
Consensus Verklaringen 2013 te Kiev 
 
Thema: Verzoening tussen Israël en de Kerk; obstakels en aanbevelingen. 
 
2 Korintiërs 5:18-20 
“En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der 
verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf 
verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der 
verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u 
vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.” 
 
Inleiding 
Aangezien het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten een profetische beweging is, die 
zichzelf gesteld heeft om alle mensen op te roepen om in een verbondsrelatie te treden met God, 
zodat de spoedige terugkeer van Christus voorbereid mag worden. Dit houdt in, het verlangen om 
God’s liefde volledig te leven zoals beschreven in de woorden van Jezus in Johannes 13:34,35 “Een 
nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. 
Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.” 
 
Wij, als Zevende-dags Adventisten, streven er naar om te beantwoorden aan God’s oproep, om God’s 
liefde te tonen in woord en daad. Vanwege God’s liefde verlangt het kerkgenootschap der Adventisten 
er naar om een verzoenende gemeenschap te zijn, om op deze wijze God’s verzoening aan allen aan 
te bieden die Hij ook aan ons aangeboden heeft. Als Adventisten willen we verantwoordelijk omgaan 
met de verzoeningsopdracht, en zoeken we naar verzoening tussen Israël en de Kerk. 
 
Eén van de hindernissen naar verzoening is gebleken uit de theologische misvattingen die het 
historisch Christendom uitdroeg, die ook bijdroegen aan de ontwikkeling van antisemitische 
gevoelens. Vanwege dit historisch feit, beschouwt deze verklaring de historische uitspraken als een 
eerste obstakel die verandert dienen te worden voor de verzoening tussen Israël en de Kerk. 
 
Gezien de pijnlijke geschiedenis van Israël en de Kerk vanaf de vierde eeuw tot vandaag de dag, in 
het perspectief van de Zevende-dags Adventistische missie naar de Joden, is het uiterst belangrijk om 
onze verhouding als Kerk ten opzichte van Israël te herformuleren. Als fundamentele stelling 
onderkennen wij dat dit verzoeningsproces geworteld en geïnspireerd dient te zijn in onze relatie met 
God en Zijn openbaringen. 
 
We zullen nu de voornaamste obstakels die dit verzoeningsproces laten stagneren vermelden, en 
daarna aanbevelingen geven die geïmplementeerd kunnen worden ter bevordering van dit proces. 
 
Obstakels: 

1. Vervangingstheologie. Dit verwijst naar de theorie dat de historische kerk Israël vervangen 
heeft in zake uitverkiezing (uitverkoren volk) en waarheid (zondag verving sabbat, Nieuwe 
testament verving Oude testament, genade verving wet, enz.) 

2. Verkeerd begrip van het verbond. Dit verwijst naar het idee dat Joden en Christenen onder 
twee verschillende verbonden functioneren. In feite zijn zij beide onder hetzelfde verbond 
welke alleen uitgebreid werd. (Daniël 9:27) 

3. Misinterpretatie van Daniël 9:24. Dit verwijst naar de suggestie dat het Joodse volk gezien 
vanuit de zin “Zeventig weken zijn bepaald over uw volk… en iets allerheiligst te zalven.” 
Gefaald hadden en daardoor vervangen werden door een nieuw uitverkoren volk; terwijl de 
handelingen verwoord in de werkwoorden van de tekst meer verwijzen naar het verlossende 
werk van de Messias. 

4. Antisemitisme. Theologisch – De drie voorgaande obstakels dragen bij aan antisemitisme. 
Psychologisch – stereotypen over Joden zoals: zij zijn rijk en houden van geld, zijn veel te 
intelligent en beheersen de media, banken, filmindustrie, enz. Allerlei nieuwe vormen van 
antisemitisme. 

 
Aanbevelingen: 
Herstel relaties die verbroken zijn of onder stress zijn komen te staan gedurende de eeuwen, daarom 
bevelen wij aan: 

1. Dat we implementeren het werk van verzoening in onze levens en in de ontwikkeling van onze 



persoonlijke relatie met Joodse mensen. 
2. Dat alle hierboven vermelde perspectieven (vooral de vervangingsleer, de verkeerde 

interpretatie van het verbond, de verkeerde analyse van Daniël 9:24 en antisemitisme), met 
alle leden van de Kerk bestudeerd en gedeeld worden opdat zij deel mogen gaan uitmaken 
van onze communicatie over het profetisch woord. 

3. Dat we leraren op elk niveau aanmoedigen, ook universiteiten en onderwijsinstellingen, onze 
predikanten en evangelisten om deze informatie te delen over de historische en theologische 
uitdagingen zoals verwoord in deze verklaring. 

4. Dat de leiders van het Joods Adventistische Wereld Vriendschapscentrum (WJAFC) in 
overleg gaan treden met de leden van het Biblical Research Institute (Bijbel Onderzoek 
Instituut), om de onderwerpen in deze verklaring besproken uitvoering te onderzoeken. 

5. Dat we de mogelijkheden uitzoeken om deze perspectieven te integreren in onze publicaties, 
zoals de sabbatschool lessen, boeken, bladen en artikelen in overleg met uitgevers en 
redacteuren. 

 
Conclusie: 
Het is ons gebed dat God ons een verzoenend hart zal geven. 
 


