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Artikelen in Hadderech
 De lang verwachte (dec. 1966)

- “hoewel het historische helemaal niet vaststaat dat deze datum klopt, is het toch zinvol
om op 25 december te gedenken dat de lang verwachte en beloofde Messias onder ons
is komen wonen”

 Tiendaagse internationale zomercursus over “De hoop der kerk en de toekomst van Israël”, 
uitgaande van de Wereldraad van Kerken  (okt. 1968)

- Lezing orthodox-Joodse dr. Schwerewsky. “Hij leeft uit de hoop zoals die uit de 
Psalmen en de gebeden tot ons doorklinkt. Wij kennen Gods wegen niet maar mijn 
eigen reactie was: Deze mens leeft uit en leeft met de Heilige Geest zonder dat hij 
zich dit zelf bewust is.”

- De Banabasbrief bestrijdt het jodendom op allegorische wijze. “Dit klonk me griezelig
vertrouwd in de oren. Het gif van deze brief komt mij nog iedere zondag vanaf de 
kansel tegemoet.”

 Geënt op de edele olijf (febr. 1969, Naar aanleiding van een preek van ds. Jörg)

- “Fijn dat er toch telkens weer predikanten gevonden worden die nog iets in Israël 
zien.”

- N.a.v. het spreken van ds. Jörg over Israël “in al zijn duister, negativiteit, onbegrip en 
onwil”. “De kerkganger heeft al 20 eeuwen lang zo’n geluid in zijn kerk gehoord. Nu 
wil ik niet ontkennen dat ten tijde van de geboorte van Jezus veel duisternis … en 
zelfs onwil was; want ondanks hun uitverkiezing waren deze Joden ook maar gewone 
zondige mensen. Ik meen dat we dezelfde eigenschappen heden ten dage ook bij de 
kerkmens, de gemeente van Christus, tegenkomen.”

- “Het volk Israël, verspreid wonend over de wereld, is een monarchie, want het heeft 
een Koning, altijd gehad.”

- “De heidenen worden door de Messias en Gods trouw ook gerekend tot nageslacht 
van Abraham. Abraham aan wie het land Israël al van ouds beloofd was. Zo moeten 
deze op de stam Israël geënte heidenen zich ook betrokken voelen bij de staat Israël, 
bij Jeroesjalajiem, bij de berg Zion, Gods heilige berg.”

 Ha’or ha’olam (1969)
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- Brochure: Voorwoord: “een schreeuw, die ik niet langer kon inhouden”. “Een 
schreeuw om mijn volk, waaraan ik me nog met alle vezels verbonden voel. Maar ook
een schreeuw om de zich christelijk noemende wereld.

- Grote moeite met de manier waarop de kerk met de Drie-eenheid omgaat. God en de 
Messias door elkaar gebruikt/gehaald worden. En God zelfs wordt ingeruild voor de 
Messias. Veel Messiasbelijdende Joden hebben daarom met de kerk gebroken.

- Wil wijst een Joods-christelijke kerk af. “De Eeuwige heeft ons de ogen geopend om 
midden tussen het kerkvolk een getuigenis zijn van de levende God (blz. 4,5).”

- Heroverering van Jeruzalem heeft Wil, net als al haar mede-Joden als een 
Godswonder ervaren. “Maar onze eigen predikanten waren er als de kippen bij om ons
dit uit het hoofd te praten. Zoiets doet God niet. En hiermee heeft het vertrouwen in de
Kerk voor mij een zeer grote klap gekregen.”

- Andere moeite: zich niet bewust zijn van de Joodse achtergronden van de Bijbel 
(christelijke feesten, als avondmaal). Als de Kerk zich dat meer bewust zou zijn, zou 
er heel wat meer zegen van uitgaan. 

- Moeite met de heidense oorsprong van de christelijke feesten en loskoppelen van 
Gods kalender.

- In de Messias is Jood nog Griek: geldt alleen wanneer de niet-Jood zich ingelijfd bij 
Israël weet en solidair met haar is.

- Eindigt met een beschouwing over Jeroesjalajiem, stad van vrede. “Hoe de volkeren 
ook woeden, eens zal Gods vrede aanbreken. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren. 
Dan zal de Messias terugkeren en dan zal ook Israël Hem kunnen zien, want dan is het
Gods tijd. Hierop zegge een ieder: Amen.

- Nawoord: ik scheld op de Kerk en toch wil ik de Kerk niet missen. Ik wil erbij horen, 
bij de Gemeente des Heren. Maar het is mij wel eens bang te moede over diezelfde 
gemeente.

- Jarenlang was ik evangeliste onder Israël. De crisis waarin ik geraakt ben, noodzaakte 
mij hiermee te kappen. 

- Wij Messiasbelijdende Joden weten dat het alleen maar genade is dat God ons de ogen
geopend heeft en dat God ook de ogen van onze mede-Joden zal openen. Wanneer de 
volheid der heidenen ingaat. Hoe wij ons ook inspannen: het zal alleen maar op Gods 
tijd gebeuren. Louter genade.

- Al ben ik dan niet zo erg gelukkig in mijn kerk, ik ben wel gelukkig in het besef dat 
Jesjoea van Nazareth mijn voorspraak bij de Eeuwige is. Geen Ontzagwekkende 
Dagen en Grote Verzoendag heb ik meer nodig. Geen angst of mijn naam wel in het 
boek des Levens zal worden geschreven. Of mijn werken wel goed genoeg waren. Ik 
wil hier openlijk belijden dat ik geloof dat Jezus de zonder der wereld weggedragen 
heeft, ook de mijne. En dat God ze mij daarom ook niet toerekenen zal. Alle dagen 
van het hele jaar mag ik weten: Al waren mijn zonden als scharlaken, zij zullen 
worden als witte wol. Ik mag voor altijd in het Boek des Levens staan. Dat te weten is 
een machtig iets. Dat geeft een mens de moed om verder te leven. Gods beloften zijn 
onberouwelijk. Al zeg ik dan: geen zending, toch blijf ik zeggen: ik heb een houvast in
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m’n leven die mijn broeders en zusters naar het vlees nog niet hebben. Ik zou de God 
des hemels en der aarde willen bidden: Geeft het hen ook, spoedig, ondanks alle 
narigheid eraan verbonden. Hallelujah!

 Allemaal in de olie (april 1974)

- Over de houding van Nederland en de kerken -> Israël. Reactie op kritische brief 
rabbijnen -> kerken over ontbreken van steun tijdens Jom Kippoeroorlog: “Knap in 
elkaar gezette, zeer diplomatieke antwoorden kwamen er. Alle synodes sloofden zich 
uit maar ronduit beweren dat Israël het beloofde land, Zijn Land, is dat Hij aan dat 
volk ten eeuwig erfdeel gegeven heeft, dat komt niet uit de verf, een enkele predikant 
daargelaten.”

- “Israël heeft zijn Messias niet erkend en daarom erkennen wij Israël niet.” Paus Pius 
X in 1904 aan Herzl

- Nederland droomt meer van die arme Arabieren dan van de wonderen Gods in, met en
door het Israël van vandaag.

 Ruimschoots voldoende (juli/aug. 1974)

- Wil beschrijft hoe ze door (een artikel van) Marjorie is gaan inzien dat God alles moet
doen en niet “God een beetje en wij een beetje.”

- Israël staat daar als een teken van eeuwige trouw van de Eeuwig Trouwe. Zo vervult 
ze ongewild Gods wil.

 Uw genade zij ons genoeg (okt. 1974)

- N.a.v. Jom Kippoerviering: “Dan begrijp ik ineens iets van de betekenis van de Blijde 
Boodschap. Dan hoef ik ineens niets meer. Verlost van goede werken zeggen we dan: 
Uw genade is ons genoeg.

 Toe Bisjvat (jan. 1975)

- Er zijn feesten die 20 eeuwen eigenlijk geen reden van bestaan meer hadden en zo 
enigszins in het vergeetboek geraakten. En nu het wonder: deze dag krijgt z’n 
oorspronkelijk betekenis weer terug. Weer is het in Israël het Nieuwjaar der bomen.

 Kom ik om, dan kom ik om (febr. 1975)

- N.a.v. de poeriemgeschiedenis: Ook in onze tijd met zijn vele Hamans, zal de Eeuwig 
Trouwe zich de Machtige tonen en Zijn volk bewaren, buiten de wet van Meden en 
Perzen (lees VN) om.

 Wie zijn wij? (april 1976)

- In de ogen van Israël, de kerk of God. Israël (verraders) en de kerk (bekeerde Joden) 
zien ons niet maar God wel. We zijn niet bekeerd maar verlost! Onze identiteit ligt dus
in God.
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