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Dochter Sions, wees verheugd! 
JdH-45 
 

De laatste tijd komt Israël vaak in het nieuws,  
mede door de conflicten tussen Israëliërs en Palestijnen.  
Dit Arabisch-Israëlische conflict bestaat overigens al sinds de 
oprichting van de Staat Israël in 1948. Wat een onrust! 
 

En dan de woorden van Johannes de Heer-lied 45: 
‘Dochter Sions, wees verheugd! Uw Vredevorst komt!’  
 

‘Sion’ is in de Bijbel een andere naam voor Jeruzalem. Eigenlijk 
is de Sion één van de bergen waarop Jeruzalem is gebouwd. 
Men is Jeruzalem dus naar die berg gaan noemen.  
 

Met ‘dochter van Sion’ (‘dochter Sions’) of ‘de dochters van 
Sion’ worden, zowel in het enkelvoud als in het meervoud, 
eigenlijk wel de vrouwen van Sion (Jeruzalem) aangesproken, 
maar in feite worden alle inwoners samen bedoeld.  
In Jesaja 62:11 zegt God dus: ‘Zegt tot de inwoners van 
Jeruzalem: Zie, uw heil (= uw redding) komt.’  
 

En er is nog iets. Met de dochters van Sion worden vaak niet 
alleen degenen bedoeld die nog in Jeruzalem wonen, maar ook 
degenen die eruit afkomstig zijn, maar er niet meer wonen.  
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ISRAËL EN DE KERK 

Zondag 3 oktober - Israëlzondag 
 

Israëlzondag vindt altijd plaats op de 
eerste zondag in oktober. 
 

De Nederlands Hervormde synode 
stelde in 1949 een Israëlzondag in.  
Dat was enkele jaren na de Tweede 
Wereldoorlog en Shoa en de vestiging 
van de staat Israël. De Protestantse 
Kerk – de opvolger van de Hervormde 
Kerk – stelt dat er drie motieven zijn 
voor Israëlzondag: 
 

1. 𝙂𝙚𝙨𝙩𝙖𝙡𝙩𝙚 𝙜𝙚𝙫𝙚𝙣 𝙖𝙖𝙣 𝙙𝙚 𝙡𝙞𝙚𝙛𝙙𝙚 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙝𝙚𝙩 
𝙫𝙤𝙡𝙠 𝐈𝐬𝐫𝐚ë𝐥.  
 

Israël wordt vaak ‘onze oudste 
broeder’ genoemd. De reden hiervoor 
is dat Abraham twee soorten kinderen 
heeft: zij die zijn nageslacht vormen 
(het Joodse volk) en zij die vanuit de 
heidenen tot geloof in Jezus komen. 
Meer hierover in o.a. Romeinen 4 en 
Galaten 3. Liefde voor het volk Israël, 
voor onze oudste broeder, betekent 
niet dat we het op politiek vlak altijd 
eens moeten zijn met het handelen 
van de staat Israël. (…)
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En dus ook hun nakomelingen. Zelfs degenen die er zouden 
hebben kunnen wonen, omdat ze tot Israël behoren, dus alle 
Israëlieten / Joden. Dat is het geval met deze tekst in Jesaja 
62:11. Daarom zegt God hier dat Hij deze profetie wil laten 
horen tot de einden van de aarde.  
Allen uit Israël die daarheen zijn verstrooid.  
Deze profetie heeft dus tevens betrekking op onze tijd!  
 

En dan is er nog iets moois. Psalm 87 is een juich-psalm voor 
God. Hij wordt toegezongen, omdat Hij in Zijn grootheid en 
genade ook hen tot de inwoners van Jeruzalem (van Sion) 
rekent, die van geboorte niet tot Israël behoren, maar die Hem 
hebben leren kennen. Ook tot hen spreekt Hij in Jesaja 62:11. 
Dus tot ons die in Jezus geloven.  
(Zie ook: Romeinen 9:24-25 en Romeinen 11:17-24). 

 
 

Terugblik Johannes de Heer 
zang- en benefietavond t.b.v. 
‘Christenen voor Israël’ 
 

Op vrijdagavond 1 oktober jl. 
mochten we in de Hiense kerk te 
Dodewaard opnieuw een 
regionale, interkerkelijke Johannes 
de Heer zang- en benefietavond 
houden.  
De liederen, Bijbellezingen, 
vertellingen etc. waren uitgekozen 

rondom het thema: ‘Israël & Wij’.  Dominee Willem J. J. 
Glashouwer (spreker vanuit ‘Christenen voor Israël’) gaf uitleg 
over Romeinen 11 / Galaten 3 vers 26 t/m 29, e.a.  
 

De meest korte samenvatting van deze avond luidt:  
Het is niet ‘wij in de plaats van Israël’ maar ‘wij mogen bij 
Israël horen’ hetgeen weer aansloot op het thema van de 
avond: ‘Israël & Wij’. 
 

We brachten deze avond, met zo’n 50 aanwezigen, 591 euro bij 
elkaar voor het internationale werk van ‘Christenen voor 
Israël’. We zien dankbaar terug op deze zegenrijke avond!

 

Bid, met een algemene stem, om vrede voor Jeruzalem. 

Het ga hun wel, die u beminnen.
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(…) J. van der Graaf (een voorman van 
de Gereformeerde Bond) stelde eens: 
‘…het is ontegenzeggelijk zo dat een 
instituut dat zich niet meer verbonden 
weet met z’n wortels, geen toekomst 
heeft.’ Dat wil volgens hem niet 
zeggen dat de onopgeefbare 
verbondenheid van de kerk met het 
volk Israël gelijk gesteld mag worden 
aan kritiekloze verbondenheid met de 
regering van de staat Israël.  
 

2. 𝘽𝙚𝙯𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙤𝙥 𝙙𝙚 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙚 𝙫𝙖𝙣 𝙙𝙚 𝙆𝙚𝙧𝙠  
𝙢𝙚𝙩 𝐈𝐬𝐫𝐚ë𝐥.  
Meer hierover in o.a. Romeinen 11. 
Daar lezen we dat wij, diegenen die uit 
de heidense volken tot geloof in Jezus 
Christus zijn gekomen, tussen de 
natuurlijke takken (het Joodse volk / 
Israël) zijn geënt waardoor we delen in 
de vruchtbaarheid van dezelfde 
wortel. (De wortel staat zowel symbool 
voor Abraham als voor Jezus Christus, 
dus voor het oude én het nieuwe 
verbond). We zijn dus 𝐍𝐈𝐄𝐓 in de 
plaats van het Joodse volk / Israël 
gekomen (hetgeen jarenlang 
verkondigd is vanuit de 
vervangingsleer / ‘vervangings-
theologie’) maar we mogen, door ons 
geloof in Jezus Christus, bij ́Israël 
horen. We mogen delen in dezelfde 
belofte.  
 

3. 𝙂𝙚𝙗𝙚𝙙 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙝𝙚𝙩 𝙫𝙤𝙡𝙠 𝐈𝐬𝐫𝐚ë𝐥.  
Psalm 122 vers 6 zegt: ‘Bid om vrede 
voor Jeruzalem, laat het goed gaan 
met hen die u liefhebben’. 

Johannes de Heer lied nr. 45

1. Dochter Sions, wees verheugd! 
Juich van vreugd, Jeruzalem! 
Zie, uw Koning komt tot u! 
Ja, Hij komt, de Vredevorst! 
Dochter Sions, wees verheugd! 
Juich van vreugd, Jeruzalem! 
 
2. Hosianna, Davids Zoon 
heil en zegen zij Zijn volk! 
Sticht nu, Heer, Uw eeuwig rijk; 
’t blij Hosanna komt U toe. 
Hosianna, Davids Zoon 
heil en zegen zij Zijn volk! 
 
3. Ja, Hosanna, Davids Zoon! 
Wees gegroet, o Vredevorst! 
Eeuwig staat Uw zetel vast, 
eeuwig als Jehova’s troon. 
Ja, Hosanna, Davids Zoon! 
Wees gegroet, o vredevorst! 

Arend
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