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der). Het is dan ook even onbetwistbaar
dat God de Eigenaar is van Zijn schep-
ping. Hij is daarom Eigenaar van de aar-
de, het land daarop, en ‘de landen’ waar
dat land in is onderverdeeld.

In het Hebreeuws kan het woord erets
zowel aarde als land betekenen. Uit het
verband moet blijken wat bedoeld
wordt. Soms is een latere verklaring in
de Bijbel nodig. In Psalm 24, bijvoor-
beeld, loofde David God met de woor-
den: “De aarde (erets) is van de HEERE en
al wat zij bevat, de wereld en wie er wo-
nen” (vs. 1). Met een ‘want’ in vers 2 legt
hij het verband met het feit dat God de
aarde heeft geschapen. Erets moet hier
dus inderdaad met aarde worden weer-
gegeven en niet met de beperktheid van
het land Israël. Maar dat God daar ook
Eigenaar van is, is inbegrepen in het feit
dat Hij de Eigenaar van de aarde is. Dit is
geen filosofie van David, maar wat God 
Zelf heeft gezegd, en waarover David in
de boeken van Mozes las.

Toen de Israëlieten na de uittocht uit
Egypte bij de berg Horeb waren aange-
komen, zei God: “Als u nauwgezet Mijn
stem gehoorzaamt en Mijn verbond in
acht neemt, dan zult u uit alle volken
Mijn persoonlijk eigendom zijn, want
heel de aarde is van Mij” (Ex 19:5). We
zien hier dat God het volk Israël Zijn per-
soonlijk eigendom kan noemen, omdat

Licht op de wereld en het Nieuws

belangrijke feiten in het licht van de Bijbel

1. Van wie is het land?

Palestina is misschien wel het meest
betwiste stukje grondgebied op aarde.
Duizenden jaren is hier al om gevoch-
ten. De afgelopen 70 jaar heeft het in
het brandpunt van wereldwijde aan-
dacht gestaan, omdat de Israëli’s aan de
ene kant en de Palestijnen en een deel
van de Arabieren aan de andere kant elk
hun eigen claim op dit gebied hebben
gelegd, en die met allerlei vormen van
geweld aan elkaar duidelijk maken.

In een serie artikelen zullen we de Bij-
belse achtergronden bekijken van dit
“Palestijnse vraagstuk”. En we zullen
zien dat het antwoord niet a�angt van 
menselijke aanspraken, maar van uit-
spraken en beloften van God Zelf. Laten
we beginnen met het land als zodanig.

Wie gelooft in de Schepper, weet dat
God het ‘al’ geschapen heeft; dus ook
de aarde. Hij vormde land uit de wereld-
zee die de aarde bedekte. Niet iedereen
die religieus is gelooft dit; maar wat op-
valt, is dat geen enkele godsdienst een
andere Schepper in plaats van die van
de Bijbel plaatst. Joden, Christenen en
Islam erkennen Hem als de enige God.
Zij gaan uiteen bij de vraag door wie Hij
Zich openbaart. Het is een onbetwist-
baar feit, dat als iemand iets creëert, hij
de eigenaar daarvan is (tenzij hij dat
doet in dienst en opdracht van een an-
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God geeft als Eigenaar van de aarde,
land aan wie Hij wil. Paulus verkondigde
in de ‘godenrijke’ stad Athene: “De God
Die de wereld gemaakt heeft en alles
wat daarin is. Deze, Die een Here van de
hemel en van de aarde is … maakte uit
één bloed [enkele NBG’51] heel het
menselijk geslacht om op heel de aard-
bodem te wonen; en Hij heeft de hun
van tevoren toegemeten tijden bepaald,
en de grenzen van hun woonge-
bied” (Hand 17:24-26). Eén van die be-
grensde gebieden is dat wat Hij Abra-
ham gaf. Nadat hij op Gods bevel naar
het land Kanaän was gegaan, zei God
tot hem: “Sla toch uw ogen op en kijk
vanaf de plaats waar u bent … want al
het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig
aan u en aan uw nageslacht geven”;
“Sta op, ga het land door in zijn lengte
en breedte, want Ik zal het u ge-
ven” (Gen 13:14,15,17). Wat zijn de gren-
zen van dit gebied? In Zijn verbond met
Abraham zei God: “Aan uw nageslacht
heb Ik dit land gegeven, van de rivier
van Egypte af tot aan de grote rivier, de
rivier de Eufraat” (15:18; zie ook 1 Kon
4:21). In latere tijden herinnerde God
het volk Israël hieraan: “Ik zal de voet
van Israël nooit meer doen wijken uit dit
land, dat Ik hun vaderen gegeven heb (2
Kon 21:8; zie o.a. ook Neh 9:36, Ps
105:11, Jer 3:18, Ezech 36:28).

Samengevat zien we dat God, als de
Schepper van hemel en aarde, rechtens
Eigenaar is van alles dat Hij heeft ge-
maakt. Hij kan daarom gebieden op
aarde toewijzen aan mensen en volken.
Het gebied dat ligt tussen Egypte en de
rivier de Eufraat heeft Hij aan Abraham
en zijn ‘nageslacht’, Israël, gegeven.

Hij de Eigenaar is van de aarde en al wat
daarop is. Toen Mozes’ taak ten einde
kwam, herinnerde hij het volk aan deze
uitspraak van God: “Zie, van de HEERE,
uw God, is de hemel, ja de allerhoogste
hemel [Gods woonplaats] de aarde en
alles wat erop is” (Deut 10:14). Nadat
Job overmoedig gesproken had, berisp-
te God hem en deed de uitspraak: “Wat
onder heel de hemel is, is van Mij” (Job
41:2b; vergelijk Ps 50:12b). Was dit alles
primitief geloof van de tijd vóór Chris-
tus? Neen. Kijk naar Paulus’ citaat van
deze woorden: “Van de Heere immers is
de aarde en haar volheid” (1 Kor 10:26).

Zijn er dan ook passages waarin God
onomwonden zei dat het gebied dat de
Israëlieten bewoonden, en nu weer be-
wonen, van Hem is. Jazeker! In het boek
van de profeet Hosea wordt dit gebied
“het land van de HEERE” genoemd (9:3).
Volgens 2 Kronieken 7:20 waarschuwde
God koning Salomo en het volk Israël
geen afgoden te dienen, want als zij dat
zouden doen, “zal Ik hen wegrukken uit
Mijn land, dat Ik hun gegeven heb.” In
het boek van de profeet Ezechiël werd
zowel de ballingschap van de rest van
Juda, als het herstel van geheel Israël
voorzegd. In hoofdstuk 36 is Gods ver-
wijt aan de omringende volken, dat zij
het ontvolkte land Israël in bezit hadden
genomen: “… daarom, zo zegt de Heere
HEERE: Voorwaar, in het vuur van Mijn
naijver heb Ik gesproken tot het over-
blijfsel van de heidenvolken en tot heel
Edom, die zichzelf Mijn land tot erfelijk
bezit hebben gegeven met de blijdschap
van heel hun hart”. Om welk land gaat
het hier? “Profeteer daarom over het
land van Israël …” (Ezech 36:5,6).
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