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NIEUWSBERICHTEN
2 OKTOBER 2022 ISRAËLZONDAG
Op de eerste zondag in oktober geeft
o.a. de Protestantse Kerk in Nederland
op een bijzondere manier uiting aan
haar roeping tot onopgeefbare
verbondenheid met Israël.
In 1949 stelde de hervormde synode
een Israëlzondag in. Deze werd door
de PKN (vanaf haar oprichting in 2004)
overgenomen. Ook andere kerken
staan op de eerste zondag van
oktober extra stil bij Gods
verbondsvolk Israël (waar wij door
geloof in Jezus Christus bij mogen
horen).
INTERESSANTE LINKEN:
Christelijk Gereformeerde Kerk
https://www.kerkenisrael.nl
Protestantse Kerk Nederland
https://protestantsekerk.nl/
israelzondag/
Christenen voor Israël
https://www.christenenvoorisrael.nl/
israelzondag
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/
Israëlzondag
SHALOM
vrede, harmonie, heelheid,
volledigheid, welvaart, welzijn, rust

Dochter Sions, wees verheugd!
Juich van vreugd, Jeruzalem!
(JdH-45)

Op de melodie van ‘U zij de glorie’ kan ook Johannes de Heer-lied nr.
45 gezongen worden:
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!
Deze tekst komt uit de Bijbel.
In Zacharia 9 vers 9 en in Matteüs 21 vers 5 staat:
Zeg tegen de vrouwe / de dochter van Sion:
Zie, uw Koning komt tot u,…
‘Dochter Sions’ staat qua personi catie onder andere voor de stad
van God. Figuurlijk staat het voor Israël als het volk van God.
Maar in het Johannes-evangelie wordt Sion in een verwijzing naar de
profetie van Zacharias ook in verband gebracht met de Messias.
Het is juist Hij; Jezus Christus / Jezus de Messias / Jezus de Koning
der Joden, Die dé verbinding is tussen het Joodse volk en de
christenen (zij die uit de heidense volken tot geloof in Jezus Christus
komen).
Jarenlang werd er in veel kerken ‘de vervangingsleer’ gepreekt.
Israël zou als verbondsvolk hebben ‘afgedaan’ en de Kerk was in haar
plaats gekomen (zo leerde men de kerkgangers).
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Deze onjuiste leer heeft in de geschiedenis herhaaldelijk geleid tot
haat, vervolging en het doden van Joden.
Denk onder andere aan de holocaust (Joden spreken ook wel van
Shoah = Hebreeuws voor ‘catastrofe’).

KOMENDE DATA Deo volente

9 oktober 2022
JdH-zangdienst
Herv. Wijkgemeente ‘De Rank’ Arnhem
en ‘Prijs met Johannes de Heer’
23 oktober 2022
De ‘Combi Zanggroep’ zingt tijdens
de samenkomst / geloofsontmoeting
van LdH-korps Arnhem.
Heilssoldaten van het LdH-korps
Arnhem & Prijs met Johannes de Heer
30 oktober 2022
JdH-themadienst
Gereformeerde Kerk Harskamp
en ‘Prijs met Johannes de Heer’
12 november 2022
JdH-zangavond
Vakantieweek Nieuw Hydepark (PKN)
en ‘Prijs met Johannes de Heer’
28 november 2022
JdH-zanguur voor bewoners
woon- en zorgcentrum Bethanië Ede
en ‘Prijs met Johannes de Heer’
Houd verder vooral de agenda op onze
website in de gaten! Daar vindt u ook meer
details over de locaties en aanvangstijden.

Dat Jodenhaat binnen de kerken diep geworteld zat, blijkt onder
andere uit geschriften en uitspraken van Maarten Luther.
Dat zijn uitspraken in historische context staan moge waar zijn,
maar dat mag nooit een verontschuldiging zijn voor de inhoud.
De algemene tendens destijds was dat, nadat het christendom in de
vierde eeuw de heersende godsdienst was geworden, het Jodendom
door de christenen tot een tegengestelde geloofsopvatting werd
gedemoniseerd.
Veel christenen weten niet dat de schrijver van ‘Een vaste Burcht is onze
God’ (Maarten Luther) óók de volgende, verschrikkelijke woorden
heeft geschreven:
“De Joden zijn de leugenaars en bloedhonden bij uitstek, die niet a een de hele
Schri met hun leugenachtige commentaar, van het begin af tot nu toe,
onophoudelijk hebben verdraaid en vervalst. Christenen begrijpen de Schri
beter dan zij, dat weten we zeker en a e duivels zu en ons die niet ontnemen,
laat staan die e endige Joden. De Joden zijn een zware belasting voor ons, een
plaag, een pest en ze brengen a een maar ongeluk in ons land. Wat moeten wij
christenen nu doen met dit verworpen, verdoemde volk der Joden? Men moet
hun synagogen en scholen in brand steken en wat niet wil branden moet men
met aarde overdekken, zodat geen mens er meer wat van ziet voor eeuwig niet
en men moet hen al hun boeken afnemen ... daarom nu en voor altijd: weg met
hen”. (einde citaat)
Deze en andere teksten waren onder andere voor Adolf Hitler en zijn
trawanten ‘voeding’ voor hun Antisemitisme / Jodenhaat.
Goddank zijn veel kerken tot inkeer gekomen door het inzicht dat
de Kerk NIET de plaats van Israël (Gods verbondsvolk) heeft
ingenomen maar door geloof in Jezus Christus in het verbond mag
worden opgenomen; dus BIJ ISRAËL MAG HOREN.

LIED BIJ ISRAËLZONDAG

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: ‘Zie wij staan
gereed, om naar Gods huis te gaan;
kom, ga met ons en doe als wij.’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in;
daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
zal haar voor ’s Bouwheers kunstwerk groeten.
Bid, met een algemene stem,
om vrede voor Jeruzalem.
het ga hun wèl, die u beminnen!
- Psalm 122 vers 1 en 2c (oude berijming)
- Johannes de Heer lied nr. 353 vers 1 en 2c

In Romeinen 11 lezen we Paulus zijn uitleg over hoe wij (als bekeerde
heidenen) door geloof in Jezus Christus worden ingevoegd tussen de
‘oorspronkelijke takken’ (Israël). We worden als ‘takken van de wilde
olij oom’ geënt op de edele olij oom. Daardoor mogen we delen in
de vruchtbaarheid van de wortel (vers 17). Deze wortel staat zowel
symbool voor Abraham als voor Christus. God sloot Zijn verbond
met Abraham (Paulus noemt hem de vader van álle gelovigen) én
God zond Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde tot redding van
de wereld. God wil dat elke tong belijdt dat Jezus Heer is!
Eens komt Jezus, Davids Zoon / de verlosser uit Sion, terug naar
deze aarde. Daarom mogen we Johannes de Heer lied nr. 45 vers 2
ook nu verlangend en biddend zingen:
“Ja, Hosianna, Davids Zoon, heil en zegen zij Zijn volk!
Sticht nu, Heer, Uw eeuwig rijk; ’t blij Hosanna komt U toe.”
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