodendom als weg naar God (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Zoals verwacht kan worden, is de Bevindelijke stroming de meest uitgesproken
tegenstander van deze visie op het Jodendom. De houding van Midden Orthodoxie
en Vrijzinnige stroming komt ook aannemelijk voor. De overige stromingen vertonen ook een te verwachten score. Het Neo-Calvinisme zit niet zelden ‘in de buurt’
van Midden Orthodoxie en de Vrijzinnige stroming, maar in geval van stelling 64
lijkt de stroming toch dicht in de buurt te blijven van haar vertrouwde uitgangspunten.
De volgende stellingen zijn ons inziens aanvullend ten opzichte van stelling 64.
Stelling 34. Zolang Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) Christus niet erkent, is er
geen bijzondere plaats voor haar in Gods plan. [NEGATIEF]. [Motivering: een positieve
score op deze stelling houdt waarschijnlijk de visie in, dat God zijn Verbond met Israël heeft
verbroken, of nader geconditioneerd heeft vanwege het ongeloof van Israël. Een dergelijke
positieve score werkt uit als een negatieve score van de variabele Jodendom als weg naar God.
Het omgekeerde is natuurlijk ook denkbaar].
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Stelling 43. Zending/evangelisatie onder Joden is en blijft een absolute noodzaak; zij
verdienen het, nog meer dan andere ongelovigen. [NEGATIEF]. [Motivering: een positieve
score op deze stelling benadrukt het belang van zending (‘absolute noodzaak’) en suggereert
dat Jodendom als weg naar God niet in de gedachtengang van de respondent bestaanbaar is.
Een dergelijke positieve score werkt uit als een negatieve score van de variabele Jodendom als
weg naar God. Het omgekeerde is natuurlijk ook denkbaar].
Stelling 44. De joodse godsdienst heeft haar betekenis verloren sinds de komst van
Jezus Christus. [NEGATIEF]. [Motivering: een positieve score op deze stelling houdt in dat
men van mening is dat de Joodse godsdienst geen of tenminste, verminderde resp. weinig
betekenis (meer) heeft. Een dergelijke score zal resulteren in een negatieve score op de variabele Jodendom als weg naar God].
Stelling 53. De joodse godsdienst is een voorafschaduwing van hetgeen moest komen in
Jezus Christus. [NEGATIEF]. [Motivering: voor deze stelling geldt een overeenkomstige motivering als voor stelling 44].

►Toepassing van de PCA techniek op deze verzameling van stellingen, levert het
volgende resultaat op:

Tabel IV.14 Lading van elk der stellingen op factor F1 Jodendom als weg naar God
Alle stellingen laden met een factor die ruimschoots boven de kritische waarde van
0,5 ligt.
De Cronbach’s Alpha bedraagt 0,812. ◄
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Ter visuele controle hebben wij de scores in beeld gebracht:

Grafiek IV.20 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 64, 34b, 43b, 44b
en 53b betreffende de latente variabele Jodendom als weg naar God (Likertschaal
lopende van -2 tot +2)
Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, is het scoreverloop van de stellingen sterk
overeenkomstig. De scores voor de variabele Jodendom als weg naar God, zijn in
onderstaande grafiek opgenomen:

Grafiek IV.21 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele Jodendom
als weg naar God (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
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IV.3.3 Schuldvragen
Onder het hoofdthema Schuldvragen rekenen wij alle vormen van afkeuring, beschuldiging, uitsluiting en vijandigheid met betrekking tot het Jodendom op grond
van christelijke motieven. Conform de in Hoofdstuk II gehanteerde indeling vallen
onder dit hoofdthema een aantal thema’s. In de eerste plaats speelt hier het thema:
dolend Israël, anders gesteld de vraag; is Israël afgeweken van de weg ten leven?
Direct in het verlengde hiervan komt de visie op dat Israël ‘door eigen schuld’ van
deze weg is afgeweken: in dat kader onderscheiden wij een variabele schuldvraag
Israël. De volgende stap is dat voor Israël de toegang tot het heil gesloten blijft omdat Jezus Christus als middelaar tussen God en mensen niet wordt aangenomen. De
variabele exclusiviteit Jezus Christus brengt tot uitdrukking dat afwijzing in feite
leidt tot uitsluiting (particularisme). Het persoonlijk geloof in Jezus Christus wordt
gezien als een absolute voorwaarde voor het persoonlijke, eeuwige heil (de variabele); het niet accepteren van Jezus Christus is immers eeuwenlang een belangrijke
christelijke verklaring geweest voor de christelijke afkeuring, beschuldiging en uitsluiting van het Jodendom. Afkeuring kan gemakkelijk overgaan in afkeer of zelfs in
een vijandige houding: de overgang naar anti-judaïsme is gradueel van aard.
Alle genoemde thema’s spelen op elk van de drie peilmomenten. Ten aanzien van
het thema schuldvraag Israël moet echter worden opgemerkt dat dit thema sinds de
jaren 80 van de vorige eeuw niet meer expliciet in een scherpte naar voren komt die
men nog in de eerste decennia na WO II kon aantreffen. Dit is de reden waarom wij
via de voorgelegde stellingen getracht hebben om de mening van de respondenten te
verzamelen rondom een afgeleid thema namelijk ongehoorzaam Israël. Hierbij staat
de afwijzing van Jezus Christus centraal en niet zo zeer de al dan niet vermeende
schuldvraag Israël die daaruit voortvloeit. Wij zullen blijven spreken van het thema
resp. de variabele schuldvraag Israël, ondanks het feit dat wij in 2013 in feite geïnformeerd hebben naar achterliggende variabele te weten: de ongehoorzaam Israël.
Dolend Israël
Definitie thema: de theologische visie die inhoudt dat Israël is afgeweken van ‘de
weg ten leven’ doordat zij in Jezus van Nazareth niet de haar beloofde Messias heeft
herkend resp. erkend. In plaats van dolend Israël wordt ook wel gesproken van ‘verblind Israël’ (n.a.v. Rom. 11 vers 8: ‘God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen
om niet te zien en oren om niet te horen tot de dag van heden’. Mede als gevolg
daarvan is volgens sommige christelijke uitleggers, Jeruzalem en de tempel in het
jaar 70 door de Romeinse legers verwoest en ‘zwerft’ de Jood over de wereld (cf. de
zogenaamde Ahasverus legende).
Bijbehorende variabele: dolend Israël: de mate waarin men de visie deelt dat Israël
dolende is.
De meest karakteristieke vraag die het aspect ‘dolend’ tot uitdrukking brengt is stelling 37: ‘door middel van zending/evangelisatie zullen Joden er van overtuigd worden
dat Jezus de Messias is’. Deze stelling speelt ook een rol bij de eerder behandelde
vragen rondom zending of dialoog, maar raakt evenzeer de kern van het thema ‘dolend’ Israël: Israël moet bekeerd worden omdat zij zich op een dwaalweg bevindt.
De scores die de diverse stromingen aan stelling 37 verbinden, blijken uit de volgende grafiek:
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Grafiek IV.22 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 37 betreffende de latente variabele dolend Israël (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Vanzelfsprekend zal de Vrijzinnige stroming niet snel spreken over ‘dolend Israël’;
de Bevindelijke stroming daarentegen des te meer. Omwille van controle en het
insluiten van andere aspecten van het onderzochte thema, kijken wij ook naar andere
stellingen die in combinatie met stelling 37 van belang kunnen zijn. Ons inziens zijn
de volgende stellingen ook met het thema dolend Israël verbonden:
Stelling

36. Alleen degenen uit Israël en uit de volken, die tot geloof in Jezus Christus
zijn gekomen, hebben deel aan het Verbond dat God ooit sloot met Abraham. [Motivering:
een positieve score op deze stelling houdt in dat de respondent het Abrahamitische Verbond
overplaatst van Israël op de christenen (vanwege het feit dat de Joden Jezus Christus niet
erkennen). Impliciet daarbij is de overtuiging dat de Jood de ontrouwe Verbondspartner is, haar
rechten verspeeld heeft en dientengevolge als (feitelijk en geestelijk) ‘dolend’ gekarakteriseerd
moet worden].
Stelling 43. Zending/evangelisatie onder Joden is en blijft een absolute noodzaak; zij
verdienen het, nog meer dan andere ongelovigen. [Motivering: ook deze stelling duidt op
een dringende noodzaak om de Joden (als ongelovigen) van (toekomstig) onheil te redden.
Deze stelling neemt een soortgelijke plaats in als stelling 37].
Stelling 44. De joodse godsdienst heeft haar betekenis verloren sinds de komst van
Jezus Christus. [Motivering: stelling is direct verbonden met het thema].
Stelling 41. Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) is slechts tijdelijk verblind. [Motivering: stelling is direct verbonden met het thema].

Een eerste visuele inspectie van de antwoordpatronen brengt ons inzicht over een
mogelijke samenhang; stelling 37 is ons inziens daarbij leidend.
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Grafiek IV.23 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 37, 36, 43,
44 en 41 betreffende de latente variabele dolend Israël (Likertschaal lopende van -2
tot +2)
Dit overzicht geeft ons het inzicht dat stelling 44 uit de pas loopt, maar ook stelling
41. Het meest consistente beeld wordt verkregen door de stellingen 36, 37 en 43.
►De PCA met betrekking tot deze stellingen levert het volgende op:

Tabel IV.15 Lading van elk der stellingen op factor F1 dolend Israël
De Cronbach’s Alpha bedraagt: 0,823. ◄
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De grafische voorstelling van de variabele dolend Israël, blijkt uit de volgende
grafiek:

Grafiek IV.24 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele dolend
Israël (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Het patroon van deze grafiek komt sterk overeen met het patroon van Grafiek IV.22
betreffende stelling 37.
Schuldvraag Israël (gemeten als: ongehoorzaam Israël)
Definitie thema: de vraag in hoeverre met betrekking tot het Jodendom gesproken
kan worden van ‘ongehoorzaamheid’ vanwege het niet geloven in Jezus Christus.
Dit thema is de ‘verlichte variant’ van de eertijds nogal absoluut gestelde schuldvraag Israël betreffende de (al dan niet vermeende) verantwoordelijkheid van het
Joodse volk voor het lijden en sterven van Jezus Christus.
Bijbehorende variabele: schuldvraag Israël: de mate waarin de respondent van
mening is dat het Jodendom ongehoorzaam is (i.c. niet gelooft in Jezus Christus).
Het thema betreffende de ongehoorzaamheid van Israël kan ons inziens het beste tot
uitdrukking gebracht worden rondom stelling 15: ‘Israël (als geloofsgemeenschap en
als volk) is ongehoorzaam (geweest), God zal hen jaloers maken ‘op wat geen volk is’.

Deze stelling treft weliswaar niet direct de traditionele schuldvraag van het Jodendom betreffende het lijden en sterven van Jezus Christus, maar wel de (al dan niet
vermeende) oorzaak daarvan, nl. de ongehoorzaamheid (‘weerspannigheid’) met
betrekking tot de woorden van God, gesproken via de profeten, als laatste via Jezus
Christus en de apostelen.
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De scores voor deze stelling blijken uit onderstaande grafiek:

Grafiek IV.25 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 15 betreffende de latente variabele schuldvraag Israël (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De eerste indruk is (te rekenen naar de scores op stelling 15), dat naarmate de stroming orthodoxer van aard is, de vraag rondom de ongehoorzaamheid van Israël met
meer instemming beantwoord wordt.275 Een beeld dat, gezien de bevindingen in
Hoofdstuk II, als aannemelijk voorkomt.
Naast stelling 15 kunnen ons inziens de volgende stellingen een uitdrukking zijn van
de schuldvraag Israël:
Stelling 16. Jezus Christus zal zich aan het einde der tijden openbaren aan Israël (als
geloofsgemeenschap en als volk). Dan zal heel Israël zich bekeren en behouden worden.
[Motivering: deze stelling plaatst de toekomstige bekering in het kader van de openbaring van
Jezus Christus aan Israël aan het einde der tijden. De zinswending ‘daarna zal heel Israël zich
bekeren’ refereert aan het ongeloof van Israël ten tijde het optreden van Jezus van Nazareth,
gevolgd door de massale bekering aan het einde der tijden].
Stelling 41. Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) is slechts tijdelijk verblind. [Motivering: instemming met deze stelling betekent dat men van mening is dat Israël niet bij machte
is (geweest) om haar Messias te (h)erkennen. Deze afwijzing heeft verstrekkende gevolgen.
Aan de blindheid zal een einde komen (zij is immers slechts ‘tijdelijk’). (In het verlengde hiervan
ligt de vraag naar de mate waarin men daaraan schuldig is. Zie in het hierna volgende de bespreking van het thema: bereik van de vrije wil)].

275

Een maatstaf voor de mate van orthodoxie zal later in dit hoofdstuk aan de orde komen.
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►De resultaten van de PCA zijn als volgt:

Tabel IV.16 Lading van elk der stellingen op factor F1 schuldvraag Israël
De waarde van Cronbach’s Alpha bedraagt 0,772.◄
Het verloop van de drie stellingen blijkt uit onderstaande grafiek:

Grafiek IV.26 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 15, 41 en 16 betreffende de latente variabele schuldvraag Israël (Likertschaal lopende van -2 tot
+2)
Het verloop van de antwoorden op de drie stellingen liggen onderling goed in lijn.
De enige uitzondering zijn de scores van Gereformeerd Protestantisme en Bevindelijke stroming op stelling 16. Deze lage scores houden ons inziens verband met het
chiliastisch element dat in stelling 16 besloten ligt; zoals eerder is besproken bestaat
daarvoor in orthodoxe kring de nodige huiver.
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De totaalscore van de variabele schuldvraag Israël, verdeeld over de stromingen, is
opgenomen in onderstaande grafiek:

Grafiek IV.27 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele schuldvraag Israël (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De vraag betreffende de schuldvraag Israël (gemeten als: ongehoorzaam Israël)
wordt door de Vrijzinnige stroming sterk afgewezen. Ook de Midden Orthodoxie
neemt afstand. Het Neo-Calvinisme staat nagenoeg neutraal tegenover het thema. De
Evangelische stromingen en de Bevindelijke stroming antwoorden de vraag met een
‘enigszins mee eens’. Het zij nogmaals vermeld dat wij niet direct geïnformeerd
hebben naar de mening van de respondenten betreffende de schuld van de Joden aan
het lijden en sterven van Jezus Christus. Wij hebben de indirecte weg gevolgd en de
nadruk gelegd op het belangrijkste bepalende element dat eeuwenlang geleid heeft
tot de stelling dat de Joden schuldig zijn, te weten: de ‘ongehoorzaamheid’ als oorzaak van schuld.
Exclusiviteit van Jezus Christus
Definitie thema: de visie dat geen heil bereikbaar is buiten Jezus Christus om (getuige de woorden van Jezus Christus zelf; ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,
niemand komt tot de Vader dan door mij’; Joh 14 vers 6).
Bijbehorende variabele: exclusiviteit Jezus Christus: de mate waarin men overtuigd
is van de visie dat buiten Jezus Christus om geen heil bereikbaar is. Het thema exclusiviteit Jezus Christus kan gezien worden als een vorm van particularisme. Immers, indien men van mening is dat het persoonlijk geloof in Jezus Christus een
noodzakelijke voorwaarde is voor persoonlijk heil, sluit men impliciet andere overtuigingen uit.
De mate waarin de respondent overtuigd is van de exclusiviteit van Jezus Christus
kan ons inziens treffend gekarakteriseerd worden aan de hand van stelling 14: ‘Jezus
Christus is de enige, unieke weg tot God: de middelaar tussen God en mensen; buiten
Hem om is geen heil bereikbaar’. Deze stelling benadrukt de exclusiviteit van Jezus

Christus.
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De diverse stromingen verbinden de volgende scores aan stelling 14:

Grafiek IV.28 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 14 betreffende de latente variabele exclusiviteit Jezus Christus (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Bovenstaande cijfers spreken bijna voor zichzelf. De Bevindelijke stroming heeft
een score van 2,0 hetgeen betekent dat alle respondenten geantwoord hebben ‘geheel
mee eens’. Het Gereformeerd Protestantisme en de Evangelisch-Charismatische
stroming komen heel dicht in de buurt. De Midden Orthodoxie is feitelijk neutraal.
Niet geheel onverwacht is de Vrijzinnige stroming sterk negatief. Ons inziens geeft
bovenstaande grafiek een treffend beeld van de opvattingen binnen het Nederlandse
protestantisme anno 2013 betreffende een centraal thema.
In aanvulling op stelling 14 zijn de volgende stellingen zinvol om het thema ‘exclusiviteit Jezus Christus af te beelden:
Stelling 28. Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde. [Motivering: de overtuiging dat
Jezus Christus naar de aarde zal terugkeren, illustreert zijn autoriteit en correspondeert met de
overtuiging dat Hij zal komen om de wereld te richten].
Stelling 64. De orthodoxe Jood kan persoonlijk heil verkrijgen door de Thora te houden,
buiten het offer van Jezus Christus om. [NEGATIEF]. [Motivering: indien de respondent
instemt met deze stelling (een positieve score geeft), betoont hij zich een aanhanger van de
Twee-Wegenleer. Een meer of minder negatieve score betekent dat men afstand neemt van de
stelling. Omdat we uitgaan van stelling 64b (d.w.z. alle scores worden met – 1 vermenigvuldigd), betekent dit dat een hogere positieve score, een grotere afkeer van de stelling inhoudt, of
wel in dit geval: een sterkere ondersteuning van de exclusiviteit van Jezus Christus. De visie dat
persoonlijk heil buiten Jezus Christus om verkregen kan worden, staat immers lijnrecht tegenover de visie dat er ‘geen heil bereikbaar is buiten Jezus Christus om’ (Exclusiviteit Jezus Christus)].
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►Toepassing van de PCA levert het volgende op:

Tabel IV.17 Lading van elk der stellingen op factor F1 exclusiviteit Jezus Christus
De Cronbach’s Alpha bedraagt: 0,852.◄
De variabele die het thema weergeeft, is weergegeven in onderstaande grafiek:

Grafiek IV.29 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele exclusiviteit Jezus Christus (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
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Gerekend ten opzichte van de vorige grafiek, zijn de verschillen iets afgezwakt,
maar de patronen zijn volkomen overeenkomstig. Als zichtcontrole (van hetgeen via
de PCA al rekenkundig bevestigd werd), moge de volgende grafiek gelden:

Grafiek IV.30 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 14, 28 en 64b
betreffende de latente variabele exclusiviteit Jezus Christus (Likertschaal lopende
van -2 tot +2)
Duidelijk moge zijn dat de scores met betrekking tot de stellingen een overeenkomstig verloop hebben; een noodzakelijke voorwaarde om van een principale ‘component’ te kunnen spreken.
Anti-judaïsme
Definitie thema: afwijzing of afkeer van de Joodse religie. In extreme vorm: vijandige houding tegenover de Joodse religie.
Bijbehorende variabele: anti-judaïsme: de mate waarmee men de Joodse religie
kritisch benadert.
Het meest karakteristiek voor een dergelijke visie of houding, is wellicht stelling 44:
‘de joodse godsdienst heeft haar betekenis verloren sinds de komst van Jezus Christus’.
In feite betekent het bevestigen van deze stelling dat de Joodse religie achterhaald,

betekenisloos en irrelevant geworden is. Volledige instemming met deze stelling is
in feite een vorm van denken in termen van de Vervangingstheologie (‘de christelijke kerk is in de plaats van Israël gekomen’). Volledige afkeuring van de stelling
(score -2) betekent dat men de Joodse godsdienst als uiterst relevant in de huidige
tijd beschouwt.
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De score wat betreft deze stelling is opgenomen in onderstaande grafiek:

Grafiek IV.31 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 44 betreffende de latente variabele anti-judaïsme (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Het is opmerkelijk dat alleen de Bevindelijke stroming gemiddeld positief scoort en
alle andere stromingen negatief. De ANOVA onderscheidt de volgende groepen:

Tabel IV.18 ANOVA resultaten van de scores voor stelling 44
(Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De Bevindelijke stroming staat kritisch tegenover de Joodse religie. Alle andere
stromingen staan in meer of mindere mate negatief tegenover anti-judaïsme. De
Vrijzinnige stroming en de Midden Orthodoxie keren zich duidelijk af van antijudaïstische uitspraken: hun oordeel is zeer negatief en bijna te kwalificeren als:
‘geheel mee oneens’. De middengroep bestaat uit twee, elkaar deels overlappende
groepen.
In combinatie met stelling 44 kunnen ons inziens de volgende stellingen nog andere
facetten van anti-judaïsme tot uitdrukking brengen:
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Stelling 34. Zolang Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) Christus niet erkent, is er
geen bijzondere plaats voor haar in Gods plan. [Motivering: een hoge positieve score op
deze stelling houdt in dat het Jodendom nauwelijks of geen zelfstandige betekenis heeft in de
ogen van de respondent. In dat geval wordt aan Jezus Christus exclusieve betekenis toegekend
en zolang het Jodendom de exclusieve betekenis van Christus niet erkent, wordt zij gerekend
als ‘volk onder de volken’. De kern van anti-judaïsme is het feit dat Jezus niet als de Messias
wordt erkend door het Jodendom].
Stelling 36. Alleen degenen uit Israël en uit de volken, die tot geloof in Jezus Christus zijn
gekomen, hebben deel aan het Verbond dat God ooit sloot met Abraham. [Motivering:
deze stelling verwoordt een soortgelijke boodschap als stelling 34, met dien verstande dat de
Joden het Verbond dat God ooit met Abraham gesloten heeft, wordt afgenomen en wordt overgeplaatst op de christelijke kerk. Zo gezien is het anti-judaïstisch karakter van deze stelling nog
sterker dan in stelling 34 besloten ligt. Bij stelling 34 kunnen de Joden nog de schouders ophalen (‘wat interesseert mij de zogenaamde aparte plaats die christenen menen te zien voor het
Jodendom’); bij stelling 36 wordt de Joden een eeuwig Verbond ontnomen].

►De PCA levert het volgende resultaat op:

Tabel IV.19 Lading van elk der stellingen op factor F1 anti-judaïsme
Cronbach’s Alpha bedraagt 0,73.◄
Ter controle zijn in onderstaande grafiek de drie stellingen in beeld gebracht:

Grafiek IV.32 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 44, 36 en 34 betreffende de latente variabele anti-judaïsme (Likertschaal lopende van -2 tot +2)

166

Merk op dat de patronen een overeenkomstig verloop hebben. Het verloop van de
scores voor stelling 36 en stelling 34 is bijna gelijk. Stelling 44 kent voor de meer
orthodox georiënteerde groeperingen, substantieel hogere scores dan voor de minder
orthodox georiënteerde groeperingen. Dit is verklaarbaar gezien het feit dat de orthodox georiënteerde groeperingen over het algemeen van mening zijn dat de Joodse
religie heeft afgedaan.
De scores voor de variabele anti-judaïsme blijken uit onderstaande grafiek:

Grafiek IV.33 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele antijudaïsme (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Gebaseerd op drie stellingen blijft het beeld nagenoeg in tact. De middengroepen
lijken op iets hogere scores uit te komen. Waarschijnlijk is er een grote samenhang
tussen anti-judaïsme en dolend Israël. In onderstaande grafiek wordt dat bevestigd:

Grafiek IV.34 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabelen dolend
Israël en anti-judaïsme (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
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De gelijkenis qua patroon is treffend. De overtuiging dat Israël ‘dolend’ is zorgt er
voor dat de meer orthodox georiënteerde stromingen, substantieel hoger scoren op
dolend Israël dan op anti-judaïsme. Op deze samenhang zullen wij in het volgende
hoofdstuk nog terug komen.
IV.3.4 Politieke en maatschappelijke thema’s
Thema’s die in dit kader aan de orde komen zijn: de zogenaamde landbelofte, (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël en vooroordelen als basis voor
antisemitisme. Deze groep van onderwerpen is niet zo zeer theologisch van aard
(afgezien wellicht van de zogenaamde landbelofte); zij wordt evenwel (deels) door
theologische uitgangspunten en –visies bepaald.
Landbelofte
Definitie thema: de belofte gegeven aan Abraham (en zoals vastgelegd in Genesis 12
vers 7 en daarna op vele plaatsen bevestigd), dat (een deel van) de landstreek Palestina, ‘tot een eeuwig durend bezit’ gegeven is aan het Joodse volk;
Bijbehorende variabele: landbelofte: de mate waarin de respondent de zogenaamde
landbelofte uit het boek Genesis relevant acht voor het heden.
De vraag is of de landbelofte ook heden ten dage nog valide is (en daarmee een
rechtvaardiging voor de staat Israël vormt). De meest karakteristieke stelling die dit
thema representeert, is ons inziens stelling 26 ‘de ‘Landbelofte’ uit Genesis 17:8 is
onherroepelijk, valide en relevant’. Deze stelling valt exact samen met het thema.
De grafiek met daarin opgenomen de scores met betrekking tot stelling 26 ziet er als
volgt uit:

Grafiek IV.35 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 26 betreffende de latente variabele landbelofte (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Opmerkelijk dat de Evangelische stromingen en de Bevindelijke stroming de landbelofte sterk steunen. De combinatie Vrijzinnige stroming en Midden Orthodoxie
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behoort tot de sterkste tegenstanders van een letterlijke interpretatie van de Schrift
betreffende de landbelofte. Opmerkelijk is verder dat Confessionele stroming en
Gereformeerd Protestantisme neutraal scoren.
In combinatie met stelling 26 kunnen ons inziens de volgende stellingen andere
facetten van hetzelfde thema representeren:
Stelling 25. De terugkeer van het joodse volk naar Palestina kan gezien worden als het
actief handelen van God in deze wereld; dit is al door de Profeten (Jesaja e.a.) voorzegd.
[Motivering: terugkeer als resultaat van het actief handelen van God, kan niet anders dan direct
verband houden met de door God aan Abraham gegeven Landbelofte].
Stelling 57. Joden hebben geen exclusieve rechten op een deel van Palestina.
[NEGATIEF]. [Motivering: het ondersteunen van de Landbelofte houdt in dat Joden exclusieve
rechten hebben op een deel van Palestina].

►Toepassing van de PCA levert de volgende uitkomsten op:

Tabel IV.20 Lading van elk der stellingen op factor F1 landbelofte
De Cronbach’s Alpha bedraagt 0,795.◄
De drie genoemde stellingen kunnen dus verantwoord als een ‘principale component’ worden beschouwd. Dit wordt ook bevestigd in de onderstaande grafiek:

Grafiek IV.36 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 26, 25 en 57b
betreffende de latente variabele landbelofte (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Het patroon is sterk overeenkomstig. De enige verstoring is de relatief lage score
van de Evangelisch-Charismatische stroming voor wat betreft stelling 57b. Blijkbaar
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is men daar, anders dan in de Bevindelijke stroming en in de Evangelisch-Orthodoxe
stroming, van mening dat de landbelofte minder valide is.
De totaalscore voor de variabele landbelofte, blijkt uit onderstaande grafiek:

Grafiek IV.37 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele landbelofte
(Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De Evangelische stromingen en de Bevindelijke stroming staan ‘gebroederlijk’ bij
elkaar als de partijen waarbij de landbelofte gesteund wordt. De Vrijzinnige stroming en de Midden Orthodoxie worden gesteund door het Neo-Calvinisme in hun
reserves ten aanzien van de landbelofte. Gereformeerd Protestantisme en de Confessionele stroming nemen een neutrale positie in. Ten aanzien van het Gereformeerd
Protestantisme is dat opmerkelijk; zoals uit Hoofdstuk II bleek, was de landbelofte
in die kringen tot voor kort een onomstreden thema.
(Kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël
De thema’s antizionisme en kritische houding tegenover de staat Israël zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden en liggen in één lijn.
Definitie thema: (kritische) houding tegenover het streven naar een Joodse staat in
Palestina en (kritische) houding tegenover de staatkundige entiteit Israël.
Bijbehorende variabele: (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël:
de mate waarin de respondent een kritische houding aanneemt tegenover zionisme
en de staat Israël. De toevoeging (kritische) is opgenomen om aan te geven dat sprake is van een ‘omgekeerde schaal’: een positieve score houdt in dat men in meer of
mindere mate kritisch tegenover de genoemde fenomenen staat; een negatieve score
betekent dus dat men in meer of mindere mate een positieve houding heeft tegenover
zionisme en de staat Israël.
De meest karakteristieke stelling is wellicht stelling 58: ‘als de staat Israël een cultuurdrager wil zijn en representant van waarden en normen, ligt het voor de hand dat zij
internationale afspraken en rechtsbeginselen respecteert, meer dan nu het geval is’.

Volledige instemming met deze stelling houdt de facto een veroordeling in van het
huidige beleid van de staat Israël. Daarmee is het zionisme (het streven naar een
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eigen staat) strikt genomen niet veroordeeld. Wij menen echter dat beide fenomenen
in één lijn liggen.
De meningen over stelling 58 zijn als volgt over de stromingen verdeeld:

Grafiek IV.38 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 58 betreffende de latente variabele (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Opmerkelijk is dat alle stromingen stelling 58 instemmend beantwoorden (zij het in
een verschillende mate); alleen de Bevindelijke stroming is neutraal. Het is hier niet
de plaats om te beoordelen of de staat Israël zich al dan niet houdt aan internationale
afspraken. Bijna alle respondenten zijn van mening dat Israël in meer of mindere
mate die afspraken schendt (zie de zinswending ‘meer dan nu het geval is’). In het
kader van onze vraagstelling is van belang dat men wellicht van mening is dat de
staat Israël tot meer verplicht is qua gedrag, gegeven haar achtergrond. Dit zou kunnen inhouden dat men aan de staat Israël hogere eisen stelt dan dat men aan sommige andere staten zou stellen.
Andere aspecten dan vervat in stelling 58 betreffende zionisme en de staat Israël,
kunnen ons inziens gevonden worden in de volgende stellingen:
Stelling 59. Bisschop Tutu karakteriseerde de staat Israël goed toen hij stelde dat het in
feite een Apartheidsregime is. [Motivering: een positieve score voor deze stelling houdt de
facto een veroordeling in van het huidige beleid van de staat Israël. Daarmee is het zionisme
(het streven naar een eigen staat) strikt genomen niet veroordeeld. Wij menen echter dat beide
fenomenen in één lijn liggen].
Stelling 62. De enige oplossing voor het conflict tussen Joden en Palestijnen is een
Twee-Statenoplossing waarbij de veiligheid van Israël door de internationale gemeenschap gegarandeerd wordt. [Motivering: een positieve score op deze stelling betekent dat
men eigendomsrechten van de Palestijnse bevolking erkent. Dit kan gezien worden als een
kritische houding tegenover zionisme en de staat Israël].
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Stelling 63. Het is irreëel te geloven dat Jeruzalem ooit de eeuwige, ongedeelde hoofdstad van Israël zal zijn. [Motivering: indien een respondent deze stelling ondersteunt met een
positieve score, zal hij zich onmiskenbaar kenmerken als iemand die een kritische houding
heeft tegenover zionisme en/of de staat Israël. Als men daarentegen negatief scoort op deze
stelling, wordt in feite een (geloofs)visie afgegeven die veelal met zich meebrengt dat zionisme
en staat Israël positief beoordeeld (minder kritisch) zullen worden].

►De PCA voor deze stellingen levert het volgende op:

Tabel IV.21 Lading van elk der stellingen op factor F1 houding tegenover zionisme
en de staat Israël
De Cronbach’s Alpha bedraagt: 0,71.◄
Een visuele beoordeling van het patroonverloop is mogelijk aan de hand van onderstaande grafiek:

Grafiek IV.39 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 58, 59, 62 en 63
betreffende de latente variabele houding tegenover zionisme en de staat Israël
(Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Uit bovenstaande grafiek wordt duidelijk dat de antwoordpatronen met elkaar corresponderen.
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Grafiek IV.40 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele (kritische)
houding tegenover zionisme en de staat Israël (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
In de variabele houding tegenover zionisme en de staat Israël komt hetzelfde patroon
terug als het geval was bij de reacties op stelling 58. Het beeld is robuuster geworden dankzij het feit dat de scores nu op drie stellingen rusten. Merk op dat de Bevindelijke stroming intussen in gezelschap verkeert van de beide Evangelische stromingen; een combinatie die vaker voorkomt.
Vooroordelen als basis voor antisemitisme
Definitie thema antisemitisme: de kern van antisemitisme bestaat hierin dat men zich
vijandig tegenover Joden opstelt op grond van vooroordelen.276
Definitie thema vooroordelen: oordelen die niet gebaseerd zijn op feiten, maar op
basis van gevoelens of overgedragen traditie.
Toelichting: De kern van antisemitisme bestaat hierin dat men zich vijandig tegenover Joden opstelt op grond van vooroordelen. Deze vooroordelen kunnen seculier
van aard zijn (bijvoorbeeld: Joden zijn onbetrouwbaarder dan andere mensen) of
religieus geïnspireerd (bijvoorbeeld: op de Joden rust een vloek). Door middel van
de scores op de onderliggende stellingen worden de vooroordelen gekwantificeerd
die de basis kunnen vormen voor met name seculier geïnspireerd antisemitisme.
Religieus geïnspireerd antisemitisme is waarschijnlijk verbonden met anti-judaïsme
en/of met de teleurstelling dat de Joden (in aanleg goed bedoelde) pogingen tot
‘christelijke kerstening’ onbeantwoord laten (Luther).
276

Vooroordelen zijn oordelen waarop men zich niet laat aanspreken. Het CIDI (www.cidi.nl)
definieert antisemitisme als: “Joden anders behandelen dan andere mensen, en vooral je vijandig
opstellen jegens Joden op grond van vooroordelen. Antisemitische incidenten betreffen
gebeurtenissen ingegeven door een vooroordeel of haat ten opzichte van de Joodse identiteit van
het slachtoffer. In het geval van ‘hatespeech’, dus mondelinge of schriftelijke uitingen tegen Joden,
is de vraag of er daadwerkelijk iets beledigends wordt gezegd over Joden, het voornaamste
criterium om te onderscheiden of iets antisemitisch is. ‘Pure’ Israëlkritiek, hoe rabiaat ook, valt
daar niet onder zolang niet óók iets beledigends wordt gezegd over Joden of Israëli’s als
bevolkingsgroep.”
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Het thema antisemitisme kan men niet geheel los zien van het aanpalende thema
kritische houding tegenover zionisme en de staat Israël. De relatie tussen beide thema’s heeft waarschijnlijk een één-richting karakter. Dat wil zeggen: antisemitisme
bestaat als zelfstandig verschijnsel, maar, antisemitisme zal zich vrijwel altijd vertalen in een kritische houding ten opzichte van zionisme en de staat Israël. Omgekeerd
hoeft een kritische houding ten opzichte van zionisme en de staat Israël niet te leiden
tot antisemitisme, maar uitgesloten is het niet. Kortom hier bestaat mogelijk een
wederkerige relatie.
Bijbehorende variabele: vooroordelen (als basis voor) antisemitisme: de mate waarin men vooroordelen ten aanzien van Joden heeft.
In de enquête zijn drie stellingen opgenomen die impliciet een vooroordeel inhouden. Gezamenlijk zijn deze stellingen in staat om de vooroordelen te inventariseren
die ten grondslag liggen aan antisemitisme. We doelen hier op de volgende stellingen:
Stelling 54. Joden laten zich, in vergelijking tot andere mensen, gemakkelijk ‘verharden’,
en laten zich daardoor niet door God leiden; daarover spreekt de Bijbel en de geschiedenis bevestigt het. [Motivering: de kern van deze stelling is hoofdzakelijk religieus van aard; het
woord ‘verharden’ is aan de Bijbel ontleend. De stelling kent ook een seculiere ‘variant’; in dat
geval wordt niet gesproken over ‘verharden’ maar over ‘eigenwijs’ en ‘zelfbewust’ (zie ook
stelling 55)].
Stelling 55. Joden zijn handig en (sociaal) begaafd. Daarnaast: niet zelden ook meer
zelfbewust dan anderen. [Motivering: gebruik van de begrippen ‘handig’ en ‘sociaal begaafd’
hebben vaak een negatieve connotatie (niet zelden is immers de reactie: ‘oppassen geblazen’).
‘Zelfbewust’ kan worden verstaan als ‘eigenwijs’, ‘niet gemakkelijk beïnvloedbaar’].
Stelling 56. Joden hebben de neiging, meer dan andere mensen, te willen domineren.
[Motivering: deze stelling hangt sterk samen met stelling 55 voor wat betreft het aspect ‘zelfbewust’. Ook appelleert de stelling aan de eeuwenoude angst (complottheorie) dat Joden de
ambitie hebben de wereld te willen overheersen].
In bovenstaande drie stellingen worden de vooroordelen gemeten die achter de volgende begrippen schuilgaan: handig, eigenwijs, zelfbewust en ambitie om te heersen.

►De PCA levert het volgende op:

Tabel IV.22 Lading van elk der stellingen op factor F1 antisemitisme
Cronbach’s Alpha = 0,719.◄
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De respons op de stellingen is afgebeeld in de volgende grafiek:

Grafiek IV.41 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 54, 55 en 56 betreffende de latente variabele vooroordelen als basis voor antisemitisme (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Stelling 55 heeft weliswaar hetzelfde verloop, doch gemiddeld substantieel hogere
scores. Omdat de stelling (ogenschijnlijk) wat milder gesteld is, worden hogere
scores gegeven. Het is echter een stereotype (vooroordeel) bij uitstek dat empirische
grondslag mist. Het kan trouwens even goed op andere minderheden worden toegepast. Merk op dat Abraham Kuyper het zich veroorloofde om zich op overeenkomstige wijze uit te laten in een tijd, waarin de meeste Joden zich aan de onderkant van
de samenleving bevonden en tienduizenden Joodse vluchtelingen vanuit Oost Europa via ons land op doortocht waren naar de ‘nieuwe wereld’, om te ontkomen aan de
pogroms.
De resulterende score voor de variabele vooroordelen als basis voor antisemitisme,
is opgenomen in de volgende grafiek:
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Grafiek IV.42 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele vooroordelen als basis voor antisemitisme (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Alle stromingen scoren negatief; de mate waarin is echter sterk verschillend. Op
basis van deze scores zou men mogen stellen dat in absolute termen gesproken, en
gebaseerd op de uitgesproken oordelen op drie stellingen, het Nederlandse protestantisme vrij is van vooroordelen en daarmee ook vrij is van (seculier geïnspireerd)
antisemitisme. Relatief gezien zijn er echter grote verschillen. Dit betekent dat bij
een systematische meetfout (bijvoorbeeld omdat sociaal wenselijke antwoorden
gegeven zijn), gemakkelijk positieve waarden kunnen ontstaan.
IV.3.5 Eschaton
Onder het thema Eschaton vallen als subthema’s: profeten en aparte plaats voor
Israël. Steeds gaat het over de stelling: wat is de rol van Israël bij de ‘voleinding’ of
wel in ‘het laatste der dagen’. Achterliggende thema’s betreffen de wederkomst van
Jezus Christus en het Duizendjarig Rijk (Chiliasme).
Profeten
Definitie thema: de uitspraken van de profeten van Israël zoals opgenomen in de
Bijbelboeken Jesaja t/m Daniël (de zogenaamde Grote Profeten) en de Bijbelboeken
Hosea t/m Maleachi (de zogenaamde Kleine Profeten) met betrekking tot het Eschaton en de plaats van Israël daarin.
Bijbehorende variabele: profeten: de mate waarin de respondent de uitspraken van
de profeten van toepassing acht op de toekomstige ontwikkelingen rondom Israël, in
het bijzonder in de aanloop naar het Eschaton.
De centrale stelling in dit kader is ons inziens stelling 19: ‘als men de moeite zou
nemen de Profeten (Jesaja e.a.) te verstaan, zou duidelijk worden dat veel wereldgebeurtenissen zijn terug te voeren op hun uitspraken’. Deze stelling sluit nauw aan bij het

thema. De scores met betrekking tot deze stelling zijn als volgt over de stromingen
verdeeld:
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Grafiek IV.43 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 19 betreffende de latente variabele profeten (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De meningen zijn weer bijna ‘traditioneel’ verdeeld, dat wil zeggen dat de Evangelische stromingen en de Bevindelijke stroming, tegenover de Vrijzinnige stroming, de
Midden Orthodoxie en het Neo-Calvinisme staan. De onderstaande stellingen kunnen ons inziens de mening van de respondent karakteriseren, naast en in aanvulling
op de antwoorden betreffende stelling 19:
Stelling 20. De staat Israël is een staat zoals elke andere staat; elke relatie die gelegd
wordt met Bijbelse profetieën is gezocht. [NEGATIEF]. [Motivering: deze stelling ligt in het
centrum van hetgeen wij met de variabele profeten willen meten. Een positieve score op deze
stelling betekent dat de score voor de variabele profeten afneemt (de positieve score op de
stelling wordt immers vermenigvuldigd met – 1)].
Stelling 29. Verdrukking zal over de wereld komen, in het bijzonder over Israël. [Motivering: deze stelling heeft een sterk eschatologisch karakter. Zij is direct ontleend aan de Jeremia
30 vers 4 tot 7 waar gesproken wordt over ‘een tijd van benauwdheid voor Jacob’. Door middel
van een positieve score geeft de respondent aan dat hij in meer of mindere mate instemt met de
stelling en dat daarmee de relevantie van de woorden van de Profeten (tussen de 4000 en 6000
jaar oud) betekenis hebben voor de toekomstige wereldloop en de plaats van Israël daarin].
Stelling 30. Er zijn onvervulde beloften/profetieën die op vervulling wachten. [Motivering:
deze stelling is direct verbonden met het thema, doch generiek en niet in het bijzonder betrekking hebbend op Israël. Veelal wordt de uitspraak in protestantse kringen gebruikt in relatie tot
Israël. In deze enquête waarin Israël centraal staat, zal dat zonder uitzondering gebeuren.
Daardoor houdt een positieve score op de stelling een positieve score op de variabele profeten
in].
Ook stelling 45 zou nog overwogen kunnen worden. Deze stelling drukt echter meer de gezamenlijke verwachting van kerk en synagoge uit (is ook bij de variabele partners in de verwachting opgenomen).
Stelling 45. De Profeten (Jesaja e.a.) leren dat Israël als geloofsentiteit zal herleven, dat
ze haar Messias zal ontvangen en dat er wereldvrede zal aanbreken. Ook christenen
kennen die boodschap, en zien er naar uit.
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Wij concentreren ons derhalve op de stellingen 19, 20b, 29 en 30.
►De PCA heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Tabel IV.23 Lading van elk der stellingen op factor F1 profeten
De Cronbach’s Alpha bedraagt 0,776.◄
Het blijkt dus dat de bovengenoemde stellingen gezamenlijk een goede afbeelding
vormen van de variabele profeten.
De onderstaande grafiek laat zien dat de antwoordpatronen van de diverse stellingen,
overeenkomstig verlopen:

Grafiek IV.44 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 19, 20b, 29 en 30
betreffende de latente variabele profeten (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De antwoordpatronen zijn overeenkomstig. Wat opvalt is dat de scores voor stelling
30 substantieel hoger liggen dan voor de andere stellingen. Dit is begrijpelijk aangezien stelling 30 handelt over de onvervulde profetieën; daar is men het over het
algemeen meer mee eens dan met de specifieke profetieën betreffende Israël.
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De score voor de variabele profeten blijkt uit onderstaande grafiek:

Grafiek IV.45 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele profeten
(Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Ook bij deze variabele gaan de Evangelische stromingen tezamen met de Bevindelijke stroming ‘op kop’. De Vrijzinnige stroming en de Midden Orthodoxie vertegenwoordigen gezamenlijk het tegenovergestelde geluid.
Aparte plaats voor Israël
Definitie thema: de visie dat in het Eschaton (de voleinding van de huidige wereld
en de overgang naar de ‘nieuwe hemel en de nieuwe aarde’), een aparte plaats (bijzondere rol) voor het Jodendom is weggelegd.
Bijbehorende variabele: aparte plaats Israël: de mate waarin men een aparte plaats
voor Israël voorziet in het Eschaton.
Stelling 65 is wellicht de centrale stelling in dit kader. Deze stelling luidt:
‘de aparte plaats van Israël houdt in dat zij een hoofdrol zal spelen in de realisatie van
Gods plan’. Deze stelling loopt parallel met het thema. Om het eschatologisch aspect

van het fenomeen aparte plaats te benadrukken, is de stelling in de toekomende tijd
geformuleerd.
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De scores voor stelling 65 blijken uit onderstaande grafiek:

Grafiek IV.46 Gemiddelde scores met betrekking tot de stelling 65 betreffende de
latente variabele aparte plaats voor Israël (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Met name de Evangelische stromingen scoren hoog; van oudsher leeft hier de overtuiging dat God met Israël een aparte weg gaat, deels naast de weg die Hij gaat met
de volkeren. Uitgesproken tegenstanders van de visie dat voor Israël een aparte
plaats zou gelden in het Eschaton, worden gevonden in de Vrijzinnige stroming en
in de Neo-Calvinistische stroming. De Midden Orthodoxie verwijdert zich hier van
de Vrijzinnige stroming en is nagenoeg neutraal. Moeten we hier denken aan een
doorwerking van de visies die ten tijde van Berkhof golden? De volgende stellingen
zijn ons inziens een uitdrukking van andere aspecten van aparte plaats, naast en in
combinatie met stelling 65:
Stelling 17. Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) heeft een aparte plaats in Gods
heilshandelen met deze wereld, naast de rol van de gemeente die het Lichaam van Christus genoemd wordt. [Motivering: deze stelling brengt min of meer hetzelfde tot uitdrukking als
stelling 65. De toevoeging van de rol van de christelijke gemeente benadrukt de ‘aparte’ rol van
Israël].
Stelling 25. De terugkeer van het joodse volk naar Palestina kan gezien worden als het
actief handelen van God in deze wereld; dit is al door de Profeten (Jesaja e.a.) voorzegd.
[Motivering: de terugkeer wordt in deze stelling voorgesteld als actief handelen van God; dit
moet wel duiden op een speciale plaats voor Israël in de aanstaande voltooiing].
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►Toepassing van ANOVA heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Tabel IV.24 Lading van elk der stellingen op factor F1 aparte plaats voor Israël
De waarde van de Cronbach’s Alpha bedraagt 0,813. ◄
Niet alleen inhoudelijk, maar ook statistisch gesproken is er coherentie tussen de
(antwoorden op) de stellingen. Ten behoeve van de visuele controle kan de volgende
grafiek dienen:

Grafiek IV.47 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 65, 17 en 25 betreffende de latente variabele aparte plaats voor Israël (Likertschaal lopende van -2
tot +2)
De patronen zijn redelijk in lijn met elkaar. Enige verstoring lijkt op te treden bij de
Midden Orthodoxie. In dat geval lijkt een hoge score op te treden voor stelling 17 en
een lage score voor stelling 25. Wij hebben hiervoor geen mogelijke verklaring
voorhanden.
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Het verloop van de variabele aparte plaats Israël, kan uit de volgende grafiek worden
afgelezen:

Grafiek IV.48 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele aparte
plaats voor Israël (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Zoals eerder bleek gaan de Evangelische stromingen op kop. De Vrijzinnige stroming staat het meest kritisch tegenover aparte plaats. Bijzonder is, dat de score van
de Midden Orthodoxie zich in een middenpositie bevindt. Zoals eerder gesuggereerd
is dit wellicht een rest van de gedachtenvorming in de jaren 70 en 80 van de vorige
eeuw.
IV.3.6 Thema’s van algemeen-theologische aard
In het volgende onderdeel zullen wij aandacht schenken aan de algemene theologische karakteristieken van de respondenten. Hierbij proberen wij in eerste instantie
de mate van orthodoxie in kaart te brengen. Van belang is ook om een beeld te krijgen van de visie die de respondenten hebben op het bereik van de zogenoemde vrije
wil. Hetzelfde geldt voor de reikwijdte van de verzoening. Beide laatste variabelen
zijn immers relevant in het kader van de vraag of Israël in de christelijke gedachtengang, met God verzoend kan worden, eventueel los van haar eigen wilsbeschikking.
Orthodoxie
Definitie thema: de mate waarin men aan de teksten van de Schrift absolute autoriteit toekent als waren het woorden van God zelf. Daarnaast acht men de Bijbel betrouwbaar ‘van kaft tot kaft’ en voegt men zich naar kerkelijke uitspraken over ‘leven en leer’.277
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Over de problemen die samenhangen met de definiëring van het begrip orthodoxie: Geest, P.J.J.
van, ‘Orthodoxie: opvattingen, valkuilen, voordelen’, in: Bosman, F., Goris, H., (eds), Verdeelde
wijsheid. Tussen Kerk en academische theologie (Nijmegen 2014), 39 - 57 (Annalen van het
Thijmgenootschap 102 (2014), nr. 3).

Bijbehorende variabele: orthodoxie: de mate waarin de respondent absolute autoriteit (gezag) toekent aan de teksten van de Schrift en daarnaast zich voegt naar kerkelijke uitspraken over ‘leven en leer’. De door ons gemeten ‘mate van orthodoxie’
omsluit dus zowel de mate van Schriftgezag als de mate waarin men kerkelijke uitspraken als gezaghebbend accepteert.
Wij menen dat onderstaande stellingen de variabele mate van orthodoxie, kunnen
karakteriseren:
Stelling 1. De Bijbel is betrouwbaar zowel wat betreft historische gebeurtenissen (b.v.
wonderen) als qua toekomstige gebeurtenissen (profetieën). [Motivering: deze stelling is
direct met de kern van onze definitie van orthodoxie verbonden].
Stelling 2. De Bijbel is te beschouwen als het onfeilbaar woord van God: het is tekst die
door de Heilige Geest geïnspireerd is. [Motivering: deze stelling is direct met de kern van
onze definitie van orthodoxie verbonden].
Stelling 3. De Bijbel is een historisch document dat geschreven is door feilbare mensen.
[NEGATIEF]. [Motivering: indien men van mening is dat de Bijbel een historisch document is
geschreven door feilbare mensen, zal men het gezag van deze teksten niet groot achten].
Stelling 4. Dogma’s zijn een belangrijk baken voor het belijden van de gelovige. [Motivering: het aanvaarden van kerkelijk leergezag is door ons als een onderdeel van orthodoxie
beschouwd].
Stelling 5. Geloofsvisies die niet door ‘de kerk’ of ‘de gemeente’ geleerd worden, zijn
gevaarlijk voor de gelovigen. [Motivering: deze stelling is qua aard vergelijkbaar met stelling
4. Het aanvaarden van kerkelijk leergezag is onderdeel van het door ons gehanteerde begrip
orthodoxie. In die gedachtengang zijn leringen buiten de kerkelijke kaders een bedreiging voor
de orthodoxie].
Stelling 7. De uitleg van de Bijbel kan alleen geschieden door ‘Schrift met Schrift’ te
vergelijken. Hiermee wordt gebruik gemaakt van de basis die in de Schrift zelf besloten
ligt: interne consistentie. [Motivering: een positieve score op deze stelling betekent dat men
afstand neemt van historisch-kritisch onderzoek van Bijbelteksten; dit kan gezien worden als
een uiting van orthodoxie in de zin van de door ons gegeven definitie].
Stelling 8. Het beoefenen van hermeneutiek is geen waardevrije bezigheid: de uitleg van
de Bijbel is alleen mogelijk dankzij ‘verlichte ogen van het hart en het verstand’. [Motivering: orthodoxie houdt een zekere mate van ‘bevinding’ in. Dit betekent dat hermeneutiek geen
exclusieve aangelegenheid van het verstand is, maar vooral gaat over de mate waarin men
bereid is ‘het hart’ open te stellen].
Stelling 9. Bijbeluitleg kan niet zonder wetenschappelijke exegese. [NEGATIEF]. [Motivering: respondenten die gekarakteriseerd kunnen worden door een hoge mate van orthodoxie
zullen naar onze inschatting reserves hebben tegenover wetenschappelijke exegese in de vorm
van een historisch-kritische analyse].
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►De resultaten van de PCA zijn:

Tabel IV.25 Lading van elk der stellingen op factor F1 orthodoxie
Cronbach’s Alpha = 0,807.
Het blijkt dat de stellingen 9b, 8 en wellicht ook 3b te weinig bijdragen. Blijkbaar
verzetten ook orthodox georiënteerde voorgangers zich niet tegen een wetenschappelijke analyse van de Schriften (stelling 9b). De stellingen 8 en 3 zijn wellicht te
algemeen gesteld en hebben daardoor een te weinig discriminerende werking. Weglating van 9b, 8 en 3b leidt tot het volgende resultaat:

Tabel IV.26 Lading van elk der stellingen op factor F1 orthodoxie
De waarde van de Cronbach’s Alpha bedraagt 0,856. ◄
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De scores voor de variabele orthodoxie zijn opgenomen in onderstaande grafiek:

Grafiek IV.49 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele orthodoxie
(Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Bijzonder is dat de Evangelische stromingen nu niet in directe nabijheid van de
Bevindelijke stroming verkeren. Voor de Vrijzinnige stroming en de Midden Orthodoxie geldt overigens wel dat zij opnieuw gezamenlijk optrekken.
Christelijk universalisme (reikwijdte van de verzoening).
Definitie thema: de visie dat de reikwijdte van Gods genade ooit alle mensen zal
omsluiten cf. de Bijbeltekst: ‘God is een Redder van alle mensen’ (1 Tim. 4 vers
10). Deze visie strijdt tegen de gedachte van een mogelijke altijd durende uitsluiting
van hen die niet het ‘ware’ geloof belijden. Het overkoepelende thema betreft de
reikwijdte van de verzoening. Verzoent God ‘het al’ of worden mensen uitgesloten
op grond van werken en/of persoonlijke keuzes.
Bijbehorende variabele: christelijk universalisme: de mate waarin de respondent van
mening is dat God ooit alle mensen met Zich zal verzoenen.
De volgende stellingen kunnen ons inziens de zienswijze van de respondent goed in
kaart brengen:
Stelling 12. God is barmhartig en ‘een Behouder van alle mensen’. [Motivering: deze stelling drukt nauwkeurig uit wat de visie van het christelijk universalisme inhoudt. Omdat de stelling
aan de Bijbel ontleend is, zullen weinig respondenten haar direct weerspreken].
Stelling 13. God is trouw. Hij laat niet varen, het werk van Zijn handen; Hij laat geen enkel
schepsel los. [Motivering: ook deze stelling is aan de Bijbel ontleend (‘Hij laat niet varen het
werk Zijner handen’). Toegepast op individuen zou dit de basis kunnen zijn voor universalisme].
Stelling 24. Alle mensen worden gered; God zorgt dat ze zich tot hem zullen keren. [Motivering: een belangrijk onderdeel van de universalistische visie is dat God Zijn wil (tot redding) in
de wil van de ongelovige zal leggen].
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►De PCA levert voor deze stellingen het volgende op:

Tabel IV.27 Lading van elk der stellingen op factor F1 christelijk universalisme
De Cronbach’s Alpha bedraagt 0,647.◄
De variabele christelijk universalisme zal dus met enige voorzichtigheid gehanteerd
moeten worden. De score is minder dan de gestelde grens van 0,7, maar komt daar
weliswaar dichtbij in de buurt.

Grafiek IV.50 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 12, 13 en 24 betreffende de latente variabele christelijk universalisme (Likertschaal lopende van -2
tot +2)
De scores vertonen een overeenkomstig verloop. Gezamenlijk zijn ze redelijk in
staat om de variabele christelijk universalisme af te beelden.
Merk op dat stelling 24 de totaalscore naar beneden haalt. Deze stelling is de meest
expliciete stelling van de drie. Opmerkelijk is dat alleen de Midden Orthodoxie
positief scoort op deze stelling.
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Grafiek IV.51 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele christelijk
universalisme (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Bezien vanuit de andere kant van het spectrum, is eigenlijk alleen de Bevindelijke
stroming een apert tegenstander van het universalisme. Gereformeerd Protestantisme
en Evangelisch-Orthodoxe stroming zijn weifelende voorstanders. Voorstanders
worden gevonden binnen de Vrijzinnige stroming en Midden Orthodoxie; de overige
stromingen staan min of meer neutraal tegenover het thema.
Bereik van de vrije wil
Definitie thema: het vermogen van personen om volledige controle uit te kunnen
oefenen over hun beslissingen. In protestants orthodoxe kring wordt soms het zogenaamde ‘determinisme’ aangehangen inhoudende, dat het bereik van de vrije wil
beperkt is en de facto gecontroleerd wordt door God. Niet zelden conflicteert een
dergelijke zienswijze met de (gevoelde) verantwoordelijkheid van de mens voor
eigen handelen.
Bijbehorende variabele: bereik van de vrije wil: de mate waarin de respondent van
mening is dat elk psychisch evenwichtig persoon, volledige controle kan uitoefenen
over de eigen beslissingen.
De visie die men heeft op het bereik van de vrije wil is waarschijnlijk sterk bepalend
voor de zogenaamde Schuldvragen. Stelling 21 is waarschijnlijk de meest karakteristieke stelling: ‘de mens heeft een vrije wil gekregen en kan God weerstaan: nu en altijd’.
Deze stelling sluit nauw aan bij de kern van het thema. De stelling illustreert bij
uitstek wat het bereik van een ‘echt’ vrije wil kan inhouden. Wij schatten in dat het
eerste deel van de stelling omarmd wordt, maar dat men veelal grote moeite zal
hebben met het tweede gedeelte. Een dergelijke ‘dubbel-propositie verenigd in één
stelling’ dwingt de respondent tot de keuze welk element van de stelling het zwaarst
weegt.

187

De scores voor deze stelling, gespecificeerd naar de stromingen, blijken uit onderstaande grafiek:

Grafiek IV.52 Gemiddelde scores met betrekking tot stelling 21 betreffende de latente variabele vrije wil (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Zoals te verwachten is, heeft de Bevindelijke stroming de meeste reserves bij het
bereik van de vrije wil. Men zou verwachten dat de Vrijzinnige stroming het hoogst
zou scoren met betrekking tot het bereik van de vrije wil. Dat blijkt toch niet het
geval te zijn (gerekend naar de antwoorden op stelling 21). De EvangelischCharismatische stroming heeft de hoogste score. Dit correspondeert met de sterke
nadruk die men in die kringen legt op de noodzakelijke, persoonlijke keuze.
Onderstaande stellingen kunnen ons inziens in combinatie met stelling 21, het thema
bereik van de vrije wil goed karakteriseren:
Stelling 11. God steekt zijn reddende hand uit naar ieder mens. Om gered te worden moet
de mens wel zelf tot het besluit komen die hand te grijpen. [Motivering: deze stelling brengt
tot uitdrukking dat God ieder mens wil redden, maar dat deze redding wel afhankelijk gesteld
wordt van de eigen wil van de mens. Instemming met deze stelling duidt op een absoluut vrije
wilsbeschikking].
Stelling 18. De overheid is van God gegeven. Dit betekent dat de overheid gehoorzaamd
moet worden, anders ontstaat er chaos. [NEGATIEF]. [Motivering: ondersteuning van
deze stelling duidt op gelatenheid en de (vrijwillige) inperken van de eigen wil].
Stelling 23. God stuurt ons willen en ons werken, de invloed van de mens op zijn eigen
gedrag is beperkt. [NEGATIEF]. [Motivering: respondenten die geloven in een vrije wil,
zullen deze stelling zeker afkeuren (en dus voor een hoge score van de variabele bereik
van de vrije wil zorgen)].
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►De PCA levert de volgende uitkomsten op:

Tabel IV.28 Lading van elk der stellingen op factor F1 vrije wil
De Cronbach’s Alpha bedraagt 0,620.
Een resultaat dat ons enigszins teleurstelt omdat als minimum waarde voor de Cronbach’s Alpha vaak een waarde van 0,70 wordt aangehouden in geval van confirmatieve analyses.◄
Het feit dat de antwoordpatronen slechts ten dele overeenkomen wordt ook duidelijk
uit onderstaande grafiek:

Grafiek IV.53 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen 21, 11, 18b en
23b betreffende de latente variabele vrije wil (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Opvallend is dat vooral de scores van stelling 18b een grillig en afwijkend patroon
vertegenwoordigen. Stelling 18b heeft wellicht ook meer te maken met de dichotomie actief handelen versus gelatenheid, dan met het thema vrije wil.
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►Indien wij stelling 18b buiten beschouwing laten ontstaat het volgende beeld:

Tabel IV.29 Lading van elk der stellingen op factor F1 vrije wil
De Cronbach’s Alpha bedraagt: 0,621 dus is er weinig verschil met de vorige oplossing. Wij besluiten om te blijven bij de oorspronkelijke selectie.◄
We moeten concluderen dat uit het beschikbare datamateriaal slechts een zogenaamde exploratieve latente variabele bereik van de vrije wil gededuceerd kan worden (vanwege de relatief lage waarde van de Cronbach’s Alpha). Deze variabele
voldoet niet aan onze criteria en moet dus met terughoudendheid ingezet worden. In
ieder geval zal de variabele vrije wil geen onderdeel uitmaken van de toepassing van
de SEM methodiek in het volgende hoofdstuk.
Volledigheidshalve geven we onderstaand de grafiek met betrekking tot de scores
van vrije wil:

Grafiek IV.54 Gemiddelde scores met betrekking tot de latente variabele vrije wil
(Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Ten opzichte van Grafiek IV.47 zijn de effecten wat afgevlakt, maar het patroon is
gebleven. De Evangelisch-Charismatische stroming heeft weliswaar niet meer de
hoogste score, maar behoort nog steeds tot de hoogste regionen.
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IV.4 VERGELIJKING ‘A PRIORI’ THEMA’S
PRINCIPALE COMPONENTEN ANALYSE (PCA)

MET DE UITKOMSTEN VAN DE

De aansluiting van de geïdentificeerde latente variabelen (principalen) met de ‘a
priori’ set van thema’s samengesteld op grond van de analyse van de theologische
litteratuur van de afgelopen 60 jaar, wordt in onderstaande tabel geïllustreerd.

Tabel IV.30 Thema’s en latente variabelen
De eerste kolom met betrekking tot de Hoofdthema’s volgt qua specificatie direct
vanuit onze analyse in Hoofdstuk II. Ook de nadere specificatie naar ‘a priori’ subthema’s is bij de bespreking van de litteratuur al aan de orde geweest. Cruciaal in
deze fase is de identificatie van variabelen, i.c. principale componenten die, dankzij
toepassing van de PCA, overeenstemmen met de ‘a priori’ thema’s. Dit lijkt goed
geslaagd te zijn. Veelal is een bepaald ‘a priori’ thema, één-op-één afgebeeld in één
variabele, i.c. component. In een aantal gevallen is een bepaald ‘a priori’ thema
vertaald in meerdere variabelen. In dit geval wordt de situatie zichtbaar waarin een
bepaald thema inhoud kan krijgen vanuit verschillende gezichtspunten. Ook is aangegeven, dat een aantal ‘a priori’ thema’s niet als variabele geïdentificeerd kon worden. Concreet kon de variabele bereik van de vrije wil niet voldoende betrouwbaar
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uit het datamateriaal worden afgeleid. In Bijlage VIII is een overzicht gegeven van
de gebruikte stellingen per latente variabele.
IV.5 CLUSTERING VAN LATENTE VARIABELEN
Een aantal van de door ons geïdentificeerde latente variabelen (principalen) hangt
onderling samen. Het feit dat een aantal stellingen een rol speelt bij twee latente
variabelen, is daar een indicatie van. Doch vooral vanwege inhoudelijke aspecten
hangen sommige van de onderscheiden latente variabelen onderling samen. Zo zal
dolend Israël nadrukkelijk samenhangen met anti-judaïsme; onopgeefbaar verbonden zal samenhangen met partners in de verwachting en zo zijn er nog meer voorbeelden te specificeren.
In het navolgende onderdeel zullen wij een aantal onderling samenhangende latente
variabelen clusteren tot wat wij zullen noemen ‘aggregaat-principalen’ of beter:
(latente) aggregaatvariabelen. Hierdoor wordt extra inzicht verkregen op een hoger
aggregatie niveau. Ook is de clustering nuttig om te kunnen vaststellen of de veronderstelde onderlinge samenhang tot een consistente, betrouwbare en interpreteerbare
variabele leidt.
Wij zullen vier aggregaatvariabelen introduceren en onderzoeken of deze uit de
onderliggende latente variabelen betrouwbaar afleidbaar zijn, te weten:
1.

Brede orthodoxie, deze variabele is de eerder gebruikte variabele orthodoxie,
uitgebreid met elementen van de variabelen exclusiviteit Jezus Christus, schuldvraag Israël en profeten. De gedachte hier achter is dat deze laatste drie
genoemde variabelen veel gemeen hebben met de eerder gebruikte variabele
orthodoxie ; niet alleen inhoudelijk (gezien ook de hoge waarde van de bèta’s),
maar ook in de beleving van respondenten. Het gebruik van het begrip
orthodoxie zal in het dagelijkse spraakgebruik vaak veel meer omvatten dan
alleen ‘Schriftgezag’ en ‘kerkelijke dogma’s’. Exclusivisme, gezag van de
woorden van de profeten en de vraag met betrekking tot de schuld van Israël,
zullen vaak als integraal onderdeel van orthodoxie beschouwd worden;

2.

Klassieke Israëltheologie, deze variabele betreft een samenstel van de
variabelen dolend Israël, landbelofte en aparte plaats. In deze drie variabelen
liggen immers de klassieke (‘traditionele’) theologische Israël paradigma’s
besloten. Voor Israël geldt dat zij ‘dolend’ is, afgeweken van de weg die God
voor haar bereid heeft. Vanwege Gods trouw blijft voor Israël een aparte plaats
gereserveerd. Onderdeel van het verbond tussen God en de ontrouwe
verbondspartner Israël, is o.m. de zogenoemde landbelofte;

3.

Moderne Israëltheologie , deze variabele is een uitdrukking van de theologie
rondom plaats en rol van Israël zoals die met name na WO II tot stand gekomen
is. Niet langer was Israël ‘dolend’ en zendingsobject; voortaan was er sprake
van partners in de verwachting. Kenmerkend is het begrip onopgeefbaar
verbonden;
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4.

Joods-christelijk universalisme. De eerder onderscheiden principaal christelijk
universalisme legde de nadruk op het feit dat God, dankzij de verzoening in
Jezus Christus, de wereld met zich verzoent (c.q. verzoend heeft). In de
principaal Joods-christelijk universalisme wordt dit aspect ook ingesloten, naast
en in combinatie met het aspect dat verzoening ook in het verschiet ligt voor de
Joden, buiten de directe betrokkenheid van Jezus Christus om. Deze theologie
kan relevant zijn omdat zij waarschijnlijk consequenties heeft voor de
variabelen schuldvraag Israël en anti-judaïsme.

De vier geaggregeerde variabelen zullen nu onderzocht worden met behulp van de
PCA methodiek.

Brede orthodoxie
De principaal orthodoxie is gestoeld op de mate waarin men de Schrift als betrouwbaar en gezaghebbend beschouwt. In aanvulling daarop wordt de mate waarin men
kerkelijke uitspraken (dogma’s) als belangrijke kernpunten van het christelijk geloof
ziet, als orthodox gerekend. In het oorspronkelijke model is de variabele orthodoxie
gebaseerd op de antwoorden met betrekking tot de stellingen 1, 2, 4, 5 en 7. Wij
hebben de variabele brede orthodoxie in het geaggregeerde model gebaseerd op deze
genoemde stellingen, en daarnaast op stellingen die betrekking hebben op de variabelen profeten, exclusiviteit Jezus Christus en schuldvraag Israël. Het aggregaat
hiervan hebben wij benoemd als brede orthodoxie. In eerste instantie is deze variabele dus gebaseerd op:
- de stellingen 1, 2, 4, 5 en 7 (uit hoofde van de variabele orthodoxie)
- de stellingen 19, 20b, 29 en 30 (uit hoofde van de variabele profeten)
- de stellingen 14, 28 en 64b (uit hoofde van de variabele exclusiviteit Jezus Christus)
- de stellingen 15, 16 en 41 (uit hoofde van de variabele schuldvraag Israël)
►De PCA leverde de volgende resultaten op:

Tabel IV.31 Eigenwaarden van twee onderkende factoren met betrekking tot brede
orthodoxie
Blijkbaar zijn er twee principalen te onderscheiden, F1 en F2. De principaal F1 is bij
verre de belangrijkste (deze principaal verklaart bijna 52% van de variantie; F2
verklaart slechts 11,46%).
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De lading van de stellingen op F1 en F2 blijkt uit onderstaande tabel:

Tabel IV.32 Lading van elk der stellingen op factor F1 en F2 met betrekking tot
brede orthodoxie
Ofschoon zich twee principalen aandienen, moeten we principaal F2 afwijzen. De
factorladingen op F2 zijn over het algemeen lager dan 0,5. Veel belangrijker is
evenwel dat de negatieve score van een aantal stellingen, weliswaar statistisch goed
mogelijk is, maar inhoudelijk (gegeven de aard en strekking van de stellingen), onverenigbaar is met het karakter van het thema orthodoxie. Laten we als voorbeeld
stelling 4 nemen. Deze stelling luidt: Dogma’s zijn een belangrijk baken voor het
belijden van de gelovige. Een dergelijke stelling kan ons inziens als wezenlijk element van de orthodoxie gerekend worden. Bijgevolg is een negatieve score niet van
toepassing. Soortgelijke overwegingen gelden voor de andere stellingen die een
negatieve score binnen principaal F2 gekregen hebben. Op inhoudelijke (theologische) gronden moeten wij principaal F2 derhalve afwijzen.
De Cronbach’s Alpha van F1 heeft een waarde ter grootte van 0,932.◄
De gezamenlijke principalen, verenigd in de aggregaatvariabele brede orthodoxie,
vormen een betrouwbare en consistente afbeelding van het betrokken fenomeen.
Klassieke Israëltheologie
Wij hebben de aggregaatvariabele klassieke Israëltheologie gedefinieerd als een
samenstel van de variabelen aparte plaats, dolend Israël en landbelofte. De variabele klassieke Israëltheologie is gestoeld op de stellingen 17, 25, 26, 36, 37, 43, 57b en
65.
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►De PCA levert het volgende op:

Tabel IV.33 Eigenwaarden van twee onderkende factoren met betrekking tot klassieke Israëltheologie
Het lijkt er dus op dat er twee principalen in het spel zijn. Om hierop zicht te krijgen
raadplegen we de tabel met factorladingen:

Tabel IV.34 Lading van elk der stellingen op factor F1 en F2 met betrekking tot
klassieke Israëltheologie
De aggregaat-principaal F2 laat zich evenwel niet volgens theologische interpretatie
ondersteunen. Stelling 17, luidend: Israël (als geloofsgemeenschap en als volk)
heeft een aparte plaats in Gods heilshandelen met deze wereld. Deze stelling is
een typische exponent van de klassieke Israëltheologie en kan om die reden geen
negatieve score krijgen. Overeenkomstige kwalificaties gelden voor de andere stellingen die een negatieve score hebben meegekregen binnen de principaal F2.
Merk op dat stelling 25 een hoge factorlading heeft, blijkbaar is dit een belangrijke
bepalende stelling. Bedenk hierbij dat deze stelling zowel voorkomt in aparte plaats
als in landbelofte; beide stellingen kunnen tot de ‘hoekstenen’ van de klassieke Israeltheologie gerekend worden. Stelling 36 heeft een bescheiden bijdrage en zou strikt
genomen kunnen vervallen. Wij zien daar evenwel van af om de band met de oorspronkelijke principalen te behouden.
De Cronbach’s Alpha bedraagt 0,789.◄
De gezamenlijke principalen, verenigd in de aggregaatvariabele klassieke Israëltheologie, vormen een betrouwbare en consistente afbeelding van het betrokken fenomeen.
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Moderne Israëltheologie
Wij hebben de variabele moderne Israëltheologie gedefinieerd als een aggregaat van
de variabelen partners in de verwachting, Jodendom als weg naar God en onopgeefbaar verbonden. De variabele moderne Israëltheologie is gestoeld op de stellingen 32, 33, 34b, 35b, 43b, 44b, 45, 50b, 53b, 64 en 66.
►Toepassing van PCA leidt tot het volgende resultaat:

Tabel IV.35 Eigenwaarden van drie onderkende factoren met betrekking tot moderne Israëltheologie
De principaal F1 verklaart relatief weinig van de variantie (ruim 31%). Eigenlijk is
er sprake van twee principalen, nl. F1 en daarnaast F2 die goed is voor ruim 21%
verklaring van de variantie. Principaal F3 heeft een bijdrage van bijna 10%.
De factorladingen op F1, F2 en F3 bedragen:

Tabel IV.36 Lading van elk der stellingen op factor F1, F2 en F3 met betrekking tot
moderne Israëltheologie
De factorladingen die corresponderen met de oorspronkelijke principalen partners in
de verwachting, Jodendom als weg naar God en onopgeefbaar verbonden, hebben
wij dik gedrukt. Met enige moeite zijn de oorspronkelijke principalen nog separaat
herkenbaar. Het lijkt er op dat de drie oorspronkelijke principalen, min of meer los
van elkaar staan en uit dien hoofde niet verantwoord in een aggregaat-principaal
verenigd kunnen worden. Het is geen optie om alleen te kiezen voor F1; dit levert
slechts een verklaring van 31% van de variantie op. Om meer inzicht te verkrijgen
herhalen we de PCA met de volgende combinaties:
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de oorspronkelijke principalen partners in de verwachting en Jodendom als weg
naar God gezamenlijk;
 de oorspronkelijke principalen partners in de verwachting en onopgeefbaar
verbonden gezamenlijk;
 de oorspronkelijke principalen Jodendom als weg naar God en onopgeefbaar
verbonden gezamenlijk;
dit zijn in feite alle combinaties van twee van de drie oorspronkelijke principalen.
De resultaten van deze drie PCA zijn als volgt:

Tabel IV.37 Eigenwaarden van twee onderkende factoren met betrekking tot moderne Israëltheologie (o.b.v. de principalen partners in de verwachting en Jodendom
als weg naar God)

Tabel IV.38 Eigenwaarden van twee onderkende factoren met betrekking tot moderne Israëltheologie (o.b.v. de principalen partners in de verwachting en onopgeefbaar
verbonden)

Tabel IV.39 Eigenwaarden van twee onderkende factoren met betrekking tot moderne Israëltheologie (o.b.v. de principalen Jodendom als weg naar God en onopgeefbaar verbonden)
Uit bovenstaande opstellingen blijkt dat er steeds twee principalen in het geding zijn
en verder dat beide principalen gezamenlijk niet meer dan (ruim) 60% van de variantie kunnen verklaren. De meest belovende combinatie is de combinatie van de
principalen partners in de verwachting en onopgeefbaar verbonden. In dat geval is
de tweede principaal qua Eigenwaarde slechts net boven de kritische grens van 1.
Bovendien wordt de variantie voor 44% verklaard.◄
Concreet betekent dit dat de variabele Jodendom als weg naar God, geen ‘hoeksteen’
is van de moderne Israëltheologie. Wij menen dat een dergelijke conclusie op grond
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van enquêtedata, in overeenstemming is met de theologie anno 2014. Immers de
thema’s onopgeefbaar verbonden en partners in de verwachting vinden brede steun
binnen het brede midden van het protestantisme (in het volgende hoofdstuk zal dit
geïllustreerd worden aan de hand van de waardering voor deze thema’s binnen de
diverse stromingen). Blijkbaar is het antwoordpatroon met betrekking tot Jodendom
als weg naar God, verschillend van het antwoordpatroon dat gevonden wordt bij
partners in de verwachting en onopgeefbaar verbonden. Voor veel sympathisanten
van beide laatst genoemde latente variabelen, is Jodendom als weg naar God, blijkbaar ‘een brug te ver’. Wij beperken ons daarom tot de latente variabelen partners in
de verwachting en onopgeefbaar verbonden als representanten van de moderne
Israëltheologie.
►De factorladingen op F1 en F2 bedragen in dat geval:

Tabel IV.40 Lading van elk der stellingen op factor F1 en F2 met betrekking tot
moderne Israëltheologie (o.b.v. de principalen partners in de verwachting en onopgeefbaar verbonden)
Aangezien de factor F2 een aantal negatieve scores geeft die, gezien de aard van de
daarbij behorende stellingen onmogelijk met het fenomeen moderne Israëltheologie
verbonden kan worden, beperken wij ons tot F1 als representant van de moderne
Israëltheologie, ofschoon slechts 44% van de variantie verklaard wordt.
De Cronbach’s Alpha van de aggregaatvariabele bedraagt 0,743.◄
De stellingen 33, 66, 45, 32, 35b en 50b kunnen gezamenlijk gerepresenteerd worden door de variabele moderne Israëltheologie.
Joods-christelijk universalisme
In het voorgaande hebben wij de variabele christelijk universalisme onderscheiden.
In een nu te onderscheiden variabele zullen wij christelijk universalisme combineren
met de variabele Jodendom als weg naar God. De nieuwe, gecombineerde variabele
zullen wij aanduiden als Joods-christelijk universalisme. Vergeleken met christelijk
universalisme wordt bij Joods-christelijk universalisme expliciet ingesloten dat God
wat betreft verzoening met de Joden een eigen weg gaat (Twee-Wegenleer). Ten
diepste gaat God in de gedachtengang van het universalisme een weg met elk mens.
Dat principe ligt al besloten in de variabele christelijk universalisme. In de principaal Joods-christelijk universalisme wordt expliciet aangegeven dat binnen die kaders voor de Joden een aparte heilsweg is voorzien.
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De variabele christelijk universalisme is gebaseerd op de stellingen 12, 13 en 24. De
variabele Jodendom als weg naar God is gebaseerd op de stellingen 34b, 43b, 44b en
53b.
►Toepassing van PCA levert de volgende resultaten op:

Tabel IV.41 Eigenwaarden van twee onderkende factoren met betrekking tot Joodschristelijk universalisme
De factorladingen met betrekking tot F1 en F2 blijken uit onderstaande tabel:

Tabel IV.42 Lading van elk der stellingen op factor F1 en F2 met betrekking tot
Joods-christelijk universalisme
Ofschoon twee factoren te weten F1 en F2 te onderscheiden zijn, menen wij dat F2
afvalt omdat de negatieve scores op een viertal stellingen, zich niet verdragen met de
theologische rationaliteit. Ergo beschouwen wij F1 als de (zwakke) representant van
het Joods-christelijk universalisme. De waarde van de Cronbach’s Alpha bedraagt
0,782.◄
De stellingen 12, 13, 24, 34b, 43b, 44b en 53b kunnen gezamenlijk gerepresenteerd
worden door de variabele Joods-christelijk universalisme.
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IV.6 SAMENVATTING
In dit hoofdstuk is beschreven hoe uit de antwoorden op de in de enquête geponeerde stellingen, latente variabelen of principalen kunnen worden afgeleid. Een latente
variabele is een variabele die schuilgaat achter een aantal andere variabelen. Deze
andere variabelen betreffen in ons geval de ‘gemeten variabelen’ in de vorm van
antwoorden (i.c. scores) van de respondenten op de stellingen.
De gevonden latente variabelen komen nagenoeg volledig overeen met de ‘a priori’
gesignaleerde thema’s uit de litteratuur; 17 van de 18 thema’s zijn als latente variabele in het datamateriaal gevonden.278
Dit betekent dat de onderstaande, tot nu toe doorlopen onderzoeksstappen:




Litteratuuranalyse leidend tot ‘a priori’ thema’s;
Vertaling van deze thema’s naar een lijst met stellingen;
Statistische analyse van de antwoorden op deze stellingen, leidend tot latente
variabelen, alias principalen,

geleid hebben tot een instrumentarium waarmee de mening van respondenten anno
2013 omtrent de onderscheiden thema’s, adequaat gekwantificeerd kan worden.
Adequaat betekent in dit geval: statistisch betrouwbaar, maar ook inhoudelijk verdedigbaar. Inhoudelijk verdedigbaar in die zin dat de voorgelegde stellingen met betrekking tot een bepaald thema, qua aard en strekking ‘passen’ bij het thema dat zij
beogen af te beelden.
Dankzij de mogelijkheid om de mening omtrent thema’s te kunnen kwantificeren,
zijn in dit hoofdstuk scoreoverzichten opgenomen waaruit de gemiddelde score van
de onderscheiden stromingen met betrekking tot de 17 thema’s blijkt. Wij hebben
deze scores in dit hoofdstuk slechts in algemene termen besproken. Reden is dat
deze scores in het volgende hoofdstuk uitgebreider aan de orde zullen komen en in
een bredere context. Zo zal in de eerste plaats in Hoofdstuk V onderzocht worden in
hoeverre de (gemiddelde) scores van elk van de stromingen significant van elkaar
verschillen (voor elk van de 17 variabelen). Soms zullen de verschillen niet significant zijn. In dat geval worden deze stromingen voor de betreffende variabele, in één
groep geplaatst.
In de tweede plaats past de uitgebreide behandeling van de scores goed in Hoofdstuk
V omdat in dat hoofdstuk ook de ontwikkelingen in de litteratuur gedurende de
afgelopen 30 jaar aan de orde komen. In combinatie met hetgeen in Hoofdstuk II aan
de orde geweest is, kan alsdan een beeld geschapen worden van de ontwikkelingen
in de afgelopen decennia, lopende van 1950 tot heden.
Ten slotte merken wij nog op dat de match tussen stellingen en latente variabelen
zoals die in het voorafgaande is uitgewerkt en vastgesteld, is opgenomen in de tabellen die zijn toegevoegd als Bijlage VIII. In de laatste regel van deze bijlage zijn ook
278
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De variabele bereik van de vrije wil is ons inziens niet betrouwbaar genoeg om in confirmatieve
vervolganalyse te worden opgenomen. Wel kan deze principaal gebruikt worden voor exploratieve
analyses.

de waarden van de Cronbach’s Alpha voor elk van de principalen opgenomen. Zoals
uit deze tabellen blijkt, zijn er 15 stellingen die niet betrokken zijn op enige latente
variabele, alias principaal. Wij zullen de antwoorden op deze stellingen, voor zover
nuttig en nodig, in de vervolganalyse in het volgende hoofdstuk gebruiken en/of
behandelen in Bijlage IX.279 Ook wordt uit de genoemde tabellen duidelijk dat een
aantal stellingen bij meerdere latente variabelen gebruikt zijn (het aantal keren dat
een stelling gebruikt is, is weergegeven in de laatste kolom van de bedoelde tabellen); in totaal gaat het om 12 stellingen. Het gebruik van een stelling bij de identificatie van meerdere latente variabelen heeft als nadeel dat een eventueel geconstateerde samenhang tussen de betrokken (latente) variabelen voor een deel is toe te
rekenen aan het gezamenlijk gebruik van één of meer stellingen. Hierdoor kan een
overschatting van de intensiteit van de samenhang optreden. Zodra wij in Hoofdstuk
VI toekomen aan het analyseren van samenhangen, zullen wij op dit verschijnsel van
meervoudig gebruik terugkomen.
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Het is denkbaar dat er stellingen zijn die geen wezenlijke toegevoegde waarde hebben in enige
onderscheiden latente variabele c.q. principaal. De reden kan gelegen zijn in het feit dat de
antwoorden die de respondenten op een dergelijke stelling gegeven hebben, te weinig van elkaar
verschillen. Het is ook denkbaar dat de antwoorden op deze stellingen een eigen karakter hebben,
dat wil zeggen: niet verbonden kunnen worden met enige latente variabele en het ‘verdienen’ om
zelfstandig in de analyse betrokken te worden.
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Hoofdstuk V
Karakteristieken van stromingen anno 2013
V.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk zal het datamateriaal dat beschikbaar is gekomen als resultaat van
de enquête nader onderzocht worden. Ging het in het vorige hoofdstuk nog om het
identificeren van principale componenten in het datamateriaal, in dit hoofdstuk zal
het met name gaan om de volgende onderwerpen:



het analyseren van verschillen tussen stromingen. Per latente variabele zullen de
gemiddelde scores van de stromingen vergeleken worden en zal onderzocht
worden of de verschillen al dan niet significant zijn;
de inbedding van de (geanalyseerde) resultaten van de enquête in de publicaties
rondom de thema’s vanuit de verschillende stromingen in de afgelopen drie decennia.

Bij het analyseren van de verschillen tussen de stromingen zullen wij ons qua volgorde laten leiden door de volgorde uit Hoofdstuk II. Daar hebben wij een overzicht
gegeven van de theologische stand van zaken op de peilmomenten 1950 en 1980. De
analyse van de enquêteresultaten in Hoofdstuk IV en de voortzetting daarvan in dit
hoofdstuk, hebben ten doel om dit tijdsbeeld te completeren. Daarnaast wordt de
opstap gemaakt naar Hoofdstuk VI waarin de samenhangen tussen de latente variabelen aan de orde komen.280
V.2 THEMA’S 2013
De peilmomenten 1950 en 1980 hebben ons inzicht gebracht met betrekking tot de
stand van zaken rondom 15 thema’s. Hiertoe hebben wij ons verlaten op de theologische litteratuur. In het vorige hoofdstuk hebben wij kunnen vaststellen dat instemming/afkeuring met betrekking tot deze thema’s gemeten kan worden aan de
hand van de stellingenlijst uit de enquête. Naast de 15 thema’s uit de litteratuur met
betrekking tot het thema Israël, hebben wij via de enquête nog geïnformeerd naar 3
thema’s die van algemeen theologische aard zijn. Van deze 3 thema’s kunnen er 2
280
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Bij de Neo-Calvinistische stroming zullen wij zo nodig aangeven hoe binnen de GKV over het
desbetreffende thema gedacht wordt. De reden is dat ca. 22% van de voorgangers van de GKV als
Neo-Calvinistisch gerekend wil worden (zie Tabel III.8). Wat betreft de Bevindelijke stroming zal
ook zo nodig worden aangegeven hoe de CGK over het thema denkt; ca. 15% van haar voorgangers
karakteriseert zich immers als behorende tot de Bevindelijke stroming (zie Tabel III.8). Verder is
het goed in gedachten te houden dat de stroming van het Gereformeerd Protestantisme niet alleen
gerepresenteerd wordt door de Gereformeerde Bond binnen de NHK resp. PKN; bedacht moet worden dat meer dan de helft van de CGK-voorgangers en de GKV-voorgangers zich tot het Gereformeerd Protestantisme wenst te rekenen (zie Tabel III.8).

betrouwbaar op basis van de stellingenlijst worden geïdentificeerd. Per saldo kunnen
derhalve 17 van de 18 ex ante gespecificeerde thema’s via de stellingenlijst qua
waardering (score) gemeten worden op het niveau van de individuele respondent.
V.2.1 Getuigenis
In onderdeel II.2.1 schetsten wij een beeld hoe de diverse stromingen zich verbonden wisten op elk van de peilmomenten 1950 en 1980 met de thema’s getuigende
dialoog en open dialoog. Daarnaast werd kort aangegeven hoe over het thema Israël
non-issue gedacht werd. Voor een samenvatting verwijzen wij naar Tabel II.1. Globaal kan worden gesteld dat rond 1950 Jodenzending en getuigende dialoog nog de
overhand hadden. Alleen de Vrijzinnige stroming verwijderde zich van deze standpunten. Rond 1980 waren de standpunten bij veel stromingen verschoven richting de
open dialoog. Alleen de Evangelische stromingen en de Bevindelijke stroming waren nog aarzelend en hielden veelal vast aan zending of tenminste, getuigende dialoog.
Getuigende dialoog
Het begrip Jodenzending is historisch beladen en sterk verbonden met de voormalige
Gereformeerde Kerken in Nederland. Binnen de context van de gewijzigde verhoudingen sinds wo II is het gepaster te spreken van de getuigende dialoog. Het verschil
met Jodenzending is in die zin klein dat ook hier het oogmerk lijkt te zijn de Joden te
willen bekeren. Meer dan bij Jodenzending wordt er bij de getuigende dialoog wellicht ruimte gelaten voor de argumenten van de gesprekspartner (gezien het woord
dialoog). Om de problematiek van de ‘gepaste’ naamgeving te omzeilen, hebben de
GG gekozen voor de term ‘Evangelieverkondiging aan Israël’.
De verschillen tussen stromingen met betrekking tot de score voor getuigende dialoog zijn door toepassing van ANOVA geanalyseerd.
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Het resultaat blijkt uit onderstaande tabel:

Tabel V.1 ANOVA resultaten voor de variabele getuigende dialoog op basis van de
scores voor de stellingen 38, 37 en 43 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De gemiddelde scores van de diverse stromingen vinden we in de 2e kolom (met het
opschrift ‘Mean’); deze waarden zijn ook al in Hoofdstuk IV aan de orde geweest.
We staan nu voor de vraag: zijn de verschillen tussen de gemiddelde scores significant? Als alle verschillen significant zijn, zullen evenveel homogene groepen
(‘Groups’) onderscheiden worden als er stromingen zijn. Indien er tussen stromingen
geen significant verschil bestaat, worden ze in één groep geplaatst.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de acht stromingen in vijf groepen geplaatst kunnen
worden. Sommige stromingen worden in twee groepen geplaatst; in dat geval is er
geen significant verschil met een stroming die in tenminste één van die beide groepen is geplaatst. Verder wordt duidelijk dat wat betreft getuigende dialoog, de Bevindelijke stroming een aparte positie inneemt. Aan de andere kant van het spectrum
vinden we de Vrijzinnige stroming en op enige afstand, de Midden Orthodoxie. De
verschillen tussen de Confessionele stroming, de Evangelisch-Orthodoxe stroming,
het Neo-Calvinisme en de Evangelisch-Charismatische stroming zijn niet significant. Wel is het zo dat de Evangelisch-Orthodoxe stroming, het Neo-Calvinisme en
de Evangelisch-Charismatische stroming blijkbaar een grote spreiding in hun score
kennen, om reden waarvan ze alle drie in twee groepen zijn geplaatst. Het Gereformeerd Protestantisme kent geen significant verschil met de drie hiervoor genoemde
stromingen en de Bevindelijke stroming. Ten aanzien van het Gereformeerd Protestantisme kan nog worden opgemerkt dat anno 2004 Van de Beek op het eerste gezicht een voorstander van de open dialoog lijkt. Concreet is zijn voorstel om met
Joden ‘een weg te vinden om samen te luisteren naar Mozes en de profeten, om het
gesprek over Jezus opnieuw te beginnen zoals het begon binnen de Joodse gemeenschap in de tijd van het Nieuwe Testament’.281 Hij houdt zelfs een pleidooi om af te
stappen van de op het concilie van Nicea (325) afgesproken berekening van de paasdatum. Volgens Van de Beek moeten kerk en synagoge voortaan gelijktijdig Pasen
en Pesach vieren.282
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Beek, A. van de, Te veel gevraagd? Israël in het christelijk denken (Zoetermeer 2004), 26.
Ibid., 14.

Op een andere plaats houdt Van de Beek echter een ondubbelzinnig pleidooi voor
Jodenzending, voorbij ziende aan het historisch belaste karakter van deze term.283.
Resumerend kan gesteld worden dat met name de Bevindelijke stroming zich met
kracht uitspreekt voor een getuigende dialoog. Dit is opmerkelijk te noemen. Anno
1950 leefde binnen de GG de gedachte dat de christelijke kerk ‘helemaal in de rechten getreden was van Israël’284; zending werd niet systematisch ter hand genomen.
Pas in 1992 sprak de Generale Synode zich uit ‘dat de kerk zich geroepen dient te
weten aan Joden het evangelie te brengen.’285 De Vrijzinnige stroming en de Midden
Orthodoxie keren zich duidelijk af van de getuigende dialoog.
De scores en de volgorde waarin de stromingen zijn opgesomd overziende, lijkt er
een positief verband tussen getuigende dialoog en orthodoxie. In de onderstaande
grafiek is langs de X-as de score voor orthodoxie afgezet; langs de Y-as de score
voor getuigende dialoog. De stromingen kunnen nu dankzij deze beide coördinaten,
in het platte vlak gepositioneerd worden:

Grafiek V.1 Positionering van de stromingen op basis van getuigende dialoog en
orthodoxie
De Vrijzinnige stroming en de Bevindelijke stroming zijn elkaars tegenpolen. Midden Orthodoxie bevindt zich in hetzelfde kwadrant als de Vrijzinnige stroming. Alle
andere stromingen liggen in het rechterbovenkwadrant en scoren zowel op getuigen283
284
285

Beek, A. van de, De kring om de Messias, Israël als volk van de lijdende Heer (Zoetermeer, 2002),
177.
Meeuse, C.J., Roos, G., Sonnevelt, C., (eds), Trouw aan Israël (Houten 2004), 150.
Ibid., 150.
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de dialoog als op orthodoxie positief. Merk op dat Evangelisch-Orthodox, Evangelisch-Charismatisch en Neo-Calvinisme dicht bij elkaar liggen; qua getuigende dialoog behoorlijk wat hoger gepositioneerd dan de Confessionele stroming, doch licht
lager dan het Gereformeerd Protestantisme en flink lager dan de Bevindelijke stroming. Op basis van bovenstaande grafiek lijkt het er inderdaad op dat er een lineair,
positief verband bestaat tussen de mate waarin men voorstander is van een getuigende dialoog en de mate van orthodoxie. Hiertoe kan men overigens pas besluiten
indien er een regressieberekening is toegepast op de individuele waarnemingen.
De GG zijn anno 2004 sterke voorstanders van een actieve verkondiging onder de
Joden. Met enige spijt constateren vertegenwoordigers van de GG dat er na WO II
binnen de protestantse kerken een omslag gekomen is in het denken over de noodzaak van evangelieverkondiging onder Israël. Men stelt: ‘de Holocaust zou de kerken het recht ontnomen hebben om aan de Joden het Evangelie te verkondigen’(…).
‘Het is de blijvende opdracht van de kerk, ook na de Tweede Wereldoorlog, om het
Kind van Bethlehem te verkondigen onder het oude bondsvolk.’286 Overigens hebben de GG zelf, naar onze waarneming, deze getuigende taak pas actief opgenomen
in het laatste decennium van de vorige eeuw.
Open dialoog
Anno 1980 had de open dialoog al binnen de meeste stromingen haar intrede
gedaan. In de laatste decennia van de vorige eeuw heeft deze ontwikkeling zich
verder doorgezet. Uit de enquêteresultaten blijkt dat anno 2013 alleen bij de
Bevindelijke stroming nog enige terughoudendheid bestaat; alle andere stromingen
waarderen de open dialoog positief. Binnen de GG beseft men terdege dat men, wat
betreft de houding tegenover de open dialoog, een uitzonderingspositie inneemt.
Men stelt dat slechts als gevolg van ‘Auschwitz’ de open dialoog een plaats kreeg in
de missiologie. ‘Ook onder ….als evangelicals te typeren christenen leeft weerstand
tegen wat zij zending onder de Joden noemen. Het Deputaatschap voor Israël van de
Gereformeerde Gemeenten heeft zo’n keuze niet gemaakt’.287 De verschillen tussen
de scores voor de variabele open dialoog kunnen met behulp van ANOVA worden
geanalyseerd. In onderstaande tabel is aangegeven welke homogene groepen van
stromingen dan resulteren en welke stromingen bijgevolg significant van elkaar
verschillen wat dit thema betreft.

286
287

206

Meeuse, C.J., Roos, G., Sonnevelt, C., (eds), Trouw aan Israël (Houten 2004), 132.
Ibid.,162.

Tabel V.2 ANOVA resultaten voor de latente variabele open dialoog op basis van de
scores voor de stellingen 33, 39, 47, 48 en 52 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Bijna vanzelfsprekend heeft de Midden Orthodoxie de hoogste score voor open
dialoog; zij is degene die de open dialoog sinds de jaren 70 van de vorige eeuw
gepropageerd heeft. De Vrijzinnige stroming overlapt de Midden Orthodoxie gedeeltelijk. Ook de Confessionele stroming kan tot de voorstanders gerekend worden.
De Evangelische stromingen en het Gereformeerd Protestantisme hebben scores die
zich bewegen tussen 0,57 en 0,70; deze stromingen staan sympathiek tegenover de
open dialoog, maar zijn bepaald geen voortrekkers. De Neo-Calvinistische stroming
heeft weinig waardering voor de open dialoog; is dit een doorwerking van het gedachtengoed van Kuyper? Tenslotte de Bevindelijke stroming; zij is de enige stroming met een (licht) negatieve score.
Binnen de Bevindelijke stroming lijken er verschillen te bestaan tussen de substromingen. We doelen hier op mogelijke verschillen wat betreft het thema dialoog
tussen voorgangers van de GG versus de voorgangers van de CGK versus de voorgangers van de HHK. De Bevindelijke theologen binnen CGK kiezen veelal voor de
getuigende dialoog, maar een aantal van hen kiest voor de open dialoog. Zij zoeken
de (open?) dialoog waarbij de betekenis van Jezus Christus zoals die leeft in hun
visie, niet onbesproken blijft. Letterlijk belijdt men: ‘Diep bewogen zoeken wij de
ontmoeting met Israël en willen ons daarin voor het Evangelie niet schamen.’288. Dat
lijkt ons van een ander karakter dan de getuigende dialoog zoals die in de genoemde
andere delen van de Bevindelijke stroming gevonden wordt.
De vraag is of wij dergelijke accentverschillen ook in de enquête kunnen terugvinden. Hiertoe zouden wij de ANOVA methodiek kunnen toepassen op uitsluitend de
respondenten uit de Bevindelijke stroming. Helaas spreken we dan over een kleine
steekproef (47 personen), dus significante verschillen zullen niet snel gevonden
worden. In de onderstaande tabel worden drie typen van gegevens gepresenteerd: de
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Deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Voorgoed Verbonden. z.p., 2012
(www.kerkenIsraël.nl), stelling 8.
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frequentie waarmee de richtingen voorkomen in onze steekproef, de gemiddelde
score en de positionering (plaatsing van de stromingen in groepen):

Tabel V.3 Opbouw Bevindelijke stroming qua kerkgenootschappen, scores van de
onderdelen van de Bevindelijke stroming op open dialoog en positionering van deze
onderdelen in groepen
Merk op dat de Bevindelijke stroming voornamelijk gevonden wordt binnen de GG
en de HHK; slechts een klein gedeelte wordt gevonden binnen de CGK. Binnen de
PKN komt de Bevindelijke stroming nauwelijks voor.
Ons interesseert met name de vraag hoe binnen deze deelcategorieën van de Bevindelijke stroming gescoord wordt op open dialoog. Kijkend naar de frequenties, laten
wij de score van de PKN-NHK (PKN, komende vanuit de Nederlandse Hervormde
Kerk) buiten beschouwing. De voorgangers van de HHK vertonen de sterkste afkeer
van de open dialoog; aanzienlijk sterker dan de voorgangers van de GG en de CGK.
Het door ons hierboven uitgesproken vermoeden ten aanzien van de CGK wordt
derhalve bevestigd. Bijzonder is wel dat de GG zich in haar buurt bevindt. De software onderkent overigens de verschillen tussen de gemiddelde scores als nietsignificant gezien het feit dat alle onderdelen van de Bevindelijke stroming in een
groep geplaatst zijn. Dit is een direct gevolg van de kleine aantallen waarmee in
deze deelanalyse gerekend wordt.
Eerder stelden wij dat er waarschijnlijk een positief verband bestaat tussen de mate
waarin men voorstander is van een getuigende dialoog en de mate van orthodoxie.
De onderzoeker komt dan gemakkelijk in de verleiding om te veronderstellen dat er
een negatief verband zou kunnen bestaan tussen open dialoog en orthodoxie.
In de volgende grafiek zijn de stromingen ten opzichte van elkaar gepositioneerd
qua score op open dialoog en qua orthodoxie:
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Grafiek V.2 Positionering van de stromingen op basis van open dialoog en orthodoxie
De stelling dat er een negatief verband bestaat tussen open dialoog en orthodoxie is
inderdaad verdedigbaar. Midden Orthodoxie en Vrijzinnige stroming nemen in dit
opzicht een buitenproportionele plaats in. Midden Orthodoxie heeft absoluut en
relatief gezien een hoge score voor open dialoog; waarschijnlijk verklaarbaar vanuit
de wordingsgeschiedenis van de open dialoog als onderdeel van de missiologie. De
Vrijzinnige stroming heeft nauwelijks een hogere score voor open dialoog dan de
Confessionele stroming, maar verschilt dermate in de mate van orthodoxie, dat in dit
opzicht van een aparte positionering gesproken kan worden. Merk op dat als Midden
Orthodoxie en Vrijzinnige stroming buiten beschouwing gelaten worden, er nauwelijks sprake is van samenhang tussen orthodoxie en open dialoog.
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In onderstaand figuur zijn de scores van de stromingen met betrekking tot open
dialoog en getuigende dialoog weergegeven:

Grafiek V.3 Scores getuigende dialoog en open dialoog, gespecificeerd naar stromingen
Het meest uitgesproken zijn de Midden Orthodoxie en de Vrijzinnige stroming:
sterk positief ten aanzien van open dialoog en sterk negatief ten aanzien van getuigende dialoog. Hetzelfde geldt voor de Bevindelijke stroming, zij het in omgekeerde
zin (hoge waardering voor getuigende dialoog en lage waardering voor open dialoog), en minder extreem. De negatieve waardering voor open dialoog bij de Bevindelijke stroming is veel minder negatief dan de scores van Vrijzinnige stroming en
Midden Orthodoxie voor de getuigende dialoog.
Als wij de situatie van getuigende dialoog en open dialoog vergelijken met de status
op de peilmomenten 1950 en 1980, kan het volgende geconcludeerd worden:
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de Bevindelijke stroming is pas sinds twee decennia over gegaan op een getuigende dialoog en kan anno 2013 als één van de meest uitgesproken voorstanders
gerekend worden;
ten aanzien van de open dialoog lijkt in bevindelijke kring hiervoor anno 2013
meer waardering gevonden te worden dan begin jaren 90 toen de keuze voor getuigende dialoog gemaakt werd;
de Evangelisch-Orthodoxe stroming lijkt de in 1980 ingezette koers voort te
zetten, dat wil zeggen dat zij met name gericht is op de open dialoog;
de Evangelisch-Charismatische stroming is min of meer indifferent ten opzichte
van beide vormen van dialoog; hiermee lijkt ten opzichte van 1980 meer ruimte
gekomen voor de open dialoog. De getuigende dialoog lijkt ons qua belang afgenomen;
het Neo-Calvinisme staat positief tegenover zowel de getuigende dialoog als de
open dialoog. In beide gevallen geldt wel dat de score erg laag is; dit kan moge-




lijk duiden op een tanende belangstelling voor het vraagstuk van missiologie betreffende Israël. De ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de GKN met het
levende Jodendom in Lunteren (7 april 1986) is wellicht het hoogtepunt geweest
in de onderlinge relatie wat betreft dialoog;
hetgeen geldt voor het Neo-Calvinisme, geldt tot op zekere hoogte ook voor het
Gereformeerd Protestantisme, zij het dat de belangstelling voor beide vormen
van dialoog groter is. Dit lijkt ons geen breuk met hetgeen gold in 1980;
de Vrijzinnige stroming en de stroming van de Midden Orthodoxie, zitten onveranderd op een lijn waarin de getuigende dialoog wordt afgezworen en open
dialoog tot norm verheven is.

In onderstaande tabel is de visie van de stromingen op de peilmomenten kort weergegeven:

Tabel V.4 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het hoofdthema zending of
dialoog
Bovenstaande tabel is gelijk aan Tabel II.1 uit Hoofdstuk II, zij het dat de tabel nu is
aangevuld met de inzichten uit de enquête en uit de litteratuur van de afgelopen twee
decennia.
Overigens moet opgemerkt worden dat anno 2013 de praktijk van de georganiseerde
open dialoog, volgens onze waarneming, bescheiden van omvang is. Alleen het OJEC
is nog een plaats van directe dialoog. Dit overlegorgaan lijkt anno 2015 op zoek naar
hernieuwde vitaliteit.
Israël non-issue
Het thema Israël non-issue ontmoet binnen het protestantisme weinig ondersteuning.
In de analyse van theologische litteratuur op elk van de drie peilmomenten, hebben
wij geen blijken gevonden van expliciete Israël non-issue standpunten, met uitzondering van de Vrijzinnige stroming. Anno 2013 scoren alle stromingen gemiddeld
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negatief met betrekking tot de variabele Israël non-issue. Overigens bestaan er vrij
grote verschillen tussen de stromingen. Dit blijkt uit de volgende ANOVA resultaten:

Tabel V.5 ANOVA resultaten voor de variabele Israël non-issue op basis van de scores voor de stellingen 32b, 45b, 50, 51, 65b en 66b (Likertschaal lopende van -2 tot
+2)
De Neo-Calvinistische stroming en de Vrijzinnige stroming vormen ten dele één
groep. De ‘bijna-neutraliteit’ met betrekking tot het thema Israël non-issue kan men
verwachten bij de Vrijzinnige stroming, maar bij de Neo-Calvinistische stroming
verbaast het ons enigszins. Het is immers juist de Neo-Calvinistische stroming die
zich in de voorbije decennia, in ieder geval tot aan 1950, intensief met Israël als
religieuze entiteit heeft bezig gehouden. De sterkste tegenstanders van de stelling dat
Israël een non-issue is, worden gevonden binnen Evangelische stromingen. Merk op
dat het vraagstuk rondom Israël in evangelische kringen nog sterker speelt dan in
bevindelijke kring. De situatie anno 2013 wordt geïllustreerd door de onderstaande
grafiek:

Grafiek V.4 Positionering van de stromingen op basis van Israël non-Issue en
orthodoxie
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In deze grafiek is een concentratie in het rechteronderkwadrant waarneembaar, duidelijk onderscheiden van het linkerbovenkwadrant waarin zich uitsluitend de Vrijzinnige stroming bevindt. Opmerkelijk is ook het rechterbovenkwadrant dat met
name door het Neo-Calvinisme bezet wordt.
Als wij de in 2013 aangetroffen situatie vergelijken met die van de peildata 1950 en
1980 kan het volgende worden opgemerkt.
Op grond van hetgeen in de jaren 80 van de vorige eeuw naar voren is gekomen
vanuit de Midden Orthodoxie, zou met name vanuit die stroming een sterkere afkeer
van het thema Israël non-issue te verwachten zijn geweest; blijkbaar neemt het belang dat men in deze kring aan het thema hecht af.
De belangstelling binnen de Bevindelijke stroming lijkt in de afgelopen decennia
juist toe te nemen. Uit het standaardwerk van Kersten kan worden afgeleid dat anno
1950 voor een (groot) deel van de Bevindelijke stroming Israël nauwelijks een theologisch relevant onderwerp was.289 Deze situatie gold ook rond 1980. Sinds de 90er
jaren zijn vanuit bevindelijke kring relatief veel publicaties over het onderwerp
verschenen. We doelen dan niet zo zeer op de al langer bestaande aandacht vanuit
Christelijke Gereformeerde kringen (periodiek en website: Vrede over Israël) of de
oprichting van het CIS290, maar met name op de publicaties uit de kring van de GG
van de hand van ds. C.J. Meeuse (geb. 1945).291
Ook voor de overige stromingen geldt dat anno 2013 het thema Israël nog steeds een
‘issue’ is. Ter adstructie hiervan een greep uit recente publicaties en gebeurtenissen:
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het boek van Paas getiteld: Israëlvisies in beweging, verschenen in 2014.292
Hierin wordt ten strijde getrokken tegen het Christenzionisme of in de woorden
van Paas: ‘het Israëlisme binnen het protestantisme’;
de bundel uitgegeven namens de PKN getiteld: Meervoudig Verbonden: kerk,
Israël en de Palestijnen, verschenen in 2012;293
het rapport van de Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde
Kerken in Nederland getiteld Voorgoed Verbonden, verschenen in 2012;294
het radio-symposium georganiseerd door de Evangelische Omroep, onder leiding van Andries Knevel d.d. 26 november 2013;
het diepgaande verschil van inzicht binnen de Gereformeerde Bond, leidend tot
het uittreden van Van Campen als lid van het hoofdbestuur in 2013;
Kersten, G.H., De gereformeerde dogmatiek, 2 dln, deel II (Utrecht 1947). 314 - 316. In dit
standaardwerk, bestaande uit bijna 700 pagina’s, worden 3 pagina’s besteed aan wat de schrijver
noemt het ‘Joden-vraagstuk’ en de ‘Toekomst der Joden’.
Het CIS (Centrum voor Israël Studies), gevestigd in Ede, is een samenwerkingsverband tussen de
Christelijke Hogeschool Ede, de Christelijke Gereformeerde Deputaten ‘Kerk en Israël’ en de
Gereformeerde Zendingsbond (GZB); deze laatste entiteit is verbonden aan de Gereformeerde
Bond,
Rapport over evangelieverkondiging aan Israël, uitgebracht op de vervolgvergadering van de
Generale synode der gereformeerde gemeenten, gehouden op DV 13 en 14 januari 1993 te
Utrecht. z.p., 1992. Meeuse, C.J., Sonnevelt, C., Ruitenburg, P. van, De kerk in de plaats van
Israël? Rotterdam, 1995. Meeuse, C.J., Roos, G., Sonnevelt, C., (eds), Trouw aan Israël. Houten,
2004.
Paas, S., Israëlvisies in beweging. Kampen, 2014.
Plaisier, A., Spronk, K., (eds.), Meervoudig verbonden, nieuwe perspectieven op vragen rond kerk,
Israël en Palestijnen. Zoetermeer, 2012.
Deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Voorgoed Verbonden. z.p., 2012.
(www.kerkenisrael.nl).
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de publicatie De PKN en Israël in 2013 van de Werkgroep Vanuit Jeruzalem
(groep van gelijkgezinden binnen de PKN), waarin uiting werd gegeven aan de
bezorgdheid over twee onderwerpen: de theologische ontwikkelingen binnen de
PKN rondom het thema Israël en aan de bezorgdheid over het gebrek aan kennis
bij jonge predikanten rondom het onderwerp;295
het verschijnen van het boek Joden en christenen, een verdiepend gesprek, met
hierin opgenomen de dialoog tussen Ouweneel en Van de Kamp in 2013.296

Bovenstaande opsomming is niet volledig. Het feit dat de publicaties alle uit de jaren
2012, 2013 of 2014 stammen is illustratief voor de stelling dat Israël nog steeds een
‘issue’ is dat de aandacht van alle stromingen krijgt, uitgezonderd de Vrijzinnige
stroming.
Tenslotte: in het bovenstaande hebben wij ons geconcentreerd op de gemiddelde
scores voor de variabele Israël non-issue. Om een indruk te krijgen hoe het gemiddelde per stroming is samengesteld, hebben wij per stroming geïnventariseerd hoeveel voorgangers een positieve score hebben op de variabele Israël non-issue. Het
gemiddelde over alle voorgangers per stroming is weliswaar negatief, maar per
stroming kunnen er, vergeleken met andere stromingen, meer/minder voorgangers
zijn die een positieve score hebben (een score groter dan 0). In onderstaande tabel is
per stroming het percentage respondenten aangegeven dat een positieve score heeft
en is ook aangegeven wat het gemiddelde van die score is.

Tabel V.6 Karakteristieken van respondenten met score Israël non-issue > 0

295
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Werkgroep ‘Vanuit Jeruzalem’, De PKN en Israël. Beknopte geschiedenis van een relatie. Soest,
2013.
Ouweneel, W.J., Kamp, L. van der, Joden en christenen: Een verdiepend gesprek. Vaassen, 2013.

In de vierde kolom van deze tabel is aangegeven hoeveel procent van de respondenten van de desbetreffende stroming een score heeft groter dan 0 (nul). In de vijfde
kolom wordt de gemiddelde score van die groep van respondenten aangegeven. Ter
illustratie: 13% van de respondenten uit de Bevindelijke stroming heeft een score
groter dan 0; het gemiddelde van die scores is 0,3.
Om deze tabel te kunnen interpreteren, kan de onderstaande grafische weergave
helpen:

Grafiek V.5 Per stroming: percentage score Israël non-Issue > 0 en score op Israël
non-issue
In de rechter bovenhoek vinden we stromingen waarvoor geldt dat zowel het percentage voorgangers dat een score > 0 heeft, hoog is, maar waarvoor ook geldt dat de
score die de desbetreffende respondenten van deze stromingen aan het thema Israël
non-issue verbinden, relatief hoog is. Onder Neo-Calvinisme en Vrijzinnige stroming komen dus relatief veel voorgangers voor die een positieve score hebben voor
Israël non-issue en die tegelijkertijd een relatief hoge score hebben voor deze variabele. De positionering van de Vrijzinnige stroming zal weinig verbazing oproepen,
de positionering van de Neo-Calvinistische stroming des te meer. Hoe is het mogelijk dat zo velen die zich rekenen tot de geestelijke nalatenschap van Kuyper, anno
2013 tot relatief hoge positieve scores komen voor de variabele Israël non-issue.
Gezien het bescheiden aantal voorgangers dat zich tot de Neo-Calvinistische stroming rekent, is het echter gevaarlijk om al te ver strekkende conclusies te trekken.
Het tegenovergestelde is valide voor de stromingen in de linker onderhoek: weinig
voorgangers zijn van mening dat Israël een non-issue is en bovendien, als men dat al
vindt, worden er lage scores aan verbonden. Het gaat hier om Midden Orthodoxie,
Bevindelijke stroming en Evangelisch-Orthodoxe stroming. De positionering van
Evangelisch-Orthodox en Bevindelijke stroming zijn voor de hand liggend; de positionering van de Midden Orthodoxie is vanuit historische gronden verklaarbaar.
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De overige, nog niet met name genoemde stromingen kennen een laag percentage
voorgangers dat van mening is dat Israël een non-issue thema is. Als een voorganger
binnen die stromingen echter van mening is dat Israël een non-issue is, dan is in dat
geval de score relatief hoog. Dit kan duiden op situaties waarin een kleine minderheid van zich doet spreken door een enigszins ‘versterkt’ geluid te laten horen. Voor
het Gereformeerd Protestantisme is dat zeer waarschijnlijk het geval; simpelweg
omdat de ‘meerderheid’ binnen die stroming anders denkt.297. Het zou ons niet verbazen als dit ook valide is voor de Evangelisch-Charismatische stroming.
Onze conclusie uit de analyse van het cohort voorgangers dat een positieve score
heeft op Israël non-issue is de volgende:





binnen de Vrijzinnige stroming en binnen het Neo-Calvinisme is relatief, dus
gerekend ten opzichte van andere stromingen, de meeste affiniteit met het
standpunt Israël non-issue;
een tegenovergestelde positie wordt ingenomen door Midden Orthodoxie, de
Evangelisch-Orthodoxe stroming en de Bevindelijke stroming. De Midden Orthodoxie voegt zich in dit geval niet bij de Vrijzinnige stroming; waarschijnlijk
is hier de traditie binnen de Midden Orthodoxie met betrekking tot Israël debet
aan (wij doelen met name op de invloed van Berkhof in de jaren 70 en 80). De
Midden Orthodoxie bevindt zich wat betreft het thema Israël non-issue in de directe omgeving van de Bevindelijke stroming;
er is sprake van een bijzondere positie voor de stromingen Gereformeerd Protestantisme, Evangelisch-Charismatische stroming en Confessionele stroming;
relatief weinig respondenten hebben een score groter dan 0, maar de gemiddelde
score is relatief hoog. Dit kan duiden op een situatie waarin een relatief kleine
groep binnen elk van die stromingen, zich met een uitgesproken mening probeert te profileren.

V.2.2 Verbonden
Het hoofdthema Verbonden is nader uitgewerkt naar de thema’s onopgeefbaar verbonden, partners in de verwachting en Jodendom als weg naar God.
Onopgeefbaar verbonden
In het eerste decennium van de 21e eeuw is het begrip onopgeefbaar verbonden een
veel gebruikt begrip geworden in het kader van de zogenaamde Israël discussies.
Hoewel het woord ‘onopgeefbaar’ niet tot de gangbare woordenverzameling van de
Nederlandse taal behoort, heeft het een verstrekkende betekenis gekregen en heeft
het de harten van velen getroffen.298 Het thema onopgeefbaar verbonden roept echter
eerder een gevoelen op, dan dat het concreet tot uitdrukking brengt wat de inhoud
van het begrip is. Het begrip is diffuus en onvoldoende scherp gedefinieerd. Het is
297
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Zie de recente commotie binnen de Gereformeerde Bond. In een artikel in De Waarheidsvriend van
27 september 2012 wordt gewag gemaakt van het feit dat ‘een aantal -vooral jongere- predikanten
wezenlijk anders over Israël denkt dan in hervormd-gereformeerde kring leidend was’ [CvH:
bedoeld is: leidend sinds de jaren 70 van de vorige eeuw].
Schoon, S., Onopgeefbaar Verbonden. Op weg naar vernieuwing in de verhouding tussen de kerk
en het volk Israël (Kampen 1998), 7.

een ‘sympathiek’ begrip waarvan men niet snel afstand zal nemen. Een mogelijk
gevolg hiervan is dat alle stromingen zich positief uitspreken over het thema. Zie
hiertoe onderstaande tabel met ANOVA uitkomsten:

Tabel V.7 ANOVA resultaten voor de variabele onopgeefbaar verbonden op basis van
de scores voor de stellingen 32, 35b en 50b. (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De Confessionele stroming, de Bevindelijke stroming en het Gereformeerd Protestantisme zijn het meest positief (en niet de Midden Orthodoxie die toch als ‘originator’ van dit begrip kan worden aangemerkt). De Vrijzinnige stroming en het NeoCalvinisme zijn het minst positief, maar voelen zich nog steeds met Israël verbonden
en wel met scores die zich in de richting van ‘enigszins mee eens’ bewegen.
Wat betreft de Bevindelijke stroming kan worden gesteld dat de gevoelde verbondenheid met Israël al van oudere datum is, wellicht zelfs terug gaande tot de zogenaamde Afscheiding. De CGK hebben al decennia een actief Deputaatschap Kerk en
Israël. Sinds enkele jaren is er ook een samenwerkingsverband in de vorm van het
CIS in Ede, waarbij ook de Gereformeerde Bond binnen de NHK resp. PKN betrokken
is. Ook de GG vertonen een grote betrokkenheid bij Israël, zowel absoluut gezien
anno 2013 ten opzichte van andere stromingen, maar zeker gerekend ten opzichte
van de houding die Kersten demonstreerde in 1947. We moeten ons hierbij realiseren dat pas vanaf de jaren 90 binnen de Bevindelijke stroming zoals die zich manifesteert binnen de GG, voor het eerst systematisch aandacht gegeven wordt aan het
thema Kerk en Israël. Tot dan toe werd aan Israël (slechts) een ‘geestelijktypologische betekenis’ toegekend, in navolging van hetgeen de zogenaamde ‘Kanttekenaren’ in de marges van de StatenBijbel hebben opgenomen.299 Uitgangspunt tot
dan toe was de visie van Kersten zoals neergelegd in zijn standaardwerk.300 Begin
jaren 90 lijkt met het werk van ds. R. Boogaard (1921 – 2013) een eerste stap gezet
te zijn tot enige bijstelling van de standpunten van 1950.301 Hij spreekt van een na299
300
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W. Silfhout in De Saambinder, d.d. 4 december 2008, 11 december 2008 en 18 december 2008.
Kersten, G.H., De gereformeerde dogmatiek. 2 dln, deel II, (Utrecht 1947), 314 - 316. Hier stelt
Kersten dat ‘Israël heeft als symbolisch volk afgedaan’. Sprekende over de toekomst en de
verwachting van het Chiliasme stelt hij: ‘dan zal het juist het omgekeerde zijn van hetgeen de
Chiliast leert; dan zal niet het Jodendom de kerk zijn, maar het zal tot Christus’ kerk worden
gebracht en met de heidenen één volk vormen, één geestelijk Israël.’ Hiermee stelt Kersten zich
ons inziens volledig op het standpunt dat Israël ‘dolend’ is, bestrijdt hij de opvatting dat Israël een
aparte plaats in Gods heilshandelen zou hebben en verwerpt hij met klem het Chiliasme.
Boogaard, R., Butter, P. den, Vergunst, E.F., Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Houten, 1992.
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tionaal en geestelijk herstel van Israël. In dezelfde tijd volgen het Rapport Evangelieverkondiging aan Israël d.d. 17 december 1992 en de eerder genoemde publicaties
van de Commissie voor Evangelieverkondiging onder Israël d.d. 28 december 1994.
Niet lang daarna zouden de eveneens eerder genoemde publicaties van Meeuse volgen (1995 en 2004).
In de 21e eeuw worstelt de Midden Orthodoxie, vertegenwoordigd door de PKN, met
de afweging van de onopgeefbare verbondenheid met Israël, versus de verbondenheid in Christus met de Palestijnse kerken. Centraal hierbij staat het Kairosdocument uit 2009.302 De ondertekenaars roepen de kerk op om zich in te zetten voor
gerechtigheid voor het Palestijnse volk. Ook denken ze aan een boycot van producten uit de staat Israël. Het moderamen van de PKN pleit voor een TweeStatenoplossing. De oproep tot boycot ondersteunt zij niet. Wel schrijft zij een brief
aan de regering van de staat Israël waarin zij aandacht vraagt voor de bezetting van
een deel van de West-Bank, de nederzettingenpolitiek en de afscheidingsbarrière.
In 2011 verschijnt de notitie Onopgeefbaar Verbonden van het zogenaamde Israëlberaad, ondertekend door de besturen van drie verenigingen en samenwerkingsverbanden binnen de PKN (Gereformeerde Bond, Confessioneel Gereformeerd Beraad,
Evangelisch Werkverband).303 In het rapport worden vele thema’s aan de orde gesteld die karakteristiek zijn voor de verhouding Israël en kerk. Te denken valt aan:
verkiezing, landbelofte, messiaanse verwachting, etc. Het thema onopgeefbaar verbonden houdt volgens het rapport o.m. het volgende in:
 de kerk deelt in de aan Israël geschonken verwachting in de vorm van een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
 de kerk is onopgeefbaar verbonden met Israël, niet op basis van emotie, maar op
grond van Gods woord (de Bijbel);
 dankzij het geloof in Jezus als haar unieke verlosser is de kerk met het hele
Joodse volk verbonden;
 de kerk is er van overtuigd dat God niet zonder zijn volk tot zijn doel zal komen
(de aandacht voor Israël is roeping voor de hele gemeente).
Volledigheidshalve merken wij nog op dat onlangs het begrip ‘meervoudig
verbonden’ is geïntroduceerd.304 Het voornaamste verschil met ‘onopgeefbaar
verbonden’ is dat ‘meervoudig verbonden’ nadrukkelijker aandacht schenkt aan de
relatie met, en de positie van Palestijnse christenen en aan de rol van de islam in het
conflict. Degenen die het begrip ‘meervoudig verbonden’ geïntroduceerd hebben
zijn van mening dat de term ‘onopgeefbaar verbonden’ suggereert dat partij gekozen
wordt in het conflict, ten faveure van de staat Israël.
Ook Evangelische stromingen laten de laatste jaren van zich horen over het thema
‘verbonden’. Sinds het einde van de vorige eeuw volgt men in delen van de Evangelisch-Orthodoxe stroming grotendeels de lijn van de Midden Orthodoxie uit de
302
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Zie www.kairospalestine.ps
Onopgeefbaar Verbonden. Publicatie met instemming van Gereformeerde Bond, Confessioneel
Gereformeerd Beraad en Evangelisch Werkverband. Terschuur, 2011.
Plaisier, A., Spronk, K., (eds.), Meervoudig verbonden, nieuwe perspectieven op vragen rond kerk,
Israël en Palestijnen. Zoetermeer, 2012.
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Binnen de Evangelisch-Charismatische stroming is een sterke affiniteit
waarneembaar met Israël, maar minder met het begrip onopgeefbaar verbonden. De
recente Positieverklaring van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)
spreekt over de relatie tot Israël als volgt: ‘Wij geloven dat de Gemeente van Jezus
Christus haar wortels heeft in het Bijbelse Joodse volk…’.306 Merk op dat het begrip
onopgeefbaar verbonden niet gebruikt wordt. In feite is de uitdrukking ‘de gemeente…[die] haar wortels heeft in het Bijbelse Joodse volk’ sterker dan het begrip onopgeefbaar verbonden. Sterker doordat verwezen wordt naar de analogie die Paulus
gebruikt in Rom. 11 vers 17 e.v. Kern van deze analogie is immers dat de christelijke gemeente profiteert van de ‘saprijke wortel’ i.c. Israël (NBG vertaling 1951).
Zoals uit Tabel V.7 blijkt, staan anno 2013 alle stromingen positief tegenover het
thema onopgeefbaar verbonden. Geconstateerd kan verder worden dat de meningen
niet sterk verdeeld zijn. Voorgangers van de Vrijzinnige stroming, het NeoCalvinisme en de Evangelisch-Charismatische stroming, staan gematigd positief
tegenover het thema onopgeefbaar verbonden; opvallend is dat het Neo-Calvinisme
zich qua score dicht in de buurt bevindt van de Vrijzinnige stroming. Sterkere voorstanders worden in alle andere stromingen gevonden, van Midden Orthodoxie tot
Bevindelijke stroming. Merk op dat de Evangelisch-Charismatische stroming, significant lager scoort dan de Evangelisch-Orthodoxe stroming; verbondenheid is een
thema dat minder aanspreekt in kringen waar Christenzionisme en klassieke Israël
theologie opgeld doen.
Wij hebben getracht te onderzoeken in hoeverre de diverse stromingen het begrip
onopgeefbaar verbonden uitsluitend op het verleden betrekken (‘puttend uit dezelfde
historische bronnen’) dan wel, naast historisch-theologische verbondenheid, ook
verbondenheid onderkennen met betrekking tot de toekomst. In dat kader hebben wij
de score op stelling 66 als ‘waterscheiding’ ingevoerd. Stelling 66 luidt: ‘de gemeente die het Lichaam van Christus is, zal ooit, samen met Israël, een eenheid vormen, tot
dienst aan de volken’.
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We doelen hier met name op de Vrije Evangelische Gemeenten voor zover deze verenigd zijn in de
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Een aantal gemeenten is in de afgelopen 15 jaar uit de
Bond getreden en heeft zich verenigd in de Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten. De
Federatie gemeenten varen over het algemeen een meer orthodoxe koers dan de Bond van Vrije
Evangelische Gemeenten. Ter illustratie van de zienswijze van de Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten kan de uitgave van de Bond genoemd worden: Smit, P.A., Volk van God (Velp 2014),
7. In deze publicatie wordt gesteld dat de ontwikkelingen binnen de Bond met betrekking tot Israël
‘te vergelijken zijn met de ontwikkelingen in het Interkerkelijk Contact Israël (ICI)’. Als uitvloeisel
hiervan staat men binnen de bond van VEG vanaf de jaren 90 een dubbele solidariteit voor.
Positieverklaring ten aanzien van Israël, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), 2011.

219

De score-verdeling blijkt uit de volgende tabel:

Tabel V.8 Scores op de variabele onopgeefbaar verbonden en de scores op de stelling 66
Bovenstaande data in grafiekvorm neergelegd geven ons het gevraagde inzicht:

Grafiek V.6 Positionering van de scores voor onopgeefbaar verbonden en stelling 66
Voor de Vrijzinnige stroming valt de lage score op voor zowel onopgeefbaar verbonden als voor stelling 66 (betreffende de toekomstige eenheid tussen kerk en Israel). Indien de gevoelde mate van verbondenheid gelijke tred houdt met het gezamen220

lijke toekomstperspectief, zullen de scores langs beide assen min of meer gelijk
oplopen. Dit kan worden weergegeven door een lijn lopende van linksonder naar
rechtsboven. De Evangelisch-Orthodoxe stroming scoort op beide assen zeer hoog;
dit is een indicatie dat zij onopgeefbaar verbonden ook sterk associeert met een
gezamenlijke toekomstige ‘bediening’. Zodra een stroming zich positioneert, hetzij
nadrukkelijk links, hetzij nadrukkelijk rechts van de lijn, zal er sprake zijn van een
zekere disproportionaliteit. Dat is ons inziens het geval bij met name Gereformeerd
Protestantisme, Midden Orthodoxie en Bevindelijke stroming. Deze drie stromingen
leggen een grote nadruk op onopgeefbaar verbonden, maar combineren dat niet met
een overeenkomstige score op stelling 66. Bijgevolg geldt voor deze drie stromingen
dat zij het begrip onopgeefbaar verbonden, relatief, dus ten opzichte van andere
stromingen, meer op het verleden projecteren dan op de toekomst. Merk op dat geen
enkele stroming zich nadrukkelijk links van de diagonaal positioneert; overmatige
nadruk op het toekomstperspectief dan de intensiteit van de gevoelde onopgeefbare
verbondenheid rechtvaardigt, wordt niet gevonden. Enig voorbehoud met betrekking
tot deze conclusie moet wel gemaakt worden: de conclusie is enigszins afhankelijk
van de positionering van de op ‘het oog’ getrokken lijn.
Samenvattend kan gesteld worden dat zich in de afgelopen drie decennia de volgende ontwikkelingen hebben voorgedaan:
 grote veranderingen hebben plaats gevonden binnen de GG als onderdeel van de
Bevindelijke stroming. Sinds de jaren 90 voelt men zich in deze kringen meer
dan ooit met het Joodse volk verbonden; onder het adagium ‘Trouw aan Israël’
zet men zich in voor actieve Evangelieverkondiging;
 de Bevindelijke stroming buiten de GG, dat wil zeggen: (een deel van) de CGK
en (een deel van) de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde
Kerk resp. PKN, hebben zich verenigd in het Centrum voor Israël Studies (CIS).
Het doel van het Centrum ligt in haar naam verborgen;
 binnen het Gereformeerd Protestantisme (met name voor zover dit de Gereformeerde Bond betreft) is veel onderzoek rondom het onderwerp uitgevoerd
(Vreekamp, Van der Graaf, Van Campen). In de afgelopen jaren komen tegenkrachten op binnen deze substroming;
 in de afgelopen 30 jaar hebben zich verregaande ontwikkelingen voorgedaan
binnen de Evangelisch-Orthodoxe stroming, met name binnen de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) die deel uitmaken van de Bond. Men heeft de ontwikkelingen binnen het ICI gevolgd en is gaandeweg overgestapt van zending onder
Israël, via steun aan Israël, naar een dubbele loyaliteit;
 de Midden Orthodoxie en de Confessionele stroming staan in het centrum van
het grootste protestantse kerkgenootschap, de PKN. Binnen dit genootschap is
het begrip onopgeefbaar verbonden nader gespecificeerd, of zo men wil: van inhoud veranderd. Een van de eerste tekenen was dat niet langer gesproken werd
van ‘onopgeefbaar verbonden met Israël’, maar van ‘onopgeefbaar verbondenmet het volk Israël’, zonder daarbij de relatie tussen volk en land te benoemen.307
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Campen, M. van, ‘Tussen Scylla en Charibdis. Een positiebepaling’, in: Campen, M. van, Hertog,
G.C. den, (eds), Israël: volk, land en staat (Zoetermeer 2005), 233.
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Recent is het begrip ‘meervoudig verbonden’ geïntroduceerd; hiermee wordt
ruimte geschapen voor een dubbele loyaliteit, dat wil zeggen met het volk van
Israël en met de Palestijnse christenen.308
De standpunten van de diverse stromingen met betrekking tot het thema onopgeefbaar verbonden, zijn in onderstaande tabel samengevat (voor de peilmomenten 1950
en 1980 al eerder opgenomen in Hoofdstuk II):

Tabel V.9 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema onopgeefbaar
verbonden
Partners in de verwachting
Zoals gerapporteerd in Tabel II.3 was er anno 1980 al in meer of mindere mate
sprake van de idee van een gezamenlijke verwachting binnen de meeste stromingen;
alleen de Vrijzinnige stroming, de Bevindelijke stroming en ook de EvangelischCharismatische stroming waren vreemd met de gedachte van een gezamenlijke
verwachting. In de daarop volgende jaren is het thema partners in de verwachting
verder uitgewerkt. Initiatieven zijn met name gekomen vanuit de kring van het
Gereformeerd Protestantisme, zoals verwoord door Van de Beek.309 Kern van de
visie van Van de Beek is dat Israël en gemeente, onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn; elke tegenstelling is volgens hem een quasi tegenstelling. De
gedachtengang van Van de Beek kan het best worden samengevat met het thema:
‘Israël en kerk, partners in de verwachting’. Het ‘shema’ van Israël (Shema Jisraeel:
Hoor Israël, hoor; de Heere uw God is Eén. Deuteronomium 6, vers 4 – 9), geldt ook
de gemeente; sterker nog: voor Israël, de gemeente en voor alle mensen van goede
wil. Ook Den Hertog die zich verbonden weet met de CGK, spreekt over de
308
309

222

Plaisier, A., Spronk, K., (eds.), Meervoudig verbonden, nieuwe perspectieven op vragen rond kerk,
Israël en Palestijnen. Zoetermeer, 2012.
Van de Beek kan ons inziens gerekend worden als orthodox gereformeerd, maar met standpunten
die niet altijd breed gedragen worden in orthodoxe kring van de voormalige NHK, zoals de
Gereformeerde Bond. In plaats van vertegenwoordiger van het Gereformeerd Protestantisme, is
Van de Beek evenzeer te plaatsen binnen de Neo-Calvinistische stroming.

gezamenlijke verwachting van kerk en synagoge als hij stelt: ‘er (is) een
inhoudelijke en onlosmakelijke samenhang tussen de hoop van en voor Israël én de
toekomstverwachting van de kerk’.310
Toepassing van ANOVA op de door ons verzamelde data heeft het volgende
opgeleverd:

Tabel V.10 ANOVA resultaten voor de variabele partners in de verwachting op basis
van de scores voor de stellingen 33, 45 en 66
De Bevindelijke stroming staat min of meer neutraal tegenover het thema partners in
de verwachting. Dit is begrijpelijk: de Bevindelijke stroming heeft haar eigen verwachting. In haar directe omgeving bevindt zich overigens ook het Neo-Calvinisme
en de Vrijzinnige stroming; waarschijnlijk met geheel eigen motieven. Zelfs het
Gereformeerd Protestantisme kan tot de groep gerekend worden die min of meer
indifferent is. Blijkbaar zijn de woorden van Van de Beek en Den Hertog niet echt
geland binnen hun achterban (die toch vooral gezocht moet worden in kringen van
Neo-Calvinisme, Bevindelijke stroming en Gereformeerd Protestantisme). Getuige
bovenstaande tabel heeft de Evangelisch-Orthodoxe stroming de meeste affiniteit
met het thema. Het feit dat het thema partners in de verwachting vooral daar ondersteuning geniet kan verklaard worden vanuit de sterke eschatologische inslag die
deze kringen kenmerkt€. De Midden Orthodoxie scoort relatief hoog: bijna op het
niveau van ‘enigszins mee eens’. Wellicht dat hier nog de visie van Berkhof mee
speelt.
Als wij de situatie anno 2013 willen schetsen in vergelijking met 1980, kan het volgende worden opgemerkt:
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in kringen van het Gereformeerde Protestantisme en het Neo-Calvinisme hebben de gezaghebbende theologen het begrip ‘partners in de verwachting’ nader
uitgewerkt en benadrukt. Te oordelen naar de uitkomsten van de enquête is
hierop weinig weerklank vanuit het grondvlak gekomen;
te oordelen naar de enquête-uitkomsten is er binnen de Evangelisch-Orthodoxe
stroming relatief veel affiniteit met het thema partners in de verwachting. Wij
kunnen niet vaststellen of dit een verandering inhoudt ten opzichte van 1980;
Hertog, G.C. den, Gedeelde hoop, Israël en de kerk op de weg der verwachting (Enschede 2003),
23.
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met betrekking tot de overige stromingen (waaronder de Midden Orthodoxie)
hebben wij geen wijzigingen kunnen identificeren.

De mening van de diverse stromingen omtrent het thema partners in de verwachting,
is in onderstaande tabel kort samengevat:

Tabel V.11 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema partners in de
verwachting
Jodendom als weg naar God
Jodendom als weg naar God is in een christelijke context wellicht één van de meest
confronterende thema’s. Hoewel Miskotte al voor WO II de stelling verdedigde dat
het Jodendom een eigen betekenis heeft als weg naar de God van Israël (die immers
ook de God van het christendom is), blijft het ook anno 2013 een overgevoelig thema, zeker in orthodoxe kring. Zoals in paragraaf II.2.2 uiteengezet, was anno 1950
voor verreweg de meeste stromingen, de Joodse religie een dwaalleer; Israël was
dolend. Ook anno 1980 was deze mening nog bij veel stromingen buiten de Midden
Orthodoxie en de Vrijzinnige stroming manifest. De meest sprekende voorbeelden
daarvan zijn de Bevindelijke stroming en de Evangelisch-Charismatische stroming.
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De enquêteresultaten 2013 laten een soortgelijk beeld zien. De resultaten van ANOVA
kunnen als volgt worden samengevat:

Tabel V.12 ANOVA resultaten voor de variabele Jodendom als weg naar God op
basis van de scores voor de stellingen 34b, 43b, 44b, 53b en 64 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Ook anno 2013 kennen alle stromingen een negatieve waardering; Midden Orthodoxie en Vrijzinnige stroming uitgezonderd. Bijna vanzelfsprekend voeren de Bevindelijke stroming en de stroming van het Gereformeerd Protestantisme de lijst van
opponenten aan. In bevindelijke kring lijkt de situatie anno 2013 niet te verschillen
van die anno 1980. Dit geldt evenzeer voor het Gereformeerd Protestantisme. Wat
ons opvalt, is de positie van het Neo-Calvinisme; de score is negatief terwijl deze
stroming in haar meningsvorming bij andere thema’s vaak heel dicht in de buurt zit
van de Midden Orthodoxie en de Vrijzinnige stroming. Wat het thema Jodendom als
weg naar God betreft is de visie van het Neo-Calvinisme als ‘orthodox’ te kenschetsen. Dat geldt overigens ook voor de houding van het Gereformeerd Protestantisme
(maar dat verwondert ons minder). In evangelische kringen lijkt men weinig moeite
te hebben met de visie dat het Jodendom een eigen betekenis heeft als weg naar
God. De Confessionele stroming neemt een bijna neutrale positie in.
Sinds het begin van de 21e eeuw is er in de meer orthodox georiënteerde kringen
veel discussie over de positie bepaling van de kerk tegenover de synagoge. Anno
2003 karakteriseren de Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde
Kerken de eigen zoektocht met de volgende woorden:
‘Wij zoeken (als deputaten) een weg tussen het door ons afgewezen vervangingsmodel, waarbij voor het concrete volk Israël geen plaats meer is, en anderzijds de
twee-wegenleer, het model dat voor kerk en synagoge ieder een eigen weg tot Gods
heil biedt.311
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Rietveld, H.D., ‘De Christelijke Gereformeerde Kerken en hun contact met Israël’. Opgenomen in:
Vrede over Israël, uitg. Deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken, september 2003.

225

Recentelijk (april 2012) heeft zij haar visie nog eens bevestigd en toegespitst in de
publicatie Voorgoed Verbonden. Hierin stelt men:
‘Het Nieuwe Testament laat geen enkele ruimte voor een twee-wegenleer, waarbij
de Joden God zouden vinden in de gehoorzaamheid aan de Thora en de christenen
door het geloof in Jezus als Here’.312
De conclusie kan geen andere zijn dan dat de CGK (waarin met name de stromingen
Neo-Calvinisme, Gereformeerd Protestantisme en de Bevindelijke stroming
vertegenwoordigd zijn) het thema Jodendom als weg naar God, resoluut afwijzen.
De vraag of het Jodendom als een eigen, aparte, zelfstandige weg naar God gezien
kan worden, is nauw verbonden met de vraag rondom de exclusiviteit van Jezus
Christus.
Onderstaand hebben wij onderzocht hoe de stromingen gepositioneerd zijn ten opzichte van exclusiviteit Jezus Christus en Jodendom als weg naar God.

Grafiek V.7 Positionering van de stromingen op basis van Jodendom als weg naar
God en exclusiviteit Jezus Christus
Uit deze grafiek wordt een negatief verband aannemelijk. Verder wordt duidelijk dat
hoge waarden voor de variabele Jodendom als weg naar God, alleen gevonden worden bij waarden van de variabele exclusiviteit Jezus Christus minder dan 0,5 of zelfs
bij negatieve waarden.

312
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Deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Voorgoed Verbonden. z.p., 2012, 11.
(www.kerkenisraël.nl).

Indien we ons de vraag stellen: wat zijn de belangrijkste veranderingen gerekend ten
opzichte van 1980, menen wij te kunnen stellen dat er weinig tot niets veranderd is.
Wel verbazen wij ons licht over de relatief milde stellingname van de evangelische
groepen en vragen ons af of dit anno 1980 ook het geval geweest zou zijn. De mening van de Midden Orthodoxie is te karakteriseren als ‘open’ ten aanzien van de
Joodse religie; wellicht dat hier het gedachtengoed van Miskotte na 80 jaar nog
meespeelt.
De standpunten van de diverse stromingen met betrekking tot het thema Jodendom
als weg naar God, is kort gekarakteriseerd in onderstaande tabel:

Tabel V.13 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema Jodendom als
weg naar God
V.2.3 Schuldvragen
Onder het hoofdthema schuldvragen hebben wij in Hoofdstuk II aandacht geschonken aan thema’s als schuldvraag Israël, dolend Israël, exclusiviteit Jezus Christus en
anti-judaïsme. Onderstaand zullen wij aan elk van deze thema’s aandacht geven,
vanuit de litteratuur sinds ongeveer 1990 en vanuit de optiek van de enquêteresultaten anno 2013.
Schuldvraag Israël (gemeten als: ongehoorzaam Israël)
Heeft het levende Jodendom enige schuld aan het lijden en sterven van Jezus Christus? Eeuwenlang was de kerk daarvan overtuigd. Zelfs anno 1950 gold dat nog voor
veel stromingen. Anno 1980 waren het eigenlijk alleen nog de Bevindelijke stroming en de Evangelisch-Charismatische stroming waar in deze termen gedacht
werd.
In de afgelopen 30 jaar is het thema schuldvraag Israël, naar onze waarneming, niet
meer in de litteratuur aan de orde geweest. We brengen in herinnering dat de door
ons gedefinieerde variabele schuldvraag Israël, om die reden met name gericht is op
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de ‘ongehoorzaamheid van Israël’, haar ‘tijdelijke verblinding’ en (de noodzaak van)
haar bekering. Strikt genomen meten wij dus niet ‘de schuld’, maar veeleer de oorzaak of aanleiding tot de mogelijke ‘schuld’ in de vorm van: ’ongehoorzaamheid’ en
de ‘noodzaak tot bekering’. Het verband tussen het door ons gedefinieerde thema
resp. variabele schuldvraag Israël en de schuld aan het lijden en sterven van Jezus
Christus, is dus indirect namelijk via de ongehoorzaamheid van Israël.
Onderstaand zijn de ANOVA resultaten weergegeven met betrekking tot de verschillen tussen de scores van de onderscheiden stromingen:

Tabel V.14 ANOVA resultaten voor de variabele schuldvraag Israël op basis van
de scores voor de stellingen 15, 16 en 41 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Met name binnen de Evangelische stromingen en de Bevindelijke stroming, speelt
anno 2013 nog steeds de ongehoorzaamheid, of zo men wil ‘weerspannigheid’ van
Israël (traditioneel verbonden met de schuldvraag). Alleen de Vrijzinnige stroming
en (in mindere mate) de Midden Orthodoxie nemen duidelijk afstand van dit thema.
Neo-Calvinisme is ‘neutraal’; zij vormt een aparte groep. Confessionele stroming en
Gereformeerd Protestantisme lijken een geringe instemming te tonen. De Confessionele stroming en het Gereformeerd Protestantisme kunnen tot één groep gerekend
worden.
Gezien de hoge score voor de Bevindelijke stroming vragen wij ons af of de score
voor de substromingen binnen de Bevindelijke stroming, min of meer gelijk is aan
het gemiddelde, of dat er significante verschillen onderscheiden kunnen worden.
Onze hypothese is dat binnen de CGK milder over de ongehoorzaamheid resp.
schuldvraag gedacht wordt dan binnen de GG. Het resultaat dat wij gevonden hebben
is opmerkelijk; het resultaat is precies tegenovergesteld.
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Als wij de ANOVA toepassen op de 47 respondenten uit de Bevindelijke stroming en
we specificeren naar kerkgenootschap, dan is het resultaat het volgende:

Tabel V.15 ANOVA resultaten met betrekking tot schuldvraag Israël binnen de Bevindelijke stroming
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de voorgangers van de GG een significant lagere
score hebben op de variabele schuldvraag Israël dan de voorgangers uit de CGK en
de HHK (de PKN-NHK laten we even buiten beschouwing omdat het in dat geval maar
om 1 respondent gaat). Als mogelijke verklaring hebben wij gezocht naar een verschil met betrekking tot de variabele bereik van de vrije wil. Het is immers aannemelijk dat een geringer bereik van de vrije wil, voor respondenten aanleiding is om
milder te oordelen over de ongehoorzaamheid van Israël. Het blijkt echter dat de
substromingen i.c. kerkgenootschappen binnen de Bevindelijke stroming niet significant van elkaar verschillen met betrekking tot de variabele bereik van de vrije wil.
Hetzelfde geldt voor de mening over stelling 40: ‘de uitroep: ‘Zijn bloed kome over
ons en onze kinderen’ is (onbewust) een bede om verzoening’. Deze stelling wordt door
alle substromingen negatief beoordeeld, zonder significante verschillen.
Onze conclusie is dat er een significant verschil is in de beoordeling van de ongehoorzaamheid van Israël binnen de Bevindelijke stroming. Blijft de constatering dat
de voorgangers van de GG gemiddeld een milder oordeel hebben over de ongehoorzaamheid resp. schuld van Israël dan de voorgangers van CGK en HHK. Het is ons
niet gelukt hiervoor een verklaring te vinden.
Indien wij ons richten op het gehele protestantisme en ons afvragen of, en zo ja op
welke punten, de positionering van de stromingen veranderd is sinds 1980, kunnen
wij het volgende opmerken:
 in de litteratuur is de schuldvraag, naar onze waarneming, verdwenen;
 uit de enquête-uitkomsten blijkt evenwel, dat de voorgangers uit verreweg de
meeste stromingen vasthouden aan de ongehoorzaamheid van Israël (en ons inziens daarmee impliciet aan de schuldvraag);
 het ontbreken van aandacht in de litteratuur, betekent derhalve nog niet dat het
thema ook uit de gedachtenwereld van de voorgangers binnen het protestantisme verdwenen is.
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Tabel II.5 kan als volgt worden gecompleteerd:

Tabel V.16 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema schuldvraag
Israël
Dolend Israël
De visie dat Israël dolend is, is gestoeld op de overtuiging dat Israël afgeweken is
van de ‘weg ten leven’ toen zij in Jezus niet de beloofde Messias herkende. De
situatie rond 1950 en 1980 is weergegeven in Tabel II.5. Voor wat betreft de
stroming van het Gereformeerd Protestantisme werd daarbij reeds gewezen op enige
relativering van het begrip ‘dolend’. Deze ontwikkeling heeft zich verder voortgezet.
Van de Beek spreekt anno 2004 nimmer van ‘dolend Israël’; eerder zal hij spreken
van het tegenovergestelde: de heidenen (en ook de christenen uit de heidenen)
moeten zich bekeren tot Israëls God. De heidenen moeten de Thora (leren) lezen. In
de woorden van Van de Beek ‘De Joden zijn dus niet het probleem, maar de
heidenen die zich niet bekeren’.313 De kwalificatie ‘dolend’ moge dan aan de
woorden van Paulus ontleend zijn, maar de daarop volgende eeuwen (die intussen
geschiedenis zijn) hebben laten zien dat eerder de christenen ongehoorzaam waren
doordat zij zich verhardden tot antisemitisme. De Joden daarentegen hebben zich in
de afgelopen eeuwen trouw getoond aan de Thora en daardoor hun identiteit
bewaard. Daarmee verliest de christelijke kerk haar recht om te spreken over ‘dolend
Israël’.314 Overigens is het twijfelachtig of Paulus het begrip ‘dolend’ zo definitief
invult als de christelijke kerk in de afgelopen eeuwen gedaan heeft. Paulus verbindt
aan dit begrip een tijdelijkheid, voortgaande tot het moment ‘waarop de volheid der
heidenen binnen gaat’ (Rom. 11 vers 25).

313
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Beek, A. van de, Te veel gevraagd? Israël in het christelijk denken (Zoetermeer 2004), 113.
Schoon, S., Christelijke presentie in de Joodse staat (Kampen 1983), 172 - 173.

Onderstaand zijn de resultaten uit de ANOVA samengevat:

Tabel V.17 ANOVA resultaten voor de variabele dolend Israël op basis van de scores
voor de stellingen 37, 36 en 43 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Uitgaande van de resultaten van de enquête anno 2013 staat de Confessionele stroming nagenoeg neutraal tegenover de vraag of Israël dolend is. De Vrijzinnige stroming en de Midden Orthodoxie nemen duidelijk afstand van dit standpunt. De Bevindelijke stroming is het meest uitgesproken positief tegenover dit standpunt. De
overige stromingen nemen een middenpositie in die een score inhoudt van + 0,5 tot
+ 0,6.
Gezien het veelal orthodoxe karakter van de Evangelische stromingen zou men een
hogere score voor dolend Israël verwachten. Het milde oordeel van de Evangelische
stromingen kan ons inziens verklaard worden vanuit het feit dat binnen deze groeperingen een grote gevoeligheid is voor een ‘aparte plaats’ voor Israël in het Eschaton.315 Dit kan tot consequentie hebben dat men terughoudend is in het beoordelen
van de huidige wandel van Israël. In de ‘evangelische gedachtengang’ wacht Israël
een roeping (in het kader van haar ‘aparte plaats’). Als dat beleden wordt, ligt het
voor de hand om minder de huidige dolende status te benadrukken dan wanneer men
dit eschatologisch perspectief niet aanhangt (zoals in de Bevindelijke stroming).
Opvallend is overigens dat het Gereformeerd Protestantisme nauwelijks hoger scoort
dan de Evangelische stromingen (en dus significant veel lager dan de Bevindelijke
stroming).
Als we dit vergelijken met de situatie anno 1980 kan het volgende worden opgemerkt:
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bij de Vrijzinnige stroming en de stroming van de Midden Orthodoxie, zijn ons
inziens geen wijzigingen van betekenis opgetreden;
bij het Neo-Calvinisme hadden wij een negatieve score verwacht. Dit is niet het
geval. Zo gezien staat men nog in de traditie van Kuyper;
bij de overige stromingen zien wij geen bijzonderheden vergeleken met 1980.

Zie verderop in dit hoofdstuk Tabel V.36 betreffende de variabele aparte plaats Israël. Hieruit
blijkt dat de beide Evangelische stromingen ten aanzien van deze variabele gezamenlijk de klasse
vormen waarin de meeste instemming met dit thema gevonden wordt.
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Opmerkelijk is wel dat de Evangelisch-Orthodoxe stroming nog niet de omslag
gemaakt heeft naar een zelfstandige betekenis van het Jodendom; zij heeft immers
nog steeds de visie dat Israël dolend is.
Op grond van het bovenstaande kan de tabel met een korte weergave van de standpunten op de onderscheiden peilmomenten, als volgt worden aangevuld:

Tabel V.18 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema dolend Israël
Exclusiviteit Jezus Christus
De exclusiviteit van Jezus Christus is voor velen de kern van het christendom. De
theologie die eeuwenlang geleerd is, zegt dat persoonlijke redding alleen mogelijk is
dankzij Jezus Christus. Veelal wordt daar nadrukkelijk de voorwaarde van een persoonlijke bekering gedurende dit leven aan verbonden. In het Jodendom neemt de
Thora de centrale plaats in; naast persoonlijk heil is ook heelmaking van de schepping een thema. Aan Jezus van Nazareth wordt geen bijzondere betekenis toegekend. Hij is Jood onder de Joden (‘broeder Jezus’ in termen van Buber (1878 –
1965) en Ben-Chorin (1913 – 1999) ), geen ‘middelaar tussen God en mensen’ zoals
Paulus leert (I Tim. 2 vers 5) en zeker geen God zoals de christelijke theologie leert.
Bijgevolg is de door christenen hooggestelde exclusiviteit van Jezus Christus een
belangrijke hindernis in de Joods-christelijke dialoog. Een uitweg uit dit dilemma
(of in ieder geval: een startpunt voor de dialoog) is de Twee-Wegenleer van Rosenzweig.316
Anno 1980 was er alleen binnen de Midden Orthodoxie begrip voor de TweeWegenleer. Afgezien van de Vrijzinnige stroming, zijn in die tijd alle overige stromingen van de exclusieve betekenis van Jezus Christus overtuigd. Er zijn ons geen
publicaties bekend waaruit zou blijken dat deze situatie anno 2013 zou zijn veranderd. Dit wordt ook bevestigd door de uitkomsten van de enquête.
316
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Rosenzweig, F., Der Stern der Erlösung. Frankfurt, 1921.

Onderstaand zijn de resultaten (en de analyse daarvan met behulp van
mengevat:

ANOVA)

sa-

Tabel V.19 ANOVA resultaten voor de variabele exclusiviteit Jezus Christus op basis
van de scores voor de stellingen 14, 28 en 64b (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De Vrijzinnige stroming is negatief, hetgeen betekent dat de exclusiviteit ontkend
wordt. De Midden Orthodoxie is neutraal gestemd. De Vrijzinnige stroming en de
Midden Orthodoxie vormen beide een aparte groep. De overige stromingen liggen
dicht bij elkaar en scoren tussen + 1,5 en + 1,8. De verschillen zijn nauwelijks significant. Weliswaar is er een groep C en een groep D onderscheiden, maar die twee
groepen overlappen elkaar grotendeels. Het geheel overziende liggen de uitkomsten
ons inziens volledig in lijn der verwachting en lijkt er in de afgelopen decennia weinig veranderd. Een belangrijke uitzondering is de positie van de Midden Orthodoxie.
Hoewel wij geen bewijs kunnen leveren lijkt het ons zeer onwaarschijnlijk dat de
Midden Orthodoxie anno 1980 ‘neutraal’ zou scoren ten aanzien van de vraag rondom de exclusiviteit van Jezus Christus. Merk ook op dat de standaard fout, of wel de
spreiding rondom de gemiddelde score, klein te noemen is. In onderstaande tabel
zijn de standpunten van de diverse stromingen op de onderscheiden peilmomenten,
kort weergegeven:

Tabel V.20 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema exclusiviteit
Jezus Christus
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Anti-judaïsme
Anno 1950 was eigenlijk alleen de Vrijzinnige stroming vrij van anti-judaïsme.
Rond 1980 was die situatie in die zin veranderd dat dit min of meer ook voor de
Midden Orthodoxie gold. De overige stromingen hadden rond die tijd een antijudaïstische houding.
Anno 2000 is er in de gedachtengang van Van de Beek als representant van het
Gereformeerd Protestantisme en het Neo-Calvinisme voor anti-judaïsme geen plaats.
Refererend aan de teksten uit de Romeinenbrief vestigt hij de aandacht op de bijzondere positie van de Jood (Rom. 9 vers 4 e.v.: ‘Hunner is de aanneming tot zonen…….’). Veeleer ziet Van de Beek een eschatologisch perspectief van vereniging
voor zich. In de aanloop daar naar toe past geen anti-judaïsme, ook geen verwijt van
schuld (zie hiervoor). Ook de theorie van het ‘Israëlitisch intermezzo’ (de gedachtengang dat Israël en de Thora hun functie verloren hebben met de komst van Christus), wordt door hem verworpen.317
Anno 2013 kan de status quo als volgt worden getypeerd aan de hand van (de analyse van) de enquêteresultaten:

Tabel V.21 ANOVA resultaten voor de variabele anti-judaïsme op basis van de scores
voor de stellingen 44, 36 en 34 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Gezien deze uitkomsten lijkt het erop dat anno 2013 de visie op het Jodendom binnen het protestantisme wezenlijk veranderd is, gerekend ten opzichte van enige
decennia geleden. De enquêteresultaten houden in dat alleen de Bevindelijke stroming nog enig anti-judaïsme kent. Neo-Calvinisme, Gereformeerd Protestantisme en
de Evangelisch-Charismatische stroming zijn nagenoeg neutraal; alle overige stromingen scoren negatief tot zeer negatief.
De bovenstaande scores liggen in die zin in de lijn der verwachting dat de mate van
religieuze ‘vijandigheid’ minimaal is bij de Vrijzinnige stroming en de Midden
Orthodoxie en maximaal bij de Bevindelijke stroming. Opmerkelijk is dat de Evangelische stromingen licht negatief scoren op anti-judaïsme en zich in dit opzicht
verwijderd hebben van de Bevindelijke stroming.
Het thema anti-judaïsme heeft nauwe banden met het thema dolend Israël. Het karakteristieke verschil is evenwel dat bij anti-judaïsme het element vijandigheid een
317
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rol kan spelen terwijl dat bij dolend Israël niet het geval is. Bij dit laatste thema is
eerder sprake van compassie met het Jodendom vanwege haar status. Merk op dat de
scores voor dolend Israël aanzienlijk hoger zijn dan voor anti-judaïsme. De compassie voor dolend Israël wint het nadrukkelijk van anti-judaïsme.
Dit wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek.

Grafiek V.8 Vergelijking van de scores voor anti-judaïsme en dolend Israël voor de
onderscheiden stromingen (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Een publicatie die onze bijzondere aandacht heeft, betreft Stark et al.318 Stark bestudeert het protestantisme in de Verenigde Staten, waartoe evenals in ons onderzoek,
de mening van voorgangers wordt geïnventariseerd. Stark definieert een maatstaf
voor ‘religious hostility’; een maatstaf die verwant is aan hetgeen wij onder antijudaïsme verstaan. Stark vindt de volgende resultaten:
Scores van de voorgangers qua anti-judaïsme:
 geen enkele vorm van anti –judaïsme
 geringe vorm van anti-judaïsme
 middelmatige vorm van anti-judaïsme
 sterke vorm van anti-judaïsme

45%
31%
13%
11%

Afkeer van anti-judaïsme is door Stark et al. Niet gemeten. Als wij alle negatieve
scores die wij gevonden hebben karakteriseren als ‘geen enkele vorm van antijudaïsme’, kan gesteld worden dat dit geldig is voor 86% van het Nederlandse protestantisme. Immers, wij hebben alleen voor Neo-Calvinisme en Bevindelijke stroming bescheiden scores gevonden voor anti-judaïsme. Deze beide stromingen maken gezamenlijk 14% uit van het Nederlandse protestantisme (Neo-Calvinisme 5%

318

Stark, R., Foster, B.D., Glock, G.Y, Quinley, H., Wayward Shepherds, Prejudice & the Protestant
Clergy. NewYork, 1971.

235

en Bevindelijke stroming 9%).319 De scores van Neo-Calvinisme en Bevindelijke
stroming zouden wij bovendien als geringe vormen van anti-judaïsme willen bestempelen. Naar het zich laat aanzien is binnen het Nederlandse protestantisme (anno 2013) aanzienlijk minder vijandigheid tegenover het Jodendom, dan (destijds) in
de Verenigde Staten.
Aangetekend zij nog dat in het Amerikaanse onderzoek het element ‘vijandigheid’
sterk in de vragen vertegenwoordigd is. Zo wordt de mening van de respondent
omtrent de schuld van de Joden expliciet gevraagd; ook wordt in de vragen een
relatie gelegd tussen de verschrikkingen die de Joden overkomen zijn en de weigering van Joden om Jezus Christus te aanvaarden. Onze vragen met betrekking tot het
thema anti-judaïsme zijn meer gericht op het inventariseren van de mening van de
respondenten over de Joodse religie. Dit zou ceteris paribus betekenen dat er in ons
onderzoek hogere scores gegeven worden voor anti-judaïsme dan voor de ‘religious
hostility index’ van Stark. Het tegenovergestelde blijkt het geval.
Zoals verwacht mag worden zijn de variabelen exclusiviteit Jezus Christus en antijudaïsme sterk onderling gecorreleerd. De verklaring is wellicht dat men een antijudaïstisch standpunt huldigt vanwege het feit dat de Joden de exclusiviteit van Jezus Christus niet aanvaarden.
In onderstaande grafiek zijn anti-judaïsme en exclusiviteit Jezus Christus voor alle
stromingen ten opzichte van elkaar gepositioneerd:

Grafiek V.9 Positionering van de stromingen op basis van exclusiviteit Jezus Christus en anti-judaïsme
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Bron: samenstelling van de steekproef van dit onderzoek. Zie ook Hoofdstuk III.

Het moge duidelijk zijn dat het verband positief van aard is. Naarmate de score voor
de variabele exclusiviteit Jezus Christus toeneemt, lijkt de score voor de variabele
anti-judaïsme meer dan proportioneel toe te nemen.
Ten aanzien van het thema anti-judaïsme hebben zich in de periode na 1980 tot
heden geen wezenlijke veranderingen voorgedaan. De visies en standpunten van
stromingen op de onderscheiden peilmomenten zijn in onderstaande tabel kort samengevat:

Tabel V.22 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema anti-judaïsme
Tenslotte: de de thema’s die achter het hoofdthema Schuldvragen schuilgaan (exclusiviteit Jezus Christus, anti-judaïsme, dolend Israël en schuldvraag Israël), hangen
onderling sterk samen. Uit een PCA blijkt dat een denkbare geaggregeerde latente
vaiabele Schuldvragen (gebaseerd op de vier genoemde latente variabelen), bijna
72% van de variantie verklaart. De factorladingen van de vier genoemde latente
variabelen bedraagt achtereenvolgens 0,896, 0,803, 0,927 en 0,752. De Cronbach’s
Alpha bedraagt 0,866.
V.2.4 Politieke en maatschappelijke thema’s
Onder dit hoofd hebben wij in Hoofdstuk II aandacht geschonken aan landbelofte,
(kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël en vooroordelen als basis
voor antisemitisme. Dit zijn geen thema’s die steeds als integraal onderdeel van de
theologie gerekend kunnen worden. Wel is het zo dat de theologie een grote invloed
kan hebben op deze maatschappelijke- en politieke thema’s. De theologie is echter
maar een gedeeltelijke verklaring; daarnaast zullen er seculiere redenen zijn die
bijdragen aan de genoemde politieke en maatschappelijke variabelen. Onderstaand
bespreken wij elk van deze variabelen op het tijdstip 2013, met als doel om te kunnen vaststellen of er wezenlijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden sinds 1950
resp. 1980.
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Landbelofte
Bij het thema landbelofte gaat het ten principale om de vraag: in hoeverre is de aan
Abraham gegeven belofte nog valide voor de huidige tijd. Het ligt voor de hand om
te veronderstellen dat de visie van voorgangers met betrekking tot het thema
landbelofte voor een belangrijk deel bepalend is voor hun houding tegenover
zionisme. In Hoofdstuk II gaven wij aan dat anno 1980 eigenlijk alleen in
evangelische kringen en binnen het Gereformeerd Protestantisme, de landbelofte
letterlijk is uitgelegd. Vanzelfsprekend moeten hier de christenzionistische
organisaties aan worden toegevoegd. Hun invloed binnen het protestantisme zal hier
en daar merkbaar zijn onder gemeenteleden; de invloed op voorgangers is ons
inziens veel geringer.
De uitkomst van de enquête met betrekking tot de variabele landbelofte, blijkt uit
onderstaande tabel:

Tabel V.23 ANOVA resultaten voor de variabele landbelofte op basis van de scores
voor de stellingen 26, 25 en 57b (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Blijkbaar kunnen er vier homogene groepen onderscheiden worden. In groep A
vinden we drie stromingen die afwijzend staan tegenover de landbelofte. De sterkste
afkeer is bij de Vrijzinnige stroming. Daarnaast is er matige afkeer bij de Midden
Orthodoxie en Neo-Calvinisme.320 Merk op dat het gemiddelde van de stromingen
uit groep A behoorlijk onderling kunnen verschillen (met name tussen Vrijzinnige
stroming en Midden Orthodoxie). Omdat de spreiding rondom het gemiddelde vrij
groot is, worden Vrijzinnige stroming en Midden Orthodoxie toch in een groep
geplaatst. Bijna-neutraliteit wordt gevonden bij Gereformeerd Protestantisme en
Confessionele stroming. De belangrijkste ondersteuners van de landbelofte worden
gevonden bij de Evangelische stromingen en bij de Bevindelijke stroming. De scores
liggen in de lijn der verwachting. Gezien de grote aandacht en sympathie die in de
jaren 80 vanuit de Gereformeerde Bond binnen de NHK is uitgegaan, zijn wij
enigszins verbaasd over de relatief lage score van het Gereformeerd Protestantisme.
Recent zijn binnen de stroming van het Gereformeerd Protestantisme alternatieve
meningen opgekomen. Voornaamste aanleiding tot een openlijke discussie, is het
320
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De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt zijn de laatste jaren betrokken bij het ontwikkelen van een
eigen Israël visie. De voorlopige stand van zaken is opgenomen in het rapport ‘Kerk en Israël,
ontwerp voor een Gereformeerde visie’ (2008). Over de landbelofte wordt opgemerkt: ‘de
landbelofte ….[hoort bij]…de schaduwen van het OT. Die schaduwen zijn voorbij’. 11. Dit
document is beschikbaar op www.yachad.nl.

verschijnen van het rapport Onopgeefbaar Verbonden (2011). Dit rapport is
samengesteld en uitgebracht door een brede werkgroep, het zogenaamde
Israëlberaad, maar de Gereformeerde Bond speelde een grote rol (in de personen van
Van Campen en Van der Graaf). In het kader van de landbelofte wordt gesproken
over ‘een unieke verbondenheid van Israël met het land, dat door God is
toegewezen’. Min of meer direct daarop volgt echter: ’Israël kan er geen recht op
laten gelden, alsof het een onvervreemdbaar eigendom is. Wanneer het volk niet
beantwoordt aan de roeping, is er direct de dreiging van de ballingschap’.321 Anders
gezegd: de landbelofte is conditioneel van aard. Korte tijd daarna verscheen van de
hand van Van Campen het rapport ‘Israël en de Palestijnen’.322 Ook in dit rapport
werd de landbelofte gestaafd vanuit de Bijbel. De in brede kring als gezaghebbend
erkende Duitse theoloog Friedrich W. Marquardt (1928 – 2002) wordt in het rapport
geciteerd: hij beschouwt de landbelofte als een ‘unvergesslichen und unaufgebbaren
Grund der jüdischen Existenz’. In aanvulling daarop wordt de speciale rol van
Jeruzalem verdedigd: ‘Jeruzalem staat symbool, zowel voor het volk als voor het
land (Ps. 78 vers 68 en 69)’.323 In de daarop volgende discussie (via weblogs en via
een artikel in De Waarheidsvriend d.d. 27 september 2012) wordt duidelijk dat er
binnen het Gereformeerd Protestantisme, anno 2012 niet meer eenduidig gedacht
wordt. In veel reacties kunnen de gedachten uit de Midden Orthodoxie en de
Confessionele stroming worden teruggevonden.324 In de genoemde bijlage van De
Waarheidsvriend uit mei 2011, wijst de auteur op de kentering (ten opzichte van de
jaren 70) ‘binnen de volle breedte van de kerk, inclusief het achterland van de
Gereformeerde Bond’.325
Het bovenstaande is voor ons aanleiding geweest om de antwoorden van
respondenten uit het Gereformeerd Protestantisme nader te onderzoeken. Aangezien
de boven beschreven polemiek zich vooral afspeelt binnen de Gereformeerde Bond
(i.c. de PKN) hebben wij onderzocht of er significante verschillen bestaan tussen
substromingen binnen het Gereformeerd Protestantisme. Onder substromingen
verstaan wij in dit geval: voorgangers die zich rekenen tot het Gereformeerd
Protestantisme, gespecificeerd naar kerkgenootschappen waaraan zij zich verbonden
weten. De resultaten blijken uit de volgende tabel:
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Tabel V.24 ANOVA met betrekking tot landbelofte; substromingen Gereformeerd
Protestantisme (kerkgenootschappen)
Uit bovenstaande tabel blijkt dat binnen het Gereformeerd Protestantisme een grote
verscheidenheid van meningen schuil gaat met betrekking tot de landbelofte.
Respondenten uit de kerkgenootschappen Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
(GKV), Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en Christelijke Gereformeerde
Kerken (CGK), scoren negatief (voor zover zij zichzelf gerangschikt hebben onder
het Gereformeerd Protestantisme; andere voorgangers van dezelfde
kerkgenootschappen, hebben zich wellicht anders over de landbelofte uitgelaten).
Zoals te verwachten viel zijn de belangrijkste ondersteuners: GG, PKN komende
vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk; lees Gereformeerde Bond en de
respondenten uit de HHK (de Bevindelijke stroming die vroeger deel uitmaakte van
de Nederlandse Hervormde Kerk).326 Hiermee wordt duidelijk dat de Gereformeerde
Bond veel positiever over de landbelofte denkt dan in onze wat te voorbarige
conclusie op grond van Tabel V.23 is opgetekend.
In de laatste decennia is in brede kring de overtuiging opgekomen dat het begrip
‘land’ in de landbelofte, staat voor ‘een aarde waarop gerechtigheid woont’ en niet
geassocieerd mag worden met het gedeelte van het vroegere mandaatsgebied
Palestina waarop Joden historische rechten (menen te) hebben. Zie in dit kader
bijvoorbeeld de mening van Van de Beek. In de eerste plaats beklemtoont hij de
band tussen vervreemding van het land en vervreemding van God; beide elementen
zijn te rekenen als diaspora.327 Maar, gaat hij verder, het blijft altijd het land dat God
hun heeft gegeven. Om die reden kan Israël volgens Van de Beek geen rechten laten
gelden op dezelfde manier als alle andere volken een beroep doen op het volkenrecht.328 De belofte van het thuis uit de diaspora geldt ook voor de christenen, zo
stelt hij. ‘Als de tussenmuur tussen heilig en onheilig is doorbroken in de dood van
Jezus, houdt dat in dat Joden niet meer moeten streven naar een eigen land’.329 Als
wij de schrijver goed begrijpen duidt hij hier op de toekomst, aangezien hij even
verderop betoogt dat zolang de heidenen zichzelf nog organiseren in nationale
staten, ‘zij eerst maar de Thora moeten gaan leren’. Tot die tijd is volgens Van de
326
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De categorie OVERIG betreft een respondent uit de Voortgezette Gereformeerde Kerken in
Nederland; een zeer klein kerkverband van gemeenten die van oorsprong onderdeel uitmaakten van
de Gereformeerde Kerken in Nederland en die niet mee gegaan zijn in de fusie die geleid heeft tot
de PKN.
Beek, A. van de, Te veel gevraagd? Israël in het christelijk denken (Zoetermeer 2004), 95.
Ibid., 98.
Ibid., 109.

Beek (voorlopig) het heilige land nodig als ‘een plek die ons onrustig houdt. De
terugkeer naar het land is daarom geen oplossing, maar stelt het probleem in alle
scherpte’. ‘We kunnen dus Israël niet vragen het land op te geven, zonder onze eigen
landen op te geven’.330 Van de Beek is derhalve erg terughoudend tegenover de staat
Israël. In onze woorden: hij accepteert de staat als een tussenoplossing, zolang het
Koninkrijk zich nog niet op aarde gevestigd heeft. Hierop duidt hij wellicht als hij
schrijft: ‘Dan is de hele wereld een uitgebreid heilig land en woonplaats van Israëls
God’.331 Aldus vindt er een ‘spiritualisering van de landbelofte plaats’.332 ‘De
hoogste en laatste bestemming van Israël ligt niet in een geografisch gebied, maar in
het priesterschap’.333 Van de Beek stelt onomwonden: ‘de Joden moeten zich tot
Christus bekeren en met Hem sterven, ook sterven aan het land’.334 Deze toestand
slaat op het Eschaton; in de tussentijd, in de aanloop naar de eindtijd, heeft de plaats
van Israël in het land een voorlopig karakter.335
In dat kader is het niet opmerkelijk te noemen dat het zogenaamde Kairosdocument
‘Het Uur der Waarheid’ van de hand van een aantal Palestijnse kerkelijke leiders
(2009), de staat Israël uitdaagt zich te ontwikkelen als ‘proeftuin’ voor vreedzaam
samenleven; tot een staat van vrede en gerechtigheid voor alle bevolkingsgroepen.
De Kairos theologen: ‘Wij geloven dat ons land een universele missie heeft. In het
licht van de heilige schrift was de landbelofte nooit een politiek program of bewijs
van eigendom, maar veel meer het voorspel op een totale universele verlossing. Het
was het begin van de vervulling van het Koninkrijk van God op aarde’.336
Deze gedachte is niet vreemd aan hetgeen protestantse theologen na WO II te berde
gebracht hebben, zij het dat de meesten deze uitdaging (nog) niet relevant vinden,
zolang alle volkeren ter wereld zich georganiseerd hebben in nationale staten. Een
uitdaging zoals het Kairosdocument formuleert legt het Joodse volk verplichtingen
op die geen enkel volk of staat zichzelf heden ten dage oplegt. Wellicht is het in dat
opzicht toch wachten tot de komst van de Messias of zo men wil: tot de voleinding
of wel het Eschaton.
De visie binnen de Evangelische stromingen is andersoortig. De VPE (te rekenen als
belangrijke representant van de Evangelisch-Charismatische stroming) merkt in haar
positieverklaring van 2011 op: ‘God heeft aan de aartsvaders verbondsbeloften
gegeven ten aanzien van het land Israël.337 Deze beloften zijn eeuwig’. Deze
stellingname is karakteristiek voor de Evangelische stromingen. Alleen in kringen
van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is in de laatste decennia evenwel
twijfel gerezen met betrekking tot deze stellingname.
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Anno 1950 werd alleen in kringen van de Midden Orthodoxie en de EvangelischOrthodoxe stroming, een letterlijke lezing van de landbelofte voorgestaan. Rond
1980 was er twijfel ontstaan binnen de Midden Orthodoxie. De EvangelischOrthodoxe stroming had intussen versterking gekregen vanuit de EvangelischCharismatische kring.
Gegeven het bovenstaande kan de meningsvorming over de landbelofte anno 2013,
vergeleken met de status rond 1980, als volgt gekarakteriseerd worden:
 in de kring van de GG is er sinds de jaren 90 een diepgaande heroriëntatie op het
thema Israël, inclusief de landbelofte. De GG kunnen intussen als de belangrijkste ondersteuners van de landbelofte gerekend worden;
 de Evangelische stromingen blijven onverkort belangrijke ondersteuners van de
landbelofte; het is niet aan te nemen dat hierin ten opzichte van het vorige peilmoment majeure veranderingen zijn opgetreden;
 binnen de Gereformeerde Bond lijkt zich na de jaren 80 nog een verdere doorgroei van de ondersteuning van de landbelofte te hebben doorgezet; in de afgelopen jaren is er evenwel sprake van interne tegenkrachten;
 in gereformeerde kringen buiten de Gereformeerde Bond lijkt ons sprake van
een omslag: aanvankelijke steun in de jaren 70 en 80 is intussen veelal veranderd in een afkeurende houding tegenover de landbelofte;
 ook in kringen van de Midden Orthodoxie is een grote verandering geweest.
Deze verandering is al ingezet rond het einde van de jaren 60. Anno 2013 is er
een sterke negatieve waardering voor de landbelofte.
In onderstaande tabel worden de visies en standpunten van de diverse stromingen
omtrent het thema landbelofte, kort weergegeven:

Tabel V.25 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema landbelofte
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(Kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël
Zoals in het voorafgaande uiteengezet is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om een
goed onderscheid te kunnen maken tussen houding tegenover het zionisme en de
houding tegenover de staat Israël, vandaar dat wij beide fenomenen in één variabele
proberen uit te drukken. De vraag is overigens of wij daarmee volledig recht doen
aan de meningen zoals die binnen het Nederlandse protestantisme gevonden worden.
De houding van de kerkelijke gemeenschap tegenover het zionisme en de staat Israël
gespecificeerd naar de beide peilmomenten 1950 en 1980 is in Hoofdstuk II uitvoerig aan de orde geweest. De houding van de kerken in 1950 was tweeërlei; enerzijds
was er sympathie voor de jonge staat, sommigen zagen zelfs een heilsvervulling
(bijvoorbeeld Berkhof en in evangelische kringen), anderen wezen er al direct op dat
de staat Israël op geen enkele manier in verband gebracht kon worden met een vervulling van profetische beloften. Anno 1980 waren er de nodige veranderingen in de
meningsvorming binnen de meeste stromingen waarneembaar. Zo werd er binnen
het Gereformeerd Protestantisme positiever over zionisme en staat Israël gedacht
dan in de daaraan voorafgaande jaren; de Midden Orthodoxie had zich intussen wat
meer verwijderd van de theologische solidariteit met de staat Israël.
Aan het einde van de vorige eeuw is er in bredere kring twijfel ontstaan over de
theologische rechtvaardiging van de staat Israël. Zelfs uit de kring van de opstellers
van de Handreiking van 1970, komen er kritische geluiden. Flesseman-Van Leer
was in de 70er jaren nog van mening dat de terugkeer naar Palestina een gegeven
was met een theologisch karakter.338 In 1991 denkt zij daar anders over en neemt zij
afstand van de eerder door haar uitgesproken theologische rechtvaardiging van de
staat Israël; Israël is volgens haar niet langer een theologisch gegeven, maar een
politiek gegeven.339
Anno 2000 is de visie op de staat Israël binnen de brede stroming van het
protestantisme losgekomen van de theologische context van de jaren 70.340
In 1978 verschijnt de Beleidsnota Midden-Oosten.341 De nota pleit voor een dubbele
solidariteit. De nota houdt haar lezers voor dat de kerk zich ‘moet hoeden voor een
ideologische solidariteit van Israël’. Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de
staat Israël (1988) laat de Hervormde Synode een kanselboodschap uitgaan waarin
gememoreerd wordt dat Israël ‘als brandhout uit het vuur is gerukt’ en een eigen
staat mocht uitroepen. De kerk spreekt daarbij de hoop uit dat zij samen met het
Joodse volk kan blijven zoeken naar gerechtigheid en een rechtvaardige vrede voor
de wereld en voor het Midden-Oosten in het bijzonder.342
In het midden van de 90er jaren verschijnt een rapport als opvolging van de
Handreiking uit 1970. In dit rapport is veel aandacht voor het lot van de Palestijnen.
De plaats van de staat Israël in het protestantse denken, is nagenoeg afwezig. De
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Daarmee is volgens haar nog niet gezegd dat dit gegeven rechtstreeks voortvloeit vanuit de Bijbel.
Zie Campen, M. van, Hertog, G.C. den (eds), Israël: volk, land en staat (Zoetermeer 2005), 87, 88.
Ibid., 90, 91.
Zie ook het verslag van een nauw betrokkene uit de kring van de Gereformeerde Bond: Graaf, J.
van der, Deelgenoot van een kantelende tijd. Apeldoorn, 2015, 106 - 108.
Beleidsnota Midden-Oosten. Driebergen, 1987 [Beleidsnota Werelddiakonaat van de Nederlandse
Hervormde Kerk].
Zoals geciteerd in: Campen, M. van, Hertog, G.C. den (eds), Israël: volk, land en staat
(Zoetermeer 2005), 193, 194.
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bevrijdingstheologie zoals o.m. verdedigd door de Palestijnse theoloog Ateek
(Sabeel), speelt een belangrijke rol in het rapport.
In 2001 verschijnt de Ontwerptekst van de nieuwe kerkorde. Gevoelig punt daarin is
de tot dan toe gebruikelijke formulering waarin gesproken wordt van ‘een onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël’. Dit zou gelezen kunnen worden alsof de
kerk zich met de ‘staat’ Israël onopgeefbaar verbonden zou weten. Daarom werd
voortaan het woordje ‘volk’ toegevoegd. Hierdoor wordt duidelijk dat de kerk zich
onopgeefbaar verbonden weet met het volk Israël en niet met de staat Israël.343 In
2003 wordt aan de gemeenten een beleidsnotitie aangereikt.344 In deze notitie staat
de diaconale visie centraal. Met dat als vertrekpunt stelt men dat zowel Israël als de
Palestijnen onder het begrip diaconaat vallen, maar dat het begrip ‘verbondenheid’
gereserveerd blijft voor Israël.345
Binnen de kring van het Gereformeerd Protestantisme is men, bij monde van het
rapport Onopgeefbaar Verbonden (2011), ‘officieel’ nog van mening dat de christelijke kerk ‘op basis van de onopgeefbare verbondenheid [zal moeten opkomen] voor
het bestaansrecht van de staat Israël’.346 De schrijvers van Onopgeefbaar Verbonden
menen een groeiend antizionisme binnen de kerk te ontwaren: ‘geïnspireerd door de
bevrijdingstheologie kiezen christenen voor de underdog en willen daarom steun
geven aan de ‘onderdrukte’ Palestijnen (en heeft men een toenemende moeite met de
staat Israël)’.347 Men stelt in aansluiting daarop: ‘Dit antizionisme is welbeschouwd
een moderne vorm van antisemitisme’. Op het eerste gezicht is dit een boude uitspraak. Internationale publicaties geven evenwel aan dat antisemitisme, antizionisme
en kritische houding tegenover de staat Israël, onderling sterk samenhangen.348 ‘Waren vroeger de Joden het mikpunt van de haat der volken temidden waarvan zij
woonden, nu keren velen in de kerk zich tegen hun nationaal tehuis en wijzen de
staat Israël aan als oorzaak van alle ellende in Midden-Oosten’.349
Ook Van de Beek neemt een kritische houding aan ten aanzien van de staat Israël350.
Hij ‘gedoogt’ de status-quo, maar ziet dit niet als ‘eindoplossing’. Volgens Van de
Beek geldt: ‘de staat Israël is niet het begin van het Koninkrijk van God, zoals
sommigen denken. Het is een teken van ongeloof van Israël’.351
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Campen, M. van, Hertog, G.C. den (eds), Israël: volk, land en staat (Zoetermeer 2005), 117. In de
Gereformeerde kerkorde werd al in 1991 gesproken van ‘het volk Israël’.
Dienstenorganisatie Samen op Weg, Het Israëlisch-Palestijns-Arabisch conflict. Bijdrage tot de
meningsvorming in de Samen op Weg kerken. Leusden, 2003.
Campen, M. van, Hertog, G.C. den (eds), Israël: volk, land en staat (Zoetermeer 2005), 120.
Onopgeefbaar Verbonden. Publicatie met instemming van Gereformeerde Bond, Confessioneel
Gereformeerd Beraad en Evangelisch Werkverband (Terschuur 2011), 16.
Ibid., 4.
Stark, R., Foster, B.D., Glock, G.Y, Quinley, H., Wayward Shepherds, Prejudice & the Protestant
Clergy. New York, 1971. Kaplan, E.H., Small, C.A., ‘Anti-Israël Sentiment Predicts AntiSemitism in Europe’, in: Journal of Conflict Resolution 50 (2006), 548 - 561.
Onopgeefbaar Verbonden. Publicatie met instemming van Gereformeerde Bond, Confessioneel
Gereformeerd Beraad en Evangelisch Werkverband (Terschuur 2011), 5.
Het is niet gemakkelijk om Van de Beek consequent bij een bepaalde richting te positioneren. In
het geval van de houding tegenover de staat Israël, lijkt ons een plaats binnen het Gereformeerd
Protestantisme niet van toepassing.
Beek, A. van de, De kring om de Messias, Israël als volk van de lijdende Heer (Zoetermeer 2002),
376.

De ANOVA van de variabele (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israel, levert het volgende beeld op:

Tabel V.26 ANOVA resultaten voor de variabele (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël op basis van de scores voor de stellingen 58, 59, 62 en 63
(Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Het zij nogmaals in herinnering gebracht: in feite meten wij de mate waarin men een
kritische houding heeft ten aanzien van zionisme en de staat Israël. Uit bovenstaand
overzicht blijkt dat Midden Orthodoxie en Vrijzinnige stroming de meest kritische
houding hebben, nl. ‘enigszins mee eens’. De stromingen die de minst kritische
houding hebben, de facto dus een positieve houding hebben, zijn de Evangelische
stromingen en de Bevindelijke stroming. Hierbij zij aangetekend dat de absolute
hoogte van de scores van beperkte omvang is. De Confessionele stroming en het
Gereformeerd Protestantisme zitten in één groep en zijn licht kritisch. Het NeoCalvinisme neigt naar de twee stromingen die het meest kritisch zijn: de Midden
Orthodoxie en de Vrijzinnige stroming. Samenvattend kan men stellen dat in beginsel alle stromingen tot de criticasters van zionisme en de staat Israël gerekend kunnen worden, exclusief de Evangelische stromingen en de Bevindelijke stroming.
Overigens is de minder kritische benadering van deze stromingen marginaal getuige
de scores die zich rond de – 0,3 bewegen. Dit laatste betekent dat zelfs de meer
orthodoxe groeperingen scores hebben die weinig van ‘neutraal’ verschillen. Aangezien de Evangelische stroming op circa 18% gesteld kan worden en de Bevindelijke
stroming op circa 6% (zie Tabel III.11), betekent dit dat ongeveer een-kwart van het
Nederlandse protestantisme een licht positieve houding heeft tegenover zionisme en
de staat Israël.
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Het thema (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël lijkt ons in eerste instantie vooral een politiek gedreven onderwerp (eigenlijk heeft alleen stelling
63 een religieus karakter; de stellingen 58, 59 en 62 zijn ten diepste politiek van
aard). Qua scoreverdeling lijkt het wel dat het om een theologisch onderwerp gaat
gezien het feit, dat we ook hier weer de extreme scores vinden bij de Bevindelijke
stroming tezamen met de Evangelische stromingen aan de ene kant, en de Vrijzinnige stroming tezamen met de Midden Orthodoxie aan de andere kant van het spectrum. Dit wordt geïllustreerd door onderstaande grafiek:

Grafiek V.10 Positionering van de stromingen op basis van orthodoxie en (kritische)
houding tegenover zionisme en de staat Israël
Inderdaad zien we de bekende concentraties in het linkerbovenkwadrant en in het
rechteronderkwadrant. Het zou evenwel te ver gaan om te stellen dat er een negatieve samenhang is tussen orthodoxie en (kritische) houding tegenover zionisme en de
staat Israël;352 immers het rechterbovenkwadrant is ook met stromingen gevuld die
zowel als orthodox te rekenen zijn als ook een kritische houding aannemen. Eerder
kan men stellen dat er drie cohorten te onderscheiden zijn:
 orthodox en weinig kritisch gestemd (positieve bejegening): beide Evangelische
stromingen en de Bevindelijke stroming;
 orthodox en laag-kritisch gestemd: Neo-Calvinisme, Gereformeerd Protestantisme en Confessionele stroming);
 vrijzinnig georiënteerd en hoog-kritisch gestemd: Midden Orthodoxie en Vrijzinnige stroming.
352
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Ter verduidelijking: een negatieve samenhang tussen orthodoxie en (kritische) houding tegenover
zionisme en de staat Israël, betekent, dat naar mate de intensiteit van orthodoxie groter is, men
minder kritisch staat tegenover de staat Israël.

Samenvattend kunnen wij stellen dat de ontwikkelingen zoals die blijken uit de
litteratuur van de laatste decennia en uit de enquête, ons aanleiding geven om te
wijzen op de volgende veranderingen sinds 1980:










binnen de breedte van de kerk, met name gerepresenteerd door de Midden Orthodoxie, komt sinds het begin van de jaren 90 het geluid naar voren dat de staat
Israël niet langer gezien moet worden als een theologisch gegeven, maar als een
politiek gegeven (Flesseman-Van Leer).353 In lijn hiermee is sinds het begin van
de 21e eeuw de staat Israël steeds meer losgekomen van haar (oorspronkelijke)
theologische context;
de interpretatie van de Schrift langs de gedachtenlijnen van de Bevrijdingstheologie heeft in het brede midden van het protestantisme meer erkenning gekregen;
leidende theologen uit gereformeerde kring zoals Van de Beek gedogen de
status quo met betrekking tot de staat Israël, maar weigeren dit als een eindoplossing te zien [CvH; laat staan dat zij dit zouden zien als een stap in de richting
van het Eschaton zoals Berkhof zich dat voorstelde]. Van de Beek is van mening dat de staat Israël ‘een teken is van ongeloof van Israël’. Merk op dat Van
de Beek gezaghebbend is in de kringen van Neo-Calvinisme en Gereformeerd
Protestantisme;
de standpunten van de Vrijzinnige stroming en van de Midden Orthodoxie lijken zich nog wat verder verscherpt te hebben. De tijd van Berkhof is wat het
thema zionisme en de staat Israël betreft nadrukkelijk verleden tijd;
Gereformeerd Protestantisme is naar ons gevoelen kritischer geworden tegenover zionisme en de staat Israël; we zouden in analogie met het vorige punt
kunnen zeggen dat de tijd van Gerssen, Van Campen en Van der Graaf ten einde loopt;
anno 2013 is alleen bij de Evangelische stromingen en de Bevindelijke stroming
een (zwakke) positieve waardering voor zionisme en de staat Israël te bespeuren.

De tabel waarin een korte schets gegeven wordt van de standpunten en visies van de
diverse stromingen, volgt hieronder:
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Flesseman-van Leer, E., ‘Retractatio’, in: Evangelisch Commentaar (8-2-1991), 11 - 13.
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Tabel V.27 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema (kritische)
houding tegenover zionisme en de staat Israël
Vooroordelen als basis voor antisemitisme
Antisemitisme is een gecompliceerd fenomeen. Omdat het onderwerp zo gevoelig is,
kan alleen via omwegen enige indruk van de omvang verkregen worden. Via de
voorgelegde stellingen in het enquêteformulier hebben wij getracht vast te stellen of
er sprake is van vooroordelen die de basis vormen voor antisemitisme. Zelfs als een
positieve score zou resulteren, is antisemitisme zelf daarmee nog niet vastgesteld.
De uitkomsten van ons onderzoek moeten dan ook met de grootste vormen van
omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Vanuit de litteratuur rond de jaren 1950 en
1980 hebben wij geen enkele vorm van (vooroordelen als basis voor) antisemitisme
kunnen ontdekken (zulks in tegenstelling tot de vooroorlogse theologische litteratuur).Van de Beek stelt dat ‘antisemitisme…..zich gemakkelijk met gevoelens van
onbehagen van christenen verbindt, vanwege het feit van de bijzondere rol die God
aan Israël gegeven heeft.354 Antisemitisme is ook door Abel Herzberg gekarakteriseerd als verzet tegen de God van Israël.355
Zoals eerder gesteld kan een onderscheid gemaakt worden naar religieus geïnspireerd antisemitisme en seculier geïnspireerd antisemitisme. Ofschoon wij de potentiele respondenten als voorgangers benaderd hebben, zullen ook seculiere overwegingen in hun antwoorden hebben mee gespeeld. Een strikte scheiding tussen beide
vormen van antisemitisme kan (door ons) niet gemaakt worden. Gezien de aard van
354
355
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Beek, A. van de, Te veel gevraagd? Israël in het christelijk denken (Zoetermeer 2004), 23.
Vreekamp, H., ‘Israël en de kerk’, in: Kerk en Theologie, april 2003, 10.

de door ons geponeerde stellingen hebben wij strikt genomen, seculier geïnspireerde
vooroordelen als basis voor antisemitisme gemeten. In Hoofdstuk VI zal blijken dat
de gemeten vooroordelen (positief) samenhangen met theologisch-geïnspireerde
latente variabelen.
De enquête-uitkomsten, geanalyseerd met behulp van
tabel samengevat:

ANOVA

zijn in onderstaande

Tabel V.28 ANOVA resultaten voor de variabele vooroordelen als basis voor antisemitisme op basis van de scores voor de stellingen 54, 55 en 56 (Likertschaal lopende
van -2 tot +2)
De variabele vooroordelen als basis voor antisemitisme zoals door ons gemeten, is
negatief voor alle stromingen. Er kunnen vijf homogene groepen van stromingen
onderscheiden worden. Naar wij vermoeden is er, gezien bovenstaande resultaten,
sprake van een positieve samenhang tussen vooroordelen als basis voor antisemitisme en de mate van orthodoxie.
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Dit blijkt uit onderstaande grafiek:

Grafiek V.11 Positionering van stromingen naar de gemiddelde score voor
orthodoxie en vooroordelen als basis voor antisemitisme
Uit bovenstaand figuur wordt duidelijk dat er een positief verband is tussen vooroordelen als basis voor antisemitisme en orthodoxie; alleen Neo-Calvinisme en de
Confessionele stroming lopen enigszins ‘uit de pas’ met een relatief lage score voor
vooroordelen als basis voor antisemitisme. Op deze plaats zij nog eens vermeld dat
er weliswaar een positieve samenhang is tussen orthodoxie en vooroordelen als basis
voor antisemitisme, doch dat de feitelijke, absolute scores van de variabele vooroordelen als basis voor antisemitisme, voor alle stromingen negatief zijn.
Terug naar Tabel V.28 met de resultaten van de ANOVA. Zoals aangegeven zijn er
vijf homogene groepen te onderscheiden die elkaar overigens deels overlappen. Aan
het ene uiteinde van het spectrum vinden we de Bevindelijke stroming en de Evangelisch-Charismatische stroming; aan de andere kant van het spectrum de Vrijzinnige stroming. Het thema antisemitisme is een thema dat ‘gevoelig’ ligt en waarop
waarschijnlijk lager gescoord wordt dan de score die de respondenten ‘in het hoofd’
hebben. Een dergelijke ‘bias’ kan niet bewezen worden. Wel moet worden opgemerkt dat de respondenten absolute geheimhouding is verzekerd en dat de reacties
op de stellingen via onpersoonlijke media zijn uitgewisseld. Dit zou kunnen betekenen dat men zich niet beperkt gevoeld heeft en dat de gegeven oordelen een getrouwe afspiegeling zijn van de persoonlijke mening.
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In internationaal verband is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen christendom en antisemitisme.356 Met betrekking tot seculier geïnspireerd antisemitisme
onder protestantse voorgangers wordt door Stark de volgende verdeling anno 1970
in de VS gevonden:357
Scores van de voorgangers qua antisemitisme
 geen enkele vorm van antisemitisme
 geringe vorm van antisemitisme
 middelmatige of sterke vorm van antisemitisme

37%
46%
17%

Indien onder ‘geen enkele vorm van antisemitisme’ ook de situatie begrepen wordt
waarin negatieve scores gegeven worden, zouden we kunnen concluderen dat de
voorgangers binnen het Nederlandse protestantisme anno 2013 vrij zijn van antisemitische gevoelens. Zo gezien is antisemitisme in Nederland een stuk geringer dan
in de Verenigde Staten. Bedacht moet wel worden dat er tussen ons onderzoek en
het Amerikaanse onderzoek een periode van 40 jaar ligt. Uit onderzoek van Kaplan
en Small blijkt overigens dat Nederlandse christenen (niet beperkt tot voorgangers)
de laagste score hebben met betrekking tot antisemitisme (elders in Europa kan de
mate van antisemitisme ruim vier keer groter zijn dan in Nederland).358 Zowel het
tijdsverloop van 40 jaar als de Nederlandse cultuur lijken te indiceren dat niet of
nauwelijks van antisemitisme sprake is. Hiermee is wellicht een (gedeeltelijke) verklaring gevonden voor het verschil tussen de uitkomsten van ons onderzoek met de
uitkomsten van het onderzoek van Stark et al.
Volgens Kaplan en Small is anti-staat Israël sentiment (in ons geval de kritische
houding tegenover zionisme en de staat Israël), een goede voorspeller van antisemitisme. Dit verband werd gevonden onder Europese burgers in 10 landen. Het is interessant om te onderzoeken of een dergelijk verband ook manifest is onder Nederlandse protestantse voorgangers. Hiertoe vergelijken wij de volgende score-reeksen.
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Konig, R., Scheepers, P., Felling, A., ‘Research on Antisemitism. A Review of Previous Findings
and the Case of the Netherlands in the 1990s’, in: Phalet, K., Örkény, A. (eds), Ethnic Minorities
and Inter-Ethnic Relations in Context: A Dutch Hungarian comparison. London, 2001.
Stark, R., Foster, B.D., Glock, G.Y, Quinley, H., Wayward Shepherds, Prejudice & the Protestant
Clergy (New York 1971), 65.
Kaplan, E.H., Small, C.A., ‘Anti-Israël Sentiment Predicts Anti-Semitism in Europe’, in: Journal
of Conflict Resolution 50 (2006), 548 - 561.

251

Tabel V.29 Scores vooroordelen als basis voor antisemitisme en (kritische) houding
tegenover zionisme en de staat Israël, verdeeld over de stromingen
Met het ‘blote oog’ kan al worden ingezien dat er in de door ons onderzochte populatie geen positieve samenhang is tussen de score voor kritische houding tegenover
zionisme en de staat Israël en de score voor vooroordelen als basis voor antisemitisme. Integendeel: de patronen lopen juist tegengesteld.
Dit wordt geïllustreerd in de volgende grafiek:

Grafiek V.12 Scores voor vooroordelen als basis voor antisemitisme en houding
tegenover zionisme en de staat Israël. Verdeeld over de stromingen
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In onze populatie (voorgangers binnen protestantse kerkgenootschappen) hangen de
variabelen dus negatief met elkaar samen: hoe sterker de sympathie voor het zionisme en de staat Israël, hoe sterker men vooroordelen koestert die de basis voor antisemitisme kunnen vormen. Gerekend ten opzichte van Kaplan en Small verschilt
onze populatie op drie punten met de populatie die zij onderzocht hebben en wel;
qua nationaliteit (wij beperken ons tot Nederland), qua religie (wij beperken ons tot
het protestantisme) en qua beroepsmatige aspecten (wij beperken ons tot voorgangers, terwijl het bij Kaplan en Small gaat over ‘burgers’ in het algemeen). Het feit
dat wij ons tot voorgangers beperken is waarschijnlijk het belangrijkste verschil.
Immers, de invloed van de religie gaat een veel prominenter rol spelen.
De variabele die het tegengestelde verloop in Grafiek V.12 verklaart, is de mate van
orthodoxie. Wij hebben eerder vastgesteld dat orthodoxie en vooroordelen als basis
voor antisemitisme positief samenhangen. Ook is vastgesteld dat orthodoxie en
kritische houding tegenover zionisme en de staat Israël, negatief samenhangen. De
combinatie van de beide laatst genoemde samenhangen, verklaart het tegengestelde
verloop van de variabelen vooroordelen als basis voor antisemitisme en kritische
houding tegenover zionisme en de staat Israël.
Onderstaande grafiek verduidelijkt het bovenstaande:

Grafiek V.13 Scores voor vooroordelen als basis voor antisemitisme, (kritische)
houding tegenover zionisme en de staat Israël en orthodoxie. Verdeeld over de
stromingen
Duidelijk blijkt dat orthodoxie en vooroordelen als basis voor antisemitisme een
gelijk gericht verloop hebben. Het verloop tussen orthodoxie en kritische houding
tegenover zionisme en de staat Israël is echter tegengesteld.
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Gerekend ten opzichte van 1980 hebben zich geen wijzingen voorgedaan. Dit moge
blijken uit de onderstaande tabel waarin de standpunten van de diverse stromingen
rondom het thema vooroordelen als basis voor antisemitisme zijn weergegeven:

Tabel V.30 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema vooroordelen
als basis voor antisemitisme
Ter nadere toelichting van bovenstaande tabel, nog het volgende. Het is zeer moeilijk, bijna onverantwoord om de feitelijke situatie op enig peilmoment van een bepaalde stroming te schetsen voor een zo grillig fenomeen als antisemitisme. Bovenstaande tabel kan dan ook niet meer zijn dan een globale indicatie die met grote
terughoudendheid gehanteerd moet worden.
V.2.5 Eschaton
Het Eschaton is het onderwerp betreffende thema’s als: de voleinding, de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde, de komst van het koninkrijk van vrede en recht (gerechtigheid). De plaats van Israël in die completering is het onderwerp van deze paragraaf. In dat kader hebben wij in Hoofdstuk II twee thema’s onderscheiden te weten:
de betekenis van de woorden van de profeten en het thema aparte plaats voor Israël.
Beide thema’s zullen hierna behandeld worden aan de hand van de uitkomsten van
de enquête (en in relatie tot hetgeen hierover gezegd is in Hoofdstuk II naar aanleiding van de litteratuurstudie). Ook zal aandacht geschonken worden aan recente
litteratuur rondom beide thema’s.
Profeten
De profeten van Israël hebben vaak gesproken over de heilrijke toekomst die het
volk Israël te wachten staat. De christelijke kerk heeft in de afgelopen eeuwen deze
woorden vaak op zichzelf van toepassing verklaard: zij beschouwde zich immers als
het ‘ware Israël’. Sinds WO II komt de vraag in alle hevigheid op ons af: wat is de
actuele betekenis van de woorden van de profeten, voor de wereldloop in het algemeen en voor Israël in het bijzonder ?
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Binnen de grootste stroming van het protestantisme (i.c. de Midden Orthodoxie)
dacht men in 1950 nog dat de woorden van de profeten voor zover specifiek gericht
aan Israël, betrekking hadden op het Joodse volk ten tijde van het feitelijke spreken
van de profeten. Kort na WO II leefde men theologisch gezien nog in de vooroorlogse periode en werd er nog nauwelijks een koppeling gemaakt tussen de woorden van
de profeten en de turbulente ontwikkelingen van het laatste decennium. Pas vanaf de
jaren 60 van de vorige eeuw kwamen binnen de Midden Orthodoxie nieuwe inzichten op, voornamelijk geïntroduceerd door Berkhof. Veel later volgden de denkers uit
het Gereformeerd Protestantisme. We spreken dan over de 80er jaren, of wel in een
periode dat het denken over de betekenis van de woorden van de profeten voor Israel, binnen de Midden Orthodoxie al weer op haar retour was. Vertegenwoordigers
van het Neo-Calvinisme waren huiverig met betrekking tot dit thema. Representanten van de Vrijzinnige stroming hebben weinig tot geen belangstelling voor het
thema getoond.359
Bijzondere aandacht is al sinds de 17e en 18e eeuw getoond door sommige vertegenwoordigers van de zogenaamde Nadere Reformatie (À Brakel). In de 19e eeuw
ontstond het Reveil (Bilderdijk en Da Costa); binnen deze beweging toonden velen
hun belangstelling voor de woorden van de profeten, vooral met het oog op een
verwacht herstel van Israël. In de 20e eeuw hebben de Evangelische stromingen het
gedachtengoed rondom het spreken van de profeten in relatie tot Israël bewaard en
uitgebouwd. Niet onvermeld mag blijven dat de parakerkelijke organisatie Het
Zoeklicht van Joh. De Heer, generaties met dit gedachtengoed heeft geconfronteerd.
De resultaten van de enquête anno 2013 betreffende de betekenis van de woorden
van de profeten aangaande de toekomst van Israël, zijn samengevat in onderstaande
tabel:

Tabel V.31 ANOVA resultaten voor de variabele profeten op basis van de scores voor
de stellingen 19, 20b, 29 en 30 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Op basis van het bovenstaande menen wij de volgende ontwikkelingen te kunnen
signaleren sinds 1980:


359

anno 2013 ligt de score van de Vrijzinnige stroming geheel in lijn der verwachting; hier lijken zich geen trendbreuken te hebben voorgedaan sinds 1980;
bij de Midden Orthodoxie heeft zich een fundamentele wijziging voltrokken;
Ds. Frits Kuiper kan als belangrijke uitzondering genoemd worden. Kuiper (1898 - 1974) was
doopsgezind predikant. Hij koppelde socialisme/marxisme aan het Bijbelse begrip ‘Koninkrijk van
God’. Uit dien hoofde had hij veel sympathie voor de (jonge) Joodse staat.
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deze stroming is intussen ver verwijderd van het (semi-?) Chiliasme van Berkhof;
het Neo-Calvinisme staat neutraal tegenover het thema profeten (en de betekenis van hun woorden voor Israël). Dit lijkt ons in lijn met de terughoudendheid
die ook al in de jaren 80 te bespeuren viel;
het Gereformeerd Protestantisme en de Confessionele stroming hechten nog
waarde aan de actuele betekenis van de woorden van de profeten. Zoals in 1980
is opgemerkt: ‘er ligt nog een tegoed’, en ‘pas op voor vergeestelijking’. Het
lijkt er op dat deze opmerking/waarschuwing voor waar genomen is;
hoge scores worden gevonden bij de Bevindelijke stroming en de beide Evangelische stromingen. Ten aanzien van de Evangelische stromingen, zijn deze scores verklaarbaar en niet onverwacht; dit ligt ons inziens in lijn met de situatie uit
1980. De hoge score van de Bevindelijke stroming roept evenwel vragen op.
Reden waarom wij hieronder aan deze hoge score nader aandacht zullen schenken.

De GG distantiëren zich nadrukkelijk van een chiliastische interpretatie van de woorden van de profeten. Meeuse stelt: ‘dat het Chiliasme altijd verband houdt met judaisme en daarom in strijd is met de Bijbelse genadeleer’.360 De gedachte dat de profeten zouden spreken over een aards vrederijk wordt in deze kring met klem verworpen. Men karakteriseert het Chiliasme als ‘onchristelijke dromerijen van een aards
Messiaans rijk’.361 Het is dan ook opmerkelijk dat wij voor de Bevindelijke stroming
een score vinden ter grootte van 1,176. Om te kunnen beoordelen of wij door middel
van de variabele profeten, gemeten hebben wat wij beoogden te meten, hebben wij
de volgende analyses uitgevoerd:
 analyseren van de scores voor de variabele profeten, voor elk van de substromingen van de Bevindelijke stroming: nemen de GG wellicht een aparte plaats
in binnen deze stroming?
 analyseren van de score op de meest vergaande stelling, die achter de variabele
profeten schuilgaat nl. stelling 20 die luidt: ’de staat Israël is een staat zoals elke
andere staat; elke relatie die gelegd wordt met Bijbelse profetieën is gezocht’.
[NEGATIEF]. Instemming met deze stelling kan niet anders betekenen dan dat



360
361
362
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men de woorden van de profeten wellicht niet uitlegt in de vorm van een Duizendjarig Rijk (Chiliasme), maar wel de staat Israël ziet als een bijzondere staat
die direct verband onderhoudt met de Bijbelse profetieën. Berkhof besteedt
hieraan aandacht in zijn boek Christus de zin der geschiedenis.362
De analyse van de scores voor de variabele profeten, voor elk van de substromingen van de Bevindelijke stroming, is in onderstaande tabel samengevat:

Meeuse, C.J., Roos, G., Sonnevelt, C., (eds), Trouw aan Israël. (Houten 2004), 204.
Ibid., 186.
Berkhof, H., Christus de zin der geschiedenis. Nijkerk, 1966. Zie ook: Drost A.H., Is God
veranderd? Een onderzoek naar de relatie God - Israël in de theologie van K.H. Miskotte, A.A. van
Ruler en H. Berkhof (Zoetermeer 2007), 253.

Tabel V.32 ANOVA resultaten voor de variabele profeten verdeeld over de substromingen binnen de Bevindelijke stroming
Zoals uit bovenstaande tabel te lezen is, zijn er geen significante verschillen tussen
de substromingen (de score van 2,0 van de substroming PKN-NHK betreft slechts 1
waarneming; reden waarom niet van een significant verschil gesproken kan worden
ten opzichte van de andere substromingen).
De resultaten van ANOVA over de substromingen van de Bevindelijke stroming met
betrekking tot stelling 20b betreffende de variabele profeten, ziet er als volgt uit:

Tabel V.33 ANOVA resultaten voor stelling 20b verdeeld over de substromingen
binnen de Bevindelijke stroming
Ook hier vinden wij geen significante verschillen tussen de substromingen. De CGK
scoren wel relatief laag (maar vanwege de geringe aantallen is er geen significant
verschil); het lijkt er derhalve op dat de voorgangers uit de GG nadrukkelijk een band
zien tussen de staat Israël en de woorden van de profeten.
Tenslotte is het nog interessant te onderzoeken in hoeverre de betekenis die men
toekent aan de woorden van de profeten betreffende de toekomst van Israël, verband
onderhoudt met de visie die men heeft op de mogelijke aparte plaats voor Israël. Het
ligt voor de hand dat hier een positief verband verwacht kan worden.
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Dit blijkt ook uit onderstaande grafiek:

Grafiek V.14 Positionering van stromingen naar de gemiddelde score voor profeten
en aparte plaats Israël
Zoals blijkt lopen de scores voor profeten en aparte plaats gelijk op. Een hogere
score voor de variabele aparte plaats betekent dat men een grotere rol weggelegd ziet
voor Israël als religieuze entiteit in het Eschaton.
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De tabel met daarin opgenomen de opvattingen van de verschillende stromingen op
de onderscheiden peilmomenten, is onderstaand opgenomen:

Tabel V.34 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema profeten
Aparte plaats voor Israël
Het thema aparte plaats slaat op de mogelijkheid dat Israël als volk, of in ieder geval
als religieuze entiteit, een bijzondere rol zou kunnen krijgen in de voleinding. Hierover is eeuwenlang door theologen gediscussieerd, veelal naar aanleiding van woorden van de profeten en de apostel Paulus. Sprekende over de situatie rond 1950 en
1980 valt het op dat er binnen de Midden Orthodoxie geen eenheid van opvatting
was; Berkhof kan wellicht gerekend worden als een theoloog die oog had voor een
aparte plaats voor Israël in Gods heilshandelen. Van Ruler was een gerespecteerd
tegenstander. Binnen het Gereformeerd Protestantisme ontstaat rond 1980 ruimte
voor het fenomeen aparte plaats;363 het Neo-Calvinisme bleef er negatief tegenover
staan. Binnen de Evangelische stromingen heeft men van oudsher veel affiniteit met
het dispensationalistische denken en daarmee ook met een aparte heilsbediening
voor Israël.
In de afgelopen decennia is het nodige veranderd. Met name bij de Midden
Orthodoxie; het denken van Berkhof speelt in de actuele theologie rondom Israël een
ondergeschikte rol. Aan het begin van de 21e eeuw komen er binnen de
Gereformeerde Bond tegenstemmen op. Als reactie daarop verschijnt o.m. het
rapport Onopgeefbaar Verbonden.364 Ook Van Campen profileert zich sterk als
exegeet die een centrale plaats toedicht aan Israël in de theologie.365 Zoals in het
voorafgaande al gememoreerd is, is er recentelijk een zekere kentering binnen het

363
364
365

Campen, M. van, Kerk en Israël in gesprek. Kampen, 1989.
Onopgeefbaar Verbonden. Publicatie met instemming van Gereformeerde Bond, Confessioneel
Gereformeerd Beraad en Evangelisch Werkverband. Terschuur , 2011.
Campen, M. van, Hertog, G.C. den (eds), Israël: volk, land en staat. Zoetermeer, 2005. Zie ook de
bijlage bij De Waarheidsvriend van mei 2011 getiteld: ‘Israël en de Palestijnen’.
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Gereformeerd Protestantisme te bespeuren, althans voor zover het de Gereformeerde
Bond betreft.366
De resultaten van de enquête kunnen als volgt worden samengevat:

Tabel V.35 ANOVA resultaten voor de variabele aparte plaats Israël op basis van de
scores voor de stellingen 65, 17 en 25 (Likertschaal lopende van -2 tot +2).
Blijkbaar zijn er vijf homogene groepen te onderscheiden. Zoals eerder bleek en hier
nader bevestigd wordt, zijn de evangelische groeperingen absolute koplopers wat
betreft het fenomeen aparte plaats. Anno 2011 gaat de Evangelisch-Charismatische
stroming ver als men stelt: ‘Wij geloven dat God zowel Israël als de Gemeente een
bepalende, maar van elkaar te onderscheiden rol heeft gegeven in de uitwerking van
Zijn heilsplan’.367 Blijkbaar is men van mening dat er sprake is van een ‘bepalende..van elkaar onderscheiden rol’, of wel: een aparte plaats voor Israël (en voor de
gemeente). Men zou zelfs kunnen stellen dat hier in verholen termen, een pleidooi
voor de zogenaamde Twee-Wegenleer gehouden wordt (dit ligt overigens niet in de
aard van het belijden van de Evangelisch-Charismatische stroming). De Vrijzinnige
stroming is de tegenpool van de Evangelische stromingen. Bijzonder is dat de NeoCalvinistische stroming tot dezelfde groep als de Vrijzinnige stroming gerekend kan
worden, althans wat betreft het onderwerp aparte plaats Israël.
De middengroep bestaat in feite uit drie homogene groepen die elkaar sterk overlappen. Een score van bijna 0,8 voor de Bevindelijke stroming is naar ons gevoelen aan
de hoge kant. Immers, in deze kring is men over het algemeen van mening dat Israël
zich moet bekeren van haar heilloze weg en daarnaast geldt dat men binnen de GG
huiverig is voor chiliastische ‘dromerij’. Wellicht dat vertegenwoordigers uit de CGK
voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de score van 0,8. Aan deze vraag zullen wij
hieronder aparte aandacht schenken.Ter controle van onze conclusies betreffende de
Bevindelijke stroming, hebben wij nader onderzocht hoe het begrip aparte plaats
geïnterpreteerd wordt binnen de stromingen in het algemeen en binnen de Bevindelijke stroming in het bijzonder. Met name speelt de vraag of het theologische thema
aparte plaats Israël uitsluitend historisch-theologisch geïnterpreteerd wordt (‘Israël
had een aparte plaats onder de volken, maar die is opgeheven met de komst van
Jezus Christus; zie Efeze 2 vers 14), of dat het begrip zich ook uitstrekt naar de
toekomst, in het Eschaton dus. Overeenkomstig de aanpak die wij gevolgd hebben
bij de variabele onopgeefbaar verbonden (waar dezelfde vraag speelt), hebben wij de
scores op aparte plaats geconfronteerd met stelling 66. Deze stelling luidt: ‘de ge366
367
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Van Campen heeft zich uit het Bestuur van de Gereformeerde Bond teruggetrokken, vanwege een
verschil van inzicht rondom het thema Israël. De Waarheidsvriend, oktober 2013.
Positieverklaring ten aanzien van Israël, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), 2011.

meente die het Lichaam van Christus is, zal ooit, samen met Israël, een eenheid vormen,
tot dienst aan de volken’. Deze stelling spreekt zowel over de toekomst maar ook over

de huidige positionering van Israël naast de gemeente. In het Eschaton zullen Israël
en de gemeente een eenheid vormen.
Wij hebben onderzocht hoe de diverse stromingen scoren met betrekking tot de
variabele aparte plaats (zie ook Tabel V.35), in combinatie met de visie op
stelling 66.

Tabel V.36 Scores aparte plaats en scores op stelling 66, gespecificeerd naar stromingen
Het blijkt dat beide grootheden nauw met elkaar samenhangen:

Grafiek V.15 Scores voor aparte plaats afgezet tegenover de scores op stelling 66
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Uit Grafiek V 15 blijkt dat de scores op stelling 66 nagenoeg proportioneel verlopen
met de scores op aparte plaats. Er is dus geen reden om aan te nemen dat het
eschatologisch gehalte van de variabele aparte plaats, door de verschillende
stromingen anders begrepen wordt.
Om te bezien of dit ook het geval is binnen de Bevindelijke stroming zelf, hebben
wij bovenstaande bewerking herhaald, toegespitst op de substromingen. Het
resultaat blijkt uit onderstaande tabel:

Tabel V.37 Scores op stelling 66, gespecificeerd naar substromingen van de Bevindelijke stroming

Tabel V.38 Scores aparte plaats gespecificeerd naar substromingen van de
Bevindelijke stroming
De scores van de waarneming PKN-NHK laten wij buiten beschouwing omdat het
maar 1 waarneming betreft. Merk op dat de verschillen tussen de substromingen niet
significant zijn. Dit wordt veroorzaakt door het relatief geringe aantal waarnemingen. Wat wel opvalt is dat de score op stelling 66 voor HHK en GG aanzienlijk lager
is dan voor CGK. Binnen de CGK (voorzover men zich rekent tot de Bevindelijke
stroming) is derhalve een sterkere toekomstoriëntatie aanwezig dan bij beide andere
stromingen. Voor de score op de variabele aparte plaats geldt precies het omgekeerd:
daar scoren GG en HHK veel hoger dan CGK.
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Dit wordt ook geïllustreerd in onderstaande grafiek:

Grafiek V.16 Onderlinge positionering substromingen binnen de Bevindelijke
stroming
Het eerder gesignaleerde verband over alle stromingen (Grafiek V.15) wordt hier
niet gevonden. Een hogere score op stelling 66 gaat binnen de Bevindelijke stroming
niet gelijk op met een hogere score voor de variabele aparte plaats. Integendeel, het
omgekeerde lijkt het geval. Nu werken wij in dit voorbeeld slechts met drie substromingen en een relatief laag aantal waarnemingen, toch menen wij de conclusie te
mogen trekken dat de CGK een (veel) sterkere toekomstoriëntatie kent met betrekking tot Israël dan de anderesubstromingen binnen de Bevindelijke stroming. Bijgevolg interpreteren GG en HHK het fenomeen aparte plaats Israël grotendeels vanuit de
historische context. Dit zou betekenen dat de in het bovenstaande gevonden tegenstelling tussen de enquête-uitkomsten voor de Bevindelijke stroming met betrekking
tot aparte plaats enerzijds en het spreken van de leidende theologen vanuit de substroming GG anderzijds, is opgelost. De hoge score voor stelling 66 voor de collectiviteit van de Bevindelijke stroming wordt voornamelijk veroorzaakt door de CGK en
is niet representatief te noemen voor de GG.
Als wij onze bevindingen confronteren met hetgeen is vastgesteld naar aanleiding
van het litteratuur onderzoek rond 1980, kunnen wij het volgende opmerken:
 de Midden Orthodoxie is wat betreft de aparte plaats Israël teruggekeerd naar de
situatie die gold voor het optreden van Berkhof. In feite heeft de Sjoa en de vestiging van de staat Israël, een tijdelijk effect gehad via het werk van Berkhof.
De criticus van het eerste uur, Van Ruler, heeft anno 2013 in feite zijn gelijk
gekregen;
 de Neo-Calvinistische stroming heeft haar grote terughoudendheid (soms: resoluut afwijzen) van het fenomeen aparte plaats, ontleend aan Kuyper en beves263









tigd door Bavinck, Berkouwer, Aalders e.a., behouden tot op het huidige moment. Gerekend ten opzicht van1980 zijn er derhalve geen grote wijzigingen
opgetreden;
de Evangelische stromingen huldigen veelal christenzionistische uitgangspunten
en zien voor Israël een aparte plaats weggelegd in het Eschaton. Dit ligt geheel
in lijn met de standpunten rond 1980. Bedacht moet worden dat de minderheid
binnen de Evangelisch-Orthodoxe stroming in de vorm van de Bond van Vrije
Evangelische Gemeenten (n = 14 of wel 35%), anno 1980 qua signatuur een
sterke affiniteit hebben ontwikkeld met de Midden Orthodoxie. De meerderheid
binnen de Evangelisch-Orthodoxe stroming in de vorm van de Baptistengemeenten (n = 40 of wel 65%) is qua ‘evangelisch karakter’ authentieker gebleven (zo men wil: orthodoxer);
het Gereformeerd Protestantisme zoals vertegenwoordigd door de Gereformeerde Bond, heeft sinds de jaren 80 haar Israëlvisie nader uitgewerkt, o.m. in de
vorm van het specificeren van de aparte rol die voor Israël in de voltooiing is
weggelegd. Recentelijk lijken hier tegenkrachten op te komen;
in de Bevindelijke stroming hebben geen fundamentele verandering plaats gevonden sinds 1980. De GG beaamt weliswaar dat voor Israël een aparte plaats is
weggelegd, doch interpreteert dit voornamelijk vanuit een historische optiek.
Dit geldt ook voor de HHK. De andere substroming binnen de Bevindelijke
stroming, nl. vertegenwoordigd door leden van de CGK is al evenmin veranderd.
Daar wordt aparte plaats ook omarmd maar dan vanuit een prospectieve optiek;
binnen de Vrijzinnige stroming hebben zich ons inziens geen veranderingen
voorgedaan;

In onderstaande tabel zijn de standpunten van de diverse stromingen, kort samengevat:

Tabel V.39 Standpunten bij de diverse stromingen rondom het thema aparte plaats
voor Israël
264

V.2.6 Thema’s van algemeen-theologische aard
Wij hebben niet alleen geïnventariseerd hoe de voorgangers denken over de Israëlthema’s; wij hebben ook geïnventariseerd hoe men denkt over een aantal algemeentheologische thema’s. Concreet: orthodoxie, reikwijdte van de verzoening en reikwijdte van de vrije wil. Reden hiervoor is dat de mening over deze thema’s in combinatie met de mening over de Israël-thema’s, nieuwe inzichten kunnen opleveren
met name in de vorm van onderlinge samenhangen. Aan dit onderwerp zullen wij in
Hoofdstuk VI nader aandacht schenken. Voor nu zullen wij de onderscheiden drie
thema’s van algemeen-theologische aard, qua score nader analyseren. De nadruk
valt daarbij op de verschillen tussen de stromingen. Wellicht ten overvloede; bij de
inventarisatie van de mening over thema’s van algemeen-theologische aard, is een
confrontatie met de peilmomenten 1950 en 1980 niet aan de orde.
Orthodoxie
In Hoofdstuk IV hebben wij gebruikmakend van PCA de principaal, of wel: de variabele, orthodoxie gedefinieerd. Onderstaand zijn de resultaten van ANOVA samengevat:

Tabel V.40 ANOVA resultaten voor de variabele orthodoxie op basis van de scores
voor de stellingen 1, 2, 4, 5 en 7 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Aan de ene kant van het spectrum vormen de Bevindelijke stroming en het Gereformeerd Protestantisme, deels één groep. Merk op dat het Gereformeerd Protestantisme hoog scoort met betrekking tot deze variabele; nog niet eerder hebben wij deze
stroming op een tweede plaats direct achter de Bevindelijke stroming gezien. Aan de
andere kant van het spectrum zijn twee aparte groepen waarneembaar, nl. de Vrijzinnige stroming en de Midden Orthodoxie; deze stromingen vinden we vaker in
elkaars directe nabijheid. De overige stromingen vormen een middenveld dat qua
score tot één groep te rekenen is. Bijzonder is dat de Evangelische stromingen zich
in het middenveld bevinden; veel stellingen zijn beantwoord met ‘enigszins mee
eens’. Naar zal blijken heeft de variabele orthodoxie een grote invloed op alle andere
onderscheiden variabelen.
Christelijk universalisme (reikwijdte van de verzoening)
De visie die de respondenten hebben op de reikwijdte van de verzoening, kan een
variabele zijn die van invloed is op een aantal andere variabelen. In het bijzonder de
variabelen schuldvraag Israël en anti-judaïsme zouden diepgaand door christelijk
universalisme beïnvloed kunnen worden.
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De ANOVA levert de volgende indeling in groepen op:

Tabel V.41 ANOVA resultaten voor de variabele christelijk universalisme op basis
van de scores voor de stellingen 12, 13 en 24 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De software onderscheidt vier homogene groepen. Bijzonder is dat de Midden Orthodoxie onbetwist de meeste affiniteit heeft met het thema christelijk universalisme.
Deze scores zijn tot op zekere hoogte een openbaring; de Midden Orthodoxie kent
een reikwijdte van de verzoening die meer is dan ‘enigszins mee eens’. Tot op zekere hoogte geldt dit ook voor de Vrijzinnige stroming. Zoals te verwachten is, denkt
de Bevindelijke stroming hier heel anders over; zij vormt wat dit betreft een groep
die op zichzelf staat (groep A). In orthodoxe kringen wordt het christelijk universalisme aangeduid met de term ‘alverzoening’. Met dit begrip is veelal een negatieve
connotatie verbonden.368 De overige stromingen (van Gereformeerd Protestantisme
tot en met de Confessionele stroming) zijn weliswaar in twee, elkaar deels overlappende groepen te onderscheiden, maar feitelijk bewegen zij rondom de keuze ‘neutraal’.
Bereik van de vrije wil
Het bereik van de vrije wil, is een latente variabele die een zwakke Cronbach’s Alpha heeft (0,621). Dit gegeven moeten wij ons realiseren als we de variabele zoudengaan inzetten bij verdere analyse.

368
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Ouweneel, W.J., Alverzoening, besproken en weerlegd. Vaassen, 1995. Een korte zoektocht via het
internet met betrekking tot het begrip ‘alverzoening’ en ‘ultra dispensationalisme’ illustreert de
sterk negatieve connotatie in orthodox georiënteerde kringen.

De ANOVA heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Tabel V.42 ANOVA resultaten voor de variabele vrije wil op basis van de scores voor
de stellingen 21, 11 en 23b (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De specificatie naar stromingen zoals die uit bovenstaande tabel blijkt, is bijzonder
te noemen. Bevindelijke stroming en Evangelisch-Charismatische stroming bevinden zich vaak bij elkaar in de buurt; in dit geval zien we een hele andere positionering. Bij de Bevindelijke stroming heerst de overtuiging dat ‘God zowel het willen
als het werken bewerkt’(Fil. 2 vers 13). Bij de Evangelisch-Charismatische stroming
is niet zelden het devies dat ‘God een persoonlijke keuze van ons vraagt tot bekering’. De stromingen samengebracht in groep E (Midden Orthodox, EvangelischOrthodox en Vrijzinnige stroming), geven blijk van en redelijk bereik van de vrije
wil. De groepen B en C betreffen in de kern een neutrale positionering.
V.3 CLUSTERING VAN LATENTE VARIABELEN
In Hoofdstuk IV hebben wij een aantal latente variabelen (principalen) samengebracht in een aantal (latente) aggregaatvariabelen. Concreet hebben wij in het vorige
hoofdstuk onderscheiden:


Brede orthodoxie, bestaande uit de latente variabelen orthodoxie, exclusiviteit
Jezus Christus, schuldvraag Israël en profeten;



Klassieke Israëltheologie, deze variabele betreft een samenstel van de latente
variabelen dolend Israël, landbelofte en aparte plaats;



Moderne Israëltheologie, bestaande uit de latente variabelen partners in de
verwachting en onopgeefbaar verbonden;



Joods-christelijk universalisme, deze variabele is een uitbreiding van christelijk
universalisme met de latente variabele Jodendom als weg naar God.
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Onderstaand zullen wij de verschillen tussen de mening van de diverse stromingen
omtrent elk van deze latente aggregaatvariabelen bespreken. Leidraad vormt de
uitkomsten van de ANOVA
Brede orthodoxie
Toepassing van de ANOVA methodiek heeft geleid tot de volgende groepering van
stromingen rondom deze variabele, i.c. thema:

Tabel V.43 ANOVA resultaten voor de variabele brede orthodoxie verdeeld over
stromingen op basis van de scores voor de stellingen 1, 2, 4, 5, 7, 19, 20b, 29, 30,
14, 28, 64b, 15, 16, 41 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Hieruit blijkt dat er ten aanzien van de variabele brede orthodoxie, zes groepen onderscheiden kunnen worden (onderling significant verschillend op het niveau van
5%). De Bevindelijke stroming vormt een aparte groep. De Evangelische stromingen
en het Gereformeerd Protestantisme vormen één groep en verschillen onderling niet
wezenlijk van elkaar. Aan de andere kant van het spectrum staat de Vrijzinnige
stroming. Ook de stroming van de Midden Orthodoxie scoort negatief, echter veel
minder negatief dan de Vrijzinnige stroming. Neo-Calvinisme scoort positief op
brede orthodoxie, net als de Confessionele stroming.
Als referentie tonen wij onderstaand de scores voor de latente variabele orthodoxie
uit het oorspronkelijke model (zie ook hiervoor; Tabel V.40):

Tabel V.44 ANOVA resultaten voor de variabele orthodoxie op basis van de scores
voor de stellingen 1, 2, 4, 5 en 7 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Vergelijking van de tabellen leert dat de waarden iets afwijken, ook de onderlinge
positionering (rangorde) wijkt iets af. De clustering is nauwelijks veranderd.
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In onderstaande grafiek zijn de variabelen orthodoxie en brede orthodoxie, gezamenlijk in beeld gebracht.

Grafiek V.17 Scores voor orthodoxie en brede orthodoxie, verdeeld over stromingen
Wij menen de conclusie te mogen trekken dat de variabele orthodoxie uit het oorspronkelijke model een goede, betrouwbare afbeelding is van het bredere begrip
orthodoxie (door ons aangeduid met de variabele brede orthodoxie) zoals dat vaak in
de dagelijkse praktijk gehanteerd wordt. Het omgekeerde van deze bewering is overigens ook valide.
Klassieke Israëltheologie
De aggregaatvariabele klassieke Israëltheologie is als volgt over de stromingen
verdeeld:

Tabel V.45 ANOVA resultaten voor de variabele klassieke Israëltheologie op basis
van de scores voor de stellingen 17, 25, 26, 36, 37, 43, 57b en 65 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Het wekt geen verbazing dat de klassieke Israëltheologie geen weerklank vindt binnen de Vrijzinnige stroming. Ook de score van de Midden Orthodoxie is behoorlijk
negatief. Merk op dat binnen het Neo-Calvinisme, de Confessionele stroming en het
Gereformeerd Protestantisme ongeveer neutraal geoordeeld wordt ten aanzien van
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de klassieke Israëltheologie. Binnen de Evangelische stromingen en de Bevindelijke
stroming treft men nog grote aanhang voor de klassieke Israëltheologie aan. In deze
kringen zien we veel waardering voor variabelen als aparte plaats, dolend Israël en
landbelofte.369
Moderne Israëltheologie
De ANOVA analyse op de scores voor de aggregaatvariabele moderne Israëltheologie,
heeft het volgende opgeleverd:

Tabel V.46 ANOVA resultaten voor de variabele moderne Israëltheologie op basis
van de scores voor de stellingen 33, 45, 66, 32, 35b en 50b (Likertschaal lopende
van -2 tot +2)
Uit bovenstaande tabel blijkt dat alle stromingen positief scoren met betrekking tot
de moderne Israëltheologie. Absoluut gezien is er een groot verschil tussen de Vrijzinnige stroming en de Evangelisch-Orthodoxe stroming, maar beide staan positief
tegenover de moderne Israëltheologie. Opmerkelijk is dat de Bevindelijke stroming
(gerekend ten opzichte van de Evangelische stromingen), enigszins achterblijft;
sterker nog zij bevindt zich in dit geval dicht in de buurt van de Vrijzinnige stroming
en het Neo-Calvinisme. De reden is dat de Bevindelijke stroming zich nog steeds
sterk verbonden weet met thema’s of wel latente variabelen die verbonden zijn aan
de klassieke Israëltheologie (zie Tabel V.45). Opmerkelijk is ons inziens ook dat de
Midden Orthodoxie minder hoog scoort dan de Evangelisch-Orthodoxe stroming, en
dat terwijl de Midden Orthodoxie toch als initiator van de moderne Israëltheologie
gezien kan worden (m.n. gezien gezien haar affiniteit met de variabele onopgeefbaar
verbonden). Omgekeerd kan men zich ook de vraag stellen: hoe komt het dat de
moderne Israëltheologie zo hoog scoort binnen de Evangelisch-Orthodoxe stroming?
Wellicht voldoet de volgende verklaring: de Evangelische stromingen zitten wat
betreft Israëltheologie altijd bij de eerste drie. Wat betreft de klassieke Israëltheologie wordt de eerste plaats (sinds enkele decennia)) bezet door de Bevindelijke stroming. Dit betekent dat de Evangelische stromingen min of meer automatisch op de
eerste plaats komen bij de moderne Israëltheologie, simpelweg vanwege het feit dat
de Bevindelijke stroming veel meer moeite heeft met elementen uit de moderne
Israëltheologie dan de Evangelische stromingen.
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Volgens ruwe schatting maken Vrijzinnige stroming en de Midden Orthodoxie gezamenlijk 37%
uit van het Nederlandse protestantisme. De Evangelische stromingen en de Bevindelijke stroming
maken gezamenlijk 24% uit van het Nederlandse protestantisme. De overige stromingen staan vrij
neutraal tegenover de klassieke Israël theologie (zie Tabel III.11 voor de genoemde percentages).

Ook de score van het Neo-Calvinisme is bijzonder. Zoals we zagen hebben de opvolgers van Kuyper weinig affiniteit met de klassieke Israëltheologie (nagenoeg
‘neutraal’; zie Tabel V.45) en, naar nu blijkt, al evenmin met de moderne Israëltheologie. De Neo-Calvinistische stroming bevindt zich dicht in de buurt van de Vrijzinnige stroming wat betreft dit thema; ze worden beide gerekend tot één groep.
Het blijkt zo te zijn dat voor alle stromingen geldt dat de waardering voor klassieke
Israëltheologie en moderne Israëltheologie nagenoeg gelijk oplopen ofwel hetzelfde
patroon vertonen. In onderstaande grafiek wordt dit geïllustreerd:

Grafiek V.18 Scores voor moderne Israëltheologie en klassieke Israëltheologie
Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de moderne Israëltheologie voor alle stromingen
een hogere waardering krijgt dan de klassieke Israëltheologie, met uitzondering van
de Bevindelijke stroming.
Joods-christelijk universalisme
De ANOVA resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Tabel V.47 ANOVA resultaten voor de variabele Joods-christelijk universalisme op
basis van de scores voor de stellingen 12, 13, 24, 64, 34b, 43b, 44b en 53b (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
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Verwacht mag worden dat met name de Vrijzinnige stroming positief staat tegenover het universalisme in het algemeen, maar blijkbaar geldt dat ook tegenover
Joods-christelijk universalisme. Ook de Midden Orthodoxie staat positief tegenover
het Joods-christelijk universalisme. Bijzonder is dat het Neo- Calvinisme zich wat
dit betreft nestelt tussen het Gereformeerd Protestantisme en de Evangelische stromingen en dus een veel orthodoxer standpunt inneemt dan veelal het geval gebleken
is bij veel andere thema’s. Naast het christelijk universalisme en Joods-christelijk
universalisme zou men het algemeen universalisme kunnen onderscheiden. In dat
geval is de bijzondere betekenis van Jezus Christus voor de verzoening van de wereld, verdwenen. Het algemeen universalisme wordt ons inziens bepaald door de
stellingen 12, 14b, 24 en 49:
Stelling 12. God is barmhartig en ‘een Behouder van alle mensen’. [Motivering: stelling past
niet alleen in christelijk universalisme, maar ook in algemeen universalisme omdat in algemene,
ongespecificeerde termen over God gesproken wordt en niet verwezen wordt naar Jezus Christus].
Stelling 14. Jezus Christus is de enige, unieke weg tot God: de middelaar tussen God en
mensen; buiten Hem om is geen heil bereikbaar. [NEGATIEF].[Motivering: deze stelling is
de ‘waterscheiding’ tussen christelijk- en algemeen universalisme].
Stelling 24. Alle mensen worden gered; God zorgt dat ze zich tot hem zullen keren. [Motivering: zie de motivering bij stelling 12].
Stelling 49. Joden en moslims zijn Abrahamitische broeders in het geloof. [Motivering: in
de ogen van veel christenen is deze stelling één van de meest extreme vormen van algemeen
universalisme, vanwege het feit dat de God van Israël en Allah van de Islam onverenigbaar
zijn].

Toepassing van PCA levert de volgende waarden op:

Tabel V.48 Eigenwaarden van de onderkende factor met betrekking tot algemeen
universalisme
Bijna 61% van de variantie wordt dus door deze set van variabelen verklaard.
De factorladingen blijken uit onderstaand overzicht:

Tabel V.49 Lading van elk der stellingen op factor F1 met betrekking tot algemeen
universalisme
De waarde van Cornbach’s Alpha bedraagt 0,766.
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De ANOVA levert de volgende resultaten op:

Tabel V.50 ANOVA resultaten voor de variabele algemeen universalisme op basis
van de scores voor de stellingen 12, 24, 14b en 49 (Likertschaal lopende van -2 tot
+2).
In de onderstaande grafiek hebben wij de scores voor de drie onderscheiden vormen
van universalisme samengebracht:

Grafiek V.19 Gemiddelde scores met betrekking tot de stellingen betreffende christelijk universalisme, Joods-christelijk universalisme en algemeen universalisme
(Likertschaal lopende van -2 tot +2).
Als we de scores voor christelijk universalisme en Joods-christelijk universalisme
met elkaar vergelijken, valt op dat de scores voor alle stromingen nagenoeg gelijk
zijn, zij het dat het Joods-christelijk universalisme bijna steeds iets lager scoort.
Uitzonderingen op de regel zijn de Midden Orthodoxie: daar geldt een gelijke waardering voor beide vormen van universalisme en de Vrijzinnige stroming die een
hogere score voor Joods-christelijk universalisme heeft dan voor christelijk universalisme. Ter herinnering: het verschil tussen christelijk universalisme en Joodschristelijk universalisme bestaat uitsluitend hierin dat in de laatst genoemde variabele expliciet de aparte heilsweg voor de Joden gespecificeerd is.
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Volkomen in de lijn der verwachting wordt algemeen universalisme lager gewaardeerd dan christelijk universalisme en Joods-christelijk universalisme. De Vrijzinnige stroming lijkt echter algemeen universalisme gelijk te waarderen als christelijk
universalisme.
V.4 SAMENVATTING
In dit hoofdstuk hebben wij de verschillen tussen de scores die de diverse stromingen verbinden aan de door ons onderscheiden thema’s (latente variabelen) geanalyseerd. Met behulp van ANOVA is bepaald of de verschillen significant zijn. Op basis
van het bestaan dan wel het ontbreken van significante verschillen, worden de 8
stromingen in homogene groepen geplaatst. Maximaal zullen 8 groepen gevormd
worden, minimaal één groep. Praktisch gesproken hebben de (verschillen tussen de)
gemiddelde scores voor de variabelen veelal tot minimaal 2 en maximaal 6 homogene groepen geleid.
Naast aandacht voor de verschillen tussen de scores van stromingen op elk thema,
hebben wij aandacht geschonken aan de recente litteratuur rondom deze thema’s.
Recent dient in dit kader begrepen te worden als: litteratuur van de laatste twee à
drie decennia. De enquêteresultaten (en de analyse daarvan) kunnen op deze wijze
optimaal in het tijdsbeeld geplaatst worden dat uit de recente litteratuur naar voren
komt. Tegelijkertijd geeft het litteratuurbeeld de mogelijkheid om het perspectief dat
in Hoofdstuk II in aanvang geschetst is (betrekking hebbend op de peilmomenten
1950 en 1980) te completeren met het peilmoment 2013. Dit laatste peilmoment is
daarmee rijker dan de eerste twee momenten; we beschikken immers over zowel
litteratuuranalyse als enquêtedata.
Conform het in Hoofdstuk II gehanteerde model geven wij eerst de samenvatting
met als invalshoek ‘het thema’. Voor elk thema worden de ontwikkelingen in elk
van de onderscheiden stromingen behandeld. Daarna zal als invalshoek ‘de stroming’ gekozen worden. Deze tweede invalshoek is in feite een andere manier van
representeren van de informatie die al bij de eerste invalshoek aan de orde is geweest en kan om die reden beperkt blijven.
Ontwikkelingen gespecificeerd naar thema
De ontwikkelingen zijn bepaald door vergelijking van de stand van zaken met betrekking tot de 15 thema’s die op twee tijdstippen i.c. peilmomenten gespecificeerd
zijn. Bronnen zijn de litteratuur rondom de peilmomenten 1980 en 2013 en de enquêteresultaten anno 2013.
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Volledigheidshalve geven wij nogmaals de opbouw naar vijf hoofdthema’s en de
daar onder ressorterende 15 ‘a priori’ thema’s weer:370

Tabel V.51 Onderkende thema’s
De ontwikkelingen sinds de 80er jaren van de vorige eeuw laten zich, gerubriceerd
naar thema ‘s, als volgt samenvatten.
Getuigenis
Binnen de Midden Orthodoxie en de Confessionele stroming is nauwelijks enige
verandering te bespeuren: onverkort staat men de open dialoog voor en neemt men
nadrukkelijk afstand van de getuigende dialoog. Het lijkt er overigens op dat de
intensiteit van de voorgestane dialoog de afgelopen decennia is afgenomen. Ook
voor de Neo-Calvinistische stroming is er rondom het hoofdthema Getuigenis geen
wezenlijke verandering te bespeuren. Iets anders is het gesteld met het Gereformeerd
Protestantisme; zeker in kringen van de Gereformeerde Bond binnen de NHK/PKN
zijn de lijnen doorgetrokken die in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw geïnitieerd
zijn. Wat betreft de Bevindelijke stroming, voorshands beperkt tot de GG, heeft zich
weliswaar geen principiële verandering voorgedaan, maar wel een grote verandering
wat betreft de praktische uitwerking. De GG hebben ook in de jaren 80 een vorm van
zending voorgestaan, doch niet of nauwelijks gepraktiseerd. In de 90er jaren van de
vorige eeuw is de ‘Evangelieverkondiging’ onder het Joodse volk actief en met
voortvarendheid tot uitvoering gebracht. Ten aanzien van de CGK geldt dat men
enigszins is opgeschoven van een getuigende dialoog naar een houding waarin men
‘het gesprek’ zoekt. De Evangelisch-Orthodoxe stroming staat onveranderd een
getuigende dialoog voor, uitgezonderd de VEG die zijn aangesloten bij de Bond van
370

De toevoeging ‘a priori’ kan weg gelaten worden aangezien na de enquête en de statistische analyse van de resultaten daarvan, intussen duidelijk is geworden dat de thema’s uit de litteratuur corresponderen met de enquêteuitkomsten.
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VEG.

Ook de Evangelisch-Charismatische stroming staat een getuigende dialoog
voor. Binnen deze stroming krijgt de praktische hulpverlening aan Joden in m.n.
voormalig communistische landen, veel aandacht. Ook bij de Vrijzinnige stroming
zijn er niet of nauwelijks veranderingen te bespeuren. Men staat open voor dialoog
maar toont daarbij geen bijzondere belangstelling voor Israël als religieuze entiteit.
Opmerkelijk is dat alle stromingen expliciet afstand nemen van de stelling dat Israël
een non-issue zou zijn.

Verbonden
In het kader van het thema onopgeefbaar verbonden is binnen de Midden Orthodoxie (en wellicht in mindere mate binnen de Confessionele stroming) een belangrijke koerswijziging opgetreden. In toenemende mate is de aandacht uitgegaan naar
de politieke- en maatschappelijke kant van het Israëlvraagstuk (m.n. geconcentreerd
op de staat Israël) in het Midden-Oosten. De theologische duiding van het begrip
onopgeefbaar verbonden zoals dat in de kerkorde is neergelegd, is verbreed tot een
meer politiek georiënteerd begrip als meervoudig verbonden. Hetzelfde kan gesteld
worden ten aanzien van de Neo-Calvinistische stroming en de EvangelischOrthodoxe stroming (voor zover het de VEG verbonden aan de Bond betreft). Voor
zover de Neo-Calvinistische stroming zich manifesteert binnen de GKV geldt dat ook
in de afgelopen decennia de eerder getoonde afstandelijkheid gehandhaafd is. Voor
de overige stromingen zijn er geen wezenlijke veranderingen opgetreden, anders dan
bij de GG. Binnen dit kerkgenootschap is de verbondenheid met Israël sterk benadrukt. Was Kersten anno 1947 nog van mening dat van enige vorm van verbondenheid geen sprake was, tegenwoordig is het adagium ‘trouw aan Israël’.
Ten aanzien van partners in de verwachting geldt dat dit thema nagenoeg bij alle
stromingen van de agenda verdwenen is; alleen bij de Evangelische stromingen en
de Midden Orthodoxie vindt men nog enige affiniteit met het thema. Overigens zal
de verwachting binnen evangelische kringen niet zelden een eschatologisch karakter
hebben, terwijl in kringen van de Midden Orthodoxie de nadruk lijkt te liggen op
deelthema’s als wereldvrede en gerechtigheid.
Over het thema Jodendom als weg naar God denkt de Midden Orthodoxie anno 2013
positief; dit is een voortzetting van een eerder ingezette lijn. Men zou zelfs de stelling kunnen verdedigen dat de Midden Orthodoxie de stap gemaakt heeft naar het
accepteren van de Twee-Wegenleer. Binnen de andere stromingen is nagenoeg geen
verandering van visie te bespeuren.
Schuldvragen
De vraag rondom de mogelijke schuld van Israël is bij de meeste stromingen verdwenen. Binnen orthodox georiënteerde stromingen zoals de Bevindelijke stroming
en de Evangelische stromingen speelt de schuldvraag echter nog steeds. Min of meer
hetzelfde geldt voor het thema dolend Israël; dit thema leeft vrij sterk binnen de
Bevindelijke stroming. Het thema exclusiviteit Jezus Christus is binnen de Midden
Orthodoxie minder belangrijk geworden. Zij voegt zich in dit opzicht in de rijen van
de Vrijzinnige stroming. De overige stromingen lijken hun standpunten te handhaven. Anti-judaïsme wordt anno 2013 door nagenoeg alle stromingen verworpen;
alleen binnen de Bevindelijke stroming is nog enig anti-judaïsme te onderkennen.
Bij de Midden Orthodoxie en de Vrijzinnige stroming is er een sterke afkeer van
anti-judaïsme. Het lijkt er op dat deze afkeer gerekend ten opzichte van de situatie in
1980 sterker is geworden.
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Politieke en maatschappelijke thema’s
Wat betreft het thema landbelofte hebben zich grote veranderingen voltrokken. De
Midden Orthodoxie verstaat het thema in geestelijke zin. Daarnaast is er juist een
toenemende aandacht voor de ‘concrete kant’ van de zaak in termen van volkenrechtelijke aspecten en humaniteit. Wellicht dat de Confessionele stroming een enigszins
neutralere positie inneemt en bijgevolg minder van standpunt veranderd is. De NeoCalvinistische stroming gedraagt zich grotendeels conform de Midden Orthodoxie;
dit is een groot verschil met de jaren 80 toen de landbelofte nog als valide bestempeld werd. De visie van het Neo-Calvinisme binnen de GKV is niet veranderd; het
thema wordt nauwelijks als relevant gezien. De steun voor een letterlijk interpretatie
van de landbelofte is binnen het Gereformeerd Protestantisme onverminderd groot.
Binnen de Bevindelijke stroming is de steun anno 2013 nog groter dan binnen het
Gereformeerd Protestantisme. Dit is een grote verandering gerekend naar de situatie
van rond 1980. Te dien tijde was men binnen de Bevindelijke stroming (zeker binnen de GG) nog van mening dat de landbelofte alleen historische betekenis had. Ook
binnen de Evangelische stromingen staat men veelal voluit achter een letterlijke
interpretatie van de landbelofte; dit houdt nauwelijks een verandering in ten opzichte
van de situatie van rond 1980. Ook de Vrijzinnige stroming is niet van visie veranderd; de landbelofte wordt binnen die stroming als politiek-historisch van aard gekarakteriseerd.
Wat betreft de (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël kan gesteld
worden dat naarmate de letterlijke interpretatie van de landbelofte sterker ondersteund wordt, een minder kritische houding tegenover zionisme en de staat Israël
wordt aangenomen. Volledig analoog aan hetgeen hier boven gesteld is ten aanzien
van de ontwikkelingen rondom de landbelofte, kan gesteld worden dat Midden Orthodoxie en Neo-Calvinisme, en tot op zekere hoogte ook de Confessionele stroming, een aanzienlijk kritischer opstelling tegenover de staat Israël hebben gekozen.
De minste kritiek op zionisme en de staat Israël wordt gevonden binnen het Gereformeerd Protestantisme, de Bevindelijke stroming en de Evangelische stromingen.
Dit houdt in dat er sinds 1980 weinig verandering is opgestreden. Er zijn wel twee
kanttekeningen hierbij te maken. De GG zijn gerekend ten opzichte van 1980 als een
grotere sympathisant van de staat Israël te rekenen dan daarvoor. Dit is ongetwijfeld
een gevolg van de geïntensiveerde aandacht binnen die kringen voor het Joodse
volk. Verder moet bedacht worden dat de VEG binnen de Evangelisch-Orthodoxe
stroming, nauwe aansluiting gezocht heeft bij het standpunt van de Midden Orthodoxie. De Vrijzinnige stroming ziet het zionisme als een louter politieke stroming en
beoordeelt de staat Israël op uitsluitend volkenrechtelijke gronden. Dit betekent een
bestendiging van de visie.
Wat betreft vooroordelen als basis voor antisemitisme kan gesteld worden dat alle
stromingen afstand nemen van antisemitisme, zij het dat de mate waarin men afstand
neemt verschillend is. In het algemeen geldt dat naarmate men orthodoxer gepositioneerd is, de mate waarin men afstand neemt van vooroordelen geringer is. Dit
betekent dat de Evangelische stromingen en de Bevindelijke stroming gevoeliger
zijn voor vooroordelen dan andere stromingen. Dit houdt o.i. geen verandering in ten
opzichte van de situatie rond 1980.
Eschaton
In de Midden Orthodoxie is men van mening dat de woorden van de profeten geen
betekenis hebben voor de actualiteit van Israël. Dit kan gezien worden als een grote
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verandering ten opzichte van de jaren 80 toen Berkhof nog blijk gaf van chiliastische
denkbeelden. Deze ontwikkeling was naar ons gevoelen al eerder ingezet binnen de
Neo-Calvinistische stroming; daar is de koerscorrectie gerekend ten opzichte van
1980 dus geringer. Overigens: binnen de Confessionele stroming lijkt men dichter
bij de gedachten van Berkhof uit de jaren 80 te staan dan de Midden Orthodoxie;
ook daar is dus een meer bescheiden ontwikkeling. Binnen de Vrijzinnige stroming
is geen verandering van standpunten te bespeuren; daar is men onveranderd van
mening dat de woorden van de profeten historisch en contextueel van aard zijn. Alle
andere stromingen zijn van mening dat de woorden van de profeten een prospectieve
betekenis hebben, tenminste deels betrekking hebbend op Israël: sommige stromingen betrekken dit zelfs op de staat Israël en niet alleen op de religieuze entiteit. Dit
betekent dat er nauwelijks sprake is van verandering in de standpunten. Alleen binnen de Bevindelijke stroming en dan nog met name zoals die zich manifesteert binnen de GG, is men in de afgelopen 30 jaar van mening veranderd. Was men in 1980
nog van mening dat de woorden van de profeten historisch en contextueel van aard
waren; anno 2013 is men van mening dat deze woorden de toekomst betreffen, zij
het niet exclusief betrekking hebbend op Israël.
Min of meer conform aan de betekenis die wordt toegeschreven aan de woorden van
de profeten, heeft zich de visie op de mogelijk aparte plaats voor Israël in Gods
toekomstig heilshandelen ontwikkeld. Eigenlijk is er alleen binnen het Gereformeerd
Protestantisme en binnen de Evangelische stromingen een visie op een aparte plaats
van/voor Israël in de voleinding van deze wereld. Ook de Bevindelijke stroming is
huiverig voor een dergelijke lezing van de Schriften. De meeste stromingen zijn ten
opzichte van 1980 niet van mening veranderd. Alleen de Midden Orthodoxie heeft
een grote verandering doorgemaakt. Sprak Berkhof nog in de jaren tachtig over ‘het
herstelde Israël als middelpunt van de wereld’; anno 2013 is deze visie geheel binnen die kringen verdwenen.
Ontwikkelingen gespecificeerd naar stroming
Indien wij een samenvatting trachten geven van de belangrijkste conclusies uit dit
hoofdstuk, gespecificeerd naar stroming, denken wij aan het volgende.
Vrijzinnige stroming
In de afgelopen 30 jaar is de Vrijzinnige stroming wat betreft haar Israël visie, niet
of nauwelijks veranderd. Op geen van de 15 thema’s hebben wij een wezenlijke
verandering van visie kunnen identificeren. Wat betreft onderlinge positionering
bevindt zij zich voor de meeste thema’s in de buurt van de Midden Orthodoxie.
Neo-Calvinisme
De Neo-Calvinistische stroming is na 1980 op de volgende punten qua meningsvorming veranderd:371 er is anno 2013 sprake van een matige ondersteuning voor
open dialoog; gerekend ten opzichte van 1980 lijkt veel van het elan verdwenen:372

371
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De Neo-Calvinistische stroming bestaat anno 2013 uit voorgangers die hoofdzakelijk afkomstig
zijn uit kringen van de GKV (41%), voorgangers van de PKN komende vanuit de GKN (41%) en een
klein gedeelte uit voorgangers die verbonden zijn aan de NGK (10%). Uit de enquête blijkt verder
dat ex-GKN voorgangers zich karakteriseren als behorende tot: de Confessionele stroming (17%),
de Midden Orthodoxie (41%), het Neo-Calvinisme (11%) en de Vrijzinnige stroming (21%). Hun
mening komt aan de orde bij de desbetreffende stromingen.




de gevoelde verbondenheid met Israël als religieuze entiteit heeft een lagere
intensiteit gekregen;
met betrekking tot het hoofdthema politieke en maatschappelijke thema’s is de
ondersteuning voor de landbelofte tot een minimum gedaald.

Midden Orthodoxie
De stroming van de Midden Orthodoxie heeft sinds de jaren 80 grote veranderingen
doorgemaakt. Met name met betrekking tot de volgende thema’s:
 in plaats van een ‘gezamenlijke heilsbestemming’ (als sterke vorm van ‘onopgeefbaar verbonden’), is het begrip ‘meervoudig verbonden’ geïntroduceerd. De
Palestijnse christenen zijn expliciet partner in de ‘verbondenheid’ geworden;
 er is brede erkenning gekomen van Jodendom als een eigen, aparte weg naar
God;
 de exclusiviteit van Jezus Christus is een zwak element in de belijdenis;
 de landbelofte is ‘vergeestelijkt’; in 1980 werd nog gesproken in concrete termen over de landbelofte als ‘Bijbels authentiek’;
 de kritische instelling ten aanzien van zionisme en de staat Israël is anno 2013
verder aangescherpt;
 in de eschatologie speelt Israël geen rol van betekenis meer.
Confessionele stroming
De Confessionele stroming vertegenwoordigt een substantieel deel van het protestantisme (ca. 12% van het protestantisme in Nederland; grotendeels manifest in het
gedeelte van de PKN dat stamt uit de vroegere Nederlandse Hervormde Kerk). De
beweging komt weinig in het nieuws; veel minder dan haar (historische) tegenpool:
de Gereformeerde Bond. De Confessionele stroming volgt de ontwikkelingen binnen
de Midden Orthodoxie, op enige afstand en met enige vertraging.
Gereformeerd Protestantisme
Het Gereformeerd Protestantisme manifesteert zich voor ca. 55% binnen de PKN
(betreft in feite de Gereformeerde Bond), 21% binnen de GKV en 14% binnen de
CGK. Wij geven deze onderverdeling naar kerkgenootschappen, omdat wij denken
dat de ontwikkelingen onderling verschillen. Binnen de GKV en de CGK zijn er ons
inziens nauwelijks veranderingen te bespeuren. Dat is geheel anders met de grootste
substroming binnen het Gereformeerd Protestantisme, namelijk de Gereformeerde
Bond binnen de NHK, tegenwoordig: binnen de PKN. Maar ook voor de Gereformeerde Bond is het moeilijk een vergelijking te maken, immers in 2004 heeft een
groot gedeelte van haar aanhang zich verzelfstandigd binnen de HHK en staat sindsdien veelal als ‘bevindelijk’ te boek. De overblijvenden binnen de Gereformeerde
Bond zijn eerder te karakteriseren als reformatorisch-gereformeerd dan als bevindelijk. Hun invloed is relatief gestegen na de overstap van de ‘bevindelijken’ naar de
HHK. Dit is wellicht mede de verklaring dat er de laatste jaren een trend is waarbij de
geprononceerde, klassieke Israëltheologie binnen de Gereformeerde Bond onder
druk staat. Met betrekking tot de volgende thema’s zijn er in de afgelopen 30 jaar
veranderingen binnen het Gereformeerd Protestantisme opgetreden:
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Dit kan samenhangen met het feit dat de Neo-Calvinistische stroming qua samenstelling veranderd
is. Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk dat de meer orthodoxe substromingen (met name GKV) een
groter aandeel gekregen hebben.
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landbelofte en houding tegenover zionisme en de staat Israël zijn enigszins
onder druk gekomen;
onopgeefbaar verbonden is een begrip geworden dat intern kritiek ontmoet;
een mogelijke aparte plaats van Israël in het Eschaton (het eschatologisch denken dat met name door Van der Graaf in de jaren 80 werd voorgestaan), is sterk
verzwakt.

Evangelisch-Charismatische stroming
De Evangelisch-Charismatische stroming is qua Israëlvisie niet veranderd. Haar
theologie kan gekarakteriseerd worden als trouw aan Israël met nadrukkelijke christenzionistische trekken.
Evangelisch-Orthodoxe stroming
De Evangelisch-Orthodoxe stroming loopt voor het grootste gedeelte parallel met de
Evangelisch-Charismatische stroming, namelijk voor zover het de Baptistengemeenten en de zogenaamde ABC gemeenten betreft. Hier wordt voortgebouwd op een
gedachtengoed dat al decennia oud is en gekarakteriseerd kan worden als klassieke
Israëltheologie. Hier hebben zich dus weinig veranderingen voorgedaan. Anders is
het gesteld met de Vrije Evangelische Gemeenten. Een deel van deze gemeenten
heeft zich verenigd in de Bond van VEG. Deze Bond heeft zich sinds 1980 in toenemende mate geïdentificeerd met de PKN-hoofdstroom of wel de Midden Orthodoxie.
De effecten hiervan hebben zich al deels vertaald in de visie anno 1980. In de afgelopen 30 jaar is de lijn doorgetrokken met als belangrijkste verschuiving: de sterk
verminderde steun voor de landbelofte. De visie van de Midden Orthodoxie binnen
de PKN die maatgevend is voor de genoemde Vrije Evangelische Gemeenten, is ver
verwijderd van de christenzionistische uitgangspunten van deze gemeenten uit de
jaren voor 1980.
Bevindelijke stroming
De Bevindelijke stroming kent drie substromingen: binnen de CGK, binnen de HHK
en binnen de GG. De beide als eerste genoemde substromingen hebben ons inziens
geen fundamentele koerswijzigingen te zien gegeven in de afgelopen decennia. Dat
geldt niet voor de GG; in dat geval is de Israëlvisie en –koers fundamenteel van karakter veranderd op de volgende punten:
 anno 1980 werd wellicht ‘in principe’ voor Jodenzending gekozen maar feitelijk
niet ter hand genomen; anno 2013 is er een actieve oriëntatie op Evangelieverkondiging onder Israël;
 ongeveer 30 jaar geleden was ‘verbondenheid’ een amorf begrip; anno 2013
staat ‘Trouw aan Israël’ hoog in het vaandel;
 enkele decennia terug werd de landbelofte gekarakteriseerd als ‘alleen van historische betekenis’; anno 2013 wordt de landbelofte als Bijbels authentiek en relevant voor het ‘hier-en-nu’ beschouwd;
 er is een positieve instelling tegenover zionisme en de staat Israël; in de jaren 80
was dit standpunt ons inziens minder geprononceerd;
 het thema profeten lijkt niet alleen verbonden te worden met een historische
context, maar ook voorzichtig met de toekomst (van Israël).
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Hoofdstuk VI
Ontwikkeling en validatie van een Pad Analyse
model
VI.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk zullen wij ons richten op het specificeren en meten van samenhangen tussen de (latente) variabelen zoals deze in Hoofdstuk IV geïdentificeerd zijn
(en onderwerp waren van nadere analyse in het vorige hoofdstuk). Het meten van de
samenhangen geschiedt met behulp van multipele regressieanalyse (officieel: Meervoudige Lineaire Regressie Analyse). Het gebruik van multipele regressieanalyse
om de samenhang in ketens van variabelen te kunnen meten, is ook bekend geworden als Path Analysis. Van recente datum is de methodiek van Structural Equation
Modeling (SEM). Bij de toepassing van deze methodiek worden de Path Analysis en
de PCA verenigd. Het vraagstuk rondom het identificeren van latente variabelen
(principalen) en het vraagstuk met betrekking tot het meten van verbanden tussen
geïdentificeerde principalen, worden dan simultaan tot een oplossing gebracht. Wij
zullen dan ook de uitkomsten van Hoofdstuk IV in termen van principalen (latente
variabelen) en de stellingen waarop zij rusten, tot uitgangspunt nemen bij toepassing
van de SEM methodiek. Het is denkbaar dat de SEM methodiek de gewichten van de
stellingen (de zogenaamde factorladingen) aanpast als daarmee de kwaliteit van de
totaaloplossing gediend wordt.Alvorens wij overgaan tot het feitelijk toepassen van
de SEM methodiek op het door ons vergaarde datamateriaal, zullen wij eerst aandacht
schenken aan het formuleren van mogelijke, logische vormen van samenhang, gestoeld op theologische inzichten die uit de vorige hoofdstukken zijn voortgekomen.
Het geheel van deze samenhangen duiden wij aan als het conceptuele model.
Het specificeren van relaties tussen de in het vorige hoofdstuk geïdentificeerde latente variabelen is geen statistische activiteit; het is in de eerste plaats een theoretisch-theologische activiteit. We willen immers de samenhangen specificeren op
grond van hetgeen volgens theologische inzichten verwacht mag worden. De verbanden in het conceptuele model hebben dus het karakter van hypothesen. De statistische analyse (gebruikmakend van de door ons verzamelde data via de enquête)
stelt ons in staat om de gepostuleerde verbanden te accepteren, dan wel te verwerpen.
Samengevat: wij zullen in dit hoofdstuk een conceptueel model specificeren. Dit
model specificeert samenhangen tussen de variabelen uit het vorige hoofdstuk. Vervolgens zullen wij trachten dit model te valideren aan de hand van het beschikbare
datamateriaal. Tegelijkertijd worden de latente variabelen die in feite de bouwstenen
van dit model vormen, mogelijkerwijs nog (licht) bijgesteld of aangepast, gerekend
ten opzichte van de status die zij al verkregen hadden in het vorige hoofdstuk.
Wij brengen in herinnering dat wij als probleemstelling gekozen hebben:
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Wat is de plaats van Israël, als religieuze entiteit en (in mindere mate) Israël als
staatkundige entiteit, in het protestantse denken en spreken na de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder aan het begin van de 21e eeuw, en hoe kan dit denken en
spreken teruggevoerd worden op theologische uitgangspunten?
In dit hoofdstuk richten wij ons met name op het laatste gedeelte van onze probleemstelling, nl. : hoe kan dit denken en spreken teruggevoerd worden op theologische uitgangspunten?
Deze formulering verraadt een zekere mate van veronderstelde causaliteit; zekerheidshalve spreken wij echter liever over samenhang dan over causaliteit. Het is
onze ambitie om het denken over Israël, zoals wij dat als resultaat van het empirisch
onderzoek in kaart gebracht hebben, zo veel mogelijk te verklaren vanuit onderliggende determinanten, met name theologische visies en wellicht ook algemene theologische karakteristieken van de respondenten.
Concreet komt dit neer op het specificeren van een relatieschema waarin de relaties
(verbanden) tussen de geïdentificeerde variabelen (principalen) voorshands hypothetisch van aard zijn. Dit relatieschema steunt weliswaar op theologische inzichten,
maar de empirische bevestiging of empirische falsificatie heeft nog niet plaats gevonden. Om te komen tot de empirische test van de gepostuleerde verbanden, worden de statistische methodieken ingezet.
Dit hoofdstuk bestaat derhalve uit twee delen. Het eerste gedeelte gaat over het specificeren van een conceptueel, toetsbaar model dat gebouwd is op grond van theologische inzichten, gebruikmakend van de door ons geïdentificeerde (gemeten en/of
latente) variabelen. Het tweede gedeelte betreft de vraag of wij de gepostuleerde
verbanden door middel van statische methodieken empirisch kunnen bevestigen of
falsificeren. Zoals eerder gesteld zullen wij hierbij gebruik maken van Structural
Equation Modeling (SEM). De statistische software die wij gebruiken staat bekend
als SMART-PLS. PLS slaat op Partial Least Squares en is een verwijzing naar de multipele regressieanalyse. ‘SMART’ slaat zeer waarschijnlijk op het feit dat de software
op een gebruiksvriendelijke manier kan worden ingezet (details volgen later in dit
hoofdstuk). Deze software kent wereldwijd een grote groep gebruikers in de academische wereld; het zoekwoord ‘smartpls’ levert op het internet veel zoeksresultaten
op. Veelal zal het socio-psychologisch of socio-economisch onderzoek betreffen dat
qua karakter sterk verwant is met het onderzoek dat wij ter hand genomen hebben.
De software zelf wordt uitgegeven door de Universiteit van Hamburg.373
VI.2 RELATIESCHEMA’S EN HET PAD ANALYSE MODEL
Om de gedachten van de lezer nader te bepalen, zullen wij eerst een eenvoudig
voorbeeld geven van een relatieschema en de manier waarop dat geanalyseerd en
gevalideerd kan worden door middel van elementaire vormen van Path Analysis
(hierna te noemen: Pad Analyse).

373

282

Zie www.smartpls.de

Pad Analyse bestaat hieruit dat de onderzoeker een aantal variabelen in een hypothetisch relatieschema plaatst, gebaseerd op de inzichten van de onderzoeker (die op
hun beurt weer gebaseerd zijn op observatie en op hetgeen in de litteratuur aan ‘theorie’ te vinden is over het vraagstuk). De kwaliteit (lees: betrouwbaarheid) van de
hypothetische verbanden wordt vervolgens getest met gebruikmaking van multipele
regressieanalyse. Een eenvoudig voorbeeld kan deze werkwijze illustreren.
Stel dat de onderzoeker geïnteresseerd is in de factoren (i.c. variabelen) die het plezier in het werk verklaren.374 In dat kader zijn data verzameld over de leeftijd van
werknemers, de mate van autonomie die men geniet en het loon dat men verdient.
Op grond van litteratuuronderzoek en inzicht van de onderzoeker, worden verbanden
tussen de variabelen gepostuleerd. Door middel van multipele regressieanalyse worden de gepostuleerde verbanden vervolgens geschat, gebruikmakend van beschikbaar data materiaal. Dit levert het volgende beeld op:

Figuur VI.1 Relatieschema Pad Analyse model; voorbeeld ontleend aan Bryman
(1990)
De regressiecoëfficiënten (de zogenaamde bèta’s, ook wel padcoëfficiënten genoemd) staan in de rechthoeken, in de pijlen vermeld. De dikte van de pijlen is een
uitdrukking van de intensiteit van het verband; een negatief verband is door een rode
pijl weergegeven. Hieruit valt af te leiden dat het directe effect van de variabele
leeftijd op de variabele plezier in het werk, -0,08 bedraagt, ofwel: vrijwel verwaarloosbaar. Immers, indien de score op de variabele leeftijd met bijvoorbeeld 10 jaar
toeneemt (aangenomen dat deze variabele in ‘jaren’ gemeten wordt), zal het directe
effect daarvan op de variabele plezier in het werk, slechts met 10 x 0,08 = 0,8 eenheden (bijvoorbeeld gemeten in aantallen gelukkige arbeidsjaren) afnemen. Men zou
kortweg kunnen stellen: 10 jaar langer werken zal er toe leiden dat 9,2 jaren hiervan
als bevredigend of gelukkig worden ervaren).
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Dit voorbeeld is ontleend aan: Bryman, A., Cramer, D., Quantitative data analysis for social
scientists. Exeter, 1990.
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Het indirecte effect van leeftijd op plezier in het werk, levert een heel ander beeld
op. Dit indirecte effect is de som van:
- het effect via autonomie:
0,58 x 0,28 = 0,16
- het effect via loon:
0,47 x 0,57 = 0,26
- het effect via loon en autonomie:
0,47 x 0,22 x 0,28 = 0,03
----Totaal van de indirecte effecten:
0,45
Ergo is het totale, cumulatieve effect van leeftijd op plezier in het werk is derhalve:
0,45 – 0,08 = 0,37.
Elke afhankelijkheid wordt gekenmerkt door richting (teken) en intensiteit. Richting
in de zin van: positief (bewegen de variabelen in dezelfde richting) of negatief (bewegen de variabelen in tegenovergestelde richting). Naast richting is er ook sprake
van intensiteit. De intensiteit kan bewegen tussen waarden van 0 en 1. De regressiecoëfficiënt bèta kan dus waarden aannemen tussen -1 en +1.
Indien wij derhalve spreken van samenhang, is het goed ons te realiseren dat we in
feite spreken over perfecte positieve samenhang of perfecte negatieve samenhang
(resp. +1 en -1) en alle mogelijkheden die daartussen liggen.
Zoals eerder gesteld: allereerst worden een aantal hypothetische verbanden geformuleerd (samengebracht in een relatieschema). Elk apart verband (i.c. relatie) is gestoeld op theoretische (i.c. theologische) uitgangspunten. Aansluitende statistische
analyse moet richting en intensiteit (en betrouwbaarheid) van elk verband aan het
licht brengen. Deze uitkomsten zullen er toe leiden dat ten aanzien van elk verband
wordt bepaald of dit geaccepteerd wordt of verworpen moet worden.
Merk op dat bij toepassing van Pad Analyse, geen zekerheid bestaat rondom de
vraag of met alle mogelijk relevante variabelen rekening gehouden is. De volgorde
waarin de variabelen geplaatst worden, is een uitdrukking van de door de onderzoeker veronderstelde oorzaak-gevolg verbanden. Bedenk daarbij dat de methodiek van
Pad Analyse de veronderstelde oorzakelijkheid van de verbanden niet toetst; alleen
richting en intensiteit van de verbanden worden getoetst.
Het relatieschema dat de onderzoeker specificeert, moet evenwel in lijn liggen met
gangbare theoretische inzichten, ook wat betreft de meest waarschijnlijke oorzakelijkheid tussen de variabelen.
De regressiecoëfficiënten (de zogenaamde bèta’s, aangegeven door het symbool ß)
worden geschat met behulp van multipele regressieanalyse. Om deze coëfficiënten te
kunnen schatten, zijn in geval van het bovenstaande voorbeeld, de volgende vergelijkingen geschat:
plezier i/h werk = ß1 x leeftijd + ß2 x autonomie + ß3 x loon
autonomie = ß4 x leeftijd + ß5 x loon
loon = ß6 x leeftijd
Om de diverse bèta’s te kunnen schatten dient men over voldoende data te beschikken. De omvang en de betrouwbaarheid van het databestand heeft een directe weer284

slag op de betrouwbaarheid van de berekende regressiecoëfficiënten. Aan elke regressiecoëfficiënt is een zogenoemde standaardfout verbonden. Als regel geldt dat
wanneer de regressiecoëfficiënt tenminste tweemaal zo groot is als de bijbehorende
standaardfout, er sprake is van een statistisch significant verband. Deze regel zullen
wij als norm aanhouden in het navolgende bij het al dan niet accepteren van gevonden verbanden.
Ter verdere karakterisering van een regressievergelijking, wordt de maatstaf R²
berekend. Deze maatstaf geeft aan welk gedeelte van de spreiding van de afhankelijke variabele verklaard wordt door de spreiding in de onafhankelijke variabele(n). In
feite is R² een maat die aangeeft in hoeverre een gespecificeerde relatie door het
beschikbare datamateriaal ondersteund wordt. Daarmee is het ook een maat voor de
voorspellingskracht van de relatie. Verschillen tussen de werkelijke waarden van de
(afhankelijke) variabele en de voorspelde waarden volgens de regressievergelijking,
worden ‘storingstermen’ genoemd. Standaardfouten, R² en storingstermen zijn in het
bovenstaande schema niet opgenomen.
VI.3 CONCEPTUELE, GEVALIDEERDE MODELLEN IN DE LITTERATUUR
Voordat wij de ontwikkeling van een conceptueel model (relatieschema) ter hand
zullen nemen, is het goed stil te staan bij eerder uitgevoerd, vergelijkbaar onderzoek.
De afgelopen decennia is onderzoek gedaan naar de christelijke wortels van
antisemitisme. Een ‘klassieke’ publicatie op dit terrein is de eerder genoemde
publicatie van Stark et al. Uit 1971. Dit betreft een onderzoek onder protestantse
voorgangers in Californië. Uit dit onderzoek bleek dat er sterke verbanden bestaan
tussen orthodoxie, anti-judaïsme en antisemitisme. Het onderzoek van Stark heeft
het volgende relatieschema opgeleverd:

Figuur VI.2 Relatieschema Pad Analyse model cf. Stark et al. (1971)
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Uit dit schema blijkt dat seculier antisemitisme in overgrote mate veroorzaakt wordt
door religieuze vijandigheid (door ons in het voorafgaande getypeerd als: antijudaïsme). Dit laatste fenomeen wordt direct ‘gevoed’ vanuit de mate van
orthodoxie. Vanuit deze laatste grootheid lopen er ook nog andere lijnen naar antijudaïsme, met name via de variabele particularisme (grotendeels samenvallend met
hetgeen door ons benoemd is als: exclusiviteit Jezus Christus).375 Helaas verschaffen
Stark et al. de lezer geen gegevens over de betrouwbaarheid of significantie van de
gevonden bèta’s en/of de mate waarin het datamateriaal aansluit bij het model
(gemeten door R²), ofwel: de voorspelkracht van het model.
Onderzoek van Nederlandse bodem, Konig (1997, 2000, 2001),376 bracht aan het
licht dat de door Stark et al. geïdentificeerde samenhang tussen orthodoxie en
antisemitisme, niet onverkort valide was. Niet valide in die zin, dat de samenhang
die Stark et al. gevonden heeft, (groten)deels niet veroorzaakt werd door de mate
van orthodoxie, maar door andere factoren die Stark et al. niet in hun onderzoek
hebben meegenomen. De factoren waar Konig et al. op doelen betreffen ‘de breedte
van het perspectief op de maatschappelijke werkelijkheid’. De ‘breedte van het
perspectief ‘wordt bepaald door factoren als: de mate waarin de respondent sociaal
gesproken, meer of minder locaal georiënteerd is, de mate waarin men zich
vrijwillig conformeert aan locale gedragsstandaarden, de mate waarin men de
uitspraken van relevant geachte instituties (zoals de kerk) zonder ‘vraagtekens’
volgt, de mate waarin men zich wil laten leiden door ‘autoriteit’. De conclusie van
Konig et al. is dat de breedte van het perspectief een (veel) grotere invloed heeft op
de mate van antisemitisme, dan orthodoxie ten aanzien van het christelijk geloof.
Waarschijnlijk zullen de factoren betreffende de breedte van het perspectief tot op
zekere hoogte samenhangen met de aard en intensiteit van vormen van het christelijk
geloof. Maar duidelijk moge zijn dat de bevindingen van Konig et al. een
belangrijke bres slaan in de conclusies van Stark et al. Vrij vertaald: het is bij
christenen (protestanten en katholieken) anno 2000 niet beter of slechter gesteld met
antisemitische gevoelens, dan bij andere bevolkingsgroepen; niet-religieuze factoren
zijn de belangrijkste determinanten voor het ontstaan van antisemitische gevoelens.
Dat wil niet zeggen dat de godsdienst er niet toe doet, maar de invloed is niet
exclusief (zoals bij Stark) en zeker niet dominant.377
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Deze grootheid wordt door Stark et al. omschreven als ‘religious chauvinism’. Webster’s New
World Dictionary spreekt over ‘the theological doctrine that redemption is possible only for certain
individuals’, Stark, R., Foster, B.D., Glock, G.Y, Quinley, H., Wayward Shepherds, Prejudice &
the Protestant Clergy (New York 1971), 34. In feite stemt dit begrip overeen met hetgeen wij
onder Exclusivisme verstaan: alleen zij die hun geloof in Jezus Christus belijden, zullen met God
verzoend worden.
Konig, R., Christelijke religie en antisemitisme in Nederland 1990, Een sociaal-wetenschappelijk
onderzoek. Kampen, 1997 (diss.). Konig, R., Eisenga, R., Scheepers, P., ‘Explaining the Relationship between Christian Religion and Anti-Semitism in the Netherlands’, in: Review of Religious
Research 41 (2000), 373-393; Konig, R., Scheepers, P., Felling, A., ‘Research on Antisemitism. A
Review of Previous Findings and the Case of the Netherlands in the 1990s’, in: Phalet, K., Örkény,
A. (eds), Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context: A Dutch Hungarian comparison.
London, 2001.
Naast het feit dat Stark et al. geen oog gehad hebben op een belangrijke variabele als ‘breedte van
het perspectief’, moet ook opgemerkt worden dat tussen het onderzoek van Stark et al. en dat van
Konig et al., ongeveer een tijdspanne van 30 jaar ligt en dat de beide onderzoeken op
samenlevingen betrekking hadden die sterk onderling verschillen.

Nu is het onderzoek van Konig et al. weliswaar relatief recent en heeft het
bovendien betrekking op de Nederlandse situatie. Toch is het beperkt vergelijkbaar
met ons onderzoek. Immers, er zijn een aantal wezenlijke verschillen:
 het onderzoek van Konig gaat in feite over een deelvraag van de grotere
vraagstelling die wij onderzoeken. Bij Konig gaat het over de relatie van
orthodoxie (in combinatie met factoren van sociaal-maatschappelijke aard) en
antisemitisme; in ons onderzoek gaat het om een breder verschijnsel dan
alleen antisemitisme (nl. ‘de rol van Israël in het protestantse denken’). In dat
kader onderscheiden wij ook meer theologische determinanten dan alleen
orthodoxie. Bovendien: antisemitisme is slechts één van de fenomenen die wij
onderzoeken en zeker niet het belangrijkste. Samengevat: wij willen de
theologische grondslagen in kaart brengen van een bredere groep van
fenomenen. Hetgeen hier gesteld is ten aanzien van Konig et al., geldt
evenzeer voor Stark
 het onderzoek van Konig heeft betrekking op christenen in het algemeen; niet
specifiek op protestanten. Wat betreft de protestantse context worden slechts
twee stromingen onderscheiden, nl. De ‘Re-reformed Calvinist’
(overeenkomend met de door ons onderscheiden Bevindelijke stroming) en de
‘Dutch Reformed’ (door ons aangeduid als de stroming van de Midden
Orthodoxie en de Confessionele stroming). Wat dat betreft ligt het onderzoek
van Stark dichter bij ons onderzoek: zij richten zich eveneens uitsluitend op
protestanten, gespecificeerd naar meerdere (Amerikaanse) stromingen;
 het onderzoek van Konig is gebaseerd op data afkomstig uit grootschalige,
generieke bevolkingsonderzoeken. Dit betekent dat specifieke theologische
vraagstukken niet aan de orde komen. De geïnterviewden bij Konig zijn in
beginsel ‘alle Nederlanders’; in ons onderzoek richten we ons op de
voorgangers van de locale gemeenten. Ook in dit opzicht is ons onderzoek
beter vergelijkbaar met het onderzoek van Stark.
De bevindingen van Konig kunnen worden samengevat in het volgende relatieschema:

Figuur VI.3 Relatieschema Pad Analyse model cf. Konig et al. (2000)
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Uit dit schema blijkt dat het christelijk geloof (‘Christian beliefs’) relatief van
geringe betekenis is als veroorzakende factor378 voor religieus antisemitisme (regressiecoëfficiënt ß = 0,12); een beperkte blik op de sociale werkelijkheid (‘Narrow
perspective’) is van veel grotere betekenis (regressiecoëfficiënt ß = 0,52). Deze
constatering is in feite de hoofdboodschap uit het onderzoek van Konig. Als we het
oog vestigen op seculier antisemitisme valt op dat een ‘Narrow perspective’ ook
daar een belangrijke veroorzakende factor is (ß = 0,31), maar dat religieus
geïnspireerd antisemitisme nog belangrijker is als veroorzaker (ß = 0,51); antijudaïsme gaat dus gemakkelijk over in antisemitisme. Voor het overige valt op dat
kerkbezoek nauwelijks van invloed is op ‘Narrow perspective’; de oorzaken van dit
laatst genoemde verschijnsel moeten blijkbaar buiten de sfeer van de kerk gezocht
worden. Nog twee opmerkingen ter afsluiting. De pijlen vanuit ‘Denomination’ (in
ons jargon: stromingen), zijn niet van een bètacoëfficiënt voorzien. Dit komt omdat
deze variabele gemeten wordt door een ‘integer variable’ (een niet-continue
variabele zoals de andere variabelen); ‘integer’ wil zeggen dat de variabele alleen
maar gehele waarden kan aannemen, in dit geval de waarden 1, 2, 3 en 4 voor de
vier stromingen die onderscheiden worden in de studie van Konig (‘Unchurched’,
Catholic’, ‘Dutch Reformed’, ‘Re-reformed Calvinist’).
Aparte toelichting verdient de variabele ‘Anomia’; deze variabele staat voor ‘social
disorientation’ en ‘moral deregulation’. Vrij vertaald: ‘geïsoleerd levend’ en ‘los van
morele kaders’. Deze variabele is een ‘eindstation’; haar invloed doet zich verder
niet gelden op de belangrijkste te verklaren variabele in dit onderzoek:
antisemitisme.
In Bijlage X zullen de stellingen die door Stark et al. en Konig et al. aan de
respondenten zijn voorgelegd kort worden besproken en vergeleken worden met de
vraagstellingen die in ons onderzoek zijn voorgelegd.
VI.4 ONTWIKKELING VAN EEN CONCEPTUEEL THEOLOGISCH MODEL
VI.4.1 Inleiding
Ons doel is het specificeren en valideren van samenhangen tussen variabelen die het
(theologische) denken over Israël afbeelden (i.c. meten). Gegeven onze probleemstelling zijn we immers op zoek naar de schakels die theologische uitgangspunten
verbinden met de denkbare visies op de plaats van Israël in het protestantse denken.
In Hoofdstuk IV zijn in het datamateriaal een aantal latente variabelen of principalen
geïdentificeerd. Deze variabelen werden aldaar met thema’s verbonden. In dit
hoofdstuk zullen dezelfde latente variabelen aan de orde komen (17 in totaal) wat
betreft hun mogelijke onderlinge afhankelijkheid. We vragen ons in dit hoofdstuk af
hoe de thema’s onderling samenhangen en in welke volgorde zij geplaatst moeten
worden, of wel in welke, theologisch gezien, meest logische keten. Wij zullen hierbij allereerst de geaggregeerde variabelen (aggregaatvariabelen) tot uitgangspunt
nemen. In dat geval wordt het aantal variabelen van 17 gereduceerd naar 10. Daarna
378
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Het zij nogmaals benadrukt dat de term ‘veroorzakende factor’ met terughoudendheid
geïnterpreteerd moet worden. Op grond van theologische inzichten kan men een causale relatie
veronderstellen, de methodiek van Pad Analyse kan de validiteit van die veronderstelling echter
niet toetsen.

zal getracht worden het uitgebreide model op basis van 17 variabelen te ontwikkelen
en te valideren.
VI.4.2 Formulering en validatie van een model op basis van geaggregeerde
variabelen
In Hoofdstuk IV zijn de 17 van de 18 variabelen die als resultaat van de PCA geïnventariseerd zijn, tot 10 variabelen samengebracht. Van deze groep van 10 variabelen, zijn 4 variabelen te karakteriseren als aggregaatvariabelen. Concreet gaat het om
de volgende variabelen: brede orthodoxie, klassieke Israëltheologie, moderne Israëltheologie en Joods-christelijk universalisme. Deze vier aggregaatvariabelen representeren in totaal 11 van de 17 oorspronkelijke variabelen.379 De meest voor de hand
liggende logische opbouw van het conceptuele model (relatieschema), is als volgt:

Figuur VI.4 Relatieschema aggregaatvariabelen (weergegeven door grote bollen;
niet-geaggregeerde variabelen weergeven door kleine bollen)
Ter toelichting, het volgende. De (aggregaat)variabele brede orthodoxie zal van
invloed zijn (positief of negatief) op elk van de drie onderscheiden deelvormen van
theologie, te weten: klassieke Israëltheologie, moderne Israëltheologie en Joodschristelijk universalisme. Vervolgens onderscheiden wij drie variabelen die te karakteriseren zijn als visie op Israël en gedrag ten aanzien van Israël. Achtereenvolgens:
379

In totaal 17 oorspronkelijke variabelen; 4 aggregaatvariabelen die 11 oorspronkelijke variabelen
representeren, blijven over als set variabelen: 17 - 11 + 4 aggregaatvariabelen = 10 variabelen voor
het geaggregeerde model.
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getuigende dialoog en open dialoog betreffende vooral ‘gedrag’, de variabele Israël
non-issue betreffende vooral ‘visie’. Deze drie variabelen hangen waarschijnlijk
samen met de drie onderscheiden variabelen, geheel rechts in bovenstaande figuur
(anti-judaïsme, kritische houding tegenover zionisme en de staat Israël en vooroordelen als basis voor antisemitisme). Deze drie variabelen zouden gekarakteriseerd
kunnen worden als maatschappelijke effecten. In een eerste doorrekening hebben
wij, vanuit elk van de visie- en gedragsvariabelen, samenhangen verondersteld met
elk van de drie maatschappelijke variabelen. Hieruit is gebleken dat:




vanuit getuigende dialoog er uitsluitend een significante samenhang is met antijudaïsme; met de beide andere maatschappelijke variabelen is geen significante
samenhang;
vanuit open dialoog zijn er significante samenhangen met anti-judaïsme en met
(kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël;
vanuit Israël non-issue is er alleen een significante samenhang met antijudaïsme.

Ook is een relatie opgenomen tussen anti-judaïsme en vooroordelen als basis voor
antisemitisme; de litteratuur suggereert ons dat immers. In het voorafgaande hebben
wij er ook op gewezen dat in het verleden, onder de aanhangers van de getuigende
dialoog, uitspraken zijn voorgekomen die antisemitisch van karakter zijn. De reden
van dergelijke uitspraken is wellicht gelegen in de teleurstelling die optreedt na vele
jaren vruchteloze pogingen om Joden te ‘bekeren’. Dan grijpt men gemakkelijk
terug naar het Bijbelwoord dat spreekt over Israël als ‘ongehoorzaam en tegensprekend’ (bijvoorbeeld Rom. 10 vers 21 naar aanleiding van Jesaja 65 vers 2) en voelt
men zich (ten onrechte) daardoor gesterkt in antisemitische gevoelens.
In de doorrekening hebben wij de specificaties van de aggregaatvariabelen zoals die
in Hoofdstuk IV zijn bepaald tot uitgangspunt genomen. Zodra wij evenwel de samenhang tussen variabelen gaan bepalen, kunnen er problemen ontstaan als gevolg
van meervoudig gebruik van stellingen. Immers, indien variabelen ten dele op dezelfde stellingen gebaseerd zijn, zal een dergelijk meervoudig gebruik van stellingen
er toe leiden dat de samenhang overschat wordt. Om die reden zijn de specificaties
van variabelen aangepast als de desbetreffende variabelen volgens het in Figuur VI.4
afgebeelde relatieschema, direct met elkaar samenhangen. Deze aanpassing houdt in
dat een stelling die meervoudig gebruikt dreigt te worden in het relatieschema, verwijderd wordt uit de onafhankelijke (voorafgaande) variabele. In de plaats van deze
stelling worden een of meer stellingen opgenomen die in de aanvankelijke specificatie waren opgenomen van de desbetreffende variabele, of wel: de specificatie die aan
de PCA werd voorgelegd maar niet in de latente variabele werd opgenomen (zie
hiertoe Hoofdstuk IV).
Op deze wijze handelend is het meervoudig gebruik niet voor 100% uit de modelspecificatie verdwenen. Het is immers denkbaar dat een bepaalde stelling gebruikt
wordt in twee variabelen die niet direct onderling samenhangen. De effecten daarvan
op de modeloplossing zijn verwaarloosbaar. Bovendien wordt de kwaliteit van de
oplossing gewaarborgd door de kwaliteitscriteria die de doorrekening vergezellen.
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Ten gevolge van bovenstaande werkwijze zijn stellingen bij sommige latente variabelen verwijderd (en vervangen door andere stellingen die overigens wel in de ‘a
priori’ selectie voorkwamen) waardoor meervoudig gebruik sterk is terug gedrongen. De volledige uitkomsten zijn opgenomen in Bijlage XI en Bijlage XII: hieruit
blijkt dat de oplossing aan alle gestelde criteria voldoet. Vergelijking met de specificaties van de variabelen zoals die blijken uit Hoofdstuk IV, met de specificatie zoals
die blijkt uit het relatieschema (variabelen inclusief de onderliggende stellingen) uit
de Bijlage XI en Bijlage XII, geeft inzicht welke stellingen zijn verwijderd c.q. zijn
toegevoegd.
Het definitieve, gevalideerde model ziet er als volgt uit:

Figuur VI.5 Relatieschema Pad Analyse model o.b.v. aggregaatvariabelen (padcoëfficiënten).380 Zie ook Figuur 1 Bijlage XI. Zie ook voor een vergrote versie de direct
hierna volgende pagina.
Uit bovenstaand schema kunnen wij de volgende conclusies trekken:


380

anti-judaïsme hangt sterk samen met orthodoxie; het directe effect heeft een
bèta van 0,373. Daarnaast is er een samenhang met getuigende dialoog (ß =
0,258) en een samenhang met Israël non-issue (ß = 0,296). De samenhang met
getuigende dialoog ligt voor de hand; de samenhang met Israël non-issue is bijzonder. Dit betekent dat naarmate men het thema Israël als meer onbelangrijk

De plustekens (+) in de bollen duiden er op dat de stellingen die achter de bolle schuilgaan, omwille van leesbaarheid verborgen zijn. De R2 waarden staan in de bol die de variabele representeert.
Zie voor een volledige specificatie, Figuur 1 Bijlage XI.
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Figuur VI.5 Relatieschema Pad Analyse model o.b.v. aggregaatvariabelen (padcoëfficiënten).Zie ook Figuur 1 Bijlage XI.
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beschouwt, men meer anti-judaïstische gevoelens zal koesteren. Het zou ons inziens eerder te verwachten zijn dat er in het geheel geen samenhang tussen Israel non-issue en anti-judaïsme zou zijn geweest, maar het patroon in onze data is
anders. Nader onderzoek is nodig om te kunnen bepalen welke categorieën van
respondenten een hoge score hebben op de variabele Israël non-issue; wellicht
dat daaruit een verklaring kan voortkomen van de positieve samenhang tussen
Israël non-issue en anti-judaïsme. Merk verder op dat er een negatieve samenhang is tussen anti-judaïsme en open dialoog (ß = - 0,208). Dit betekent naarmate men hoger scoort op open dialoog, men minder scoort op anti-judaïsme; een
patroon dat in lijn ligt met hetgeen gevonden wordt met betrekking tot de samenhang tussen getuigende dialoog en anti-judaïsme;
de (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël wordt sterk bepaald
door de klassieke Israëltheologie; in dit geval is er sprake van een negatieve
samenhang (ß = - 0,717). Dit betekent in concreto dat naarmate men sterker gehecht is aan de klassieke Israëltheologie, men (veel) minder kritisch tegenover
zionisme en de staat Israël zal staan. In reactie hierop zou men (wellicht al te
gemakkelijk) kunnen veronderstellen dat voorgangers die de gedachtenlijnen
volgen van de moderne Israëltheologie, gekarakteriseerd kunnen worden door
een positieve bèta tussen de variabelen moderne Israëltheologie en kritische
houding tegenover zionisme en de staat Israël. Dit zou betekenen dat naarmate
men hoger scoort op moderne Israëltheologie, men kritischer zou staan tegenover zionisme en de staat Israël. Ons inziens is er geen enkele theologische
grond om dit te veronderstellen. Ook de empirische resultaten ondersteunen een
dergelijke samenhang niet. Het effect van moderne Israëltheologie op (kritische)
houding tegenover zionisme en de staat Israël bedraagt: 0,456 x 0,158 = 0,072.
Effecten met een dergelijke kleine omvang worden in het algemeen als nietsignificant beschouwd;
de variabele vooroordelen als basis voor antisemitisme kent twee ‘veroorzakende’ variabelen: anti-judaïsme (ß = 0,181) en brede orthodoxie (ß = 0,324). Dit
zijn beide directe effecten. Aangezien anti-judaïsme ook weer bepaald wordt
door brede orthodoxie, zal het totaal-effect van brede orthodoxie groter zijn dan
het directe effect ter grootte van 0,324. Het indirecte effect van brede orthodoxie op vooroordelen als basis voor antisemitisme bedraagt: 0,373 x 0,181 =
0,068. Tezamen met het directe effect van brede orthodoxie (0,324) is het totale
effect van brede orthodoxie op vooroordelen als basis voor antisemitisme:
0,392. De omvang van dit effect kan als substantieel worden beschouwd. De
positieve samenhang tussen orthodoxie en vooroordelen als basis voor antisemitisme werd ook in het vorige hoofdstuk gevonden en is hier nader bevestigd.381
Wat in dit stadium verder aandacht verdient is het feit dat anti-judaïsme een positief effect heeft op vooroordelen als basis voor antisemitisme (0,182). Dit
wordt in de internationale litteratuur gesuggereerd en blijkt ook uit ons datamateriaal;
getuigende dialoog hangt zeer sterk samen met brede orthodoxie (ß = 0,802).
De variabele open dialoog hangt sterk samen met moderne Israëltheologie (ß =
Hierbij zij nogmaals in herinnering gebracht dat de absolute score van alle stromingen met
betrekking tot de variabele vooroordelen als basis voor antisemitisme, gemiddeld negatief is. De
gemiddelden verschillen echter sterk over alle stromingen gerekend (m.a.w. de mate waarin men
gemiddeld negatief scoort, verschilt sterk).
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0,456) en met Joods-christelijk universalisme (ß = 0,397). Deze drie genoemde
samenhangen bevestigen het beeld dat wij al in de vorige hoofdstukken geïdentificeerd hebben;
de variabele Israël non-issue wordt zowel door de klassieke Israëltheologie
afgewezen (ß = - 0,565) als door de moderne Israëltheologie (ß = - 0,336 ). Zoals te verwachten is neemt de klassieke Israëltheologie sterker afstand van een
dergelijke visie dan de moderne Israëltheologie;
de samenhang tussen brede orthodoxie en de variabelen klassieke Israëltheologie (ß = 0,563), moderne Israëltheologie (ß = 0,165) en Joods-christelijk universalisme (ß = - 0,714) wekken geen verbazing, maar zijn wel illustratief. De brede orthodoxie ondersteunt de klassieke Israëltheologie veel sterker dan dat zij
de moderne Israëltheologie ondersteunt. De mate van orthodoxie (waaronder
gerekend hermeneutiek (Schriftverstaan) en dogmatiek) is blijkbaar sterk bepalend voor de vraag welke theologie men aanhoudt met betrekking tot Israël. Het
Joods-christelijk universalisme wordt sterk afgewezen door de brede orthodoxie.

Samenvattend menen wij te mogen stellen dat de aard van de samenhangen qua
richting ons niet verbazen; het is een bevestiging van hetgeen wij al vermoedden op
basis van het voorafgaande. De belangrijkste bijdrage van het theologische model is
dat de samenhangen gevalideerd en in onderlinge samenhang in beeld komen. Over
de intensiteit van de samenhangen is wel enige verwondering. Sommige bèta’s zijn
hoger dan we a priori zouden vermoeden. Dit wordt nog versterkt indien de totaaleffecten gerapporteerd worden.
In onderstaande tabellen zijn achtereenvolgens opgenomen: de directe effecten (de
bèta’s uit het relatieschema), de indirecte effecten van variabelen via andere variabelen, en de totaal-effecten (het totaal van directe en indirecte effecten):

Tabel VI.1 Padcoëfficiënten (directe effecten)
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Tabel VI.2 Indirecte effecten

Tabel VI.3 Totaal-effecten
Als illustratie vestigen wij de aandacht op twee willekeurige effecten van de variabele brede orthodoxie op vooroordelen als basis voor antisemitisme. Het blijkt dat
anti-judaïsme een totaal-effect heeft van 0,181; dit is het directe effect en tevens ook
het totale effect, zoals vermeld in bovenstaande tabellen. De variabele brede orthodoxie heeft een direct effect van 0,324 (zie Tabel VI.1) en een indirect effect van
0,093 (zie Tabel VI.2). Het totale effect is dan 0,417.
Aangezien de variabele brede orthodoxie aan het beginpunt van elke keten staat,
heeft deze variabele een totaal-effect op alle variabelen. De derde regel in bovenstaande tabel heeft dan ook bijzondere betekenis.
Zoals eerder aangegeven: de beoordeling van de kwaliteit van de oplossing is opgenomen in Bijlage XI.
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VI.4.3 Formulering en validatie van een model op basis van niet-geaggregeerde
variabelen
In het volgende onderdeel zullen wij het model specificeren in de vorm van de 17
latente variabelen. Om dit systematisch te kunnen doen houden wij een opzet aan
waarbij de 6 niet-geaggregeerde variabelen uit het bovenstaande model, als uitgangspunt genomen worden. Concreet zullen wij trachten om de overige nietgeaggregeerde variabelen met deze 6 variabelen te verbinden door middel van logische schakels. Hierdoor worden de geaggregeerde variabelen de facto vervangen
door de variabelen waaruit zij zijn opgebouwd.
De aanpak die wij daarbij willen volgen is, dat wij in plaats van de vier aggregaatvariabelen, de variabelen waaruit zij zijn opgebouwd, in het schema plaatsen en vervolgens stap voor stap de logische schakels specificeren.
Brede orthodoxie valt uiteen in: orthodoxie, profeten, exclusiviteit Jezus Christus en
schuldvraag Israël (gemeten als: ongehoorzaam Israël).
Klassieke Israëltheologie valt uiteen in: aparte plaats Israël, dolend Israël en landbelofte.
Moderne Israëltheologie valt uiteen in: partners in de verwachting en onopgeefbaar
verbonden.
Joods-christelijk universalisme valt uiteen in: christelijk universalisme en Jodendom
als weg naar God.
In onderstaand schema hebben wij de aggregaatvariabelen vervangen door de onderdelen (variabelen) waaruit zij zijn opgebouwd. De verbanden die wij al eerder
gevonden hebben, zijn aangegeven als getrokken, ononderbroken pijlen.
De variabelen die overgenomen zijn uit het geaggregeerde model zijn lichtgrijs
gevuld.
Figuur VI.6 Relatieschema
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De voorgestelde verbanden zullen wij op een systematische wijze introduceren.
Hiertoe maken we gebruik van de structurering zoals die blijkt uit Figuur VI.7. In
deze figuur worden de variabelen gecategoriseerd en in een globale keten geplaatst.
Wij onderscheiden de volgende ketenonderdelen:
II.
III.
IV.
V.

11. algemene theologische uitgangspunten
theologische uitgangspunten met betrekking tot het Israël vraagstuk
visie op Israël
gedrag ten aanzien van Israël
politieke- en maatschappelijke factoren ten aanzien van Israël

De volgorde waarin deze ketenonderdelen geplaatst zijn, brengt de eerste globale
structuur aan in het te ontwikkelen model. De lijn van denken is dat de algemene
theologische uitgangspunten ten grondslag liggen aan alle gedachtenvorming rondom het thema Israël (ketenonderdeel I). Deze algemene theologische uitgangspunten
worden vervolgens nader toegespitst op het thema Israël (ketenonderdeel II). In
ketenonderdeel III worden mogelijke visies op Israël gespecificeerd. Ter toelichting
en adstructie: het algemene theologische uitgangspunt met betrekking tot Schriftgezag (ketenonderdeel I) heeft grote implicaties voor specifieke theologische uitgangspunten (bijvoorbeeld de vraag naar de relevantie van de ‘landbelofte’; ketenonderdeel II). In ketenonderdeel III volgen de effecten van de voorafgaande onderdelen en
komt de vraag op tot welke visie dit leidt op het vraagstuk. Visie zal zich veelal in
gedrag vertalen, daarover gaat het in ketenonderdeel IV. In ketenonderdeel V volgen
de politieke en maatschappelijke effecten (fenomenen) die op de voorafgaande ketenonderdelen rusten.
Deze hier genoemde ketenonderdelen corresponderen met de kolommen I tot en met
V uit onderstaand schema. De 17 latente variabelen zijn over de kolommen verdeeld
conform hun karakter.

Figuur VI.7 Structuur van het Pad Analyse model (niet-geaggregeerde variabelen)
Bij de formulering van de relaties is het gemakkelijk om te redeneren van ‘rechts
naar links’, dus redenerend vanuit kolom V naar kolom IV, vervolgens naar kolom
III en van daaruit via kolom II naar kolom I. Aldus handelend wordt steeds een bepaalde variabele als uitgangspunt genomen en de andere variabelen in hetzelfde blok
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en het daaraan voorafgaande blok, als mogelijke ‘veroorzakers’ of onafhankelijke
variabelen betiteld.
Het moge duidelijk zijn dat de theologische relatie in tegenovergestelde richting
verloopt (van links naar rechts in termen van Figuur VI.7). Wij kiezen echter bij de
formulering van de relaties voor de aanpak van rechts naar links, omdat dit vanwege
de modelspecificatie enig voordeel biedt; wij kunnen immers steeds de relatief gemakkelijke vraag stellen: ‘wat beïnvloedt deze variabele’ in plaats van de (iets minder gestructureerde) vraag: ‘op welke variabele heeft deze variabele invloed’. Voor
de modelspecificatie heeft de volgorde die bij de formulering van het model gebruikt
wordt, overigens geen invloed. Wij zullen derhalve beginnen bij de variabelen in
kolom V en ons afvragen welke voorliggende variabelen van invloed zijn. Daarna
gaan we verder met kolom IV enz. Wij zullen ons daarbij beperken tot de directe
beïnvloedende, verklarende variabelen. Deze variabelen zijn wellicht in een volgend
stadium zelf de te verklaren variabelen die weer van andere verklarende variabelen
afhankelijk zijn. Deze laatste hebben dus een indirecte invloed. Deze variabelen
komen min of meer vanzelf aan de orde als we toe zijn aan de kolom waarin ze zijn
opgenomen. De eerste stappen hebben we overigens al gemaakt; van de kolom V
naar kolom IV en van daaruit naar de daar achter liggende veroorzakende variabelen; grotendeels als resultaat van de geaggregeerde analyse. We gaan nu onze weg
voortzetten naar de kolommen III, II en I.
De variabelen uit de kolommen IV en V alsook de variabele Israël non-issue zullen
wij hieronder op logische wijze trachten te verbinden met de verklarende variabelen
uit de kolommen I t/m III. Hierbij zullen theologische inzichten leidend zijn.
Anti-judaïsme
Uit het geaggregeerde model is gebleken dat er een relatie is tussen anti-judaïsme
met achtereenvolgens: getuigende dialoog, brede orthodoxie, open dialoog en Israël
non-issue. In beginsel willen wij hiervan gebruik maken bij de specificatie van het
model dat gebaseerd is op niet-geaggregeerde variabelen.
Zoals eerder gesteld: de relatie met getuigende dialoog is problematisch in die zin
dat de logische volgorde ons voor vragen stelt. Is anti-judaïsme een mogelijke oorzaak of is dit fenomeen het gevolg? Wij houden het op ‘samenhang’ van twee sterk
onderling verbonden variabelen. De pijl die in de Pad Analyse gewoonlijk gebruikt
wordt, moet zeker in dit geval met grote voorzichtigheid gehanteerd worden. Men
kan zelfs de stelling verdedigen dat beide variabelen los van elkaar staan, maar in
een aantal gevallen tegelijkertijd voorkomen. De in het geaggregeerde model gevonden relatie met open dialoog, veronderstellen wij ook in het niet-geaggregeerde
model. Hetzelfde geldt voor de relatie met de variabele Israël non-issue. Blijft over
de relatie met de geaggregeerde variabele brede orthodoxie. Zoals bekend is deze
variabele opgebouwd uit vier variabelen. Van deze vier menen wij dat exclusiviteit
van Jezus Christus en schuldvraag Israël een verband zullen onderhouden met antijudaïsme.
(Kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël
Deze variabele kan ons inziens direct zinvol verbonden worden met landbelofte; dit
is immers de variabele met niet alleen een theologische dimensie maar ook een politiek-maatschappelijke dimensie. Om die reden kan de variabele landbelofte direct
met orthodoxie verbonden worden.
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Vooroordelen als basis voor antisemitisme
We hebben al aangegeven, dat anti-judaïsme samenhangt met vooroordelen als basis
voor antisemitisme; dit is ook in de geaggregeerde analyse naar voren gekomen.
Naar wij verwachten zal ook orthodoxie een belangrijke factor zijn; dit gegeven is
immers ook al als resultaat van de ANOVA naar voren gekomen.
Getuigende dialoog
De variabele getuigende dialoog zal ongetwijfeld beïnvloed worden door de variabele dolend Israël; in deze variabele vindt zij immers haar belangrijkste reden. Daarnaast zal deze variabele wellicht een directe relatie onderhouden met orthodoxie;
immers hoe meer men overtuigd is van de waarheid van de Schrift, hoe sterker de
behoefte zal zijn om daarvan te getuigen.
Open dialoog
Deze variabele hangt samen met alle variabelen die onderdeel uitmaken van de eerder onderscheiden moderne Israëltheologie, te weten: onopgeefbaar verbonden en
partners in de verwachting.
Israël non-issue
Deze variabele is in het geaggregeerde model verbonden met beide vormen van
theologie en wel met bèta’s met negatieve coëfficiënten. Wij veronderstellen dat de
variabele ‘aparte plaats’ plaats de sterkste samenhang zal vertonen met Israël nonissue. De variabele aparte plaats is immers de sterkst mogelijke uitdrukking dat
Israël een belangrijk onderwerp is. De ontwikkelingen rondom Israël wordt door de
verdedigers van ‘aparte plaats’ vaak gezien als de indicator van de status waarin
Gods voortgaande handelen met de wereld zich bevindt. Men spreekt in dat kader
ook wel over ‘Israël als de klok van God’.
We hebben nu de variabelen uit kolom V en kolom IV verbonden met de variabelen
uit kolom III en indien in kolom III geen aanknopingspunten waren, met eerder
gelegen kolommen. Dit alles rekening houdend met hetgeen al aan samenhang gebleken is vanuit het geaggregeerde model. Als ‘tussenstand’ kan het volgende relatieschema getoond worden:
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Figuur VI.8 Relatieschema
De eerder gevonden verbanden zijn met getrokken pijlen aangegeven; de gepostuleerde verbanden zijn met onderbroken pijlen aangegeven. Beide soorten van verbanden zullen getoetst worden met data vanuit de enquête.
We staan nu voor de taak om de variabelen uit kolom III met variabelen uit de kolommen II en I te verbinden.
Dolend Israël
De variabele dolend Israël zal direct verbonden zijn met exclusiviteit Jezus Christus.
Het feit dat Israël Jezus Christus niet herkent (erkent), is immers de basis voor de
stelling dat Israël dolend is. Waarschijnlijk is er ook een directe relatie met orthodoxie. Grond voor deze veronderstelling vinden wij in het feit dat de Bevindelijke
stroming zeer hoog scoort op de variabele dolend Israël (zie Tabel V.17). De Bevindelijke stroming scoort ook hoog op exclusiviteit Jezus Christus (Tabel V.19) en
orthodoxie (Tabel V.40).
Aparte plaats
De theologische gedachtengang dat Israël een aparte plaats heeft in Gods heilsplan is
ons inziens direct te ontlenen aan de interpretatie van de profeten. Dit blijkt ook uit
Grafiek V.14 waarin aparte plaats en profeten tegenover elkaar zijn afgezet en de
stromingen gepositioneerd zijn.
Onopgeefbaar verbonden
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De variabele onopgeefbaar verbonden is wellicht de meest diffuse variabele uit de
verzameling van 17 variabelen. Het begrip is dermate vaag omlijnd dat er veel interpretatiemogelijkheden ontstaan. Dit heeft ook het nadeel dat het moeilijk is om een
veroorzakende, verklarende variabele te vinden. Ons rest niets anders dan hiervoor
orthodoxie te kiezen. Het ligt overigens ook in de rede daar juist het gemeenschappelijke, zogenoemde Oude Testament, Joden en christenen verbindt.
Partners in de verwachting
De idee achter partners in de verwachting is dat Israël en de christelijke gemeente
(tijdelijk en tot op zekere hoogte?) een aparte weg lopen, tot een bepaald punt in de
toekomst, maar een verwachting hebben die overeenstemt of in ieder geval aanvullend is aan elkaar. Vaak wordt deze verwachting kortweg gekarakteriseerd als ‘het
Koninkrijk’. Het ligt dus in de rede om een verband te veronderstellen met de variabele aparte plaats.
Jodendom als weg naar God
Grondslag voor de variabele Jodendom als weg naar God is de Twee-Wegenleer.
Deze variabele zal waarschijnlijk een negatieve samenhang vertonen met orthodoxie. De samenhang met christelijk universalisme is waarschijnlijk sterker en logischer van aard (bij het geaggregeerde model waren immers beide verenigd in één
variabele nl. Joods-christelijk universalisme). Beide hypothetische verbanden zullen
wij testen.
Israël non-issue
Deze variabele is hierboven al behandeld en bij die gelegenheid verbonden met
aparte plaats.
Schuldvraag Israël (gemeten als: ongehoorzaam Israël)
De variabele schuldvraag Israël hangt direct samen met de variabele exclusiviteit
Jezus Christus. De ‘afwijzing van Jezus Christus’ is immers de fundamentele factor
achter de ongehoorzaamheid van Israël (die weer als de belangrijkste veroorzakende
factor achter de schuldvraag Israël gezien kan worden).
Profeten
De betekenis die toegeschreven wordt aan de woorden van de profeten (in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van Israël) zal rechtstreeks afhangen van de
mate van orthodoxie (in dit geval: de mate waarin men de Bijbel letterlijk interpreteert en de teksten niet ‘vergeestelijkt’).
Landbelofte
Deze variabele is hiervoor al behandeld en bij die gelegenheid verbonden met de
variabele orthodoxie.
Orthodoxie
Wij veronderstellen dat de mate van orthodoxie in feite de bepalende factor is voor
alle andere variabelen; hetzij direct, hetzij indirect, via andere variabelen. De variabele orthodoxie kent dus geen verklarende variabele en kan als exogeen beschouwd
worden.
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Christelijk universalisme
Christelijk universalisme is qua karakter sterk orthodox van aard, in die zin dat nauwe aansluiting gezocht wordt met de Bijbel. Als wij het mogelijke verband tussen
christelijk universalisme en orthodoxie nader onderzoeken moeten wij er op bedacht
zijn dat er een negatieve bèta kan resulteren. Ofschoon beide variabelen verbonden
zijn met een letterlijke interpretatie van de Bijbel, kan een verschil in Schriftverstaan
leiden tot tegengestelde visies.382
Exclusiviteit Jezus Christus
De mate waarin men scoort op de variabele exclusiviteit Jezus Christus is direct
afhankelijk van de variabele orthodoxie.
Rekening houdend met het bovenstaande ziet het relatieschema met te valideren
samenhangen, er als volgt uit:

Figuur VI.9 Relatieschema
Het voorgaande relatieschema, dat hypothetisch van aard is, zullen wij nu valideren
door met behulp van SMART-PLS het model met data door te rekenen.

382
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Karakteristiek in dat kader is de interpretatie van de tekst uit 1 Tim. 4 vers 10. Uit een vergelijking
tussen twee Bijbelvertalingen blijkt al snel het verschil in Schriftverstaan. De NBG 1951 spreekt
over: ‘God die een Heiland is voor alle mensen’, terwijl de Statenvertaling spreekt van: ‘God, Die
een Behouder aller mensen is’. Voor alle duidelijkheid: ‘aller’ betekent: ‘van alle’ mensen, terwijl
‘voor’ alleen een ‘bereidheid’ van de kant van God uitdrukt.

De resultaten van deze doorrekening blijken uit onderstaande figuur:

Figuur VI.10 Relatieschema Pad Analyse model o.b.v. niet-geaggregeerde variabelen (padcoëfficiënten).383 Zie ook Figuur 2 Bijlage XII. Zie ook voor een vergrote
versie de direct hierna volgende pagina.
Uit Figuur VI.10 blijkt het volgende:








383

verreweg het merendeel van de gepostuleerde relaties lijkt ook door het datamateriaal bevestigd te worden;
de bèta’s (regressiecoëfficiënten) tussen de niet-geaggregeerde variabelen zijn
over het algemeen toegenomen, in vergelijking met de overeenkomstige waarden in het geaggregeerde model;
alle in het geaggregeerde model gespecificeerde verbanden tussen nietgeaggregeerde variabelen, hebben zich ook gehandhaafd in het nietgeaggregeerde model;
de nieuw geïntroduceerde relaties zijn bijna allemaal significant naar het zich
laat aanzien. Slechts twee hypotheses worden niet door de data ondersteund:
er is geen directe relatie van enige intensiteit tussen schuldvraag Israël en antijudaïsme. Dit betekent dat de variabele schuldvraag Israël als een eindpunt van
de keten geldt en geen verdere doorwerking heeft naar de rest van het relatieschema. Blijkbaar hebben anti-judaïsme en schuldvraag Israël weliswaar dezelfde grond (i.c. orthodoxie en exclusiviteit Jezus Christus), maar onderhouden
zij geen directe relatie;
de directe relatie tussen orthodoxie en onopgeefbaar verbonden is niet van enige
importantie; de variabele orthodoxie bereikt onopgeefbaar verbonden alleen indirect en wel via profeten en aparte plaats.
De plustekens (+) in de bollen duiden er op dat de stellingen die achter de bollen schuilgaan,
omwille van leesbaarheid verborgen zijn. De R² waarden staan in het centrum van de bol die de
variabele representeert. Zie voor een volledige specificatie, Figuur 2 Bijlage XII.
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Figuur VI.10 Relatieschema Pad Analyse model o.b.v. niet-geaggregeerde variabelen (padcoëfficiënten). Zie ook Figuur 2 Bijlage XII
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Rekening houdend met de boven gewonnen inzichten, hebben wij een tweede versie
doorgerekend, waarin de twee relaties die geen stand houden verwijderd zijn.

Figuur VI.11 Relatieschema Pad Analyse model o.b.v. niet-geaggregeerde variabelen (padcoëfficiënten). Zie ook Figuur 1 bijlage XII. Zie ook voor een vergrote versie de direct hierna volgende pagina.
Uit dit relatieschema wordt duidelijk dat er na deze aanpassing uitsluitend relaties
resteren die een bèta hebben ter grootte van tenminste 0,10.
VI.4.4 Interpretatie van de samenhangen van het model gebaseerd op nietgeaggregeerde variabelen
De grondpatronen uit het geaggregeerde model vinden wij terug in het model dat
gebaseerd is op niet-geaggregeerde variabelen. De bijdrage van dit laatst genoemde
model bestaat uit een meer diepgaande specificatie. Deze specificatie richt zich
vooral op hetgeen in het geaggregeerde model is samen gebracht onder de variabelen: klassieke Israëltheologie, moderne Israëltheologie, Joods-christelijk universalisme en brede orthodoxie.
In het vorige hoofdstuk hebben wij al aannemelijk gemaakt dat de aggregaatvariabelen een goede afbeelding vormden van variabelen waaruit zij zijn samengesteld. De
aandacht nu zal uitgaan naar de betekenis van de samenhangen tussen de variabelen
die deel uitmaken van de aggregaatvariabelen.
Landbelofte
De landbelofte blijkt een belangrijke variabele te zijn die orthodoxie en (kritische)
houding tegenover zionisme en de staat Israël verbindt. Tussen landbelofte en orthodoxie is een positieve samenhang (β = 0,442). Naarmate hoger gescoord wordt op
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Figuur VI.11 Relatieschema Pad Analyse model o.b.v. niet-geaggregeerde variabelen (padcoëfficiënten). Zie ook Figuur 1 bijlage XII
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landbelofte, zal men minder kritisch staan tegenover zionisme en staat Israël (β = 0,741). Het totaal-effect van orthodoxie op (kritische) houding tegenover zionisme
en de staat Israël, via landbelofte bedraagt dus: 0,442 x – 0,741 = - 0,328.
In Hoofdstuk V is al gebleken, dat de Bevindelijke stroming en de Evangelische
stromingen (die hoog scoren op de variabele orthodoxie), hoog scoren op landbelofte en (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël (zie de Tabellen V.23
en V.26). Naar nu blijkt loopt de band tussen orthodoxie en (kritische) houding
tegenover zionisme en de staat Israël, waarschijnlijk via de landbelofte. Een kort
onderzoek op de websites van SGP, ChristenUnie en CDA illustreert de band tussen
orthodoxie en het Israël standpunt.384
Dolend Israël en getuigende dialoog
Wat verder opvalt, is dat dolend Israël en getuigende dialoog weliswaar met elkaar
verbonden zijn, maar zeker geen elkaar overlappende fenomenen zijn. Anders gezegd: er kan sprake zijn van respondenten die hoog scoren op getuigende dialoog,
maar die tegelijkertijd laag scoren op dolend Israël (en omgekeerd). In totaal zijn er
333 respondenten waarvoor dit geldt. Het gemiddelde (absolute) scoreverschil bedraagt 0,38.
Exclusiviteit van Jezus Christus
De variabele exclusiviteit van Jezus Christus is hecht en direct verbonden met de
variabele orthodoxie. Het ligt voor de hand dat er sterke samenhangen gevonden
worden met dolend Israël en anti-judaïsme.
Schuldvraag Israël (gemeten als: ongehoorzaam Israël)
Er is al op gewezen dat het bijzonder is dat de variabele schuldvraag Israël als een
eindpunt van de keten gezien kan worden. De relatie met orthodoxie is sterk (totaaleffect 0,845 x 0,713 = 0,602), maar blijkbaar zijn er geen directe verbanden met
anti-judaïsme. Evenmin is er een significant verband met dolend Israël en/of getuigende dialoog.
Aparte plaats Israël
De variabele aparte plaats hebben wij samen met dolend Israël en landbelofte tot de
klassieke Israëltheologie gerekend. De reden is dat aparte plaats al lang voor WO II
een rol speelde in de theologie rondom Israël, met name bij de vertegenwoordigers
van de Nadere Reformatie uit de 17e eeuw. Uit ons relatieschema blijkt evenwel dat
384

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) meldt in haar document ‘Speerpunten van de SGP’
(beschikbaar op de site van de partij: www.sgp.nl): ‘De SGP staat achter Israël en komt op voor het
recht van het Joodse volk op een veilig bestaan.’ Als motivering geeft men aan: ‘Het Joodse volk is
Gods oogappel. De Heere Jezus, de Zoon van God, komt voort uit het geslacht van Abraham, Izak
en Jacob. Alleen al daarom moet Nederland de band met het Joodse volk én met de Joodse staat Israël koesteren.’ Verder stelt men: ‘Jeruzalem moet de ondeelbare hoofdstad van Israël blijven.’ De
ChristenUnie kan als spreekbuis van veel evangelische protestanten gerekend worden. Zij schrijft
op haar website (www.christenunie.nl): ‘De ChristenUnie staat, gelet op historische en morele
gronden, voor politieke steun aan dit land, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen. De Nederlandse ambassade wordt gevestigd in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van de
staat Israël.’ De website van het CDA (www.cda.nl), meldt relatief weinig over haar Israël standpunt. Op de site valt slechts te lezen: ‘Een levensvatbare Twee-Statenoplossing, met als uitgangspunt de grenzen van 1967, is daarbij het doel.’
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aparte plaats geen directe relatie onderhoudt met orthodoxie, anders dan via profeten. Ook is er geen directe relatie met de variabele exclusiviteit van Jezus Christus,
dolend Israël, getuigende dialoog en anti-judaïsme. Dit betekent dat de theologische
gedachtengang rondom aparte plaats weliswaar ‘klassiek’ is in de betekenis van
‘traditioneel’ maar dat het met veel thema’s direct gerelateerd aan de (brede) orthodoxie alleen maar een band onderhouden wordt via de variabele profeten. Aparte
plaats kan gerekend worden tot een vorm van theologie die ‘avant la lettre’ al een
open houding naar het Jodendom kende, zelfs zo ver gaande dat men voor de Joden
een aparte weg ziet, zij het tijdelijk en veelal niet altijddurend buiten Jezus Christus
om. Hierbij kan men denken aan het gedachtengoed dat Joh. De Heer uitgedragen
heeft in de vorm van het dispensationalisme, ook wel de Bedelingenleer genoemd.
In het voorafgaande hebben wij er trouwens ook op gewezen, dat het begrip aparte
plaats niet alleen toekomstgericht (chiliastisch) geïnterpreteerd kan worden, zoals
gebruikelijk in evangelische en christenzionistische kringen, maar ook uitsluitend
historisch georiënteerd kan zijn (het Joodse volk heeft een aparte plaats omdat hen
de woorden van God als eerste zijn toevertrouwd; zie Rom. 3 vers 2). Zoals in
Hoofdstuk V geanalyseerd is, zijn beide verschillende interpretaties van de variabele
aparte plaats goed onderscheiden waarneembaar binnen de Bevindelijke stroming
(zie onderdeel V.2.5 Eschaton, onderdeel Aparte plaats voor Israël).
Open dialoog
De variabele open dialoog is in het model met geaggregeerde latente variabelen
verbonden met moderne Israëltheologie en met Joods-christelijk universalisme. Nu
blijkt dat er een negatief verband is met orthodoxie (via Jodendom als weg naar
God) en een positief verband met orthodoxie via aparte plaats en profeten. Hierin
ligt een bevestiging van hetgeen hierboven gesteld werd over de rol van aparte
plaats. Bijzonder is overigens dat open dialoog, noch in het model met geaggregeerde latente variabelen, noch in het uitgebreide model dat we nu bespreken, een directe
relatie onderhoudt met orthodoxie. Wellicht hangt dit samen met het feit dat de scores op open dialoog relatief weinig variantie vertonen (bijna alle stromingen hebben
een positieve waardering voor open dialoog – excl. de Bevindelijke stroming – en de
verschillen relatief klein zijn).
Partners in de verwachting en onopgeefbaar verbonden
De variabelen partners in de verwachting en onopgeefbaar verbonden zijn belangrijke schakels tussen open dialoog en aparte plaats. Wij spreken opnieuw onze verwondering uit over het feit dat wij geen directe relatie hebben kunnen vinden met
orthodoxie, doch dat er uitsluitend een indirect verband is via de christenzionistisch
getinte lijn, nl. via de variabele aparte plaats.
Jodendom als weg naar God
Het ontbreken van een relatie tussen orthodoxie en open dialoog, is wellicht gelegen
in de sterke afwijzing van Jodendom als weg naar God door de representanten van
orthodoxie, terwijl de variabele Jodendom als weg naar God een positieve relatie
onderhoudt met open dialoog. Het totale effect van orthodoxie op open dialoog via
Jodendom als weg naar God bedraagt: - 0,259 (- 0,670 x 0,386) + - 0,034 (- 0,544 x
0,161 x 0,386) = - 0,293.
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Nu bedraagt het positieve effect via aparte plaats en profeten: 0,187 (berekend als:
(0,543 x 0,648 x 0,639 x 0,640) + (0,204 x 0,514 x 0,639 x 0,640) = 0,144 + 0,043 =
0,187). Het totaal-effect van orthodoxie op open dialoog is derhalve: - 0,293 (via
Jodendom als weg naar God) vermeerderd met 0,187 (via aparte plaats), of wel in
totaal: - 0,106. We kunnen concluderen dat er een klein significant effect is. Verder:
het effect van orthodoxie op open dialoog, is negatief van karakter.
Onze slotconclusie moet luiden dat de waardering voor open dialoog eigenlijk op
twee variabelen gestoeld is: aparte plaats Israël en Jodendom als weg naar God.
Groepen die zich met aparte plaats in christenzionistische zin verbonden weten,
moeten vooral gezocht worden in kringen van de Evangelische stromingen. Groepen
die zich verbonden weten met Jodendom als weg naar God zullen vooral gevonden
worden in kringen van Vrijzinnige stroming en in mindere mate binnen de Midden
Orthodoxie (zie Tabel V.12). De steun voor open dialoog is zwak en waarschijnlijk
tanende; bijzonder is dat zij rust op twee heel verschillende groepen van respondenten.
Israël non-issue
De variabele Israël non-issue vertoont een sterke negatieve samenhang met aparte
plaats. Dit is begrijpelijk aangezien aparte plaats wellicht de meest uitgesproken
variabele is met betrekking tot de vraag rondom de relevantie van het thema Israël in
de theologie. Naarmate men meer van mening is dat Israël een aparte plaats toekomt
in Gods heilshandelen, des te meer zal men afstand nemen van een standpunt Israël
non-issue. Opmerkelijk is dat wij geen directe band met orthodoxie hebben kunnen
vinden.385 De verbinding met orthodoxie verloopt indirect, via aparte plaats en profeten.
Aparte aandacht verdient nog het feit dat er een (weliswaar zwakke) relatie is met
anti-judaïsme. Naarmate men hoger scoort op Israël non-issue, zal men ook hoger
scoren op de variabele anti-judaïsme. Hierin lijkt een anomalie verborgen; strikt
genomen zouden wij hier geen significante relatie moeten vinden (Israël is immers
‘geen issue’). Het feit dat we wel een relatie vinden, positief van aard, lijkt te duiden
op het feit dat het standpunt Israël non-issue gepaard gaat met een bescheiden mate
van anti-judaïsme. Wellicht dat in dit geval (ook) geldt dat oorzaak en gevolg een
ingewikkelde onderlinge (wederkerige?) relatie onderhouden.
Christelijk universalisme
De variabele christelijk universalisme ontmoet een negatieve waardering vanuit de
variabele orthodoxie. De variabele heeft een bescheiden positieve relatie met Jodendom als weg naar God. Beide vormen van samenhang zijn voor de hand liggend en
weinig opzienbarend.
Profeten
De variabele profeten is een belangrijk knooppunt in de verbinding tussen orthodoxie en open dialoog (via aparte plaats). De banden van profeten met orthodoxie en
385

Men kan betogen dat het feit dat er soms geen directe, maar indirecte verbanden gevonden worden
(via andere variabelen), juist één van de grote bijdragen van Pad Analyse is. Hierdoor wordt
immers inzicht verkregen in de opbouw van het vraagstuk, wellicht zelfs in de redeneerschema’s
van respondenten.
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aparte plaats zijn sterk te noemen. Ook hiervoor geldt dat deze vormen van samenhang voor de hand liggend zijn en geen nadere toelichting behoeven.
VI.4.5 Interpretatie van samenhangen aan de hand van de hoofdpaden uit het Pad
Analyse model
In het vorige onderdeel hebben wij de modeluitkomsten nader bekeken aan de hand
van samenhangen tussen direct gerelateerde variabelen onderling. Hierna analyseren
wij de samenhangen aan de hand van de ketens of zo men wil; hoofdpaden, die in
het model te onderscheiden zijn. Concreet zullen wij aandacht schenken aan de
paden die lopen vanuit orthodoxie naar alle variabelen die aan het einde van een
keten staan.
Achtereenvolgens zullen wij aandacht schenken aan:




de keten van orthodoxie naar anti-judaïsme;
de keten vanuit orthodoxie naar (kritische) houding ten opzichte van zionisme
en de staat Israël;
de keten vanuit orthodoxie naar vooroordelen als basis voor antisemitisme.

Strikt genomen zouden wij nog aan deze lijst kunnen toevoegen: de keten vanuit
orthodoxie naar Israël non-issue en de keten die loopt vanuit orthodoxie naar
schuldvraag Israël. Aangezien deze beide ketens eenduidig zijn en geen vertakkingen kennen, laten wij deze ketens buiten beschouwing. De effecten van orthodoxie
op de waarde van respectievelijk Israël non-issue en schuldvraag Israël zijn uit de
Tabel VI.4 t/m Tabel VI.6 direct af te lezen.
De keten van orthodoxie naar anti-judaïsme
De keten van orthodoxie naar anti-judaïsme is wijd vertakt en complex. In de volgende figuur is de keten afgebeeld door het relevante stuk uit het totale relatieschema te selecteren.
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Figuur VI.12 Relatieschema
Uit bovenstaande figuur moge blijken dat er 9 (!) paden zijn waarlangs de invloed
van orthodoxie op anti-judaïsme zich doet gelden:386
1.

via exclusiviteit Jezus Christus  dolend Israël  getuigende dialoog  antijudaïsme. Het totale effect van dit pad bedraagt:
0,845 x 0,344 x 0,213 x 0,331 = 0,020;

2.

via exclusiviteit Jezus Christus (rechtstreeks, direct effect). Het effect bedraagt
0,845 x 0,274 = 0,232;

3.

via dolend Israël  getuigende dialoog  anti-judaïsme. Het totale effect van
dit pad bedraagt:
0,409 x 0,213 x 0,331 = 0,029;

4.

via getuigende dialoog  anti-judaïsme. Het totale effect van dit pad bedraagt:
0,665 x 0,331 = 0,220;

5.

via profeten aparte plaats  partners in de verwachting  open dialoog 
anti-judaïsme. Het totale effect van dit pad bedraagt:
0,640 x 0,639 x 0,648 x 0,543 x – 0,231 = - 0,033;

6.

via profeten  aparte plaats  onopgeefbaar verbonden  open dialoog 
anti-judaïsme. Het totale effect van dit pad bedraagt:
0,640 x 0,639 x 0,514 x 0,204 x – 0,231 = - 0,010;

386

De beta’s die bij de paden (i.c. relaties) horen zijn vermeld in Figuur VI.11 en eveneens in Tabel
VI.4.
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7.

via profeten aparte plaats  Israël non-issue  anti-judaïsme. Het totale
effect van dit pad bedraagt:
0,640 x 0,639 x – 0,787 x 0,186 = - 0,060;

8.

via Jodendom als weg naar God  open dialoog  anti-judaïsme. Het totale
effect van dit pad bedraagt:
- 0,670 x 0,386 x – 0,231 = 0,060;

9.

via christelijk universalisme  Jodendom als weg naar God  open dialoog
anti-judaïsme. Het totale effect van dit pad bedraagt:
- 0,544 x 0,161 x 0,386 x – 0,231 = 0,008.

Het totale effect van orthodoxie op anti-judaïsme is de som van bovenstaande 9
deeleffecten van even zoveel paden en bedraagt in totaal: 0,466. We kunnen de
effecten 1 t/m 9 als volgt bundelen:






de effecten 1, 2, 3 en 4 zijn alle positief. We zouden deze effecten gezamenlijk
kunnen karakteriseren als de effecten van de theologie van de antithese.387 Het
totale effect van 1, 2, 3 en 4 bedraagt: 0,501;
de effecten 5 en 6 zijn beide negatief. Verder hebben ze gemeenschappelijk dat
ze lopen via de gedachten van de moderne, naoorlogse theologische visies op
Israël; de variabele aparte plaats interpreteren we in dit kader als niet toekomstgericht, maar veeleer historisch zoals dat o.m. blijkt uit Rom. 3 vers 2. Wij zouden deze effecten willen karakteriseren als de effecten van de moderne Israëltheologie. Het totale effect van 5 en 6 bedraagt: - 0,043;
het effect 7 typeren wij als simpelweg: Israël is geen interessant theologisch
thema (meer): Israël non-issue. Het effect bedraagt: - 0,06;
de effecten 8 en 9 zouden wij willen karakteriseren als het effect van het universalisme, hetzij christelijk van aard, hetzij Joods-christelijk. Het totale effect bedraagt: 0,068.

Het totale effect van orthodoxie op anti-judaïsme bedraagt derhalve 0,501 – 0,043 –
0,060 + 0,068 = 0,466. Dit getal correspondeert met het totaal-effect van orthodoxie
op anti-judaïsme zoals opgenomen in Tabel VI.6 (afgezien van afrondingsverschillen).
387
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De term heeft in het maatschappelijk, politiek en religieus domein in Nederland bekendheid
gekregen door Abraham Kuyper. In feite stond Kuyper een theocratie voor. Volgens Kuyper gaat
het ten diepste om de tegenstelling tussen seculiere en christelijke krachten in de samenleving. Hij
introduceerde de term als een reactie op de these van Marx dat de klassenstrijd de wereldloop zal
bepalen. In dat kader ontwikkelde hij het Neo-Calvinisme. In theologisch opzicht gaat het bij de
antithese om de tegenstelling tussen redding van een in zonde verloren mensheid door Christus
versus de evolutiegedachte. Zie Harinck, G. et al. (eds), Christelijke Encyclopedie. Kampen, 2005.
3 dln, 77.

Het nut van bovenstaande analyse is niet in de eerste plaats om de totaal-effecten
‘met de hand’ na te rekenen (in het kader van een betere begripsvorming), maar
veeleer om het totaal-effect van orthodoxie op anti-judaïsme in een aantal deeleffecten te onderscheiden.
We resumeren:





effect van de theologie van de antithese:
effect van de moderne Israëltheologie:
effect van de visie dat Israël geen theologisch thema is (non-issue):
effect van het universalisme:

0,501
- 0,043
- 0,060
0,068

Ofschoon het totaal-effect als substantieel getypeerd moet worden (0,466), valt het
daarnaast op dat dit bijna geheel uit de theologie van de antithese te verklaren is. De
moderne Israëltheologie biedt nauwelijks ‘tegenspel’. Het standpunt Israël non-issue
heeft weliswaar een bescheiden dempende werking op anti-judaïsme, maar dat wordt
weer teniet gedaan door het universalisme (dat blijkbaar moeite heeft met exclusivisme van het Jodendom).
De keten van orthodoxie naar (kritische) houding ten opzichte van zionisme en staat
Israël
Het gedeelte uit het Pad Analyse model dat betrekking heeft op de verbanden tussen
orthodoxie en (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël, is onderstaand afgebeeld:

Figuur VI.13 Relatieschema
De effecten van orthodoxie bereiken de variabele (kritische) houding tegenover
zionisme en staat Israël, via de volgende paden:388
1.

via landbelofte. Aan dit pad is in het bovenstaande al aandacht gegeven. Het
totaal-effect bedraagt:
0,442 x – 0,741 = - 0,328;

388

De beta’s die bij de paden (i.c. relaties) horen zijn vermeld in Figuur VI.11 en eveneens in Tabel
VI.4.
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2.

via aparte plaats, of beter: via moderne Israëltheologie. Het totaal-effect hiervan
bedraagt:
0,640 x 0,639 x 0,648 x 0,543 x 0,106 = 0,015, vermeerderd met:
0,640 x 0,639 x 0,514 x 0,204 x 0,106 = 0,005.
Totaal-effect derhalve: 0,02;

3.

via Joods-christelijk universalisme. Het effect hiervan bedraagt:
- 0,670 x 0,386 x 0,106 = - 0,027, vermeerderd met:
- 0,544 x 0,161 x 0,386 x 0,106 = - 0,004.
Totaal-effect derhalve – 0, 031

Het totaal van de drie paden bedraagt: - 0, 328 + 0,02 – 0,031 = - 0,339.
Het pad dat loopt via landbelofte is het belangrijkste pad. Moderne Israëltheologie
brengt een zeer bescheiden kritisch effect. Joods-christelijk universalisme lijkt de
kritische houding tegenover zionisme en de staat Israël te dempen. De conclusie die
we hieruit menen te mogen trekken is dat – ceteris paribus: overige omstandigheden
gelijkblijvend – de variabelen orthodoxie en landbelofte de belangrijkste theologische variabelen zijn die de houding tegenover zionisme en de staat Israël bepalen.
Andere theologische variabelen spelen nauwelijks een rol van betekenis.
De keten van orthodoxie naar vooroordelen als basis voor antisemitisme
In het door ons ontwikkelde relatieschema, of beter: Pad Analyse model, is de variabele vooroordelen als basis voor antisemitisme, rechtstreeks met orthodoxie verbonden, maar ook via anti-judaïsme. Uit het voorafgaande weten we dat anti-judaïsme
via negen paden verbonden is met orthodoxie. Bijgevolg resulteert voor de variabele
vooroordelen als basis voor antisemitisme een complex netwerk van relaties en
variabelen. Onderstaand is het gedeelte uit het totale relatieschema geselecteerd dat
op dit netwerk betrekking heeft:

Figuur VI.14 Relatieschema
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Als wij aansluiten bij de analyse van de paden die orthodoxie met anti-judaïsme
verbinden, kunnen wij gemakkelijk het volgende schema opstellen (feitelijk zijn alle
negen paden die orthodoxie en anti-judaïsme met elkaar verbinden, met de factor
0,225 vermenigvuldigd);
1.

indirecte effecten via anti-judaïsme:
 effect van de theologie van de antithese:
 effect van de moderne Israëltheologie:
 effect van Israël non-issue:
 effect van het universalisme:
2. direct effect vanuit orthodoxie.389
Totaal-effect

0,501
- 0,043
- 0,060
0,068

x
x
x
x

0.225 =
0.225 =
0.225 =
0.225 =

0,113
- 0,010
- 0,014
0,015
0,227
0,331

Bovenstaand totaal-effect van orthodoxie op vooroordelen als basis voor antisemitisme ter grootte van 0,331 stemt overeen met het totaal-effect zoals opgenomen in
Tabel VI.6.
Uit bovenstaande opstelling blijkt dat er feitelijk twee hoofdinvloeden vanuit de
orthodoxie inwerken op de vooroordelen als basis voor antisemitisme: direct vanuit
de orthodoxie (lees: interpretatie van de Schrift) en anderzijds via de theologie van
de antithese. Zoals ook gold voor het model dat (mede) gebaseerd is op geaggregeerde variabelen: de belangrijkste bijdrage van het theologische model is dat de
samenhangen gevalideerd en in onderlinge samenhang in beeld komen. Volledigheidshalve nemen wij in de onderstaande tabellen achtereenvolgens op: de directe
effecten (de padcoëfficiënten ofwel de bèta’s), de indirecte effecten van variabelen
via andere variabelen, en de totaal-effecten (het totaal van directe- en indirecte effecten):

Tabel VI.4 Padcoëfficiënten (directe effecten)

389

De bèta die bij dit pad hoort is vermeld in Figuur VI.11 en eveneens in Tabel VI.4.

315

Tabel VI.5 Indirecte effecten

Tabel VI.6 Totaal-effecten
Als illustratie vestigen wij de aandacht op het effect van anti-judaïsme op vooroordelen als basis voor antisemitisme. Het blijkt dat anti-judaïsme een direct effect
heeft van 0,225 op vooroordelen (zie Tabel VI.4); dit is tevens het totale effect omdat het indirecte effect in dit geval 0 is (zie resp. Tabel VI.5 en Tabel VI.6). Ander
voorbeeld: de variabele orthodoxie heeft een direct effect van 0,227 (zie Tabel VI.4)
en een indirect effect van 0,104 (zie Tabel VI.5). Het totale effect is dan 0,331. Dit
wordt ook gevonden in Tabel VI.6.
Aangezien de variabele orthodoxie aan het beginpunt van elke keten staat, heeft deze
variabele een totaal-effect op alle variabelen. De beoordeling van de kwaliteit van de
oplossing is opgenomen in Bijlage XII.
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VI.5 SAMENVATTING
In het Pad Analyse model worden de relaties gespecificeerd tussen de variabele
orthodoxie (brede orthodoxie in het geaggregeerde model) en de politieke en maatschappelijke thema’s zoals anti-judaïsme, (kritische) houding tegenover zionisme en
de staat Israël en vooroordelen als basis voor antisemitisme. Deze relaties zijn maar
ten dele direct; veelal zijn de relaties (ook) indirect en lopen de relaties via tussenliggende thema’s. Het Pad Analyse model specificeert de ‘redeneer-weg’ die loopt
vanuit variabelen als orthodoxie (resp. brede orthodoxie) via tussenliggende thema’s
als bijvoorbeeld: moderne Israëltheologie en klassieke Israëltheologie (inclusief de
daaronder vallende thema’s), via variabelen die vormen van dialoog karakteriseren,
naar variabelen die de politieke en maatschappelijke thema’s karakteriseren. Zo zijn
er directe verbanden tussen direct aan elkaar verbonden variabelen; gezamenlijk
kunnen deze verbanden de samenhang specificeren tussen orthodoxie (brede orthodoxie) en de politieke en maatschappelijke thema’s.
Wij hebben twee varianten van het Pad Analyse model ontwikkeld: het model waarin de variabelen zijn opgenomen die direct uit de scores op de stellingen kunnen
worden afgeleid en het model waarin een aantal van deze variabelen geaggregeerd
zijn. Wij richten ons eerst op het geaggregeerde model.
Patronen in het geaggregeerde Pad Analyse model (zie Figuur VI.5 en de Tabellen
VI.1, VI.2 en VI.3)
Het geaggregeerde model kent een variabele brede orthodoxie. Deze variable is van
directe invloed op drie mogelijke vormen van Israëltheologie: klassieke Israëltheologie, moderne Israëltheologie en Joods-christelijk universalisme. Een belangrijk
inzicht dat in het voorafgaande verkregen is, betreft de relatie tussen (brede) orthodoxie en de politieke en maatschappelijke thema’s. Omwille van leesbaarheid vatten
wij de belangrijkste conclusies puntsgewijs en schuin en vet gedrukt weergeven:





het totaal-effect van brede orthodoxie op anti-judaïsme (β = 0,512) kan als substantieel omschreven worden. Orthodoxie staat op gespannen voet met het Jodendom (Israël als religieuze entiteit);
de gevolgde theologie vertoont een matige tot zwakke samenhang met de mate
van anti-judaïsme. Immers het totaal-effect van de klassieke Israëltheologie op
anti-judaïsme is bescheiden (β = - 0,167), het totaal-effect van moderne Israëltheologie op anti-judaïsme eveneens (β = - 0,194) en het totaal-effect van Joodschristelijk universalisme op anti-judaïsme is verwaarloosbaar (β = - 0,082).
Tussen klassieke Israëltheologie en moderne Israëltheologie is geen verschil
wat betreft het effect op anti-judaïsme; de effecten zijn nagenoeg gelijk qua
teken en intensiteit;
de aard van de gevolgde Israëltheologie is sterk afhankelijk van de mate van
orthodoxie. Zo is de samenhang tussen brede orthodoxie en klassieke Israëltheologie substantieel te noemen (β = 0,563). De samenhang tussen brede orthodoxie en moderne Israëltheologie is bescheiden (β = 0,165). Opmerkelijk
(doch goed verklaarbaar) is de samenhang tussen brede orthodoxie en Joodschristelijk universalisme; hier is sprake van een zeer grote samenhang met een
negatief karakter (β = - 0,714). Niet zo zeer de aard en inhoud van de gevolgde
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Israëltheologie is bepalend voor de mate van anti-judaïsme, maar veeleer de
aard en intensiteit van de samenhang van de variabele brede orthodoxie met elk
van de drie genoemde vormen van theologie. De effecten van brede orthodoxie
op anti-judaïsme worden veel sterker via de klassieke Israëltheologie doorgegeven dan via de moderne Israëltheologie. Joods-christelijke theologie compenseeert het effect van brede orthodoxie volledig;
vanuit de brede orthodoxie is er, naast de bovengenoemde indirecte effecten via
de drie vormen van Israëltheologie, een direct effect op anti-judaïsme. Het directe effect van brede orthodoxie op anti-judaïsme is niet onaanzienlijk (β =
0,373).

Bovenstaande samenvatting betreft de effecten van brede orthodoxie op antijudaïsme. Deze samenvatting wordt hieronder vervolgd voor de effecten van brede
orthodoxie op (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël:






het totaal-effect van brede orthodoxie op (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël is eveneens substantieel (β = - 0,436). Naarmate men orthodoxer is zal men een milder of positiever oordeel hebben over het zionisme
en de staat Israël;
de gevolgde theologie vertoont een sterk verschillende samenhang met de (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël; zowel qua aard (teken) als
qua intensiteit. Het totaal-effect van de klassieke Israëltheologie op (kritische)
houding tegenover zionisme en de staat Israël is zeer groot en neagatief van karakter (β = - 0,717), het totaal-effect van moderne Israëltheologie op (kritische)
houding tegenover zionisme en de staat Israël is nagenoeg verwaarloosbaar (β =
0,072) evenals het totaal-effect van Joods-christelijk universalisme op kritische
houding tegenover zionisme en de staat Israël (β = 0,063). De klassieke Israëltheologie beoordeelt het zionisme en de staat Israël over het algemeen als zeer
positief. De beide andere vormen van Israëltheologie staan min of meer neutraal tegenover zionisme en de staat Israël;
zoals hierboven uiteengezet is de aard van de gevolgde Israëltheologie sterk
afhankelijk van de mate van orthodoxie. Zo is de samenhang tussen brede orthodoxie en klassieke Israëltheologie substantieel te noemen (β = 0,563). De
samenhang tussen brede orthodoxie en moderne Israëltheologie is bescheiden
qua intensiteit (β = 0,165) en de samenhang tussen brede orthodoxie en Joodschristelijk universalisme zeer groot en negatief van aard (β = - 0,714). Alleen
het effect van brede orthodoxie op (kritische) houding tegenover zionisme en de
staat Israel, via de klassieke Israëltheologie is wezenlijk: hier bedraagt het totaal-effect: 0,563 x – 0,717 = - 0,404. De beide andere effecten (via moderne Israëltheologie en via Joods-christelijk universalisme) zijn verwaarloosbaar. De
(kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël wordt sterk bepaald
door de combinatie van klassieke Israëltheologie en de mate van orthodoxie.
De moderne Israëltheologie speelt nauwelijks een rol van betekenis. Hetzelfde
kan gesteld worden voor het Joods-christelijk universalisme.

Een soortgelijke samenvatting als hierboven is gegeven voor anti-judaïsme en (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël, wordt hieronder gegeven voor
de variabele vooroordelen als basis voor antisemitisme:
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het totaal-effect van brede orthodoxie op vooroordelen als basis voor antisemitisme bedraagt 0,417. Ook dit kan als substantieel gekarakteriseerd worden. Het
zij nogmaals opgemerkt dat de gemiddelde scores voor vooroordelen als basis
voor antisemitisme voor alle stromingen negatief zijn; de mate waarin men
afstand neemt van vooroordelen neemt echter af naarmate men orthodoxere
opvattingen heeft;
de gevolgde theologie vertoont een sterk verschillende samenhang met de (kritische) houding tegenover vooroordelen als basis voor antisemitisme; zowel qua
aard (teken) als qua intensiteit. Het totaal-effect van de klassieke Israëltheologie
op vooroordelen als basis voor antisemitisme is verwaarloosbaar klein (β = 0,030). Hetzelfde geldt voor het totaal-effect van moderne Israëltheologie (β = 0,035) en het totaal-effect van Joods-christelijk universalisme (β = - 0,015). De
drie vormen van Israëltheologie die onderscheiden zijn, dragen geen elementen in zich die bestempeld kunnen worden als vooroordelen die als basis zouden kunnen dienen voor antisemitisme;
zoals hierboven uiteengezet is de aard van de gevolgde Israëltheologie sterk
afhankelijk van de mate van orthodoxie. Zo is de samenhang tussen brede orthodoxie en klassieke Israëltheologie substantieel te noemen (β = 0,563). De
samenhang tussen brede orthodoxie en moderne Israëltheologie is bescheiden (β
= 0,165) en de samenhang tussen brede orthodoxie en Joods-christelijk universalisme zeer groot en negatief (β = - 0,714). Alle genoemde effecten leiden
evenwel niet tot vormen van vooroordelen die als basis voor antisemitisme zouden kunnen dienen. De reden is dat, gezien het hieraan voorafgaande punt, elk
van de drie vormen van theologie min of meer neutraal staat tegenover vooroordelen als basis voor antisemitisme. Het totaal-effect van brede orthodoxie op
vooroordelen als basis voor antisemitisme bedraagt 0,417. Dit effect wordt niet
doorgegeven via de voorgestane vorm van Israëltheologie, maar veeleer direct
via de mate van brede orthodoxie (β = 0, 324). Daarnaast is slechts een klein effect dat direct en indirect via de variabele anti-judaïsme optreedt en wel ter
grootte van 0,512 x 0, 181 = 0,093. De mogelijke vooroordelen als basis voor
antisemitisme hangen grotendeels direct samen met de mate van orthodoxie;
er is daarnaast een kleine indirecte samenhang met orthodoxie via de variabele anti-judaïsme.

Met betrekking tot effecten van de variabelen die het gedrag ten aanzien van Israël
bepalen (i.c. getuigende dialoog, open dialoog en Israël non-issue), kan de volgende
samenvatting gegeven worden. We beginnen met de effecten op anti-judaïsme, gevolgd met de bespreking van de effecten op (kritische) houding tegenover zionisme
en de staat Israël en tenslotte de bespreking van de effecten op vooroordelen als
basis voor antisemitisme:


de getuigende dialoog heeft matige samenhang met anti-judaïsme (β = 0,258).
Hetzelfde geldt voor de variabele Israël non-issue (β = 0,296). De samenhang
tussen open dialoog en anti-judaïsme is ongeveer even sterk, maar dan negatief
van aard (β = - 0,208). De getuigende dialoog is licht anti-judaistisch van aard
evenals de opvatting dat Israël een non-issue is. Ten aanzien van de open dialoog geldt het tegenovergestelde: hoe meer men een open dialoog voorstaat,
hoe minder de meningsvorming anti-judaistisch van aard is;
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de getuigende dialoog onderhoudt uitsluitend banden met de brede orthodoxie.
De variabele getuigende dialoog is niet specifiek, direct verbonden met de
klassieke Israëltheologie;
de variabele open dialoog onderhoudt relatief sterke banden met de moderne
Israëltheologie (β = 0,456) en met het Joods-christelijk universalisme (β =
0,397). Beide verbanden verbazen niet qua teken, wel qua intensiteit. Open dialoog is relatief sterk verankerd in de moderne Israëltheologie en het Joodschristelijk universalisme;
de variabele Israël non-issue onderhoudt zowel banden met de klassieke Israëltheologie (β = - 0,565) alsook met de moderne Israëltheologie (β = - 0,336).
Zowel de klassieke Israëltheologie als de moderne Israëltheologie keren zich
duidelijk af van het standpunt Israël non-issue. Het Joods-christelijke universalisme staat neutraal tegenover Israël non-issue.

Patronen in het niet-geaggregeerde Pad Analyse model (zie Figuur VI.11 en de
Tabellen VI.4, VI.5 en VI.6)
Het niet-geaggregeerde Pad Analyse model legt een aantal detailverbanden bloot die
een rol spelen binnen de aggregaatvariabelen klassieke Israëltheologie, moderne
Israëltheologie en Joods-christelijk universalisme. Wij zullen hierna alleen aan deze
verbanden aandacht schenken, in aanvulling op bovenstaande samenvatting van het
geaggregeerde Pad Analyse model.
Achter de variabele klassieke Israëltheologie gaan de volgende variabelen schuil:
dolend Israël, landbelofte en aparte plaats voor Israël:
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de variabele dolend Israël is sterk verbonden met orthodoxie (β = 0,409) en met
de variabele exclusiviteit van Jezus Christus (β = 0,344). De variabele dolend
Israël heeft een matige invloed op de getuigende dialoog (β = 0,213). De variabele dolend Israël vormt de verbinding tussen orthodoxie en getuigende dialoog (deels via exclusiviteit Jezus Christus). Alle relaties zijn positief van aard
en hebben een matige intensiteit;
de landbelofte vormt een directe verbinding tussen orthodoxie en (kritische)
houding tegenover zionisme en de staat Israël. Het totaal-effect van orthodoxie
via landbelofte op (kritische) houding ten aanzien van zionisme en de staat Israel is groot te noemen (β = 0,442 x 0,741 = - 0,328). Het totaal-effect via de open
dialoog is de facto afwezig (β = - 0, 011).390 Het totale effect van orthodoxie op
(kritische) houding bedraagt derhalve de som van beide boven genoemde effecten of wel: - 0,339. De relatie tussen orthodoxie en (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël is negatief, dat wil zeggen dat naarmate men
als orthodoxer gerekend kan worden, men minder kritisch tegen zionisme en
de staat Israël zal aankijken. Dit effect wordt feitelijk alleen veroorzaakt door
de variabele landbelofte; de effecten van orthodoxie via open dialoog zijn
verwaarloosbaar;
de variabele aparte plaats vormt de verbindende schakel tussen een groot aantal
Dit effect kan berekend worden als (0,640 x 0,639 x 0,648 x 0,543 x 0,106) + (0,640 x 0,639 x
0,514 x 0,204 x 0,106) + (-0,670 x 0,386 x 0,106) + (-0,544 x 0,161 x 0,386 x 0,106) = 0,016 +
0,005 - 0,003 - 0,004 = 0,014. Er moet rekening gehouden worden met afrondingsverschillen.

variabelen. De variabele is afhankelijk van de variabele profeten en is de onafhankelijke, bepalende variabele voor partners in de verwachting, onopgeefbaar
verbonden en Israël non-issue. De afhankelijkheid van de variabele profeten is
sterk te noemen (β = 0,639). Het denken in termen van een aparte bediening
voor het Joodse volk in het Eschaton, is gegrond op de interpretatie van de
profeten. Partners in de verwachting, maar ook onopgeefbaar verbonden, zijn
sterk verbonden met de variabele aparte plaats (β = 0,648 resp. β = 0,514).
Anders dan we zouden kunnen verwachten is er geen relatie gevonden tussen
onopgeefbaar verbonden en enige andere mogelijke onafhankelijke variabele.
Achter de variabele moderne Israëltheologie gaan de volgende variabelen schuil:
onopgeefbaar verbonden en partners in de verwachting:



de variabele onopgeefbaar verbonden onderhoudt een sterke relatie met aparte
plaats. Hetzelfde geldt voor partners in de verwachting (zie hetgeen hierover
hierboven gesteld is);
de variabelen partners in de verwachting en onopgeefbaar verbonden hangen als
onafhankelijke variabelen sterk resp. matig samen met open dialoog (β = 0,543
resp. β = 0,204). De open dialoog is sterk van deze variabelen afhankelijk, naast
de afhankelijkheid van Jodendom als weg naar God (β = 386). Samengevat:
partners in de verwachting en onopgeefbaar verbonden vertonen een sterke
afhankelijkheid van aparte plaats. Omgekeerd is open dialoog sterk afhankelijk van aparte plaats en matig afhankelijk van onopgeefbaar verbonden.

Achter de variabele Joods-christelijk universalisme gaan de volgende variabelen
schuil: christelijk universalisme en Jodendom als weg naar God:


zoals hierboven gesteld is de variabele Jodendom als weg naar God, een van de
onafhankelijke variabelen voor de variabele open dialoog; wij kunnen dit gegeven nu verder buiten beschouwing laten. De variabele Jodendom als weg naar
God is sterk afhankelijk van de variabele orthodoxie (β = - 0,670). Hoe hoger
de mate van orthodoxie, hoe sterker de afkeuring is van Jodendom als weg
naar God. Er is daarnaast ook een indirecte samenhang met orthodoxie via de
variabele christelijk universalisme. Het totaal-effect van deze samenhang bedraagt: 0,161 x – 0,544 = - 0,088. Het totale totaal-effect van orthodoxie op Jodendom als weg naar God is dus – 0,670 – 0,088 = - 0,758. Samenvattend kan
gesteld worden: Jodendom als weg naar God onderhoudt een zeer sterke band
met de variabele orthodoxie, negatief van karakter. Een hogere mate van orthodoxie zal gepaard gaan met een sterkere afkeur van Jodendom als weg
naar God.

Vele van deze samenhangen werden wellicht vermoed; in dit onderzoek zijn ze, wat
betreft de door ons onderzochte populatie, ook daadwerkelijk vastgesteld en qua
intensiteit bepaald.
Tot slot van dit hoofdstuk nog(maals) een aantal vormen van voorbehoud.
In de eerste plaats merken wij op dat de hierboven gepresenteerde verbanden als
gepostuleerde verbanden aan de geest van de onderzoeker ontsproten zijn, weliswaar
gebaseerd op inzicht in theologische concepten en logische samenhangen daar tus321

sen. Daarna zijn deze verbanden statistisch getoetst. Maar zelfs als deze toets naar
tevredenheid uitvalt, moet toch erkend worden dat er wellicht andere, alternatieve
samenhangen denkbaar zijn die de verbanden resp. samenhangen tussen de variabelen op een wijze beschrijven die qua betrouwbaarheid en wellicht ook qua theologische plausibiliteit, gelijkwaardig of zelfs superieur zijn aan hetgeen onze analyse
heeft opgeleverd. Natuurlijk hebben wij naar deze mogelijkheden gezocht. Het feit
dat wij naar die mogelijkheden gezocht hebben doch niet gevonden hebben, is geen
garantie voor het feit dat zij niet zouden bestaan.
In de tweede plaats: wij hebben een schema opgebouwd (en geverifieerd), dat (wellicht al te) gemakkelijk geïnterpreteerd wordt als een samenstel van oorzaak-gevolg
relaties. De statistische toetsen zijn evenwel geen toetsen die hypothetische causale
verbanden confirmeren of verwerpen. Als de statistische test negatief uitvalt, kan
men stellen dat het oorzakelijke verband bijgevolg niet bestaat. Indien het gepostuleerde verband statistisch bevestigd wordt, hebben we nog steeds geen zekerheid
over de vraag of het vastgestelde verband enige aanspraak op causaliteit kan maken.
Dankzij de statistische bevestiging is de kans op een causaal verband (sterk) toegenomen, maar een sluitend bewijs is het niet.
Elke gesuggereerde causaliteit moet direct ontleend zijn (terug te voeren zijn) aan
hetgeen op basis van de litteratuur verwacht mag worden. Voor een aantal verbanden zal hierover weinig twijfel bestaan. Zo zal orthodoxie bepalend zijn voor de
exclusiviteit van Jezus Christus en niet omgekeerd. Er zijn evenwel ook verbanden
waarvan de oorzaak-gevolg relatie niet zo eenduidig is als wij gesuggereerd hebben
in beide schematische voorstellingen. Wij noemen hierbij als voorbeeld de samenhang tussen anti-judaïsme en getuigende dialoog; of de samenhang tussen Israël
non-issue en anti-judaïsme. Onze veronderstelling is dat de variabele Israël nonissue een bepalende factor is van anti-judaïsme, maar men kan ook het omgekeerde
beweren en stellen dat anti-judaïsme zich uit in ontkenning of wel in een Israël nonissue standpunt. Nogmaals: het lijkt ons niet waarschijnlijk, maar wij willen toch
nadrukkelijk wijzen op het feit dat oorzaak-gevolg relaties niet door de statistische
analyse kunnen worden vastgesteld en dat we ons daartoe moeten verlaten op inzicht
gebaseerd op litteratuur.
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Hoofdstuk VII
Samenvatting
VII.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk zullen wij de bevindingen uit het voorafgaande samenvatten en tot
generale conclusies komen. Onze aanpak in dit hoofdstuk is dat allereerst een korte
samenvatting gegeven wordt van de theologische ontwikkelingen rondom het algemene thema ‘kerk en Israël’ in de afgelopen 70 jaar.
Direct daarna zullen we een overzicht geven van onze bevindingen met betrekking
tot de diverse thema’s die onder dit algemene thema vallen. Hierbij zullen we deze
bevindingen nader specificeren naar stromingen en/of kerkgenootschappen en naar
de peilmomenten. Voor de peilmomenten 1950 en 1980 hebben wij exclusief gesteund op de litteratuur. Voor het peilmoment 2013 hebben wij, naast litteratuur,
vooral gebruik kunnen maken van de uitkomsten van de enquête.
In de daarop volgende paragraaf zullen wij de door ons geïdentificeerde samenhangen tussen de thema’s of zo men wil, variabelen, bespreken: waarom ‘denkt men wat
men denkt’ en omgekeerd geredeneerd: ‘wat is de impact van bepaalde theologische
uitgangspunten op de visie die men ten aanzien van een bepaald thema huldigt’.
Aan het einde van dit hoofdstuk keren wij terug naar de opgeworpen probleemstelling en zullen wij de daarop gevonden antwoorden kort bespreken.
VII.2 ALGEMENE TRENDS
Met betrekking tot de theologische ontwikkelingen betreffende het algemene thema
‘kerk en Israël’ is een aantal algemene patronen door ons gesignaleerd.
De NHK en dan met name de Midden Orthodoxie binnen haar gelederen, heeft al in
een vroeg stadium het initiatief genomen tot een nieuwe Israëltheologie. In feite
waren de fundamenten daarvoor al gelegd vóór WO II door Miskotte. Met kracht is
op dit fundament door Berkhof en Van Ruler voortgebouwd. Rond 1970 heeft het
Gereformeerd Protestantisme binnen de NHK zich bij deze ontwikkelingen gevoegd,
zij het met haar eigen accenten. Als we de situatie per 2013 bezien valt op dat de
nieuwe Israëltheologie die zich in 30 jaar ontwikkeld heeft, in ongeveer evenveel
jaren weer van karakter veranderd is. Kon de peildatum 1980 nog gekarakteriseerd
worden door begrippen als ‘onopgeefbaar verbonden’ en ‘open dialoog’, in 2013
zijn deze begrippen van de eerste plaats verdrongen door begrippen als ‘dubbele
solidariteit’ en ‘meervoudig verbonden’. Het lijkt er zelfs op dat het Gereformeerd
Protestantisme, dat pas in de jaren 80 het thema Israël op de agenda heeft gezet,
intussen ook –zij het opnieuw met vertraging- de doorontwikkeling volgt van de
Midden Orthodoxie. Recentelijk zijn er relatief veel (jonge) predikanten binnen de
Gereformeerde Bond die pleiten voor een andere Israëltheologie dan in die kringen
in de afgelopen decennia in zwang is geweest. Specifiek pleit men voor een theolo-
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gie waarin meer aansluiting gezocht wordt met hetgeen in de Midden Orthodoxie
binnen de PKN gebruikelijk is.
De visie op Israël binnen de GKN, aanvankelijk grotendeels samenvallend met de
Neo-Calvinistische stroming, was in de eerste jaren na WO II nog volledig een voortzetting van de vooroorlogse lijn. Men zou dit kunnen karakteriseren als de Kuyperiaanse ‘theologie van de antithese’. In plaats van dialoog was aanvankelijk Jodenzending nog de strategie, gepaard met een negatief beeld van het Jodendom als moreel en religieus gebrekkig. Rond de jaren 70 zou dit echter snel veranderen. In snel
tempo harmoniseerde het denken binnen de GKN zich met het denken binnen de
Midden Orthodoxie. Anno 2013 zijn er geen verschillen meer waarneembaar. Opmerkelijk is dat uit onze steekproef blijkt dat veel voorgangers die afkomstig zijn uit
de GKN, zich niet langer karakteriseren als Neo-Calvinistisch.
De ontwikkelingen binnen de kleinere gereformeerde kerken zoals de GKV, de CGK
en de NGK verschillen onderling sterk. De GKV is als kerkgenootschap ontstaan in
1944; zij hebben zich tot voor kort niet of nauwelijks met het Israëlvraagstuk bezig
gehouden. Het tegenovergestelde is het geval met de CGK: al in een heel vroeg stadium heeft het Israëlvraagstuk hier volle aandacht gekregen. De reden is waarschijnlijk dat binnen de CGK een stroming aanwezig is die teruggaat op de wortels van de
Nadere Reformatie. Naast de Reveilbeweging is de Nadere Reformatie waarschijnlijk de enige stroming binnen het protestantisme waarin al voor het midden van de
19 e eeuw aandacht was voor Israël. Zowel rond 1980 als rond 2013 is de CGK actief
rondom het Israëlvraagstuk en vertolkt zij een duidelijke mening op elk van de door
ons onderscheiden thema’s.
De NGK is in 1967 uit de GKV ontstaan. Binnen dit kerkgenootschap is een matige tot
redelijke belangstelling voor het Israëlvraagstuk. In 2012 is een intern onderzoek
gehouden waaruit blijkt dat een kleine meerderheid van de NGK predikanten van
mening is dat het Joodse volk een bijzondere plaats inneemt in Gods plan en uit dien
hoofde met een zekere verwachting de ontwikkelingen rond het Joodse volk volgt.
De Evangelische stromingen (aanvankelijk uitsluitend bestaande uit de EvangelischOrthodoxe stroming) hebben altijd een warme belangstelling gehad voor Israël. Het
gedachtengoed van Joh. De Heer heeft in deze kringen veel aandacht gekregen. In de
eerste decennia na WO II is er binnen deze stromingen weinig veranderd. Vanaf de
jaren 70 en 80 zijn er wezenlijke veranderingen opgetreden. In de eerste plaats zijn
de Evangelisch-Charismatische groepen opgekomen. Deze groepen vertolken veelal
een uitgesproken Israëlvisie, niet zelden eschatologisch of zelfs christenzionistisch
van aard. Tegelijkertijd heeft een deel van de Evangelisch-Orthodoxe stroming, nl.
de gemeenten die aangesloten zijn bij de Bond van VEG, haar mening over het thema
kerk en Israël bijgesteld. Deze gemeenten hebben zich gevoegd naar de lijn van de
Midden Orthodoxie, Dit betekent ook dat men hier, zij het met enige vertraging, de
landelijke ‘officiële’ ontwikkelingen binnen de PKN volgt.
Binnen de GG, delen van de CGK en ook het bevindelijke deel van de NHK (i.c. de
latere HHK), gezamenlijk gerekend tot de Bevindelijke stroming, is weinig veranderd. In feite staat men hier op het standpunt van de klassieke Israëltheologie.391 Het
enige verschil is dat men in de GG in de jaren tot aan 1990 nauwelijks actief met het
391
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Onder de klassieke Israëltheologie kan de theologie verstaan worden waarin de Joodse religie
weliswaar gekarakteriseerd wordt als een dwaalleer (‘dolend Israël’), maar waarin desondanks
voor het volk Israël een toekomstige rol in Gods heilshandelen voorzien wordt (na hun massale bekering tot het christendom). Om die reden vormt het geloof in de feitelijke vervulling van de zgn.
landbelofte een belangrijk onderdeel van deze theologie (zie ook onderdeel IV.5).

thema kerk en Israël bezig was; in de afgelopen 20 jaar is men met grote compassie
de weg opgegaan van doordenking van de eigen theologie en de uitwerking daarvan
in de vorm van zending (genaamd: ‘Evangelieverkondiging’) en hulpverlening.
Tenslotte de Vrijzinnige stroming, met name manifest binnen de NHK resp. PKN en
enkele kleine kerkgenootschappen zoals de Remonstrantse Broederschap en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Deze groeperingen hebben geen specifieke belangstelling voor het thema kerk en Israël. In wat men in die kringen noemt ‘de moderne
theologie’ is er geen aandacht voor Israël als religieuze entiteit, meer dan de belangstelling die uitgaat naar andere religies en overtuigingen.
In de navolgende paragrafen zullen wij de ontwikkelingen voor elk van de onderscheiden deelthema’s samenvatten. Deze ontwikkelingen worden gespecificeerd per
stroming en/of kerkgenootschap en per peilmoment.
VII.3 ONTWIKKELINGEN PER THEMA
VII.3.1 Zending of dialoog (inclusief de vraag: is Israël een non-issue?)
Anno 1950 werden binnen de NHK de eerste schreden gezet op de weg naar open
dialoog. Het Amsterdamse gesprek is daarvan een duidelijk voorbeeld. In de daarop
volgende jaren is dit met kracht voortgezet. In die tijd werd binnen de GKN nog over
kerk en Israël gedacht alsof er geen WO II geweest was en werd de vooroorlogse
Jodenzending met kracht voortgezet. Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor het
Gereformeerd Protestantisme. Jodenzending zoals de GKN dat nog voorstond in de
jaren 50, heeft binnen de NHK niet plaatsgevonden. Veeleer was er sprake van een
terughoudende vorm van evangelieverkondiging/hulpverlening aan emigranten uit
Oost-Europa, die op doortocht naar Noord-Amerika enige tijd in Nederland (met
name Rotterdam) verbleven.
Wat betreft de kleinere gereformeerde kerkgenootschappen: de GKV was rond 1950
niet actief; men had net de scheuring met de GKN achter de rug en had wel wat anders aan het hoofd dan Jodenzending. Wat betreft de CGK: de gedachtenvorming
binnen dit kerkgenootschap heeft zich sterk ontwikkeld in de jaren na de oprichting
van het orgaan Kerk en Israël. Men zou kunnen stellen dat er rond die tijd binnen de
CGK sprake was van zending, zij het anders van karakter dan gebruikelijk was bij de
GKN; met meer respect voor de ‘oudere broer’ Israël.
Ook de Evangelische stromingen (rond die tijd nog met name bestaande uit de
Evangelisch-Orthodoxe stroming) stonden op het standpunt van de gematigde variant van de Jodenzending, i.c. de getuigende dialoog.
De Vrijzinnige stroming heeft zich in 1950 nooit verzet tegen een open dialoog. De
dialoog was/is min of meer ‘standaard’ voor deze stroming. De Vrijzinnige stroming
heeft immers een open houding tegenover alle niet-christelijke religies. Over het
algemeen zoekt men evenwel niet zelf de dialoog.
Rond 1980 was in de situatie met betrekking tot het hoofdthema Zending of dialoog
het nodige veranderd. Voor NHK en voor GKN was het beleid intussen volop gericht
op de open dialoog. Aanvankelijk vond het overleg tussen kerkgenootschappen over
Israël plaats binnen het Interkerkelijk Comité Israël (ICI). Dit orgaan dat in feite naar
binnen gericht was, werd al snel qua belang overvleugeld door het Overleg Orgaan
Joden en Christenen (OJEC). Hier speelde de feitelijke dialoog met het levende Jodendom zich af. Ook op het niveau van de kerkgenootschappen ontstonden ontmoe325

tingen met het levende Jodendom. Van groot belang was de ontmoeting in Lunteren
tussen vertegenwoordigers van de GKN en enkele rabbijnen. Binnen het Gereformeerd Protestantisme was men drukdoende met een inhaalslag wat betreft het thema
kerk en Israël; de neiging bestond dit te vertalen in zending of de getuigende dialoog. Er werd echter weinig feitelijke activiteit ontplooid in die tijd.
Bij de kleinere gereformeerde kerkgenootschappen is nauwelijks verandering te
bespeuren gerekend ten opzichte van 1950. De GKV had ook in 1980 weinig belangstelling voor de vraag hoe kerk en synagoge zich verhouden. De CGK ging onverminderd voort op de al decennia eerder ingeslagen weg; het zoeken van het getuigende gesprek met Israël. Deze situatie heeft zich ook tot in het heden voortgezet.
De evangelische groeperingen waren rond 1950 exclusief op zending gericht; rond
1980 was dit beeld nog steeds valide. Pas in de jaren 90 vond er een zekere heroriëntatie plaats binnen een deel van de VEG dat afstand nam van de getuigende dialoog
en koos voor de open dialoog conform hetgeen gebruikelijk was binnen de Midden
Orthodoxie. Sinds het einde van de vorige eeuw zijn er, ten aanzien van het thema
Zending of dialoog, in deze kringen weinig veranderingen geweest.
Ook bij de kerkgenootschappen die zich rekenen tot de Bevindelijke stroming zijn er
weinig veranderingen geweest gerekend tot opzichte van 1950. Onverminderd stond
men zending voor. Overigens werd over het algemeen niet of nauwelijks actieve
zending bedreven; pas in het midden van de jaren 90 is hier verandering in gekomen,
met name voor wat betreft de GG. In plaats van Jodenzending wordt gesproken over
‘Evangelieverkondiging onder Israël’ om reden van het feit dat zending een beladen
begrip is geworden. Bovendien, zending richt zich op degenen die de Bijbel niet
kennen; dat kan van Joden niet gezegd worden, vandaar het begrip Evangelieverkondiging.
De Vrijzinnige stroming heeft steeds open gestaan naar andere religies, maar niet in
het bijzonder naar de Joodse religie. Naar onze mening heeft zij ook in de jaren 80
de open dialoog nooit actief gezocht.
Bezien wij de situatie voor het begin van de 21e eeuw dan valt op dat eigenlijk alleen
de CGK, de GG en de evangelische groeperingen zich actief bezig houden met evangelieverkondiging onder de Joden. Binnen de Evangelische stromingen zijn het met
name de aan deze stromingen gelieerde parakerkelijke organisaties die zich met
zending en (internationale) hulpverlening onder Joden bezighouden.
In het kader van de vraag zending of dialoog, hebben wij ons ook afgevraagd of er
wellicht kerkgenootschappen zijn waarvoor geen van beide opties: zending of dialoog, valide zijn. Kortom, kerkgenootschappen waarvoor geldt: Israël is een nonissue. In de litteratuur treft men, buiten de Vrijzinnige stroming, een dergelijke stellingname niet aan.
De afgelopen 60 jaar is het aantal publicaties over het onderwerp ‘kerk en Israël’
zeer groot geweest. Ook in de afgelopen 10 jaar lijkt de stroom niet op te drogen.
Doordat het vraagstuk een sterke politieke dimensie gekregen heeft, is in de afgelopen twee decennia veel gepubliceerd over juist die aspecten van het vraagstuk. Men
zou kunnen stellen dat de theologische invalshoek wat minder aandacht krijgt, gerekend naar hetgeen zich afspeelde in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Hieruit is
verklaarbaar dat in 2011 een aantal representanten van de meer-orthodox georiënteerde stromingen binnen de PKN, een brochure heeft uitgegeven waarin de (vroegere) Israëlvisie van de PKN (opnieuw) aan de orde komt. We doelen hier op de publi-
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catie ‘Onopgeefbaar Verbonden’.392 Ook is zeer recent een publicatie verschenen,
specifiek over het Israël beleid van de PKN. Aanleiding is gelegen in ‘de bezorgdheid
over de afwezige kennis van jonge predikanten……over de onverbrekelijke band
tussen kerk en Israël’.393 Onze voorzichtige conclusie is dat Israël als onderwerp in
de theologische litteratuur die op universiteiten gebruikt wordt, minder dan vroeger
aan de orde komt en daardoor binnen de theologie wellicht minder belangstelling
krijgt dan enkele decennia terug. In kerkelijke kringen, buiten het directe bereik van
de wetenschap is de aandacht (wellicht zelfs als reactie daarop) eerder toegenomen
dan afgenomen.
Getuigenis
In het voorafgaande hebben wij de variabelen getuigende dialoog, open dialoog en
Israël non-issue, bijeen gebracht onder het hoofdthema Getuigenis. In onderstaande
grafiek zijn de variabelen in beeld gebracht:

Grafiek VII.1 Radarplot van de variabelen getuigende dialoog, open dialoog en
Israël non-issue, 2013 (n = 551)
Ter toelichting van de grafiek in de vorm van een radarplot, het volgende:
De scores voor de diverse acht stromingen, staan langs de diagonale assen. In het
midden van de radarplot is de score -2 afgebeeld (‘geheel mee oneens’). Als we ons
beperken tot de getuigende dialoog (blauwe lijn) blijkt dat geen enkele stroming een
gemiddelde score van – 2 heeft. De Vrijzinnige stroming komt daarbij evenwel dicht
in de buurt: daar is de waardering ongeveer -1,5. Merk op dat de getuigende dialoog
bij de Bevindelijke stroming bijna de waarde van + 1,5 bereikt. Ten aanzien van de
open dialoog (rode lijn) geldt dat deze bij bijna alle stromingen waardering en in392
393

Onopgeefbaar Verbonden. Publicatie met instemming van Gereformeerde Bond, Confessioneel
Gereformeerd Beraad en Evangelisch Werkverband. Terschuur, 2011.
Werkgroep ‘Vanuit Jeruzalem’, De PKN en Israël. Beknopte geschiedenis van een relatie. Soest,
2013.
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stemming geniet; alleen de Bevindelijke stroming heeft een licht negatieve waardering. De variabele Israël non-issue is ook afgebeeld (groene lijn). Uit de figuur blijkt
dat de Neo-Calvinistische stroming en de Vrijzinnige stroming een uitzonderingspositie innemen; de scores van deze stromingen zijn weliswaar negatief, dat wil zeggen: men neemt afstand van de visie dat Israël theologisch een non-issue is (zoals de
andere stromingen), maar bewegen zich dichter naar de waarde 0 (nul), of wel neutraal.
VII.3.2 Onopgeefbaar verbonden
Voor wat betreft de situatie anno 1950 betreffende het thema onopgeefbaar verbonden kunnen we kort zijn; het begrip was nog onbekend. Pas als resultaat van de
nieuwe Israëltheologie zoals ontwikkeld door Berkhof en in mindere mate door Van
Ruler, is het begrip in zwang gekomen. Nadien is het begrip door Schoon via het
OJEC voortgezet en geconsolideerd. De Handreiking van 1970 is het keerpunt geweest. Al snel werd het begrip overgenomen door de GKN; in 1991 werd het opgenomen in haar Kerkorde. Rond 1980 was het thema onopgeefbaar verbonden nog
grotendeels een thema dat de brede middenstroming van de kerk (NHK en GKN) bezig hield. De andere stromingen hadden het thema nog niet ontdekt. Het thema onopgeefbaar verbonden is in de afgelopen 30 jaar zo breed gedragen, dat alle kerkgenootschappen en stromingen, zij het met enig verschil in intensiteit, positief tegenover het thema staan. Binnen de kring van de initiators is in het begin van de 21e het
thema nader bijgesteld en verbreed tot ‘meervoudig verbonden’. In dit begrip is de
‘dubbele solidariteit’ besloten: solidair met Israël alsook met de Palestijnse christenen.
In de kring van de kleinere gereformeerde kerken is dan nog steeds een afstandelijke
houding waarneembaar van de GKV; zij is niet tegen, maar binnen dit kerkgenootschap krijgt men ook weinig handen op elkaar voor het thema onopgeefbaar verbonden. Dit ligt anders voor de CGK. Daar omarmt men het thema, zij het dat men voor
een invulling kiest waarin het eigen accent herkenbaar is. De recente verbreding van
het thema binnen de PKN, wordt met enige reserve gevolgd. Om die reden hebben de
Deputaten van de CGK in 2012 het rapport Voorgoed Verbonden uitgebracht. Hierin
wordt de verbondenheid vanuit het Oude Testament benadrukt. Duidelijk zijn de
verbanden met de wortels van de theologie van de Nadere Reformatie waarneembaar.
Voor de Evangelische stromingen geldt dat men zich anno 1980 en anno 2013 verbonden weet met Israël. De affiniteit met het thema onopgeefbaar verbonden is niet
sterk, maar er is zeker geen afkeuring.
Wat betreft de kerkgenootschappen die geheel of ten dele tot de Bevindelijke stroming gerekend worden, geldt min of meer hetzelfde als voor de Evangelische stromingen, zij het in enigszins versterkte mate. Men zal in deze kringen niet snel het
thema onopgeefbaar verbonden in de mond nemen maar het zeker ook niet afkeuren.
De Vrijzinnige stroming tenslotte; ook hier staat men vrij neutraal tegenover het
thema.
In het algemeen kunnen we nog opmerken dat het begrip onopgeefbaar verbonden
intussen veel van haar kracht uit de jaren 70 en 80 verloren heeft. Enerzijds komt dat
door de verbreding van het begrip tot ‘meervoudig verbonden’, anderzijds door de
behoefte van (andere) groeperingen om tot een sterkere verankering aan de aard van
de verbintenis, nl. de verbondsgedachte, te komen. Israël en Jahweh zijn ver328

bondspartners en de kerk is daar in deze visie aan toegevoegd. Een voorbeeld van
het verbondsdenken is de publicatie uit de kring van de Gereformeerde Bond (Gereformeerd Protestantisme): Huisgenoten Gods.394 Van recenter datum is het eerder
genoemde rapport Voorgoed Verbonden vanuit de CGK en de notitie Onopgeefbaar
Verbonden (vanuit de Gereformeerde Bond, het Confessioneel Gereformeerd Beraad
en het Evangelisch Werkverband). In het recent verschenen handboek Christelijke
Dogmatiek, wordt het Israëlvraagstuk ook in het kader van de verbondsgedachte
geplaatst.395 Door de verschillende interpretaties (‘accenten’) van het thema heeft het
veel van haar scherpte en aantrekkelijkheid verloren. Niemand kan er tegen zijn,
maar het zegt ook weinig als je er niet tegen bent. Het multi-interpretabele karakter
van het begrip komt ook tot uiting in de statistische maatstaf die de correlatie meet
tussen de antwoorden op de stellingen die gezamenlijk de score van de variabele
onopgeefbaar verbonden bepalen, de Cronbach’s Alpha. Deze grootheid is aan de
lage kant. Dit duidt op een zwakkere consensus dan bij veel andere thema’s het
geval is.
VII.3.3 Partners in de verwachting
In de jaren rond 1950 was het thema partners in de verwachting nog geen ‘issue’.
Het thema is binnen de NHK (toegespitst op Midden Orthodoxie en Confessionele
stroming) opgekomen in de jaren 70, als onderdeel van de theologie van Berkhof.
Berkhof had in vergelijking met zijn tijdgenoten uit de kring van de Midden Orthodoxie, een sterkere eschatologische oriëntatie. Dat gold zeker in de jaren vóór 1965,
toen Berkhof het ontstaan van de jonge staat Israël soms in een eschatologisch perspectief plaatste. Wij hebben niet de indruk dat het thema partners in de verwachting
in de jaren 80 en volgend veel aanhangers gekregen heeft. In kringen van de (voormalige) GKN was er een behoorlijke mate van terughoudendheid, teruggaande wellicht op de sterke afwijzing die in deze kring traditioneel heerst met betrekking tot
alles wat als chiliastisch te bestempelen is. Hetzelfde geldt min of meer voor de
GKV.
De mogelijke verbinding tussen partners in de verwachting en het erfgoed van de
Nadere Reformatie zijn sterk. De idee van partners in de verwachting sluit aan bij
hetgeen de zogenoemde ‘Oudvaders’ dachten: wederkomst van Christus en een
massale bekering van Israël. Binnen de CGK vindt men dit heden ten dage ook terug,
bijvoorbeeld in de publicaties van Den Hertog.396
Binnen de evangelische groeperingen is er ook een historische band die affiniteit
met het thema verklaart. Deze band is deels terug te voeren op het gedachtengoed
van Joh. De Heer (Darbisme) en Christenzionisme. Het begrip partners in de verwachting klinkt velen uit die kringen toch soms vreemd in de oren. De reden is dat
het dispensationalistische denken uit het Darbisme en Christenzionisme veelal inhoudt dat men voor Israël een aparte bediening voorziet (aparte plaats in de verwerkelijking van het Eschaton). Bijgevolg is het begrip ‘partners’ voor sommigen
enigszins vreemdsoortig. Veelal is men overtuigd van ‘partners’ in de voleinding
zelf, maar juist niet in de weg er naar toe.
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De kerkgenootschappen die zich rekenen tot de Bevindelijke stroming hebben weinig tot geen affiniteit met het thema partners in de verwachting. In die kringen heerst
de mening dat Israël als de ‘oudere broer’ helaas de weg ten leven verlaten heeft en
dat hij tijdig tot inzicht gebracht moet worden door zending of een aangepaste vorm
van evangelieverkondiging. Van partners in de verwachting is dan weinig sprake.
Ook de Vrijzinnige stroming heeft weinig tot geen affiniteit op elk van de onderscheiden peilmomenten, anders dan dat zij zich ziet als partner van alle mensen van
goede wil, niet noodzakelijk beperkt tot Israël.
VII.3.4 Jodendom als weg naar God
Het thema Jodendom als weg naar God heeft in de jaren 50 geen ondersteuning bij
enige stroming binnen het Nederlandse protestantisme verkregen, uitgezonderd
wellicht bij de Vrijzinnige stroming. Zelfs in de jaren 70 en 80 kan deze zienswijze
naar ons gevoelen niet op substantiële instemming rekenen en dat ondanks het feit
dat Miskotte al vóór WO II gepleit had voor het onderkennen van de eigenheid van
het Jodendom. De Twee-Wegenleer wordt in de jaren 70 en 80 nog allerwegen ter
zijde geschoven, ook door representanten van de nieuwe Israëltheologie uit de brede
middenstroming van de kerk.
In de laatste decennia is de mening binnen veel kringen echter fundamenteel veranderd. Predikanten die zichzelf kwalificeren als behorende tot de Vrijzinnige stroming of de stroming van de Midden Orthodoxie ondersteunen de stelling dat Israël
tot de Vader komt, zonder dat zij zich in het heden bekeert tot Jezus Christus.
Deze ontwikkeling gaat buiten de kleine gereformeerde kerkgenootschappen om.
Ondanks de veranderingen die de Neo-Calvinistisch stroming de laatste jaren heeft
ondergaan, houdt men vast aan de exclusiviteit van Jezus Christus en wordt het
Jodendom als zelfstandige weg naar God niet ondersteund. Ook de evangelische
groeperingen moesten tot voor kort weinig weten van een gedachtengang met universalistische elementen. Anno 2013 lijkt het erop dat hier een kentering zichtbaar
is. Dat kan niet gezegd worden van de gedachten binnen de Bevindelijke stroming.
Hier geldt onverkort dat men van mening is dat het Jodendom een dwaalleer is en
dat men voor Jezus Christus moet kiezen in dit leven.
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Verbonden
De thema’s die wij hebben samengebracht onder het hoofdthema Verbonden (te
weten: onopgeefbaar verbonden, partners in de verwachting en Jodendom als weg
naar God), hebben wij in de volgende radarplot weergegeven:

Grafiek VII.2 Radarplot van de variabelen onopgeefbaar verbonden, partners in de
verwachting en Jodendom als weg naar God, 2013 (n = 551)
Uit deze grafiek blijkt dat de Vrijzinnige stroming de minste affiniteit heeft met het
thema onopgeefbaar verbonden. De scores voor de variabele partners in de verwachting is bij alle stromingen lager dan voor onopgeefbaar verbonden. Daarnaast geldt
dat met name de Bevindelijke stroming, Gereformeerd Protestantisme, Vrijzinnige
stroming en Neo-Calvinisme een duidelijk geringere waardering voor dit thema
hebben vergeleken met de andere stromingen. De scores voor Jodendom als weg
naar God vertonen een grillig patroon; alleen de Midden Orthodoxie en de Vrijzinnige stroming kunnen hier waardering voor opbrengen.
VII.3.5 Schuldvraag Israël (gemeten als: ongehoorzaam Israël)
De vraag of het toenmalige en wellicht zelfs het huidige Joodse volk schuld draagt
aan het lijden en sterven van Jezus Christus, was vóór WO II voor weinigen een
vraag: men was overtuigd van een collectieve schuld van het Joodse volk aan de
dood van Jezus Christus. Wellicht heeft alleen de Vrijzinnige stroming zich van de
schuldvraag verwijderd gehouden. Ondanks de verschrikkingen van de Sjoa was het
standpunt kort na WO II veelal nog steeds dat de Joden schuld met zich meedroegen
(en bijgevolg door vervolging en lijden als straf getroffen zouden worden). De eerste
tekenen dat men zich van deze visie verwijderde zijn te vinden binnen de NHK. Maar
ook daar zijn uitlatingen en visies van de grote vernieuwer van de Israëltheologie i.c.
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Berkhof, niet altijd vrij van het impliciet onderkennen van de schuldvraag.397 De
visie van de GKN in de eerste naoorlogse jaren was onverbiddelijk; de Joden hadden
het lijden aan zichzelf te danken. De Sjoa moest volgens sommigen uit die kring
gezien worden als een tuchtiging van God die Zijn volk lief heeft. Binnen de GKN
heeft men in navolging van het Neo-Calvinistische gedachtengoed nog lange tijd op
dit standpunt gestaan. Maar ook hier heeft men deze visie in de jaren 80 ver van zich
afgeworpen. Deze ontwikkeling heeft zich voortgezet in de PKN; anno 2013 neemt
men stellig afstand van de schuldvraag.
Binnen de kleinere gereformeerde kerkgenootschappen, met name de GKV was weinig belangstelling voor het thema Israël. Lange tijd heeft men daar het Kuyperiaanse
denken gevolgd, inclusief de opvattingen over de schuldvraag. Ook bij dit thema
neemt de CGK een aparte plaats in. De feitelijke schuldvraag speelt daar veel minder.
Wordt de schuldvraag gesteld, dan zal men zich snel vereenzelvigen met de Joden
door te wijzen op de schuld die we allen dragen. Men ziet de rol van de Joden bij het
lijden en sterven van Christus veelal als iets dat onvermijdelijk was. God heeft hen
immers zelf verblind, ogen gegeven om niet te zien, oren om niet te horen (Rom. 11
vers 8 e.v.); in woorden van de Statenvertaling een ‘deksel’ op het hart (2 Cor. 3
vers 15).
Min of meer hetzelfde kan gesteld worden voor de Evangelische stromingen. Ook
hier stelt men dat christenen en Joden, ook in dat opzicht ‘broeders en zusters’ zijn:
aan elk mens kleeft de schuld in die gedachtengang, getuige het Bijbelwoord: ‘wie
zonder zonde is werpe de eerste steen’ (Joh. 8 vers 7). Men denke ook aan het gedicht van Revius (1586 – 1658) ‘Hij droeg onze smerten.’
Anno 2013 wordt de traditionele schuldvraag bij verreweg de meeste stromingen
niet meer expliciet gesteld. Om toch een indruk te kunnen krijgen hoe het thema
leeft onder de diverse stromingen hebben wij ons in de enquête gericht op het achterliggende thema nl. ‘ongehoorzaam Israël’. Dit thema is minder emotioneel beladen en dekt in principe de schuldvraag af.
Het sterkste besef van Joodse schuld of in ieder geval medeplichtigheid leeft nog in
de meeste evangelische kringen en in de bevindelijke kring; Israël heeft schuld aan
wat gebeurd is; zij gaat niet geheel vrij uit. Dit zijn stromingen waarin veel liefde is
voor het Joodse volk, maar die tegelijk een duidelijke visie heeft op de noodzaak van
bekering en de noodzakelijke bevrijding van vormen van schuld die over de geslachten heen gedragen worden. Hieruit is de bekeringsijver binnen deze groeperingen
verklaarbaar.
VII.3.6 Dolend Israël
Het thema dolend Israël was anno 1950 alleen volledig afwezig bij de Vrijzinnige
stroming. Alle andere stromingen waren er van overtuigd dat het Joodse volk niet
alleen feitelijk over de aarde verstrooid was en zonder bestemming doolde, maar ook
dat het geestelijk haar oriëntatie kwijt was. Binnen de NHK kwam men al in de 60er
jaren tot het inzicht dat deze voorstelling van zaken niet langer houdbaar was. Min
of meer simultaan werd afstand genomen van de Jodenzending. De GKN heeft hier
langer over gedaan; hier zou het tot de 70er jaren duren voordat het thema dolend
397
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‘Omdat Israël zijn Messias verwerpt, wordt Jeruzalem verwoest en gaat het Evangelie langs Israël
heen de gehele wereld in’. Berkhof, H., Christus de zin der geschiedenis (Nijkerk 1966), 69.

Israël verlaten zou worden. Het Gereformeerd Protestantisme heeft vanaf de 70er
jaren haar standpunt herzien en is te dien tijde tot een fundamentele herziening van
haar standpunten gekomen.
Binnen de kleinere gereformeerde kerken wordt het thema dolend Israël tot op de
huidige dag verdedigd. De Neo-Calvinistische stroming binnen de GKV is daar een
voorbeeld van. De CGK was wellicht deels dezelfde mening toegedaan, maar heeft
dit met terughoudendheid gecommuniceerd.
De evangelische groeperingen hangen het thema tot op de huidige dag aan. Hetzelfde kan gesteld worden voor de Bevindelijke stroming.
VII.3.7 Exclusiviteit Jezus Christus
De exclusiviteit van Jezus Christus in die zin dat alleen door geloof in Hem eeuwig
leven verkregen kan worden, was in 1950 nog algemeen aanvaard binnen het protestantisme. Alleen de Vrijzinnige stroming vormde hierop een uitzondering. In de
theologie die opgeld deed in de jaren 80, met name binnen het denken van Berkhof,
is die exclusiviteit altijd gebleven. In de afgelopen decennia heeft de Vrijzinnige
stroming gezelschap gekregen van de Midden Orthodoxie. Ook binnen die stroming
heeft men de exclusiviteit van Jezus Christus als beslissende factor verlaten. Feitelijk betekent dit dat de Vrijzinnige stroming, maar ook de Midden Orthodoxie en de
Confessionele stroming zich verwijderd hebben van het exclusivisme. Dit kan opzienbarend genoemd worden daar de genoemde stromingen ruim 60 procent van het
protestantisme vertegenwoordigen.
Alle andere stromingen blijven van de exclusiviteit van Jezus Christus overtuigd, tot
op de huidige dag. De Bevindelijke stroming en de Evangelische stromingen dragen
deze visie het sterkste uit. Ook de kleine gereformeerde kerken kunnen daarbij gerekend worden.
VII.3.8 Kritische houding tegenover het Jodendom (anti-judaïsme)
Anno 1950 was nog binnen alle stromingen van het protestantisme sprake van antijudaïsme; de Vrijzinnige stroming waarschijnlijk uitgezonderd. De NHK had de beste
uitgangspunten om hiervan al in de eerste 20 jaar na WO II afscheid te kunnen nemen. Het werk van Miskotte heeft daar ongetwijfeld bij geholpen. Anno 1980 was er
geen sprake meer van uitingen van anti-judaïsme binnen Midden Orthodoxie en
Confessionele stroming. De GKN als belangrijke representant van het gedachtengoed
van Kuyper, heeft tot ver na de WO II een anti-judaïstische instelling gekend. In de
jaren rond 1980 is dit verdwenen en werd aansluiting verkregen met de dominante
stromingen binnen de NHK. Anno 2013 kent de PKN geen anti-judaïsme; in feite
wordt het Jodendom als een religie beschouwd die respect verdient en die geen aanleiding geeft om haar navolgers op andere gedachten te brengen.
De kleinere gereformeerde kerken denken daar anders over, ook anno 2013. Opnieuw moeten we stellen dat GKV weinig van zich laat horen, ook wat betreft dit
thema. In deze kring is anno 2013 sprake van een bijna neutrale houding ten opzichte van het Jodendom. Binnen de CGK liggen de zaken enigszins anders. Het is moeilijk om daar te spreken van een anti-judaïstische houding; wel steekt men niet onder
stoelen of banken dat Israël zich moet ‘bekeren’. Het feit dat men het getuigend
gesprek zoekt, betekent ten diepste dat men de eigen overtuiging superieur acht aan
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het Jodendom. Men zou kunnen stellen dat men in deze kringen meer waardering en
achting heeft voor de Joden dan voor het Jodendom.
Gezien het getuigende karakter van de meeste kerkgenootschappen uit de Evangelische stromingen is te verwachten dat men ook daar van mening is dat het Jodendom
ten principale als een dwaalleer beschouwd moet worden. Dit ligt in de lijn der verwachting voor de peilmomenten 1950 en 1980, maar geldt ook voor de jaren in de
21e eeuw.
Hetgeen geldt voor de Evangelische stromingen geldt a fortiori voor de Bevindelijke
stroming. In die kringen is men overtuigd dat actieve Evangelieverkondiging onder
Israël noodzakelijk is, omdat Israël een dwaalleer aanhangt die niet leidt ten leven.
Schuldvragen
In het voorafgaande hebben wij de variabelen schuldvraag Israël, dolend Israël,
exclusiviteit Jezus Christus en anti-judaïsme onder het hoofdthema Schuldvragen
samengebracht. Wij hebben er om redenen van overzichtelijkheid voor gekozen om
schuldvraag Israël en dolend Israël in één grafiek af te beelden; de beide andere
variabelen worden daarna in een aparte grafiek afgebeeld.

Grafiek VII.3 Radarplot van de variabelen schuldvraag Israël en dolend Israël, 2013
(n = 551)
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De variabelen schuldvraag Israël en dolend Israël hebben over de stromingen gerekend, een bijna identiek antwoordpatroon. Opvallend is dat Midden Orthodoxie en
Vrijzinnige stroming afstand nemen van beide thema’s en negatief scoren.

Grafiek VII.4 Radarplot van de variabelen exclusiviteit Jezus Christus en antijudaïsme, 2013 (n = 551)
De scores voor de variabelen exclusiviteit Jezus Christus volgen het patroon van de
scores voor anti-judaïsme. De scores voor exclusiviteit Jezus Christus liggen steeds
hoger dan de scores voor anti-judaïsme. De verschillen tussen de scores voor deze
thema’s zijn voor de Bevindelijke stroming het geringst. Dit duidt er op dat in de
Bevindelijke stroming sprake is van een sterke ondersteuning van exclusiviteit Jezus
Christus en dat er tegelijkertijd sprake is van enig anti-judaïsme. De Vrijzinnige
stroming en de Midden Orthodoxie nemen sterk afstand van het anti-judaïsme.
VII.3.9 Landbelofte
De zogenoemde landbelofte uit het Oude Testament is wellicht één van de sterkst
discriminerende factoren tussen de stromingen en kerkgenootschappen. Anno 1950
plaatste de vestiging van de jonge staat Israël velen voor een groot dilemma. Allerwegen was er grote verwarring. Alleen kerkleden die onder invloed stonden van het
christenzionistische gedachtengoed van Joh. De Heer wisten de ontwikkelingen te
duiden. De GKN was zeer beslist afwijzend: de landbelofte moest geestelijk geïnterpreteerd worden. Zo de belofte al concreet, gematerialiseerd moest worden opgevat,
had zij betrekking op de hele aarde en kon zij niet beperkt worden tot een groep
ontheemde Joden. De Wereldraad van Kerken anno 1948 gaf de jonge staat echter
het voordeel van de twijfel (de GKN was te dien tijde geen lid van de Wereldraad).
Binnen de NHK, publiekelijk gerepresenteerd door de Midden Orthodoxie en de
Confessionele stroming, werd in de jaren 60 tot met 80 de landbelofte voluit ondersteund. Berkhof corrigeerde wel dat het land ‘in beheer’ gegeven was en net zoals
vroeger geschiedde, kon God het land weer terugnemen als het volk Hem ongehoor335

zaam zou worden. Ten tijde van de Handreiking uit 1970, Israël, volk, land en staat,
was de landbelofte binnen de NHK onbetwist. In kringen van de GKN heeft men de
NHK pas later, langzaam en aarzelend gevolgd. Toen men elkaar genaderd was, was
de sympathie en instemming binnen de NHK echter al op de terugweg. Ten tijde van
de Zesdaagse oorlog had Israël de positie van de ‘underdog’. Na de Jom Kippoer
oorlog werd dit beeld bijgesteld. Toen Israël actief overging tot bezetting van gebied
buiten de grenzen van 1948, veranderde de beeldvorming rondom haar definitief. De
ontwikkelingen op het politieke toneel zijn zeker van invloed geweest op de theologische gedachtenvorming. Daar komt nog bij dat na 1980 de positie van de Palestijnen steeds meer aandacht gekregen heeft, niet alleen maatschappelijk, maar ook in
de theologie. Anno 2013 kan gesteld worden dat de landbelofte geen steun meer
krijgt binnen de brede middenstroming van de PKN. In dertig jaar tijd is het beeld
derhalve totaal veranderd.
Binnen de kleinere gereformeerde kerken geldt dat de GKV weinig belangstelling
voor de problematiek rondom de landbelofte heeft getoond. Anno 2013 blijkt ook de
bijna-neutrale opstelling uit de enquête-uitkomsten. Dat is geheel anders voor de
CGK. Hier vindt men nog overtuigde ondersteuners van de landbelofte hoewel ook
binnen dit kerkgenootschap oog is voor de rechten van andere oorspronkelijke bewoners.
De Evangelische stromingen zijn onverkort overtuigde ondersteuners van de landbelofte. Hier ligt ongetwijfeld een verband met christenzionistische uitgangspunten;
men ziet de terugkeer van de Joden als een stap naar de verwerkelijking van Gods
Koninkrijk op aarde en zal uit dien hoofde een zekere sympathie tonen voor de
landbelofte.
Ook de Bevindelijke stroming ondersteunt met verve de landbelofte. Hier spelen
geen christenzionistische motieven, maar Schriftgezag en –interpretatie. Bijzonder is
dat men in deze kring niet meegaat in de vergeestelijking van de landbelofte. Op
andere aanpalende vraagstukken, bijvoorbeeld de definitie van het Koninkrijk, is dat
wel het geval. Het lijkt ons dat hier sprake is van een zekere anomalie.
VII.3.10 Kritische houding tegenover zionisme en de staat Israël
Zoals in het voorafgaande al gememoreerd is: anno 1950 konden maar weinigen
binnen de protestantse kerken veel sympathie opbrengen voor de jonge staat Israël.
Alleen de christenzionisten zagen in de Exodus een vervulling en waren uit dien
hoofde te rekenen als gelovige ondersteuners van de ‘wereldontwikkelingen’ in het
Midden-Oosten. Met name de Neo-Calvinistische stroming stelde zich kritisch op.
Binnen de NHK waren de geluiden milder van toon, maar onvoorwaardelijke steun
werd niet gegeven. Dit veranderde in de daarop volgende jaren. Twee factoren hebben daarbij een rol gespeeld. In de eerste plaats de dagelijkse realiteit waarin de
jonge staat in haar voortbestaan werd bedreigd. In de tweede plaats: de theologie in
met name de NHK ontwikkelde zich in een richting waarin bepaalde zionistische
elementen in het denken werden opgenomen.398 Men zou kunnen stellen dat eind
jaren 60 de steun voor de staat Israël zowel maatschappelijk als vanuit de kerken
haar hoogtepunt bereikte. Daarna werd Israël gezien als de sterkere partij. De visie
398
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Ook in kringen van het Gereformeerd Protestantisme, zie: Gerssen, S., Modern Zionisme en
christelijke theologie. Kampen, 1978.

van Berkhof ontmoette meer tegenstand. Kritische geluiden kwamen op uit christelijk-marxistisch georiënteerde hoek (de zogenaamde links-Barthianen). In het begin
van de 21e eeuw kwam de kritische opstelling van Sabeel in de aandacht. Anno 2013
is er binnen de brede middenstroming van de PKN een uitgesproken kritische houding tegenover zionisme en de staat Israël. We zouden de stelling aandurven dat
anno 2015 bij hernieuwde meting de (kritische) houding ten opzichte van zionisme
en de staat Israël verder is toegenomen.
Deze kritische houding is niet exclusief voor de middenstroming in de PKN. Ook bij
de kleinere gereformeerde kerken is er per saldo een kritische bejegening te onderkennen. Zelfs binnen de Evangelische stromingen staat men kritisch tegenover zionisme en de staat Israël. Alleen in de Bevindelijke stroming kent men nog een (kleine) meerderheid van overtuigde ondersteuners.
De houding ten opzichte van zionisme en de staat Israël heeft derhalve een buitensporig grillig patroon vertoond in de afgelopen 6 à 7 decennia. We hebben de indruk
dat wij in deze studie niet alle determinanten daarvan op het spoor zijn gekomen.
VII.3.11 Vooroordelen als basis voor antisemitisme
Wij brengen nogmaals in herinnering dat wij niet de mate van antisemitisme gemeten hebben, maar het bestaan van vooroordelen die de basis kunnen vormen voor
antisemitisme. Verder moeten we opmerken dat wij in dat kader stellingen geponeerd hebben die gemakkelijk ontwijkende antwoorden kunnen uitlokken of anders
gezegd, uitnodigen om sociaal aanvaardbare antwoorden te geven. Wij hebben ons
bij de formulering van de desbetreffende stellingen laten inspireren door eerder
(internationaal en nationaal) uitgevoerd onderzoek waarbij vergelijkbare vragen
gesteld werden, meestal nog in directer vorm. Het is goed te memoreren dat anno
1971 door Stark et al. In de Verenigde Staten onder protestantse voorgangers substantieel antisemitisme gevonden werd. Veel later werd dit ook in Europa en in Nederland gevonden. Het Europese en Nederlandse onderzoek had overigens geen
betrekking op voorgangers, maar werd gehouden onder de Europese en Nederlandse
bevolking. In de Europese studie werd ook een verband gevonden tussen antisemitisme en de houding tegenover zionisme en de staat Israël.
In 2000 is in Nederland door Konig et al. Een studie uitgevoerd waarin gebruik
gemaakt werd van algemene data verkregen tijdens een bevolkingsonderzoek. Hieruit bleek dat de invloed van godsdienst op antisemitisme gering was. Een belangrijker factor was de ‘breedte van het perspectief’ van de respondenten. Let wel: het
handelde hier om een algemeen bevolkingsonderzoek. De in dat onderzoek gevonden grote invloed van de ‘breedte van het perspectief’ lijkt ons in geval van veelal
academisch gevormde voorgangers niet relevant. In ons onderzoek vinden wij bij
alle stromingen een negatieve score op vooroordelen als basis voor antisemitisme.
De mate waarin verschilt echter per stroming. In het algemeen is er een verband
tussen de mate van orthodoxie en de mate waarin vooroordelen als basis voor antisemitisme bestaat. Het gaat daarbij om een positief verband, of wel bij een grotere
mate van orthodoxie wordt in het algemeen een grotere intensiteit van vooroordelen
gevonden (en omgekeerd). Een dergelijk verband wordt ook in de studie van Stark et
al. Gevonden. Zo gezien is onze studie daarmee in lijn. Belangrijk verschil is dat de
studie van Stark vele jaren geleden gehouden is en uit een ‘andere cultuur’ stamt.
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In de eerste jaren na WO II was in de Nederlandse samenleving sprake van een herleving van het antisemitisme. Het zou bijzonder zijn als dat de kerken voorbij gegaan
zou zijn. Te oordelen naar het aantal incidenten dat het CIDI bijhoudt is de periode
1960 tot 2000 als een rustige periode te rekenen. Na 2000 neemt het aantal incidenten bijna jaarlijks toe.399 Dit heeft ongetwijfeld te maken met de door de staat Israël
gevoerde politiek en met de grotere invloed van de islam in Nederland. Wij denken
niet dat de vooroordelen of zelfs het antisemitisme zelf ten opzichte van 1980 is
toegenomen. Wel is de kritische houding ten opzichte van de staat Israël toegenomen onder de protestantse voorgangers. Dit mag niet verward worden met antisemitisme. Internationale studies wijzen overigens wel op een verband tussen kritische
houding tegenover zionisme en de staat Israël en antisemitisme, maar dergelijke
studies zijn in veel opzichten onvergelijkbaar met ons onderzoek. Bij de bedoelde
internationale studies vindt onderzoek plaats onder de volle breedte van de bevolking terwijl wij ons concentreren en beperken tot protestantse voorgangers.
Politieke en maatschappelijke thema’s
Wij hebben in het voorafgaande de variabelen landbelofte, (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël en vooroordelen als basis voor antisemitisme,
samengebracht onder het hoofdthema Politieke en maatschappelijke thema’s.
Onderstaand hebben we deze variabelen in een radarplot weergegeven en ze ten
opzichte van elkaar gepositioneerd:

Grafiek VII.5 Radarplot van de variabelen landbelofte, (kritische) houding tegenover.zionisme en de staat Israël en vooroordelen als basis voor antisemitisme, 2013
(n = 551)
Opvallend is dat landbelofte en vooroordelen als basis voor antisemitisme een nagenoeg gelijk patroon vertonen. De achtergrond hiervan is dat beide thema’s een sterke
samenhang vertonen met de mate van orthodoxie. De variabelen landbelofte en
399
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kritische houding tegenover zionisme en de staat Israël vertonen een sterk tegenovergesteld patroon.
VII.3.12 Aparte plaats voor Israël in het Eschaton
Het thema aparte plaats voor Israël is een thema dat sterk vertegenwoordigd is in de
theologische gedachtengangen die gebruikelijk zijn in kringen van het Christenzionisme en Chiliasme. De hoofdstroom in de theologie heeft hier nauwelijks verbinding mee. Met enige moeite kan men zeggen dat in de hoogtij dagen in de jaren 70
en 80 binnen de Midden Orthodoxie en Confessionele stroming, Berkhof af en toe
blijk gaf van een aparte heilsbediening voor Israël. Noch in de daaraan voorafgaande
jaren (bijvoorbeeld bij Miskotte), noch in de daarop volgende jaren heeft het thema
binnen de brede middenstroming van de kerk belangstelling gekregen. De belangstelling en waardering voor het thema wordt dus vooral gevonden binnen de Evangelische stromingen. Zoals uit de enquêteresultaten blijkt is er ook enige waardering
binnen de Bevindelijke stroming. Hier doet zich weer de invloed van de aanhangers
van het gedachtengoed van de Nadere Reformatie gelden. In die kringen was weliswaar enige afkeer of huivering voor het Duizendjarig Rijk (Chiliasme), maar een
aparte plaats voor Israël in de weg naar het Eschaton werd niet uitgesloten. Men
verdedigde immers de gedachte dat er een massale bekering van het volk Israël zou
plaatsvinden bij de Wederkomst van Christus.
Onze conclusie is dat in feite slechts binnen de Evangelische stromingen aandacht is
voor het thema (variabele) aparte plaats.
VII.3.13 Profeten
Bij het thema profeten ligt de nadruk op de vraag wat de betekenis is van de woorden van de profeten voor de toekomstige wereldloop in het algemeen, maar in het
bijzonder: wat is de betekenis voor Israël?
Binnen de Midden Orthodoxie en de Confessionele stroming heeft men rond de
peildata 1950 en 1980 weinig tot geen aandacht aan deze vraag besteed. Enigszins
vergelijkbaar met de variabele aparte plaats is de belangstelling voor het thema profeten vooral te vinden binnen de Evangelische stromingen en binnen de Bevindelijke
stroming. Anno 2013 blijkt ook enige belangstelling binnen de Confessionele stroming en het Gereformeerd Protestantisme.
Ondanks de geringe belangstelling in grote delen van het Nederlandse protestantisme, zijn de variabelen aparte plaats en profeten belangrijke schakels tussen orthodoxie en de moderne Israëltheologie; zie hiertoe het navolgende onderdeel waar
onze bevindingen betreffende de samenhangen tussen variabelen zullen worden
besproken.
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Eschaton
De variabelen aparte plaats en profeten vallen onder het hoofdthema Eschaton. In
onderstaande radarplot zijn de variabelen ten opzichte van elkaar gepositioneerd:

Grafiek VII.6 Radarplot van de variabelen profeten en aparte plaats voor Israël,
2013 (n = 551)
Bijzonder is dat de scores een sterk vergelijkbaar patroon hebben; over beide variabelen wordt, over de stromingen gerekend, nagenoeg gelijkluidend gedacht. De
Evangelische stromingen en de Bevindelijke stroming leveren topscores; de andere
stromingen scoren duidelijk minder. De Vrijzinnige stroming scoort extreem laag.
De Midden Orthodoxie lijkt enigszins uit het patroon te lopen; dit hangt samen met
het feit dat het begrip aparte plaats daar hoofdzakelijk vanuit een heilshistorisch
oogpunt geïnterpreteerd wordt en niet eschatologisch.
VII.4 SAMENHANGEN TUSSEN GEKWANTIFICEERDE THEMA’S (VARIABELEN)
In deze paragraaf zullen de gevonden samenhangen tussen de thema’s of zo men
wil, variabelen, besproken worden. Deze samenhangen zijn door ons eerst gepostuleerd op basis van logisch-theologische samenhangen. Daarna is de vraag gesteld of
deze hypothetische verbanden ook bevestigd kunnen worden door het datamateriaal
dat beschikbaar gekomen is dankzij de enquête. Wij hebben een groot aantal significante, robuuste verbanden gevonden. Hierdoor zijn gedetailleerde samenhangen
opgespoord. Het doel dat wij nagestreefd hebben is tweeërlei. In de eerste plaats
wilden wij een antwoord op de vraag: waarom denkt men wat men denkt? In het
verlengde hiervan zochten wij een antwoord op de tweede vraag: wat is de impact
van bepaalde theologische uitgangspunten op de visie met betrekking tot de thema’s
die achter het Israëlvraagstuk schuil gaan? Het zal duidelijk zijn dat de eerste vraag
een vraag is naar oorzaken, terwijl de tweede vraag zich richt op effecten. In het
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navolgende zullen wij deze tweerichtingen aanpak volgen ten aanzien van een aantal
wezenlijke relaties die geïdentificeerd is.
VII.4.1 De vraag naar effecten
Naar gebleken is, is de mate van orthodoxie een belangrijke beïnvloedende factor
betreffende instemming of juist afkeuring met betrekking tot de thema’s die rondom
het Israëlvraagstuk spelen. Via intermediaire variabelen zullen de effecten uiteindelijk doorwerken op de variabelen die aan het einde van de ketens staan.
Drie hoofdketens zijn door ons onderscheiden: het totaal-effect van orthodoxie op de
(kritische) houding ten opzichte van de Joodse religie (anti-judaïsme), de houding
ten opzichte van zionisme en de staat Israël en de samenhang met vooroordelen als
basis voor antisemitisme. We zullen onderstaand de geïdentificeerde effecten samenvatten.
Het totale effect van orthodoxie op anti-judaïsme is substantieel; de bèta bedraagt
0,46. Vrij vertaald: als de score voor orthodoxie met 1 punt stijgt, zal de score voor
anti-judaïsme met 0,46 stijgen. Eenzelfde effect treedt op bij daling van de mate van
orthodoxie, zij het met een tegengesteld teken. Het effect van orthodoxie op antijudaïsme is een bevestiging van hetgeen elders in de litteratuur gevonden wordt.
Stark (1971) vond onder protestantse voorgangers een effect van Orthodoxy op
Religious Hostility (tegenover Joden) met een bèta ter grootte van 0,47. Konig et al.
(2000) vond slechts een effect van ‘christian beliefs’ op ‘religious antisemitism’ ter
grootte van 0,29. Dit effect is minder goed vergelijkbaar aangezien het onderzoek
van Konig geen betrekking had op protestantse voorgangers, maar op Nederlandse
burgers. Belangrijke verklarende variabele was in geval van het onderzoek van Konig ook ‘narrow perspective’. Deze variabele speelt niet of nauwelijks bij predikanten, dus zal het effect op antisemitisme volledig te wijten zijn aan orthodoxie. Wat
betreft de betrouwbaarheid of liever de voorspelkracht van de relatie tussen orthodoxie en anti-judaïsme: de correlatiecoëfficiënt R² bedraagt 0,54. Dat wil zeggen dat
54% van de variantie in de scores voor anti-judaïsme verklaard wordt door de variantie in de scores voor orthodoxie. Ofschoon dit als wezenlijk beschouwd wordt,
moet tegelijkertijd ook opgemerkt worden dat er naast orthodoxie nog andere factoren in het spel zijn die anti-judaïsme verklaren. Hierbij kan men denken aan andere
theologische thema’s, maar ook aan variabelen van niet-theologische aard.
Het totale effect van orthodoxie op (kritische) houding ten opzichte van zionisme en
de staat Israël wordt gekarakteriseerd door een relatie met een bèta van – 0,34.
Landbelofte is een belangrijke intermediaire variabele. De relatie tussen orthodoxie
en landbelofte en (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël, heeft een
bèta ter grootte van – 0,33. Naast landbelofte spelen de effecten van aparte plaats
(positieve bèta; werkend in dezelfde richting als landbelofte) en Joods-christelijk
universalisme (negatieve bèta; tegenovergesteld effect als het effect van landbelofte). Wij brengen nog in herinnering dat de feitelijke scores op de variabele (kritische) houding ten opzichte van zionisme en de staat Israël, voor bijna alle stromingen positief is. Dat wil zeggen: bijna alle stromingen staan kritisch tegenover zionisme en de staat Israël (afgezien van de Evangelische stromingen en de Bevindelijke stroming). Tevens geldt dat naarmate men orthodoxer is, men het zionisme en de
staat Israël minder kritisch zal bejegenen. De voorspelkracht van de relatie tussen
orthodoxie en (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël wordt gekarakteriseerd door de correlatiecoëfficiënt R² die in dit geval 0,53 bedraagt. Dit duidt
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er op dat de variabele orthodoxie een belangrijke voorspeller is voor de (kritische)
houding die men huldigt ten aanzien van zionisme en de staat Israël. Ook hier moet
weer worden opgemerkt dat er naast orthodoxie mogelijk nog andere factoren spelen.
Tenslotte: de relatie tussen orthodoxie en de mate waarin men vooroordelen ten
aanzien van Joden huldigt. Het totale effect bedraagt 0,33. Het directe effect vanuit
de variabele orthodoxie is 0,23. Het indirecte effect loopt via de variabele antijudaïsme en bedraagt 0,10. Ook hier is het weer goed om ons te realiseren dat de
gemiddelde score voor vooroordelen als basis voor antisemitisme, voor alle stromingen negatief is. Tegelijkertijd kunnen we vaststellen dat er een samenhang is
tussen de mate van orthodoxie en de mate waarin men vooroordelen huldigt. Deze
relatie hebben wij niet op grond van theologisch-logische overwegingen kunnen
postuleren; zij blijkt uit het datamateriaal. De relatie tussen anti-judaïsme en vooroordelen als basis voor antisemitisme wordt veelvuldig in de litteratuur genoemd en
is in empirisch-statistisch onderzoek ook regelmatig bevestigd. Het is uit dien hoofde dan ook niet verwonderlijk dat er ook een directe relatie is vanuit orthodoxie naar
vooroordelen als basis voor antisemitisme; anti-judaïsme steunt immers sterk op
orthodoxie.
De voorspelkracht van de relatie tussen orthodoxie en vooroordelen als basis voor
antisemitisme is gering: de correlatiecoëfficiënt R² bedraagt 0,16. Dit betekent dat
de mate van orthodoxie weliswaar meespeelt in de mate waarin men vooroordelen
huldigt, maar dat er daarnaast vele andere factoren zijn die de variabele orthodoxie
qua belang verre overtreffen. Het verband zelf is significant en betrouwbaar, maar
van relatief geringe betekenis om het fenomeen vooroordelen als basis voor antisemitisme te verklaren en te voorspellen. Dit spoort met het eerder genoemde onderzoek van Konig et al. (2000). Uit dat onderzoek bleek dat Christian Belief van ondergeschikte betekenis is bij de verklaring van Religious Antisemitism; de betekenis
voor de verklaring van Seculair Antisemitism is nog geringer (bèta ter grootte van
0,15). Konig vond dat andere factoren als ‘narrow perspective’ en ‘denomination’
(protestant, Rooms-katholiek of ‘geen kerkgenootschap’) belangrijker determinanten
waren.
VII.4.2 De vraag naar oorzaken
In dit onderdeel gaan wij kort in op de bereikte conclusies ten aanzien van de tegenovergestelde vraagstelling: ‘wat zijn de oorzaken die achter een fenomeen schuilgaan’? Was in het vorige onderdeel de vraag: wat is het effect van orthodoxie op de
drie variabelen die aan het einde van de ketens staan: anti-judaïsme, (kritische) houding tegenover zionisme en de staat Israël en vooroordelen als basis voor antisemitisme, de vraag is nu: van welke variabelen zijn de genoemde drie variabelen afhankelijk. Als we lang genoeg doorgaan komen we weer uit bij orthodoxie, maar op de
weg daar naartoe kunnen betekenisvolle verbanden worden bloot gelegd. In feite is
de weg terug al afgelegd voor (kritische) houding tegenover zionisme en de staat
Israël; dit is een eenvoudig verband via landbelofte dat in het voorgaande besproken
is. Ook voor vooroordelen als basis voor antisemitisme is de weg terug al geïdentificeerd, nl. rechtstreeks en via anti-judaïsme. Blijft dus dat de weg vanuit antijudaïsme terug naar orthodoxie gelopen moet worden.
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Om een overzichtelijk beeld te krijgen, zullen wij hierbij uitgaan van de geaggregeerde versie van het Pad Analyse model:

Figuur VII.1 Relatieschema Pad Analyse model o.b.v. aggregaatvariabelen (padcoefficiënten), cf. Figuur VI.5 Zie ook Figuur 1 Bijlage XI.
Merk op dat er vier variabelen zijn waar anti-judaïsme van afhankelijk is (tussen
haakjes staat de waarde van de bèta vermeld): getuigende dialoog (0,26), brede orthodoxie (0,37), open dialoog (- 0,20) en Israël non-issue (0,30). Opmerkelijk is het
teken van open dialoog; dit duidt op een positieve instelling ten opzichte van het
Jodendom, dit in tegenstelling tot de getuigende dialoog waar sprake is van een
positief teken. De bèta van brede orthodoxie is substantieel; qua omvang en teken
ligt dit in de verwachting. De grote bèta voor Israël non-issue en het teken, vragen
om toelichting. De coëfficiënt is een uitdrukking van het feit dat naar mate men
meer de mening is toegedaan dat Israël geen thema van betekenis is, men een sterkere anti-judaïstisch houding zal huldigen. Een dergelijke samenhang lijkt onwaarschijnlijk en onlogisch. Bij nadere beschouwing blijkt dit echter niet het geval. De
achtergrond is dat de variabele Israël non-issue negatief verbonden is met zowel de
klassieke Israëltheologie als met de moderne Israëltheologie. De respondenten die
hoog scoren op Israël non-issue hebben geen affiniteit (of zelfs een zekere afkeer)
van zowel de theologie waarin dolend Israël, landbelofte en aparte plaats een rol
spelen, als van een moderne Israëltheologie waarin sprake is van partners in de verwachting en onopgeefbaar verbonden. In feite hebben de respondenten die hoog
scoren op Israël non-issue een afkeer van elke vorm van theologie die Israël als
onderwerp heeft. De positieve samenhang tussen Israël non-issue en anti-judaïsme is
dus niet zozeer een uitdrukking van een anti-judaïstische houding, maar veeleer een
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afkeer van elke vorm van theologie die beweringen genereert over Israël, hetzij
positief, hetzij negatief.
VII.5 PROBLEEMSTELLING EN HAAR ANTWOORDEN
In het eerste hoofdstuk hebben wij de volgende probleemstelling geformuleerd:
wat is de plaats van Israël, als religieuze entiteit en (in mindere mate) Israël als
staatkundige entiteit, in het protestantse denken en spreken na de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder aan het begin van de 21e eeuw,
en hoe kan dit denken en spreken teruggevoerd worden op theologische uitgangspunten?
Op die plaats hebben wij gesteld dat er tenminste twee componenten te onderscheiden zijn in deze probleemstelling:



de plaats van Israël (met name als religieuze entiteit) in het protestantse denken
na WO II; dit element is later aangeduid als de historische component;
hoe het protestantse denken en spreken teruggevoerd kan worden op theologische uitgangspunten; dit element is later aangeduid als de contemporaine
component.

Historische component
De historische component had de periode vanaf het einde van WO II tot heden tot
object van onderzoek. Wij hebben daarin drie peilmomenten onderscheiden: 1950,
1980 en 2013. Voor de eerste twee peilmomenten hebben wij ons kunnen verlaten
op de uitgebreide litteratuur die er rondom onze vraagstelling bestaat, voor wat betreft het derde peilmoment hebben wij naast de litteratuur ook gebruik kunnen maken van de uitkomsten van de enquête onder voorgangers. Wij menen dat hiermee
de historische component van onze probleemstelling adequaat beantwoord is. In het
bovenstaande is aangegeven tot welke conclusies dit heeft geleid. Kort samengevat:
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de grote, brede middenstroming van het Nederlandse protestantisme (met name
gerepresenteerd door de Midden Orthodoxie en de Confessionele stroming binnen de NHK) heeft een grote heroriëntatie doorgemaakt. In de jaren 50 was zij
gangmaker bij de start van de dialoog; in de jaren 70 en 80 als de grondlegger
van de ‘moderne Israëltheologie’, met name gestoeld op de visie van Berkhof.
Na 1980 is de theologie van dialoog en onopgeefbaar verbonden langzaam veranderd in een theologie van ‘meervoudig verbonden’ en ‘dubbele solidariteit’.
Achtergrond van deze verandering is de aandacht voor de Palestijnse zaak. Veranderingen van inzichten in brede lagen van de samenleving, hebben hun invloed doen gelden op de theologische gedachtenvorming. Ongetwijfeld was dit
ook tot op zekere hoogte het geval direct na WO II, de geschiedenis lijkt zich te
herhalen doch nu in omgekeerde richting. De gepropageerde open dialoog leidt
anno 2013 een mager bestaan;
het Neo-Calvinisme als representant van de vroegere GKN bleef aanvankelijk
achter bij de gedachtenvorming binnen de NHK; anno 1970 heeft zij zich in de
rijen van de Midden Orthodoxie gevoegd. De ‘harde kern’ van het NeoCalvinisme is sterk verkleind en lijkt zich in de 21e eeuw deels te positioneren







binnen de ‘kleinere gereformeerde kerken’(lees met name GKV, in mindere mate
in de CGK en in nog mindere mate de NGK);
van de ‘kleinere gereformeerde kerken’ hebben GKV en NGK zich geheel of
grotendeels afzijdig gehouden van het Joodse vraagstuk. De CGK daarentegen is
sinds vele decennia sterk betrokken zowel feitelijk (uitzending van predikanten;
participatie aan onderzoeksinstituten; actief Deputaatschap) als ook in de theologische gedachtenvorming;
de evangelische groeperingen zijn nauwelijks van visie veranderd. Van oudsher
bestaat hier een sterk gevoelde verbondenheid met het Joodse volk. Alleen binnen deze groeperingen leeft een zekere mate van Christenzionisme al dan niet in
combinatie met eschatologische verwachtingen. Getuigende dialoog blijft de
basis voor communicatie, al dan niet gecombineerd met actieve hulpverlening
aan Joden in de diaspora;
de Bevindelijke stroming is qua theologie niet of nauwelijks veranderd: Israël is
dolend en moet als ‘geliefde broeder’ worden thuisgebracht. De intensiteit
waarmee de evangelieverkondiging wordt uitgevoerd is sinds het midden van de
jaren 90 sterk toegenomen.

Kort samengevat: de brede middenstroming (Midden Orthodoxie en NeoCalvinisme) van het protestantisme heeft na WO II een sterke theologische koerscorrectie meegemaakt; in de periode 1980 tot heden is deze correctie geleidelijk bijgesteld. De koers in de 21e eeuw is veel minder dan 50 jaar geleden verbonden aan
thema’s zoals landbelofte, aparte plaats voor Israël, onopgeefbaar verbonden. Intussen is het thema onopgeefbaar verbonden verbreed tot ‘meervoudig verbonden’.
Deze ontwikkeling is mede ingegeven door geo-politieke ontwikkelingen. De stromingen aan de flanken van het protestantisme; de Bevindelijke stroming, de Evangelische stromingen en de Vrijzinnige stroming zijn nauwelijks veranderd.
Contemporaine component
De contemporaine component is door ons vormgegeven door de mening of visie van
respondenten te kwantificeren, meetbaar te maken. Hiermee werd een kwantitatieve
analyse van de verschillen tussen stromingen mogelijk, beter dan op basis van litteratuuranalyse denkbaar is. De meningen van respondenten over de thema’s die uit de
eerder uitgevoerde litteratuuranalyse zijn voortgekomen is meetbaar gemaakt, zodat
homogene groepen ten opzichte van elkaar gepositioneerd konden worden.
Enkele van de belangrijkste conclusies vatten wij hieronder samen:




het thema onopgeefbaar verbonden heeft veel van haar scherpte verloren; het
lijkt erop dat niet alle stromingen onder dit thema hetzelfde verstaan. Dit leidt er
gemakkelijk toe dat weinigen het begrip afvallen, maar dat de meningen desondanks verdeeld zijn. De Palestijnse christenen zijn steeds vaker onderdeel van
de ‘gevoelde verbondenheid’;
ten aanzien van 10 van de 15 thema’s bevinden Evangelische stromingen en
Bevindelijke stroming zich in dezelfde groepen of direct aanpalende groepen.
Ten aanzien van 12 van 15 thema’s bevinden Midden Orthodoxie en Vrijzinnige stroming zich dicht bij elkaar in de buurt (in dezelfde groep of de direct aanpalende groep). Dit duidt op een zekere concentratie van visies voor het overgrote deel van de thema’s. Zo gezien zou men kunnen stellen, dat er een grove
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scheidslijn loopt door het protestantisme: aan de ene kant de orthodoxgeoriënteerde visie op Israël en aan de andere kant de meer vrijzinniggeoriënteerde visie op Israël;
de open dialoog heeft veel van haar elan verloren; slechts sporadisch en nauwelijks georganiseerd vinden vormen van dialoog plaats. De beleden open dialoog
vindt niet altijd gemakkelijk verwerkelijking, onder meer vanwege desinteresse
van de beoogde gesprekspartner;
de steun voor zionisme en de staat Israël lijkt ons anno 2013 op een historisch
dieptepunt. Indien de ontwikkelingen tussen het moment waarop de enquête
werd afgesloten (1 juli 2013) tot heden gevolgd zouden zijn, lijkt het voor de
hand te liggen dat deze steun verder verzwakt is of wel dat de kritische houding
tegenover zionisme en de staat Israël zich verder verdiept heeft;
er is een brede erkenning gekomen voor het Jodendom als weg naar God. Min
of meer tegelijkertijd is de visie op exclusiviteit Jezus Christus afgenomen;
de landbelofte wordt in toenemende mate vergeestelijkt. De aan Abram gegeven
belofte heeft in de mening van velen niet langer betrekking op de landstreek Palestina, maar is generiek bedoeld en heeft betrekking op de gehele aarde;
in de eschatologie speelt Israël als ‘werktuig’ waarmee God komt tot een hernieuwing van deze wereld, een nagenoeg verwaarloosbare rol.

Onderzoek naar de vraag hoe het denken zich ontwikkeld heeft in de afgelopen 60
jaar, gespecificeerd naar een aantal invalshoeken of thema’s, heeft naar onze waarneming nog niet eerder plaatsgevonden. De contemporaine component stond in ons
onderzoek centraal: nog niet eerder zijn meningen en visies van voorgangers geïnventariseerd. Deze meningen en visies hebben het historische beeld gecompleteerd.
Zo gezien beweegt de contemporaine component zich op twee terreinen; het is zowel het sluitstuk van de historische analyse, als ook de basis voor het onderdeel van
de probleemstelling waarin gesproken wordt over de vraag:
hoe kan dit denken en spreken [bedoeld is het denken en spreken aan het begin van
de 21e eeuw] teruggevoerd worden op theologische uitgangspunten?
Dit onderdeel van de probleemstelling betreft onze ambitie om de plaats van Israël
in het huidige denken te positioneren. Of beter gesteld: in te bedden in de theologische thema’s en denkkaders die heden ten dage rondom het Israël vraagstuk gehanteerd worden. De kern van dit onderdeel van onze probleemstelling is de vraag
hoe thema’s uit de klassieke Israëltheologie (de theologie met haar wortels van voor
WO II) en thema’s uit de moderne Israëltheologie (de theologie zoals die na WO II
ontwikkeld is) onderling samenhangen en gezamenlijk een verklaring kunnen vormen voor visies op Israël en gedrag ten aanzien van Israël. Wij menen dat wij in de
vorm van de ontwikkelde Pad Analyse modellen op deze vragen een adequaat antwoord gegeven hebben.
Onze bevindingen met betrekking tot de belangrijkste samenhangen tussen de gekwantificeerde thema’s i.c. variabelen kunnen als volgt kort worden samengevat:
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de (kritische) houding tegenover de Joodse religie (anti-judaïsme) is binnen
bepaalde kringen van het protestantisme nog steeds aanwezig. Men hoeft zich
hierover niet te verbazen; exclusivisme (‘particularism’) lijkt ons een fenomeen
dat tussen alle godsdiensten voorkomt. Kritische houding tegenover het geloof








van anderen leidt tot getuigende dialoog. De mate van orthodoxie is een factor
die een grote invloed heeft op de mate van anti-judaïsme;
de houding die men aanneemt tegenover zionisme en de staat Israël wordt sterk
bepaald door de Schriftinterpretatie die men heeft ten aanzien van de zogenoemde landbelofte;
het thema open dialoog onderhoudt sterke samenhangen met thema’s als partners in de verwachting, onopgeefbaar verbonden en Jodendom als weg naar
God. Directe verbanden met orthodoxie en profeten zijn niet gevonden. De band
van open dialoog met orthodoxie loopt via de variabele aparte plaats en vervolgens via de variabele profeten. Dit zou men als volgt kunnen interpreteren: open
dialoog steunt niet direct op orthodoxie of algemener gesteld; op fundering vanuit de Bijbel. De variabele open dialoog krijgt haar meeste kracht vanuit ondersteuners van de variabelen aparte plaats en profeten. Dit is bijzonder; het lijkt
erop dat de eschatologisch georiënteerde voorgangers de belangrijkste voorstanders zijn van open dialoog. Dat mag niet zo geïnterpreteerd en geconcludeerd worden. Wij stellen alleen dat in ons model er geen ander veroorzakende
factor te vinden is dan profeten en aparte plaats Israël. Men zou zich overigens
kunnen afvragen of er in de Schrift een nadrukkelijke, directe aansporing tot
open dialoog te vinden is. Een vraag die wij niet behandeld hebben omdat deze
vraag buiten het bereik van onze probleemstelling valt. In de analyse van de litteratuur hebben wij wat deze vraag betreft ook geen aanwijzingen tot een antwoord gevonden;
de variabele schuldvraag Israël is sterk verbonden met exclusiviteit Jezus Christus; dit verbaast niet. Wat wel verbaast is dat de schuldvraag Israël niet met enige andere variabele samenhang van betekenis vertoont. Indien de schuldvraag al
gesteld wordt, heeft het verder blijkbaar geen significante samenhang met andere onderdelen uit de theologie die men volgt;
Israël non-issue is sterk negatief verbonden met aparte plaats (en daarmee via
profeten met orthodoxie). Bijzonder is dat er geen directe samenhang gevonden
is met orthodoxie; ook hier komt de vraag op: waarom via aparte plaats als variabele. Het antwoord is overeenkomstig hierboven gegeven: onder de respondenten die een aparte plaats voor Israël zien, zijn de sterkste tegenstanders te vinden
van een visie dat Israël een non-issue zou zijn.

Epiloog
Tenslotte, deze studie is slechts een begin. Het begin van een kwantitatieve analyse
van thema’s of wel variabelen die de meningsvorming over Israël kunnen verklaren.
Op de research agenda moeten ons inziens minstens de volgende onderwerpen terugkomen:
 de vraag in hoeverre de breedte van het blikveld (‘perspective’ cf. Konig et al.)
een rol speelt bij voorgangers;
 de vraag in hoeverre het vraagstuk Israël leeft onder kerkleden. Het is van groot
belang een indruk te hebben van de meningsvorming onder kerkleden; een
overzicht te krijgen welke inzichten en mogelijk misvattingen daar leven. Als
het OJEC ernst wil maken met de bestrijding van antisemitisme onder christenen
moet duidelijk zijn welke vooroordelen ook anno 2015 leven onder de kerkleden;
 de vraag naar overeenkomsten, verschillen en mogelijke verbindingen tussen de
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‘wereldbeelden’ van jongeren: in hoeverre kan de kerk via het voortgezet christelijk onderwijs een actieve rol spelen bij het ontwikkelen en stimuleren van
dialoog tussen Joodse-, christelijke- en moslimjongeren?;
de vraag wat de dialoog tussen Joden en christenen (vanuit het perspectief van
de Joden) doet stagneren. Bijzondere aandacht in dat kader zal moeten uitgaan
naar thema’s als vrije wil, universalisme en exclusiviteit Jezus Christus. Onderzoek naar de rol van het kerkelijke dogma van de goddelijke natuur van Jezus
Christus zal daarbij niet geschuwd kunnen worden.

De geo-politieke verhoudingen rondom de staat Israël en de vele theologische verschillen van inzicht, vragen om een voortdurende aandacht voor het Israël vraagstuk
vanuit de theologische wetenschap.
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Summary
Israel: Root and Thorn
Postioning Israel as a religious entity in Dutch Protestantism after the Second
Worldwar
Summary
In this study we intend to investigate and analyze the positioning of Israël in
protestant theology in the Netherlands. We confine ourselves to the period after the
Second World War. When we speak of Israël, we mean Israël as a religious entity;
only sideways, political and social aspects, like Zionism, anti-Semitism and the state
of Israël (as a political entity), will be discussed.
The investigation and the analysis have been carried out by us along a two-way
track. Firstly we have performed a literature study. The results from this analysis
have been particularized within fifteen themes. These themes are typical for the
theology concerning Israël. They cover interest areas like mission, dialogue, the role
of Israël with regard to the eschaton, the significance of Jesus Christ, etc. The literature study focused on a description of any of the fifteen themes at three reference
moments: 1950, 1980 and 2013. Since Dutch Protestantism includes many denominations, we have investigated how any specific theme was positioned within each
denomination. The literature analysis has provided us a good overview on how the
opinion about Israël developed within Dutch Protestantism during the past 70 years.
Beside the literature analysis, we carried out a survey at the reference moment 2013.
It was addressed to pastors in the denominations residing within Dutch Protestantism. In total, 551 completed reply forms were returned, a response of almost 40%.
Our main purpose with the survey was to acquire data concerning convictions
among pastors concerning the mentioned fifteen themes anno 2013. In fact, it might
function as a complement to whatever we had already learned from the literature
analysis. Moreover the data could help us to understand the theological reasoning of
pastors behind their convictions.
By means of the survey, more than 60 statements were presented to the respondents.
Their reactions were transferred to a 5 points Likert scale. The score +2 was associated with a reaction Strongly agree. The score -2 was associated with a reaction
Strongly Disagree. The scores -1, +1 and 0 were associated with Disagree, Agree
and Neutral respectively.
Our next endeavor was to cluster the statements according to the previously defined
fifteen themes which we had derived from the literature analysis. We held on to a
theological criterion: the statements had to correspond to (the definition of) the
theme with which they were likely to be connected. In addition, the statistical technique factor analysis (more specifically: Principal Component Analysis) was applied. From this we obtained the assurance that the clustered statements centered on
themes in accordance with theological criteria, would show enough statistical interdependence within each cluster, to assure that they could be representative for the
theme connected to them.
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These scores resulting from the survey formed an important asset in addition to the
results of the literature analysis as, due to the application of statistic techniques, the
convictions with regard to each of the fifteen themes anno 2013 could be quantified
in terms of variables.
Of each theme was determined which was the average positioning (i.e. average
score) of any of the denominations. By application of the ANOVA method could
thereafter be defined if significant biases occur between the denominations.
Our last step was to specify hypothetical dependencies between the variables. Here
we would like to stress once more, that postulated dependencies between variables
always has to be supported by criteria stemming from theological theory. Statistical
verification remains secondary to it. We have estimated these dependencies between
variables by means of Multiple Regression Analysis, also known as Path Analysis.
The specific method we used is Structural Equation Modeling - Partial Least
Squares (SEM-PLS).
The identified coherence between the themes - i.e.variables - provides answers to the
next questions: ‘Why do people think what they think?’ and, from the opposite angle: ‘What is the impact of certain theological principles on the position taken with
regard to a given theme?’
In fact, we have performed a historical analysis as well as a contemporary one. The
historical analysis was focused on fifteen themes within denominations during the
last decennia. It was based on literature investigation in the last seventy years. The
contemporary analysis focused on survey data gathered in 2013. These data represented the convictions of pastors with more specification than literature reviews can
generate.
Historical analysis
The main conclusions of our historical analysis may be summarized as follows:
 The vast middle flow of Dutch Protestantism (represented in particular by Middle Orthodoxy and the Confessional denomination within the former Dutch Reformed Church, i.e. Nederlandse Hervormde Kerk, abbreviated as: NHK) has
passed through a far-reaching reorientation. In the 50s it was ahead of other
churches at the start of the dialogue with the Jewish community, and in the 70s
and 80s it was the founder of the so-called ‘modern theology of Israël’. After
1980, this theology consisting of ’dialogue’ and of ‘irrevocable connection’
gradually changed into a theology of ‘pluriform connection’ and ‘double solidarity’. The latter two concepts refer to Palestinian Christians, because at the
base of this change is a concern for the Palestinian cause. In other words: in the
70s and 80s theological themes, like the ‘promise of the land’ or ‘prophecies
about Israël’, were paramount. In the following years, however, discourse
moved away from theological themes and became more and more involved with
geo-political affairs.
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Neo-Calvinism, as a representative of the former Reformed Churches in the
Netherlands (Gereformeerde Kerken in Nederland, abbreviated as: GKN), at the
outset lagged of the process of opinion forming within NHK. Anno 1970 it lined
up with the ranks of Middle Orthodoxy. Its ‘hard core’ has shrunk considerably
and seems to position a part of itself within the smaller, more orthodox-oriented
reformed communities in the 21st century; mostly the Reformed Churches Liberated (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, abbreviated as: GKV), to a lesser

extent the Christian Reformed Churches (Christelijke Gereformeerde Kerken,
abbreviated as CGK), and to an even lesser extent the Netherlands Reformed
Church (Nederlands Gereformeerde Kerken, abbreviated as: NGK).


Of these smaller reformed communities, GKV and NGK have kept almost fully
aloof of any question concerning Israël for decades. CGK, however, has been involved in it for many decades, both in a practical sense (by sending out pastors,
by participating in research in institutes or by active internal focus groups, so
called Deputies) as in a theological sense, by contributing to the process of
opinion forming.



The Evangelical denominations have mostly embraced the ‘classical theology of
Israël’ from 1950 to this day. In this theology, themes like the ‘exclusivity of
Jesus Christ’, ‘mission instead of dialogue’, ‘anti-Judaism’, ‘blinded, wandering
Israël’ stand out. Traditionally, there is a strong feeling of ‘brotherhood’ with
Jewish people in general. Sporadically we came across ‘christian Zionism’
among them, sometimes in combination with eschatological expectations. A
‘missionary dialogue’ remains the base for any communication stemming from
Evangelical denominations, combined - if needed - with active help to Jews in
the diaspora.



The Pietist (‘bevindelijke’) denomination is represented in particular by the
orthodox congregations (Gereformeerde Gemeenten, abbreviated as: GKN), the
Restored Reformed Church (Hersteld Hervormde Kerk, abbreviated as: HHK)
and a part of CGK. In theological respect it has not changed much: Israël is ‘lost
and needs to be found and brought home’ as a ‘beloved brother’. The intensity
with which the Gospel among Jewish people is being preached has increased,
especially since the 90s.



In the liberal protestant denomination, no change has occurred; Israël as a religious entity has been given no special attention since many decades.



The theme ‘irrevocably connected’ has lost much of its acumen; the churches
seem to diverge in the way they give substance to it. As a result, the concept
may be accepted by several trends which nevertheless disagree with regard to
directly related themes. Within some denominations Palestinian Christians are
becoming ever more included in the ‘felt connectedness’, while others use the
concept exclusively to define the bond between church and synagogue.



With regard to 6 out of the 15 themes, the Evangelical and the Pietist denominations are at a par. If we count not only the number of cases where these groups
belong to the same subgroup, but also the number of cases where they end up in
directly adjacent subgroups, we end up with 10 out of 15 themes. A similar coherence occurs at the other end of the spectrum: for 5 out of 15 themes Middle
Orthodoxy and liberal denominations belong to the same subgroup. If we add
the number of cases where they end up in adjacent groups, we see a rise up to
12 of the 15 themes. This indicates a certain concentration of convictions with
regard to the major part of the themes. Indeed, it could be said that there is a
rough dividing line throughout Protestantism: on the one hand there is an ortho359

dox orientation on Israël as a religious entity, on the other hand there is a more
liberal view on Israël as a religious entity.


The ‘open dialogue’ has lost much of its original vigor; only sporadically, and
hardly ever in an organized setting, do forms of dialogue take place. The professed ‘open dialogue’ is in fact not always easy to realize, inter alia because the
intended collocutor shows diminishing interest.



The support for Zionism and for the state of Israël seems to have reached a
historical nadir in 2013. All trends take a critical stance with regard to Zionism
and the state of Israël. A wide recognition, however, has grown of Judaism as a
‘way’ to God. More or less simultaneously the importance of the unique position of Jesus Christ seems to have waned.



The ‘promise of the land’ is being more and more interpreted in a spiritual
sense. According to many pastors, the promise to Abram does not only relate to
the region of Palestine, but is meant generically and relates to the whole earth.



The eschatological role of Israël as a ‘tool’ with which God realizes a renewal
of this world has become more or less negligible in the eyes of many respondents.

Contemporary analysis
This part of our problem statement relates to our ambition to explain the perspectives on the position of Israël from underlying theological themes and from the conceptual frameworks which are topical nowadays with regard to the Israël challenge.
The nucleus of this part of our problem statement is how themes from the classical
Israël theology (as it developed before WO II) and from modern Israël theology (as it
developed after WO II) are related. In addition to that, how current visions on Israël
as a religious entity and the current behavior towards the state of Israël, can be explained or derived from the two types of theology mentioned.
Our findings with regard to the relations between the quantified themes i.e. variables
can be briefly resumed as follows:


The (critical) stance towards the Jewish religion (anti-Judaism) is still present
within some denominations. This should not come as a surprise; particularism
seems to us a phenomenon which occurs between all religions. A critical stance
towards the beliefs of others may lead to a ‘missionary dialogue’. The degree of
orthodoxy is a factor which influences the degree of anti-Judaism to a large extent.



The general stance towards Zionism and the state of Israël is strongly influenced
by the interpretation of Scripture (degree of orthodoxy) with regard to the socalled ’promise of the land’.



The theme ‘open dialogue’ shows a strong correlation with themes like ‘partners in hope’, ‘irrevocable connectedness’ and ‘Judaism as a way to God’. Direct relations with orthodoxy and prophecies have not been found.

360



The relation of ‘open dialogue’ with ’orthodoxy’ is indirect and runs along the
variable ‘specific status of Israël in the eschaton’, and then, along the variable
‘prophets’. This means that ‘open dialogue’ does not directly rely on ‘orthodoxy’, or, stated in a more general sense: a foundation from the Bible is not
found in our data. The variable ‘open dialogue’ gets most of its fortitude from
support of the variable ‘specific status’ and the variable ‘prophets’. This is
noteworthy; it seems that those pastors who are more oriented to the eschaton,
are also the strongest supporters of an ‘open dialogue’. This cannot plainly be
interpreted and concluded without any further investigation. We can only state
that in our model, we have found no other causative factor than ‘prophets’ and
‘specific status’. One could add that there is no place in Scripture either which
could be read as a passionate plea for ‘open dialogue’. In the literature analysis,
we have not come across any indications for this;



The variable ‘culpability of Israël’, later referred to as ‘insubordinate Israël’ is
strongly related to ‘exclusiveness of Jesus Christ’. This is not surprising. What
is surprising, however, is that ‘insubordinate Israël’ has no noteworthy correlation to any other variable. If one is of the opinion that Israël has shown itself insubordinate, this apparently does not result in any significant connection to any
other of the theological capita. Since ‘insubordinate Israël’ is related to the traditional question concerning the crucifixion of Christ, one could expect that this
question is no longer paramount;



‘Israël non-issue’ has a strong negative correlation to ‘specific status’ (and so,
through ‘prophets’ with ‘orthodoxy’). It is remarkable that no direct connection
is found with ‘orthodoxy’. Once more, the question arises: why does this run
along ‘specific status’ as a variable? The answer must be equal to the one stated
before: among the respondents who attribute a ‘specific status’ to Israël, are the
strongest opponents of the vision that Israël would be a ‘non-issue’.

All things considered, the conclusion must be that, by means of a historical and
contemporary analysis, an outline has been obtained of the positioning of Israël as a
religious entity in the theological thinking of the different denominations within
Dutch Protestantism. The correlations between theological frameworks and the visions adhered to, or the behavior with regard to, Israël, have been quantified and
plotted out.
For further research we would suggest an analysis of sermons, of thought development among community members, and of the relation between the opinion of
Protestant pastors on the position of Islam in relation to the problem investigated by
us.
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BIJLAGE I LIJST MET AFKORTINGEN

(Kerk)genootschappen
ABC

gemeenten

CAMA

gemeenten

Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten
Christian and Missionary Alliance

CGK

Christelijke Gereformeerde Kerken

DORE

Doopsgezinde gemeenten (Algemene Doopsgezinde Sociëteit)
en Remonstrantse gemeenten (Remonstrantse Broederschap)

GG

Gereformeerde Gemeenten

GKN

Gereformeerde Kerken in Nederland

GKV

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

HHK

Hersteld Hervormde Kerk

NGK

Nederlands Gereformeerde Kerken

NHK

Nederlandse Hervormde Kerk

OJEC

Overlegorgaan van Joden en Christenen

PKN

Protestantse Kerk van Nederland

VEG

Vrije Evangelische Gemeenten

Bijbelboeken
I Cor.

De eerste brief aan de gemeente van Corinthe

Hand.

Handelingen der Apostelen

Kron.

Kronieken

Matth.

Evangelie volgens Mattheüs

Lucas

Evangelie volgens Lucas

Rom.

De Brief aan de Romeinen

Gen.

Genesis
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Statistische methoden
ANOVA

Analysis of Variance

LISREL

Linear Structural Relations

PCA

Principal Component Analysis

SEM-PLS

Structural Equation Modeling - Partial Least Squares
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BIJLAGE II LIJST MET DE OMSCHRIJVINGEN VAN GEBRUIKTE BEGRIPPEN
Algemeen universalisme: filosofische stroming waarin gepleit wordt voor samenwerking en respect tussen godsdiensten. De verwachting is dat dit zal leiden tot een
universele wereldreligie.
Afscheiding van 1834: afsplitsing van de Nederlandse Hervormde Kerk (ca. 1% van
de leden). Hieruit zijn de Christelijke Gereformeerde Kerken ontstaan. (Zie Bijlage
III met betrekking tot de verschillende kerkgenootschappen in Nederland en hun
ontstaan). Achtergrond respectievelijk aanleiding was de groeiende invloed van de
vrijzinnige theologie en de toenemende invloed van de regering op de organisatie
van het kerkelijk leven. NB. De Nederlandse Hervormde Kerk heette sinds de Reformatie, aanvankelijk de Nederduits Gereformeerde Kerk. Het begrip ‘gereformeerd’ dient dus duidelijk gespecificeerd te worden naar kerkgenootschap en tijdsperiode.
Bevrijdingstheologie: ‘Richting binnen de theologie die is geïnspireerd door het
Tweede Vaticaans Concilie, waarin het accent werd gelegd op de kerk als ‘volk van
God’ en als ‘sacrament van het heil’. In Latijns-Amerika werd de Bevrijdingstheologie tijdens de Tweede Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie in Medellin
(1968) geformuleerd als een openlijke keuze voor de armen’.400
Chiliasme: verwachten en uitzien naar de komst van het Duizendjarig Rijk. In dit
Rijk zal het herstelde, staatkundige Israël een centrale rol spelen (het Messiaans
koninkrijk). Het Bijbelboek Openbaring speelt een centrale rol, naast de boeken
Daniël en Joël.
Christelijk universalisme: stroming waarin als centrale boodschap verkondigd wordt
dat God een Redder is van alle mensen (dankzij het verlossingswerk van Jezus
Christus). De kerkvader Origenes (ca. 185 - 253/254) geldt als belangrijk vertegenwoordiger. De bewijsvoering steunt veelal op de geschriften van de apostel Paulus.
Christenzionisme: stroming waarin aan de vestiging van de staat Israël eschatologische betekenis wordt toegeschreven.
Doleantie van 1886: tweede (grotere) afsplitsing (na de Afscheiding van 1834) van
de Nederlandse Hervormde Kerk (ca. 10% van de leden). De leider van deze afsplitsing was dr. Abraham Kuyper. De uitgetreden kerkleden verenigden zich aanvankelijk onder de naam Nederduits Gereformeerde Kerk. Daarmee grepen zij terug op de
naam die de Nederlandse Hervormde Kerk min of meer ‘ontnomen’ was (en mede
aanleiding was geweest voor de Afscheiding van 1834). Door de toevoeging ‘dolerend’ (‘klagend’) gaven zij uiting aan hun ongenoegen. In 1892 zijn de ‘dolerenden’

400
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verenigd met het grootste gedeelte van de Christelijke Gereformeerde Kerk (1869)
resp.Christelijke Gereformeerde Kerken (1892) (ontstaan uit de Afscheiding van
1834) tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN), met Abraham Kuyper als
leider. (Zie Bijlage II.1 met betrekking tot de verschillende kerkgenootschappen in
Nederland en hun ontstaan).
Dispensationalisme: theologisch denkkader dat zich kenmerkt door het onderscheiden van ‘dispensaties’ of ‘bedelingen’. Deze bedelingen worden gespecificeerd naar
groepen (het volk Israël, de gemeente uit de heidenen, de rest van alle mensen) en
naar tijdsperioden. Een bedeling kan wellicht worden vertaald als ‘een bepaalde
inrichting van het Goddelijk beheer’. De huidige bedeling wordt veelal gekarakteriseerd als ‘de periode van genade’. De eerst komende bedeling is volgens velen het
Duizendjarig Rijk. De Verbondstheologie (zie elders in deze lijst met begripsbepalingen), is te zien als het theologisch denkkader dat nagenoeg tegengesteld is qua
uitgangspunten aan het Dispensationalisme.
Eschaton: voleinding van de huidige wereld en overgang naar de ‘nieuwe hemel en
de nieuwe aarde’. Meer algemeen zou men kunnen spreken van vernieuwing van de
schepping door ingrijpen van God. Met het voorbij gaan van de huidige schepping
zullen ook alle dingen ‘openbaar’ worden (niet voor niets speelt het boek Openbaring een belangrijke rol in de leer van het Eschaton: de Eschatologie, naast profetische boeken uit de Bijbel, in het bijzonder Daniël). Verbonden begrippen (niet
noodzakelijk synoniemen): het Koninkrijk Gods, Duizendjarig Rijk, ‘wederoprichting aller dingen’(Hand. 3 vers 21), Laatste der dagen, Apocalyps, Laatste oordeel,
de Jongste dag.
Nadere Reformatie: stroming binnen het Nederlandse protestantisme in de 17e en 18e
eeuw. Heden ten dagen bekend als: Bevindelijke (gereformeerde) stroming. Vertegenwoordigers van deze stroming zijn van mening dat de Reformatie (Luther, Calvijn, e.a.) vooral betrekking heeft op leerstelligheden (‘hoe moet de Bijbel verstaan
worden’). De Nadere Reformatie richt zich daarnaast ook op de doorwerking (bevinding) daarvan (persoonlijk, in het gezin, in de samenleving). Zo gezien kan de
stroming gezien worden als een ’vroomheidsbeweging’ vergelijkbaar met het pietisme en het puritanisme. Belangrijke representanten zijn Voetius en À Brakel
(soms aangeduid met de naam ‘oudvaders’).
Maranatha beweging: beweging waarin nadruk valt op de verwachte terugkeer
(Wederkomst) van Jezus Christus. De beweging heeft sterke banden met het dispensationalisme. In Nederland is de Maranatha beweging vooral verbonden met de
naam van Joh. de Heer en zijn organisatie Het Zoeklicht. Joh. de Heer was van mening dat Israël een aparte plaats heeft in Gods toekomstig heilshandelen. Hij verklaarde zich hiermee een tegenstander van de Vervangingstheologie van de meeste
kerken, inhoudende dat de christelijke kerk in de plaats van Israël gekomen zou zijn
toen Israël ‘haar zoon’ Jezus van Nazareth afwees. Al voor WO II voorzag Joh. de
Heer een terugkeer van de Joden naar Palestina.
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Het Reveil: internationale opwekkingsbeweging in de 19e eeuw. In Nederland is de
beweging vooral gekoppeld aan het protestantisme. Naast het ‘oefenen van vroomheid en Schriftverstaan’ kende de beweging een belangrijke maatschappelijke component in de vorm van zorg voor de minder bedeelden. Belangrijke voorlieden waren Bilderdijk en Da Costa. Later ook Groen van Prinsterer (1801 - 1876), (leerling
van Bilderdijk). De beweging is een belangrijke voedingsbodem geweest voor het
ontstaan van politieke partijen met een protestants-christelijke signatuur. De beweging zou men kunnen karakteriseren als christenzionistisch ‘avant la lettre’.
Verbondstheologie: theologisch denkkader waarbij één volk van God onderscheiden
wordt, nl. de christelijke kerk waarin alle Christus-gelovigen, ‘hetzij Jood, hetzij
Griek’ verenigd zijn. De verbondstheologie staat dus tegenover het dispensationalisme (zie elders in deze lijst met begripsbepalingen). Een aparte heilsweg voor de
Joden is in deze gedachtengang ondenkbaar. Het Oude Verbond bestaande uit de
Thora, gold Israël. Het Nieuwe Verbond in Christus, is hiervoor in de plaats gekomen.
Vervangingstheologie: theologisch denkkader waarin gesteld wordt dat de kerk (de
christelijke gemeente) qua heilsbelofte en verbond, in de plaats getreden is van Israel, de oude Verbondspartner’. De basisgedachte is dat de kerk het ‘ware Israël’ is.
Substitutietheologie: zie Vervangingstheologie.
Twee-Wegenleer: theologisch denkkader waarin het volbrengen van de Thora als
aparte heilsweg, naast het geloof in Jezus Christus gezien wordt.
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BIJLAGE III HISTORISCH OVERZICHT VAN KERKGENOOTSCHAPPEN 401
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BIJLAGE IV ENQUÊTEFORMULIER
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BIJLAGE V STELLINGENLIJST
Stelling 1. De Bijbel is betrouwbaar zowel wat betreft historische gebeurtenissen
(b.v. wonderen) als qua toekomstige gebeurtenissen (profetieën).
Stelling 2. De Bijbel is te beschouwen als het onfeilbaar woord van God: het is tekst
die door de Heilige Geest geïnspireerd is.
Stelling 3. De Bijbel is een historisch document dat geschreven is door feilbare mensen.
Stelling 4. Dogma’s zijn een belangrijk baken voor het belijden van de gelovige.
Stelling 5. Geloofsvisies die niet door ‘de kerk’ of ‘de gemeente’ geleerd worden,
zijn gevaarlijk voor de gelovigen.
Stelling 6. Veelal benemen dogma’s het zicht op de joodse wortels van het christendom.
Stelling 7. De uitleg van de Bijbel kan alleen geschieden door ‘Schrift met Schrift’
te vergelijken. Hiermee wordt gebruik gemaakt van de basis die in de Schrift zelf
besloten ligt: interne consistentie.
Stelling 8. Het beoefenen van hermeneutiek is geen waardevrije bezigheid: de uitleg
van de Bijbel is alleen mogelijk dankzij ‘verlichte ogen van het hart en het verstand’.
Stelling 9. Bijbeluitleg kan niet zonder wetenschappelijke exegese.
Stelling 10. God is rechtvaardig; Hij zal een ieder mens beoordelen op grond van
zijn werken.
Stelling 11. God steekt zijn reddende hand uit naar ieder mens. Om gered te worden
moet de mens wel zelf tot het besluit komen die hand te grijpen.
Stelling 12. God is barmhartig en ‘een Behouder van alle mensen’.
Stelling 13. God is trouw. Hij laat niet varen, het werk van Zijn handen; Hij laat
geen enkel schepsel los.
Stelling 14. Jezus Christus is de enige, unieke weg tot God: de middelaar tussen God
en mensen; buiten Hem om is geen heil bereikbaar.
Stelling 15. Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) is ongehoorzaam (geweest),
God zal hen jaloers maken ‘op wat geen volk is’.
Stelling 16. Jezus Christus zal zich aan het einde der tijden openbaren aan Israël (als
geloofsgemeenschap en als volk). Dan zal heel Israël zich bekeren en behouden
worden.
Stelling 17. Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) heeft een aparte plaats in
Gods heilshandelen met deze wereld, naast de rol van de gemeente die het Lichaam
van Christus genoemd wordt.
Stelling 18. De overheid is van God gegeven. Dit betekent dat de overheid gehoorzaamd moet worden, anders ontstaat er chaos.
Stelling 19. Als men de moeite zou nemen de Profeten (Jesaja e.a.) te verstaan, zou
duidelijk worden dat veel wereldgebeurtenissen zijn terug te voeren op hun uitspraken.
Stelling 20. De staat Israël is een staat zoals elke andere staat; elke relatie die gelegd
wordt met Bijbelse profetieën is gezocht.
Stelling 21. De mens heeft een vrije wil gekregen en kan God weerstaan: nu en altijd.
Stelling 22. De mens draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen keuzes.
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Stelling 23. God stuurt ons willen en ons werken, de invloed van de mens op zijn
eigen gedrag is beperkt.
Stelling 24. Alle mensen worden gered; God zorgt dat ze zich tot hem zullen keren.
Stelling 25. De terugkeer van het joodse volk naar Palestina kan gezien worden als
het actief handelen van God in deze wereld; dit is al door de Profeten (Jesaja e.a.)
voorzegd.
Stelling 26. De ‘Landbelofte’ uit Genesis 17:8 is onherroepelijk, valide en relevant.
Stelling 27. De vestiging van de staat Israël in 1948 is mogelijk geworden dankzij
het schuldbesef van de Westerse, christelijke wereld, inzake de Shoah (Holocaust).
Stelling 28. Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde.
Stelling 29. Verdrukking zal over de wereld komen, in het bijzonder over Israël.
Stelling 30. Er zijn onvervulde beloften/profetieën die op vervulling wachten.
Stelling 31. Het Millennium (het 1000jarig rijk), zal ooit hier op aarde zijn: concreet.
Stelling 32. De kerk en Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) zijn onopgeefbaar verbonden.
Stelling 33. De kerk en Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) zijn samen:
Gods volk, en partners in de verwachting.
Stelling 34. Zolang Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) Christus niet erkent,
is er geen bijzondere plaats voor haar in Gods plan.
Stelling 35. Gezien vanuit de optiek van zending, evangelisatie of dialoog, is er geen
verschil in de houding van de kerk t.a.v. Israël vergeleken met de houding t.a.v. de
Islam.
Stelling 36. Alleen degenen uit Israël en uit de volken, die tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen, hebben deel aan het Verbond dat God ooit sloot met Abraham.
Stelling 37. Door middel van zending/evangelisatie zullen Joden er van overtuigd
worden dat Jezus de Messias is.
Stelling 38. De dialoog met Joden moet een getuigende dialoog zijn.
Stelling 39. De dialoog met Joden is bedoeld om elkaar te leren verstaan.
Stelling 40. De uitroep: ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’ is (onbewust)
een bede om verzoening.
Stelling 41. Israël (als geloofsgemeenschap en als volk) is slechts tijdelijk verblind.
Stelling 42. Door de Jood Jezus Christus, zoon van Israël, zal God de hele mensheid
tot haar doel brengen.
Stelling 43. Zending/evangelisatie onder Joden is en blijft een absolute noodzaak; zij
verdienen het, nog meer dan andere ongelovigen.
Stelling 44. De joodse godsdienst heeft haar betekenis verloren sinds de komst van
Jezus Christus.
Stelling 45. De Profeten (Jesaja e.a.) leren dat Israël als geloofsentiteit zal herleven,
dat ze haar Messias zal ontvangen en dat er wereldvrede zal aanbreken. Ook christenen kennen die boodschap, en zien er naar uit.
Stelling 46. Joden en christenen delen een groot geheim: de toekomst van deze wereld is in de handen van God: daar zal ieder mens van profiteren.
Stelling 47. Joden zijn te beschouwen als ‘onze oudste’ broer; het gesprek met hen
kan ons helpen om de Schrift beter te verstaan.
Stelling 48. Zending of evangelisatie onder Joden is niet aan de orde; bij Joden gaat
het ons als christenen om dialoog. Dit ligt heel anders voor andere geloofsentiteiten
dan het joodse geloof.
Stelling 49. Joden en moslims zijn Abrahamitische broeders in het geloof.
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Stelling 50. De joodse religie behoeft geen bijzondere aandacht van de christelijke
kerken en haar leiders: de joodse godsdienst is slechts een van de vele wereldgodsdiensten.
Stelling 51. Joden hebben de christelijke kerk niets bijzonders te zeggen. Andere
wereldgodsdiensten zijn van gelijk belang voor het christelijk geloof.
Stelling 52. De christelijke godsdienst verliest haar fundament en zeggingskracht,
als zij los komt te staan van de joodse godsdienst.
Stelling 53. De joodse godsdienst is een voorafschaduwing van hetgeen moest komen in Jezus Christus.
Stelling 54. Joden laten zich, in vergelijking tot andere mensen, gemakkelijk ‘verharden’, en laten zich daardoor niet door God leiden; daarover spreekt de Bijbel en
de geschiedenis bevestigt het.
Stelling 55. Joden zijn handig en (sociaal) begaafd. Daarnaast: niet zelden ook meer
zelfbewust dan anderen.
Stelling 56. Joden hebben de neiging, meer dan andere mensen, te willen domineren.
Stelling 57. Joden hebben geen exclusieve rechten op een deel van Palestina.
Stelling 58. Als de staat Israël een cultuurdrager wil zijn en representant van waarden en normen, ligt het voor de hand dat zij internationale afspraken en rechtsbeginselen respecteert, meer dan nu het geval is.
Stelling 59. Bisschop Tutu karakteriseerde de staat Israël goed toen hij stelde dat het
in feite een Apartheidsregime is.
Stelling 60. De Bijbel is het door God geïnspireerde woord. Dit betekent evenwel
dat cultuur, wereldbeeld en persoonlijke eigenschappen van de schrijver, elementen
zijn die meespelen in de neerslag van het geïnspireerde woord op papier.
Stelling 61. Het joodse volk is uniek in die zin dat ondanks de verstrooiing sinds het
jaar 70 na Christus, haar eigen identiteit bewaard is gebleven. Dankzij de geringe
assimilatie zijn etnische en godsdienstige aspecten van dit volk (door God ?) bewaard gebleven tot op de huidige dag.
Stelling 62. De enige oplossing voor het conflict tussen Joden en Palestijnen is een
Twee-Statenoplossing waarbij de veiligheid van Israël door de internationale gemeenschap gegarandeerd wordt.
Stelling 63. Het is irreëel te geloven dat Jeruzalem ooit de eeuwige, ongedeelde
hoofdstad van Israël zal zijn.
Stelling 64. De orthodoxe Jood kan persoonlijk heil verkrijgen door de Thora te
houden, buiten het offer van Jezus Christus om.
Stelling 65. De aparte plaats van Israël houdt in dat zij een hoofdrol zal spelen in de
realisatie van Gods plan.
Stelling 66. De gemeente die het Lichaam van Christus is, zal ooit, samen met Israël,
een eenheid vormen, tot dienst aan de volken.
Vraag 67 (open vraag). Hebt u een vraag gemist?
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BIJLAGE VI UITNODIGINGSMAIL
Tilburg, februari 2013
Geachte ,
Onder leiding van de hoogleraren Poorthuis en Van Geest ben ik al enige tijd bezig met een proefschriftonderzoek dat de volgende vraag als onderwerp heeft:
Wat is de plaats van Israël,
als religieuze/etnische entiteit en (in mindere mate) Israël als staatkundige entiteit,
in het protestantse denken en spreken na de Tweede Wereldoorlog,
en hoe kan dit denken en spreken teruggevoerd worden,
op (een verandering in) theologische uitgangspunten?
Hieronder treft u de korte omschrijving aan van de aard en de reikwijdte van het beoogde onderzoek.
Belangrijk onderdeel van het onderzoek is een enquête onder predikanten/voorgangers. Door middel van
deze e-mail zou ik een beroep op u willen doen om aan deze enquête uw medewerking te verlenen. Ik
benader u met dit verzoek, mede namens de onderstaand genoemde representanten van de diverse stromingen die het protestantisme kent.
Als u een bijdrage wil leveren aan de enquête, is een simpele klik op de volgende link voldoende om het
formulier te kunnen invullen:
Ik doe mee aan het onderzoek
Vanzelfsprekend zullen uw antwoorden vertrouwelijk behandeld worden. Het gevraagde wachtwoord is:
TILBURG (let op, uitsluitend hoofdletters gebruiken).
Midden vorig jaar werd deze enquête onder ruim 200 predikanten/voorgangers uitgezet. De resultaten van
dat onderzoek hebben globale inzichten opgeleverd over samenhangen tussen ‘belijden’ en ‘visie’. Om de
betrouwbaarheid van de uitkomsten te vergroten hoop ik de omvang van de steekproef te kunnen uitbreiden tot ca.1200 predikanten/voorgangers.
Ik dank u bij voorbaat voor uw inbreng en spreek de hoop uit dat het onderzoek mag bijdragen tot een
helder zicht op de plaats van Israël in het belijden van onderscheiden protestantse stromingen.
Met hoogachting,
mede namens alle representanten die hieronder genoemd worden,
C. van Halem, promovendus

Dr. H.A. Bakker; Vrije Universiteit Amsterdam, Unie van Baptisten Gemeenten
Dr.ir. J. van der Graaf; Voormalig Algemeen Secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse
Hervormde Kerk
Prof.dr. G. Harinck; Vrije Universiteit Amsterdam en Theologische Universiteit Kampen
Prof.dr. G.C. den Hertog; Theologische Universiteit Apeldoorn
Prof.dr. W.J. op ’t Hof; Vrije Universiteit Amsterdam
Prof.dr. C. van der Kooi; Vrije Universiteit Amsterdam
Drs. C.J. Meeuse; Voorzitter van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten
Dr. A.J. Plaisier; Algemeen Secretaris Protestantse Kerk in Nederland
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Samenvatting van het project ‘Plaats van Israël in het denken en spreken in het Nederlandse protestantisme sinds de Tweede Wereldoorlog’
In deze studie gaat het over Israël in de vorm van drie entiteiten. Israël als religieuze entiteit, Israël als
etnische entiteit en Israël als nationale entiteit. De nadruk zal evenwel liggen op Israël als combinatie van
religieuze entiteit en Israël als etnische entiteit. In veel mindere mate zal de aandacht uitgaan naar Israël
als nationale entiteit. De fenomenen: Israël als geloofsgemeenschap en Israël als etnische entiteit zijn
nauwelijks van elkaar te onderscheiden, vandaar dat gesproken wordt over ‘het volk Israël’ of ‘het joodse
volk’ als het over beide entiteiten gaat. In plaats van het begrip: het ‘joodse volk’, is ook het begrip ‘het
jodendom’ in gebruik geraakt. Wellicht ligt er binnen dit begrip een enigszins zwaardere nadruk op het
geloofsaspect dan op het etnische aspect, maar de verschillen zijn miniem.
Het gaat ons om een analytische beschrijving van de plaats die Israël (in elk van de drie genoemde
betekenissen) inneemt binnen de protestantse theologie (blijkend uit geschreven publicaties) en de plaats
die Israël inneemt in de persoonlijke visies van predikanten en voorgangers. De beoogde analytische
beschrijving wordt aangevuld dan wel gevalideerd aan de hand van tekstanalyse van preken (beschikbaar
via openbare bestanden op het internet in de vorm van audio of tekst).
Inleiding
Sinds WO II is binnen brede lagen van het protestantisme in Nederland sprake van een theologische
heroriëntatie. Het grootste deel van de Nederlandse protestantse kerken trachtte te komen tot dialoog om
de Thora te doorgronden, te ‘lernen’, en zo mogelijk tot wederzijds begrip te komen (Van Klinken, 2009).
Binnen de overige delen van het protestantisme ziet men twee uitersten. Aan de ene kant is er de terugkeer tot de vooroorlogse Jodenzending waarin de ‘bekering’ van Israël ook in de huidige tijd wordt
nagestreefd. Aan de andere kant zijn er ook stromingen binnen het hedendaagse protestantisme waarin
nauwelijks enige belangstelling voor het onderwerp ‘Kerk en Israël’ bestaat. Om het beeld compleet te
maken: naast de genoemde uitersten kent het protestantisme een stroming die als overtuiging heeft dat het
judaïsme en het christendom qua oorsprong sterk verbonden zijn en dat beide entiteiten een rol spelen in
het (toekomstig) heilshandelen van de gemeenschappelijk beleden God van Israël. Onderdeel van die
overtuiging is dat de vestiging van de staat Israël gezien wordt als het resultaat van Gods handelen.
Jodenzending speelt in deze overtuiging soms een centrale rol, doch ook het verwerpen ervan komt voor.
Juist in de jaren na WO II, in de jaren rond de vestiging van de staat Israël, heeft deze zienswijze (opnieuw) aan belangstelling gewonnen.
Intussen zijn veel van deze (theologische) denkbeelden over de Joden als geloofsentiteit, de laatste jaren
aan het verschuiven qua inhoud en qua belangrijkheid. De gegroeide afstand tot WO II, de secularisatie, de
politieke ontwikkelingen rond de staat Israël, maar ook de opkomst van de Islam in Nederland zijn
hiervan waarschijnlijk de oorzaken. Deze ontwikkelingen komen – zij het enigszins vertraagd – door in
de litteratuur en publicaties van kerkelijke zijde. Op hetgeen in de plaatselijke gemeenten beleden en
ervaren wordt, bijvoorbeeld te oordelen naar hetgeen vanaf de kansel klinkt, is geen zicht. In het
voorgenomen onderzoek wordt beoogd in deze leemte te voorzien.
Onderzoeksvragen
Anno 2012 komt de vraag op: in hoeverre is de (veronderstelde) fundamentele verandering in denken en
spreken van de kerkelijke autoriteiten na WO II, ook vandaag de dag nog waarneembaar in het denken en
spreken over Israël binnen de diverse protestantse modaliteiten? Zijn er nieuwe visies ontstaan, of
transformaties van bestaande visies? Deze vragen kan men stellen aan elke individuele kerkganger. Een
dergelijke aanpak heeft evenwel beperkingen: de samenstelling van de steekproef is moeilijk te
controleren en het stelt beperkingen aan de diepgang van het onderzoek. Wij hebben er daarom voor
gekozen om deze vraag voor te leggen aan de predikanten/voorgangers. Voorgangers zijn immers bij
uitstek ‘het geweten’ van het kerkvolk en als geen ander in staat te verwoorden hoe men binnen een
plaatselijke gemeente over diverse vraagstukken denkt of behoort te denken (al dan niet als resultaat van
de prediking).
De probleemstelling van het voorliggende onderzoek kan als volgt worden samengevat:
Wat is de plaats van Israël,
als religieuze/etnische entiteit en (in mindere mate) Israël als staatkundige entiteit,
in het protestantse denken en spreken na de Tweede Wereldoorlog,
en hoe kan dit denken en spreken teruggevoerd worden,
op (een verandering in) theologische uitgangspunten?
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Deze probleemstelling is vrij algemeen van aard. We kunnen haar aanscherpen en toespitsen door haar uit
te werken in een aantal concrete deelvragen:
a.

Wat was de plaats van Israël in de protestantse theologie in de decennia voor de WO II, gerekend naar het antwoord op een aantal kritieke vragen?

b.

Wat was de plaats van Israël in de jaren die volgden op WO II?

c.

In hoeverre kunnen de standpunten bedoeld onder (a) en (b) terug gevoerd worden naar verschillen in theologische uitgangspunten?

d.

In hoeverre kan er een verband gelegd worden tussen de onder (c) bedoelde uitgangspunten, en
de positiebepaling van theologen anno 2012 ten opzichte van Israël als volk (geloof en afkomst)
en als staat?

Getracht zal worden om op basis van enquête en/of preekanalyse, verbanden te identificeren tussen
geschreven en/of uitgesproken zienswijzen en de onderliggende determinanten in de vorm van theologische uitgangspunten en principes.
Werkwijze
De inhoud van de theologie (i.c. de vragen bedoeld onder (a) en (b)) wordt vastgesteld aan de hand van
een 60-tal vragen die ‘aan de theologische litteratuur’ gesteld zullen worden.
Dezelfde 60 vragen zullen in een enquête voorgelegd worden aan naar schatting 1200 voorgangers;
evenwichtig verdeeld over de diverse kerkgenootschappen en stromingen die het protestantisme kent. Een
mogelijke aanvulling c.q. validatie van de enquête-uitkomsten, zal geschieden aan de hand van een analyse van de teksten van de verkondiging en/of kerkelijke of para-kerkelijke publicaties.
Relevantie
Sinds WO II is de aandacht voor Israël als religieuze entiteit gemarginaliseerd. De ´kerk als geestelijk
Israël´ is weliswaar grotendeels verlaten, maar de weg verder is vaak onduidelijk aangezien het gesprek
(de ´dialoog´) stagneert (Van Klinken, 2009). Het vraagstuk dreigt op de achtergrond te geraken en tot
een non-issue te worden (Den Hertog, 2003). Dit heeft verregaande consequenties voor de opstelling van
het Nederlandse protestantisme (rechtstreeks in prediking en belijden en via de volksvertegenwoordiging
resp. Nederlandse regering) tegenover (de staat) Israël in de komende decennia.
Men kan betogen dat voor WO II de Joodse minderheid in Nederland manifest was; in Amsterdam waren
ca. 120.000 Joodse inwoners. Dit gegeven kon niet zonder reactie blijven van protestantse zijde; hieruit is
het offensief van de Jodenzending (Gereformeerde kerken in Nederland) en de Verkonding onder Israël
(Nederlandse Hervormde Kerk) verklaarbaar. Anno 2002 zijn er slechts 30.000 joden in Nederland, die
voor het overgrote deel te rekenen zijn als niet-orthodox of zelfs geassimileerd zijn. Wat is het belang nog
voor de kerk, zullen velen zich afvragen? Ook binnen de kerk worden deze geluiden gehoord. De
(vermeende) geringe importantie van onze probleemstelling kan nog nader gevoed worden door de
wetenschap dat in Nederland anno 2012 intussen bijna 1 miljoen moslims leven. Ware het niet veel
relevanter als daarop de aandacht van de kerk zich zou richten, alsook het wetenschappelijk onderzoek
met een vraagstelling die verwant is aan de onderhavige probleemstelling?
Wij zijn van mening dat de vragen rondom de verhouding tussen Joden en christenen niets aan relevantie
verloren hebben. Ten eerste delen zij grotendeels hetzelfde heilige boek. Ten tweede is de verwijdering
tussen de oudste en de jongste broer in de afgelopen 100 jaar, mede in relatie tot de Shoah (zogenaamde
Holocaust) er niet geringer op geworden. Ten derde is de kernvraag, niet wat Joden en christenen scheidt,
maar wat hen bindt, nog steeds actueel.
In het kader van die laatste vraag kan het antwoord haast niet anders zijn dan: de hoop op een betere
wereld (of zoals de Bijbel het verwoordt: de hoop, of wel zekere verwachting van het koninkrijk van
God). Christenen en Joden zijn partners in de verwachting; zij delen in dezelfde hoop.
Als Israël en de kerk geen hoop meer delen, hebben zij geen hoop, want zij moeten putten uit dezelfde
bron (Den Hertog, 2003). Alle reden dus om het ‘denken en spreken over Israël’ binnen de kerk nader te
onderzoeken en zo mogelijk vast te stellen rondom welke vragen kernpunten liggen.
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BIJLAGE VII DERDE CONTACTMOMENT (HERINNERING PER BRIEF EN
VRAAG NAAR MOTIEVEN)
Geachte heer, mevrouw,
Enige tijd geleden hebt u een verzoek ontvangen om te participeren aan een onderzoek naar de visies die
binnen het Nederlandse protestantisme leven op de rol van Israël (met name als geloofs-entiteit). Helaas
hebben wij uw reactie daarop niet ontvangen. Natuurlijk kunt u nog steeds participeren door naar de
website www.Israëlonderzoektilburg.nl te gaan en daar de enquête online in te vullen (wachtwoord:
TILBURG). U kunt ook gebruik maken van het vragenformulier dat wij u ongeveer 2 weken geleden
hebben toegestuurd (retournering naar een portvrij Antwoordnummer). Eventueel zenden wij u graag een
nieuw antwoordformulier per post toe (reply op deze mail is voldoende).
Mocht u om een of meer uiteenlopende redenen niet aan de enquête willen of kunnen participeren, dan
zouden we via bijgaand antwoordkaartje, volledig anoniem, graag van uw overwegingen op de hoogte
komen.
Uw informatie zal de kwaliteit van het onderzoek zeer ten goede komen.
Bij voorbaat danken wij u hartelijk voor uw medewerking; hetzij in de vorm van het alsnog participeren
aan de enquête, hetzij in de vorm van het informeren over uw beweegredenen om daarvan af te moeten
zien.
Prof.dr. Marcel Poorthuis
Prof.dr. Paul van Geest
PS Indien u aan het onderzoek participeert zult u al in het komende najaar een eerste rapportage per email ontvangen. Bij de completering van het onderzoek in de vorm van de verdediging van het proefschrift, zult u D.V. het boek kosteloos ontvangen, alsmede een uitnodiging voor de academische plechtigheid.
Antwoordkaartje
Helaas heb ik niet aan de Israël enquête van de Universiteit Tilburg kunnen participeren omdat:
□
□
□
□
□

Ik over onvoldoende tijd beschik; andere werkzaamheden zijn dringender;
Ik mij niet kan verenigen met de manier waarop het onderzoek is opgezet;
Ik niet in staat ben om te antwoorden vanwege persoonlijke omstandigheden;
Ik geen affiniteit heb met het onderwerp van het onderzoek;
Andere redenen: ______________________________________________

Ik ben verbonden aan het volgende kerkgenootschap:
…………………………………………………….
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BIJLAGE VIII GEBRUIKTE STELLINGEN PER LATENTE VARIABELE

Tabel 1 Latente variabelen en onderliggende stellingen, voor de stellingen 1/m 23
‘a’:
‘b’:
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score met betrekking tot de stelling, met behoud van teken, is onderdeel van
de score latente variabele
score met betrekking tot de stelling, met tegengesteld teken, is onderdeel van
de score latente variabele

Tabel 2 Latente variabelen en onderliggende stellingen, voor de stellingen 24 /m 49
‘a’:
‘b’:

score met betrekking tot de stelling, met behoud van teken, is onderdeel van
de score latente variabele
score met betrekking tot de stelling, met tegengesteld teken, is onderdeel van
de score latente variabele
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Tabel 3 Latente variabelen en onderliggende stellingen, voor de stellingen 50 t/m 86
‘a’:
‘b’:
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score met betrekking tot de stelling, met behoud van teken, is onderdeel van
de score latente variabele
score met betrekking tot de stelling, met tegengesteld teken, is onderdeel van
de score latente variabele

BIJLAGE IX OVERZICHT

EN ANALYSE VAN
OPGENOMEN IN ENIGE LATENTE VARIABELE

STELLINGEN

DIE NIET

ZIJN

In deze bijlage zijn de stellingen opgenomen die niet in de initiële PCA zijn opgenomen. Ofschoon de scores op deze stellingen relevant kunnen zijn voor onze probleemstelling, is hun verklarende betekenis niet nodig geweest om een coherente set
van 15 latente variabelen te vormen die corresponderen met de ‘a priori’ thema’s uit
de litteratuur. Onderstaand geven wij voor elk van de niet-gebruikte stellingen de
ANOVA resultaten. Hieruit blijkt de scoreverdeling over de stromingen en de homogene groepen die binnen het protestantisme te onderscheiden zijn, met betrekking tot
de desbetreffende stelling. Indien de resultaten daartoe aanleiding geven, zullen zij
van een kort commentaar voorzien worden.
Stelling 3. De Bijbel is een historisch document dat geschreven is door feilbare
mensen.

Tabel 1 ANOVA scores stelling 3 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Een relatief milde beoordeling door de orthodox-georiënteerde stromingen.
Stelling 6. Veelal benemen dogma’s het zicht op de joodse wortels van het christendom.

Tabel 2 ANOVA scores stelling 6 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Grote verschillen in de mate waarin men dogma’s verantwoordelijk acht voor de
verduistering op het zicht van de Joodse wortels van de kerk.
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Stelling 8. Het beoefenen van hermeneutiek is geen waardevrije bezigheid: de uitleg
van de Bijbel is alleen mogelijk dankzij ‘verlichte ogen van het hart en het verstand’.

Tabel 3 ANOVA scores stelling 8 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Alle stromingen scoren positief op deze stelling. Zoals te verwachten is scoren de
orthodox-georiënteerde stromingen het hoogst.
Stelling 9. Bijbeluitleg kan niet zonder wetenschappelijke exegese.

Tabel 4 ANOVA scores stelling 9 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Opmerkelijk dat alle stromingen het hiermee eens zijn.
Stelling 10. God is rechtvaardig; Hij zal een ieder mens beoordelen op grond van
zijn werken.

Tabel 5 ANOVA scores stelling 10 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
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Deze scoreverdeling intrigeert voor wat betreft de scores van de stromingen die
opgenomen zijn in groep A. Het lijkt er op dat voor de vertegenwoordigers van deze
stromingen het oordeel van God niet of nauwelijks bestaat.
Stelling 18. De overheid is van God gegeven. Dit betekent dat de overheid gehoorzaamd moet worden, anders ontstaat er chaos.

Tabel 6 ANOVA scores stelling 18 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De scores uit de groepen A en B lijken in te houden dat de functie van de overheid
in termen van wetgeving, wetshandhaving en bescherming van het individu, voor
een substantieel deel van het protestantisme van weinig betekenis is. Of bestrijdt
men de stelling dat de overheid van God gegeven is?
Stelling 22. De mens draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen keuzes.

Tabel 7 ANOVA scores stelling 22 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De scores op deze stelling liggen zo dicht bij elkaar, dat alle stromingen in één groep
kunnen worden opgenomen. De stelling ‘discrimineert’ niet.
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Stelling 27. De vestiging van de staat Israël in 1948 is mogelijk geworden dankzij
het schuldbesef van de Westerse, christelijke wereld, inzake de Shoah (Holocaust).

Tabel 8 ANOVA scores stelling 27 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Lage scores kunnen inhouden dat de respondent niet van ‘schuld’ van de ‘christelijke wereld’ wil horen omdat men de Goddelijke hand achter de vestiging van de staat
Israël ziet (bijvoorbeeld uitgedrukt in de score voor de variabele profeten). Zo gezien kan de score op de variabele profeten, geheel of ten dele in de plaats treden van
het schuldbesef. In de volgende grafiek hebben wij de scores op stelling 27 en de
scores op de variabele profeten in beeld gebracht:

Grafiek 1 Positionering van de stromingen op basis van stelling 27 (betreffende
schuldbesef christelijke wereld) en profeten
Het lijkt er inderdaad op dat een hogere score op de variabele profeten samenhangt
met een lagere score op ‘schuldbesef christelijke wereld’. De overtuiging dat de
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Goddelijke hand betrokken is bij de vestiging van de staat Israël, gaat samen met een
lagere inschatting van de schuld van de Westerse christelijke wereld. Om met meer
zekerheid te kunnen spreken is nader onderzoek nodig. Zo zal ‘schuldbesef christelijke wereld’ nauwkeuriger in kaart gebracht moeten worden. Ook is aandacht nodig
voor andere verklarende variabelen dan de variabele profeten. Zo is het nodig om de
mening van de respondenten in kaart te brengen over mogelijke andere beïnvloedende factoren zoals internationale politieke druk, lobby, etc.
Stelling 31. Het Millennium (het 1000jarig rijk), zal ooit hier op aarde zijn: concreet.

Tabel 9 ANOVA scores stelling 31 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Opmerkelijk is dat alleen de Evangelische stromingen een positieve waardering aan
deze stelling verbinden.
Stelling 40. De uitroep: ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’ is (onbewust)
een bede om verzoening.

Tabel 10 ANOVA scores stelling 40 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
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Het lijkt er op dat de Evangelisch-Charismatische stroming en de Confessionele
stroming serieus met de mogelijkheid rekening houden die in stelling 40 verwoord
is.
Stelling 42. Door de Jood Jezus Christus, zoon van Israël, zal God de hele mensheid
tot haar doel brengen.

Tabel 11 ANOVA scores stelling 42 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De scores op deze stelling kunnen wij niet goed interpreteren. Wellicht komt dit
door dat twee elementen in de stelling verborgen zijn:
 de verzoening van de hele mensheid
 de centrale betekenis van het Joodse volk, vertegenwoordigd door Jezus Christus
De positionering van de Bevindelijke stroming in groep A kan wellicht uit deze
beide elementen verklaard worden. Voor de Vrijzinnige stroming ligt dat wat gecompliceerder. In dat geval is men het wellicht wel eens met de ‘verzoening’, maar
niet met de centrale rol van het Joodse volk gerepresenteerd door Jezus Christus. De
hoge scores van de Evangelische stromingen aan de andere kant van het spectrum
moeten waarschijnlijk juist worden toegerekend aan de centrale betekenis van het
Joodse volk dat in die kringen een belangrijk thema is.
Stelling 46. Joden en christenen delen een groot geheim: de toekomst van deze wereld is in de handen van God: daar zal ieder mens van profiteren.

Tabel 12 ANOVA scores stelling 46 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)

406

Ook de scores op deze stelling zijn ons inziens moeilijk interpreteerbaar. Wellicht
omdat ook hier twee elementen in de stelling verborgen zijn:
 gezamenlijke verwachting van Joden en christenen
 het feit dat ieder mens zal profiteren (verzoenings-gedachte)
De positionering van de Bevindelijk stroming is zo gezien verklaarbaar aangezien
deze stroming op beide elementen negatief zal scoren. De hoge scores van de Evangelische stromingen is ons inziens vooral gestoeld op de het als eerste genoemde
element (gezamenlijke verwachting). De zeer hoge score van de Midden Orthodoxie
lijkt ons juist te steunen op het tweede element (verzoenings-gedachte). In dat opzicht is de positionering van de Vrijzinnige stroming bijzonder. Ook de Vrijzinnige
stroming staat immers positief tegenover de verzoenings-gedachte (zie onderdeel
V.2.6, Tabel V.41). Blijkbaar is de afkeer van een gezamenlijke verwachting van
Joden en christenen groot, waardoor een relatief lage score wordt verkregen.
Stelling 49. Joden en moslims zijn Abrahamitische broeders in het geloof.

Tabel 13 ANOVA scores stelling 49 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Er zijn uitgesproken tegenstanders (bij de Bevindelijke stroming) en uitgesproken
voorstanders (Vrijzinnige stroming en Midden Orthodoxie).
Bevindelijke stroming en Gereformeerd Protestantisme (en in iets mindere mate de
Evangelische stromingen), zijn het (sterk) oneens met de stelling. Groep A en groep
B zien het Joodse geloof als een ‘broeder geloof’ (of beter: het geloof van een broeder…) van het christelijke geloof: er is veel gemeen tussen Joden en christenen
(meer dan tussen Joden en moslims). De Vrijzinnige stroming en de Midden Orthodoxie (Groep D) zien de (al dan niet vermeende) unieke verbondenheid tussen kerk
en synagoge veel minder: de focus is daar sterk gericht op het feit dat beide geloofsovertuigingen hoogstens vanwege hun historische context en wellicht vanwege geografische oorsprong, sterk verwant zijn.
Stelling 60. De Bijbel is het door God geïnspireerde woord. Dit betekent evenwel
dat cultuur, wereldbeeld en persoonlijke eigenschappen van de schrijver, elementen
zijn die meespelen in de neerslag van het geïnspireerde woord op papier.
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Tabel 14 ANOVA scores stelling 60 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
De hoge mate van instemming van alle stromingen verbaast ons enigszins. De stelling heeft een geringe onderscheidende betekenis.
Stelling 61. Het joodse volk is uniek in die zin dat ondanks de verstrooiing sinds het
jaar 70 na Christus, haar eigen identiteit bewaard is gebleven. Dankzij de geringe
assimilatie zijn etnische en godsdienstige aspecten van dit volk (door God ?) bewaard gebleven tot op de huidige dag.

Tabel 15 ANOVA scores stelling 61 (Likertschaal lopende van -2 tot +2)
Dit scorepatroon ligt in de lijn der verwachting.
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BIJLAGE X LATENTE VARIABELEN UIT DE THEOLOGISCHE LITTERATUUR
X.1 Inleiding
In Hoofdstuk IV hebben wij in totaal 17 latente variabelen geïdentificeerd in het
datamateriaal. Voor het overgrote deel zijn deze variabelen niet eerder bepaald.
Voor een klein aantal van de door ons onderkende variabelen bestaan er in de internationale litteratuur equivalenten. In het onderstaande worden de door ons bekende
equivalenten besproken en gepositioneerd ten opzichte van de variabelen die wij
gededuceerd hebben.
Het onderzoek van Stark et al. in de Verenigde Staten anno 1971 onder protestantse
voorgangers kan ons inziens als eerste onderzoek worden beschouwd op het terrein
van kwantificering van thema’s en het specificeren en kwantificeren van relaties
tussen de thema’s.402 In deze ‘klassieke’ studie is de variabele orthodoxie de
belangrijkste verklarende variabele. Verder worden een aantal variabelen berekend
die de houding van christenen tegenover Joden kwantificeren. Het onderzoek is sterk
gericht op de vraag hoe anti-judaïsme en antisemitisme vanuit christelijke religieuze
overwegingen verklaard kunnen worden. De typische thema’s uit de Israëltheologie
zoals in ons onderzoek aan de orde gekomen zijn, worden in het werk van Stark et
al. niet onderscheiden.
Hetzelfde kan min of meer gesteld worden met betrekking tot het onderzoek van
Konig et al.403 In feite bouwt Konig voort op de opzet en aanpak van Stark et al. Dit
onderzoek maakt gebruik van CBS gegevens verkregen uit het bevolkingsonderzoek
1990-91 en is dus niet specifiek gericht op protestantse voorgangers. Wat betreft de
gestelde vragen betekent dit dat deze niet door de onderzoeker zijn geformuleerd,
maar voor hem een datum vormden aangezien de gestelde vragen vast onderdeel
waren van het bevolkingsonderzoek. Theologisch diepgaande vragen kunnen derhalve niet verwacht worden.
Konig besteedt uitvoerig aandacht aan het onderzoek van Stark et al. Doel was om in
Nederland het onderzoek te herhalen. Dit is maar ten dele het geval, want Konig et
al. gaan uit van gegevens van Nederlandse burgers en niet van protestantse voorgangers. Als mogelijke veroorzakende factoren voor antisemitisme worden door Konig
onderscheiden: ‘christian beliefs’ en ‘church attendence’. Verder is het doel om te
laten zien dat ‘narrow perspective’ en ‘anomia’, beide sociaal-psychologische variabelen, er ook toe doen. Deze variabelen blijken, naast het christelijk geloof, een
belangrijke invloed te hebben (en verminderen dus het effect van het christelijk
geloof).

402
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Stark, R., Foster, B.D., Glock, G.Y, Quinley, H., Wayward Shepherds, Prejudice & the Protestant
Clergy. New York, 1971.
Konig, R., Eisenga, R., Scheepers, P., ‘Explaining the Relationship between Christian Religion and
Anti-Semitism in the Netherlands’, in: Review of Religious Research 41 (2000), 373 - 393.
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X.2 Variabelen die corresponderen
Zoals ook blijkt uit Figuur VI.2 worden vijf variabelen onderscheiden die alle voor
ons onderzoek relevant zijn als referentiegrootheden. Het betreft de variabelen:
Orthodoxy, Hostile Religious Conceptions of the Modern Jew, Particularism, Historical Jews as ‘Crucifiers’ en Secular Anti-Semitism.
Alle variabelen corresponderen in meer of mindere mate met de door ons onderscheiden variabelen.
X.2.1 Orthodoxy
De variabele Orthodoxy is goed vergelijkbaar met de door ons onderscheiden variabele orthodoxie of brede orthodoxie). Dit blijkt uit het feit dat de variabele gekwantificeerd wordt op basis van de antwoorden op onderstaande vier stellingen a t/m d:
a. Het bestaan van een persoonlijke God:
 I know God really exists and I have no doubt about it;
 While I have doubts, I feel that I do believe in God;
 I find myself believing in God some of the time, but not at other times;
 I don’t believe in a personal God, but I do believe in a higher power of some
kind;
 None of the above.
b. Jezus Christus als God (onderdeel van de Drie-Eenheid):
 Jesus is the Devine Son of God and I have no doubts about it;
 While I have some doubts, I feel basically that Jesus is Devine;
 I feel that Jesus was a great man and very holy, but I don’t feel Him to be the
Son of God….;
 I think Jesus was only a man, although an extraordinary one;
 None of the above represents what I believe.
c. Authenticiteit van in de Bijbel beschreven wonderen:
 Jesus was born of a virgin;
 Jesus walked on water.
d. Het bestaan van leven na de dood en het bestaan van de duivel:
 There is a life beyond death;
 The devil actually exists.
X.2.2 Hostile Religious Conceptions
De variabele Hostile Religious Conceptions of the Modern Jew correspondeert met
de door ons onderscheiden variabele anti-judaïsme. Dit blijkt uit het feit dat de variabele gekwantificeerd wordt op basis van de antwoorden op onderstaande stellingen:
 The jews can never be forgiven for what they did to Jesus until they accept him
as the true saviour (keuze uit 5 antwoord mogelijkheden);
 The reason the jews have so much trouble is because God is punishing them for
rejecting Jesus (keuze uit 5 antwoord mogelijkheden).
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In het onderzoek van Konig wordt de variabele Religious Antisemitism onderscheiden. Deze variabele is qua aard goed vergelijkbaar met de variabele Hostile Religieus Conceptions of the Modern Jew van Stark. De variabele van Konig is gebaseerd
op de reacties van de respondent op de volgende stellingen:
 The Jews have so much trouble because God punishes them for their rejection
of Jesus;
 The Jews have so much trouble because they have the wrong faith;
 The Jews remain responsible for the death of Jesus.
X.2.3 Particularism
Particularisme legt de nadruk op ‘het eigen gelijk’, de eigen ideologie, veelal ten
koste van anderen. In religieus opzicht en toegespitst op onze probleemstelling betekent dit dat christenen in meer of mindere mate zich beroemen op de eigen geloofsovertuiging en andersdenkenden uitsluiten. Particularisme steekt de kop op indien
anderen die de christelijke overtuiging niet aanhangen, door vooroordelen gekarakteriseerd worden, gediscrimineerd worden, ongeluk dat hen overkomt aan eigen
handelen of falen wordt toegerekend etc. In extreme gevallen wordt hen een eeuwige
pijniging in het vooruitzicht gesteld vanwege hun ongeloof.
De variabele particularism correspondeert tot op zekere hoogte met
(een samenstel van) de door ons onderscheiden variabelen exclusiviteit Jezus Christus, dolend Israël, christelijk universalisme en Israël non-issue). Stark et al. hebben
in dit kader de volgende vragen gesteld:
Belief in Jesus vis-a-vis Salvation (met de volgende antwoordmogelijkheden):
 Probably has no influence;
 Would probably help;
 Absolutely necessary.
Meer informatie over de mogelijk gestelde vragen is in de genoemde monografie
niet te vinden. Het lijkt er derhalve op dat het fenomeen particularisme in ons onderzoek door een aanzienlijk groter aantal stellingen gepoogd is te identificeren.
X.2.4 Historical Jews as ‘Crucifiers’
De variabele Historical Jews as ‘Crucifiers’ correspondeert met de door ons onderscheiden variabele schuldvraag Israël. In de publicatie van Stark et al. wordt geen
aandacht geschonken aan de stellingen die in dit kader zijn voorgelegd aan de respondenten. Uit de Pad Analyse zoals weergegeven in Figuur VI.2 blijkt overigens
dat de variabele van geringe betekenis is. In ons onderzoek zijn wij tot een soortgelijke conclusie gekomen: de variabele schuldvraag Israël heeft verbanden met variabelen die verderop in de keten zijn gelegen.
X.2.5 Secular Anti-Semitism
De variabele Secular Anti-Semitism is goed vergelijkbaar met de door ons onderscheiden variabele vooroordelen als basis voor antisemitisme. Dit blijkt uit het feit
dat de variabele gekwantificeerd wordt op basis van de antwoorden op onderstaande
stellingen:
 Jews are more likely than Christians to cheat in business;
 because Jews are not bound by Christian ethics, they do things to get ahead that
Christians generally will not do;
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Jews want to remain different from other people, and yet they are touchy if
people notice these differences;
Jews, in general, are incline to be more loyal to Israël than to America;
Jews are less likely than Christians to oppose Communism.

Ook Konig onderscheidt een variabele Secular Anti-Semitism. Deze variabele is
goed vergelijkbaar met de variabele Secular Anti-Semitism van Stark et al. getuige
de volgende stellingen:
 When you do business with Jews, you have to be extra careful;
 Jews have to much power in the financial world;
 Jews are often pushy;
 Jews are always after money;
 Jews often use unfair methods to obtain their goals;
 Jews always want to be on top of things;
 Jews prefer to associate only with other Jews.
X.3 Kwantificering
Zowel Stark als Konig meten de onderscheiden variabelen op een Likert - vijfpuntsschaal.
Stark werkt met een puntensysteem. Instemming betekent 1 punt per vraag; twijfel
of ontkenning bij een of meer onderdelen van een vraag levert 0 punten op. Alle
scores worden op een schaal van 0 tot 5 afgebeeld. Ook Konig werkt met een Likertvijfpuntsschaal. De gegeven antwoordmogelijkheden zijn veelal:
Strongly disagree, Disagree, No opinion, Agree. Strongly agree. Deze aanpak komt
volledig overeen met de aanpak die wij gevolgd hebben.
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BIJLAGE XI KWALITEIT
ANALYSE MODEL

VAN DE OPLOSSING VAN HET GEAGGREGEERDE

PAD

Voordat de kwaliteit van de oplossing nader geanalyseerd wordt, volgt onderstaand
eerst de specificatie van de latente variabelen voor wat betreft de stellingen die achter deze variabelen schuil gaan. Deze specificatie blijkt uit onderstaand schema:

Figuur 1 Relatieschema Pad Analyse model o.b.v. aggregaatvariabelen (incl. specificatie van stellingen achter de variabelen en hun gewichten).404
De kwaliteit van de oplossing bestaat uit meerdere elementen. In het kader van SEMPLS onderscheidt men veelal naar:



Betrouwbaarheid van het model
Voorspellingskwaliteit van het model

Van deze twee elementen is de betrouwbaarheid de meest belangrijke; hiernaar zal
in het onderstaande de meeste aandacht uitgaan. Ook zal aandacht gegeven worden
aan de effecten van meervoudig gebruik van bepaalde stellingen.
Betrouwbaarheid van het model
De betrouwbaarheid van het model wordt afgemeten aan de hand van een aantal
criteria die elk een bepaald aspect van de oplossing beoordelen. Concreet worden de
volgende toetsingsprocedures uitgevoerd:

404

Een vergrote versie van deze figuur is opgenomen als laatste pagina van deze bijlage.
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1. Bepaling van de standaardfouten van de bèta’s (regressiecoëfficiënten) van de
latente variabelen. Via de zogenaamde ‘bootstrapping’ worden de T waarden berekend (T waarde = waarde coëfficiënt/standaardfout; minimumvoorwaarde van de T
waarde bedraagt 2). 405 De uitkomsten van de bootstrapping-procedure zijn onderstaand weergegeven:

Tabel 1 Uitkomsten bootstrapping-procedure: T-waarden en toevalskansen
Uit deze tabel blijkt dat de T-waarden (’T Statistics’) van alle coëfficiënten de waarde van 2 ruim overschrijdt. Bijgevolg zijn de kansen dat het toeval een dergelijke
waarde veroorzaakt statistisch 0.00 (de zogenaamde ‘P Values’).
2. Bepaling van de interne consistentie van alle latente variabelen; ook wel ‘composite reliability’ genoemd. De vraag hierbij is in hoeverre de scores op de stellingen
die gezamenlijk een latente variabele of principaal vormen, onderling samenhangen.
Hiervoor hebben wij in het voorafgaande gebruik gemaakt van de Cronbach’s Alpha. Binnen SEM-PLS wordt gebruikt gemaakt van een maatstaf die de interne consistentie op een meer betrouwbare manier uitdrukt. Om te kunnen spreken van een
aanvaardbare interne consistentie wordt als eis gesteld dat de composite reliability
groter dan 0,708 moet zijn. Bij exploratief onderzoek is de grens wat lager gesteld,
nl. groter dan 0,60. De maximale aanvaardbare waarde van de composite reliability
405
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Aangezien de data (scores op de stellingen, maar ook alle data die daarvan zijn afgeleid zoals
padcoëfficiënten) in beginsel niet normaal verdeeld zijn, kunnen de gebruikelijke
betrouwbaarheidstesten niet direct op de oorspronkelijke data worden toegepast. Om die reden
wordt een steekproef met zogenaamde teruglegging uit de data genomen. Indien we bijvoorbeeld
een beeld willen hebben van de betrouwbaarheid van een bepaalde padcoëfficiënt, bestaat de
‘bootstrapping’ procedure hieruit dat het padmodel minimaal 5000 keer doorgerekend wordt. Zo
ontstaat een verdeling van 5000 waarden van de padcoëfficiënt waarvan we de betrouwbaarheid
willen leren kennen. Deze verdeling is een normale verdeling die we met de T-waarden kunnen
beoordelen. Zie o.m. Hair, J.F jr., Hult, G.T.M., Ringle, Ch., Sarstedt, M., A Primer on Partial
Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (Los Angeles 2014), 130 - 136.

is gesteld op 0,95; idealiter komt de grootheid niet hoger dan 0,92.406 Uit onderstaande tabel blijkt dat het model aan alle voorwaarden voldoet.

Tabel 2 Composite reliability van de onderscheiden (geaggregeerde) latente
variabelen
3. Bepaling van de indicator betrouwbaarheid. Hierbij gaat het om de betrouwbaarheid van de ‘indicator’; in ons geval de betrouwbaarheid van elk van de stellingen
die de latente variabelen reflecteren.
Om van een voldoende betrouwbaarheid te kunnen spreken wordt als eis gesteld dat
de ‘outer loadings’ (de factorladingen uit de PCA) tenminste 0,708 moeten bedragen.
In geval de factorladingen lager zijn dan 0,708 doch wel groter dan 0,40, zou onderzocht kunnen worden in hoeverre verwijdering van de factor (in ons geval ‘stelling’)
de composite reliability en de factor AVE (zie hierna) boven de kritische grens
brengt. Lukt dat niet, dan is het beter om de desbetreffende factor (stelling) te laten
vervallen. Indien de composite reliability en de AVE beide een voldoende waarde
hebben (groter dan 0,708 resp. groter dan 0,50), dan kan de stelling gehandhaafd
blijven mits de factorlading tenminste 0,40 bedraagt.
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Hair, J.F jr., Hult, G.T.M., Ringle, Ch., Sarstedt, M., A Primer on Partial Least Squares Structural
Equation Modeling (PLS-SEM) (Los Angeles 2014), 102.
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De factorladingen blijken uit volgende tabel:

Tabel 3 Factorladingen op de latente variabelen
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Verreweg de meeste ‘outer loadings’ (de zogenaamde factorladingen uit de PCA),
voldoen aan het criterium >0,708. Factorladingen die daar niet aan voldoen zijn alle
hoger dan 0,40. Aangezien de AVE (zie hierna) in die gevallen steeds de kritische
waarde van 0,50 overschrijdt, is de stelling gehandhaafd. In de totstandkoming van
de modeloplossing zijn wel de nodige stellingen verwijderd die aanvankelijk aan de
latente variabelen verbonden waren.
4. Bepaling van de convergentie validiteit. Dit betekent concreet: de mate waarin de
variantie van factorladingen, gedeeld wordt met de variantie van de principaal.
Maatstaf is de AVE; deze maatstaf moet minstens 0,50 bedragen.407 Uit onderstaande
tabel blijkt dat dit alleen niet het geval is bij moderne Israëltheologie.

Tabel 4 Average Variance Extracted (AVE)
5. Bepaling van de discriminatie validiteit. Hier gaat het om de vraag in hoeverre de
onderscheiden latente variabelen significant van elkaar verschillen. De SEM-PLS
methodiek kent twee manieren om de discriminatie validiteit te meten, namelijk op
basis van de ‘outer loadings’ en op basis van het zogenaamde Fornell-Larcker criterium. Het laatst genoemde criterium is het meest dwingend; reden waarom de modeloplossing aan dit criterium onderworpen zal worden. Het Fornell-Larcker criterium houdt in dat de wortel uit AVE van een variabele, groter moet zijn dan de correlatie met andere variabelen.

407

De factorlading moet tenminste 0,708 bedragen. De factor AVE moet tenminste een waarde hebben
groter dan 0,50, zijnde 0,708² (bij benadering). Zie Hair, J.F jr., Hult, G.T.M., Ringle, Ch., Sarstedt, M., A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (Los Angeles, 2014), 103.
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De wortel uit de AVE is in onderstaande tabel op de diagonaal geplaatst.

Tabel 5 Fornell-Larcker criterium om de discriminatie validiteit vast te stellen
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is in alle gevallen aan de Fornell-Larcker voorwaarde voldaan.
Voorspellingskwaliteit van het model
De voorspellingskwaliteit valt uiteen in ‘predictive accuracy’ (R²): de betrouwbaarheid van de voorspelling en ‘predictive relevance’ (Q²): de relevantie van de voorspelling.
Het vergroten van de voorspellingskwaliteit is geen hoofddoel van onze analyse. Het
gaat ons om het identificeren van samenhangen tussen theologische variabelen,
zonder dat wij overwegen om op basis daarvan tot een voorspelling te komen van de
visie of gedrag van respondenten of de groep die ze vertegenwoordigen. Desondanks
is het informatief om aan dit onderwerp aandacht te geven.
Een van de belangrijkste determinanten van de betrouwbaarheid van de voorspelling
zijn de correlatiecoëfficiënten R (of het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt, R²).
De waarde van R² is opgenomen in de bollen in Figuur VI.5. Onderstaand ook in
tabelvorm:

Tabel 6 Kwadraten van de correlatiecoëfficiënten voor de latente variabelen
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Latente variabelen met een R² ter grootte van 0,75 of meer hebben de eigenschap dat
ze goed door het model voorspeld kunnen worden. Indien R² een waarde heeft van
tenminste 0,50 doch minder dan 0,75 spreekt men van een matige betrouwbaarheid
van de voorspelling van het model. Bij waarden van R² groter dan 0,25 doch kleiner
dan 0,50 spreekt men van een zwakke betrouwbaarheid van de voorspelling die het
model voor de desbetreffende variabele genereert. Bijvoorbeeld: het al dan niet
hebben van vooroordelen als basis voor antisemitisme kan niet op grond van de
determinanten die wij in ons model hebben opgenomen, enigszins betrouwbaar
voorspeld worden. Dit geldt nog meer voor de variabele moderne Israël theologie.
De variabele Israël non-issue kan met een grote mate van betrouwbaarheid door het
model voorspeld worden. De waarden van variabelen als bijvoorbeeld anti-judaïsme
en getuigende dialoog zijn met redelijke (matige) betrouwbaarheid door het model te
voorspellen. Voor alle variabelen met een R² kleiner dan 0,25 geldt dat er blijkbaar
andere verklarende variabelen in het spel zijn, wellicht van niet-theologische aard en
die (mede) bepalend zijn voor de betrouwbaarheid van de voorspelling op basis van
het model.
De voorspellingskwaliteit in termen van de relevantie van de voorspelling wordt
uitgedrukt door de grootheid Q². Ter berekening van deze grootheid wordt het model
doorgerekend met een onvolledige dataset. De uitkomsten van de doorrekening van
het model worden vervolgens gebruikt om het ontbrekende deel van de dataset te
berekenen. Vervolgens wordt gekeken wat het verschil is tussen dit berekende deel
van de dataset en de werkelijke (weggelaten) waarden van dit gedeelte van de dataset. Naarmate de verschillen tussen de werkelijke waarden van het weggelaten deel
van de dataset en de berekende waarden daarvan, geringer zijn, zal de relevantie van
de voorspelling van het model groter zijn. De grootheid Q² is een uitdrukking voor
de mate waarin er overeenstemming is tussen de voorspellingen en de werkelijke
waarden. Een waarde van Q² groter dan 0 (nul) geeft aan dat het model voorspellingskwaliteit heeft met betrekking tot de desbetreffende afhankelijke variabele. In
het algemeen houdt men de volgende grenzen aan: Q² groter dan 0,02 doch kleiner
dan 0,15: geringe relevantie van de voorspelling; Q² groter dan 0,15 doch kleiner
dan 0,35: matige relevantie. Q² groter dan 0,35 indiceert een grote relevantie van de
voorspelling van het model voor de desbetreffende variabele.408

Tabel 7 Waarden voor Q² als indicatie van de voorspelkracht van het model
408

Hair, J.F jr., Hult, G.T.M., Ringle, Ch., Sarstedt, M., A Primer on Partial Least Squares Structural
Equation Modeling (PLS-SEM) (Los Angeles 2014), 184.
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Merk op dat achter de variabele brede orthodoxie geen waarde vermeld staat; dit is
logisch omdat deze variabele een exogene variabele is die niet door andere variabelen verklaard wordt (in ons model). Alle andere variabelen hebben een positieve
waarde. Dit betekent dat het model voor alle afhankelijke variabelen betekenis heeft.
De voorspellingskwaliteit van het model is evenwel per variabele verschillend. De
voorspellingskwaliteit van het model voor de variabele moderne Israëltheologie is
uiterst gering te noemen. De variabele getuigende dialoog is daarentegen een voorbeeld van een variabele die heel goed door het model voorspeld kan worden.
Een algemene maat voor de voorspellingskwaliteit van een model is de coëfficiënt
Standardized Root Mean Square Residual. Deze coëfficiënt probeert in één
getal de voorspellingskwaliteit van het gehele model uit te drukken. Hiertoe wordt
het model een groot aantal malen doorgerekend en worden de werkelijke waarden
vergeleken met de voorspelde waarden. De mate waarin deze van elkaar verschillen
(de ‘residuals’) bepalen de kwaliteit van de voorspelling. In feite is SRMR een ‘measure of fit’; een maat die aangeeft in hoeverre het model de werkelijkheid (in dit
geval: in de vorm van de enquêtedata) goed nabootst. In het algemeen is men van
mening dat een waarde van 0.08 of minder een goede voorspellingskwaliteit inhoudt
(de minimum waarde van SRMR bedraagt 0). In ons geval is de waarde 0,119. Dit
correspondeert met een redelijke voorspellingskwaliteit.
SRMR:
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Figuur 1 Relatieschema Pad Analyse model o.b.v. aggregaatvariabelen (incl.
specificatie van stellingen achter de variabelen en hun gewichten)
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BIJLAGE XII KWALITEIT
PAD ANALYSE MODEL

VAN DE OPLOSSING VAN HET NIET-GEAGGREGEERDE

De specificatie van de latente variabelen wat betreft de stellingen die achter deze
varabelen schuil gaan, blijkt uit onderstaand schema:

Figuur 1 Relatieschema Pad Analyse model o.b.v. niet-geaggregeerde variabelen
(incl. specificatie naar stellingen achter de latente variabelen en hun gewichten).409
Geheel conform Bijlage XI zullen wij de oplossing toetsen met betrekking tot de
volgende aspecten.410



Betrouwbaarheid van het model
Voorspellingskwaliteit van het model

Onderstaand zullen de uitkomsten van deze toetsen kort gerapporteerd worden. Voor
een nadere toelichting van de aard van de toetsen kan men Bijlage XI raadplegen.
Betrouwbaarheid van het model (en de door het model gegenereerde resultaten)
De betrouwbaarheid van de oplossing wordt afgemeten aan de hand van een aantal
criteria:

409
410
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Een vergrote versie van deze figuur is opgenomen als voorlaatste pagina van deze bijlage.
Bijlage XII volgt qua structuur Bijlage XI. Extra toelichting op hetgeen in Bijlage XII aan de orde
komt kan men in Bijlage XI aantreffen; in Bijlage XII is niet al het toelichtende commentaar (w.o.
gerekend verwijzingen) opnieuw integraal opgenomen.

1. Bepaling van de standaardfouten van de bèta’s (regressiecoëfficiënten) van de
latente variabelen. Via de zogenaamde ‘bootstrapping’ worden de T waarden berekend (T waarde = waarde coëfficiënt/standaardfout; minimumvoorwaarde van de T
waarde bedraagt 2). De uitkomsten van de bootstrapping-procedure zijn onderstaand
weergegeven:

Tabel 1 Uitkomsten bootstrapping-procedure: T-waarden en toevalskansen
Uit deze tabel blijkt dat de T-waarden van alle coëfficiënten de waarde van 2 ruim
overschrijdt. Bijgevolg zijn de kansen dat het toeval een dergelijke waarde veroorzaakt statistisch 0.00 (de zogenaamde P Values).
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2. Bepaling van de interne consistentie van alle latente variabelen. De zogenaamde
composite reliability moet groter dan 0,708 zijn. Uit onderstaande tabel blijkt dat het
model aan alle voorwaarden voldoet.

Tabel 2 Composite Reliability latente variabelen
3. Bepaling van de indicator betrouwbaarheid. Om van een voldoende betrouwbaarheid te kunnen spreken wordt als eis gesteld dat de ‘outer loadings’ (de factorladingen uit de PCA) tenminste 0,708 moeten bedragen. In geval de factorladingen
kleiner zijn dan 0,708 doch wel groter dan 0,40, zou onderzocht kunnen worden in
hoeverre verwijdering van de factor (in ons geval ‘stelling’) , zowel de ‘composite
reliability’ als de factor AVE (Average Variance Extracted), boven de kritische grenzen brengt (resp. groter dan 0,708 en groter dan 0,50). Lukt dat niet, dan is het beter
om de desbetreffende factor (stelling) te laten vervallen. Wel moet de factorlading
tenminste 0,40 bedragen.

424

De factorladingen blijken uit onderstaande tabel:
Tabel 3 Factorladingen op de latente variabelen
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Verreweg de meeste ‘outer loadings’ (de zogenaamde factorladingen uit de PCA),
voldoen aan het criterium >0,708. Factorladingen die daar niet aan voldoen zijn alle
hoger dan 0,40. Aangezien de AVE van alle latente variabelen waarop deze stellingen
betrekking hebben, de kritische waarde van 0,50 overschrijdt en de composite reliability ruim voldoende is (zie hierboven), zijn de stellingen met een lage factorlading
gehandhaafd. In de totstandkoming van de modeloplossing zijn wel de nodige stellingen verwijderd (en door andere stellingen met een overeenkomstige duiding vervangen); dit om de effecten van het meervoudig gebruik van stellingen te mitigeren.
4.

Bepaling van de convergentie validiteit. Maatstaf is de AVE; deze maatstaf moet
minstens 0,50 bedragen. Uit onderstaande tabel moge blijken dat dit het geval is
voor het door ons geformuleerde model.

Tabel 4 Average Variance Extracted (AVE)
5. Bepaling van de discriminatie validiteit. Hier gaat het om de vraag in hoeverre de
onderscheiden latente variabelen significant van elkaar verschillen. Het FornellLarcker criterium houdt in dat de wortel uit AVE van een construct of principaal,
groter moet zijn dan de correlatie met andere constructen.
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In onderstaande tabel zijn de waarden op de diagonaal, de wortel uit AVE.

Tabel 5 Fornell-Larcker criterium om de discriminatie validiteit vast te stellen
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is in het algemeen aan de Fornell-Larcker voorwaarde voldaan; slechts de samenhangen tussen orthodoxie en exclusiviteit Jezus
Christus en orthodoxie en getuigende dialoog zijn licht hoger dan de wortel uit AVE.
Voorspelkwaliteit van het model
De voorspelkwaliteit valt uiteen in de betrouwbaarheid van de voorspelling (R²) en
de relevantie van de voorspelling (Q²).
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De waarden van R² zijn opgenomen in de bollen in Figuur VI.11, onderstaand ook in
tabelvorm:

Tabel 6 Kwadraten van de correlatiecoëfficiënten
Variabelen met een R² ter grootte van 0,75 of meer hebben de eigenschap dat ze
goed door het model voorspeld kunnen worden. Indien R² een waarde heeft van 0,50
doch minder dan 0,75 spreekt men van een matige betrouwbaarheid van de voorspelling van het model. Bij waarden van R² groter dan 0,25 doch kleiner dan 0,50
spreekt men van een zwakke betrouwbaarheid van de voorspelling die het model
voor de desbetreffende variabele genereert. Zo zal het al dan niet hebben van vooroordelen als basis voor antisemitisme niet op grond van de determinanten die wij in
ons model hebben opgenomen, enigszins betrouwbaar voorspeld kunnen worden. De
determinanten anti-judaïsme en orthodoxie hebben een onvoldoende waarde om een
betrouwbare voorspelling te kunnen genereren. Blijkbaar zijn er andere verklarende
variabelen in het spel, wellicht van niet-theologische aard, die wij niet kennen, die
bepalend zijn voor de mate waarin men vooroordelen heeft die mogelijkerwijs tot
antisemitisme kunnen leiden.
Een maat voor de relevantie van de voorspelling van het model is Q². Een waarde
van Q² groter dan 0 (nul) geeft aan dat het model voorspellingskwaliteit (relevantie)
heeft met betrekking tot de desbetreffende afhankelijke variabele. In het algemeen
houdt men de volgende grenzen aan: Q² groter dan 0,02 doch kleiner dan 0,15: geringe relevantie van de voorspelling; Q² groter dan 0,15 doch kleiner dan 0,35: matige relevantie. Q² groter dan 0,35 indiceert een grote relevantie van de voorspelling
van het model voor de desbetreffende variabele.
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Tabel 7 Waarden voor Q² als indicatie van de voorspelkracht van het model
Merk op dat achter de variabele orthodoxie geen waarde vermeld staat; dit is logisch
omdat deze variabele een exogene variabele is die niet door andere variabelen verklaard wordt (in ons model). Alle andere variabelen hebben een positieve waarde.
Dit betekent dat het model voor alle afhankelijke variabelen betekenis heeft. De
relevantie van de voorspelling van het model is evenwel per variabele verschillend.
De relevantie van de voorspelling van het model voor de variabele vooroordelen als
basis voor antisemitisme kan gering genoemd worden. De variabele Jodendom als
weg naar God, is daarentegen een voorbeeld van een variabele waarvoor het model
een relevante voorspelling kan leveren.
Een totaalmaatstaf voor de voorspellingskwaliteit van het model is de coëfficiënt
SRMR: Standardized Root Mean Square Residual. Deze coëfficiënt probeert in één
getal de voorspelkracht van het gehele model uit te drukken. Hiertoe wordt het model een groot aantal malen doorgerekend en worden de werkelijke waarden vergeleken met de voorspelde waarden. De mate waarin deze van elkaar verschillen (de
‘residuals’) bepalen de kwaliteit van de voorspellingskwaliteit. In feite is SRMR een
‘measure of fit’; een maat die aangeeft in hoeverre het model de werkelijkheid goed
nabootst. In het algemeen is men van mening dat een waarde van 0.08 of minder een
goede voorspelkracht inhoudt (de minimum waarde van SRMR bedraagt 0). In ons
geval is de waarde 0,112. Dit correspondeert met een redelijke voorspellingskwaliteit.
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Figuur 1 Relatieschema Pad Analyse model o.b.v. niet-geaggregeerde variabelen
(incl. specificatie naar stellingen achter de latente variabelen en hun gewichten).
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Figuur 2 Relatieschema Pad Analyse model o.b.v. niet-geaggregeerde variabelen
(incl. specificatie naar stellingen achter de latente variabelen en hun gewichten).
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