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De aanbevolen lengte van een opinieartikel voor Forum 

bedraagt 750 woorden. Ook kunnen abonnees door een in-

gezonden brief reageren op de redactionele inhoud van het 

RD. Uitzonderingen zijn: andere brieven, de rubriek  

“Kerkelijke pers/ZoGezegd/Menens”, meditaties en recen-

sies. Inzendingen (max. 250 woorden) moeten zijn voorzien 

van naam en adres van de schrijver.

De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen (zon-

Over Forum

Mah Hui Lim en Michael Heng

Rijke landen injecteren vele 
miljarden in hun econo-
mieën, terwijl arme landen 
zichzelf moeten redden. 
Maar als Covid-19 in Afrika 
niet verslagen wordt, zal 
het ons opnieuw achtervol-
gen. Daarom is wereldwijd 
gecoördineerde actie nodig.

N
a de eerste meldingen 
in het Chinese Wuhan 
heeft het coronavirus nu 
bijna alle landen bereikt. 

Ruim een miljoen mensen zijn 
geïnfecteerd en er zijn tiendui-
zenden doden te betreuren. De 
pandemie heeft een crash op de 
beurzen veroorzaakt. Aandelen-
markten wereldwijd zitten in 
een neerwaartse trend, ondanks 
maatregelen van overheden om 
de economie te ondersteunen. De 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO) heeft gewaarschuwd dat 
herstel jaren zal duren. 

Tweevoudig

De situatie van nu is om drie re-
denen ernstiger dan die van 2008.

- De coronacrisis brak uit in 
een economische en financiële 
situatie die veel kwetsbaarder is 
dan die van 2008. Ten tijde van de 
financiële crisis van 2008 pomp-
ten centrale banken duizenden 
miljarden in de wereldeconomie. 
Helaas werd veel van dat geld 
verkeerd uitgegeven, namelijk 
aan financiële trucjes zoals het 
terugkopen van aandelen, fusies 
en overnames, terwijl wereld-
wijde investeringen achterbleven. 
De mondiale schuld bereikte een 
record van meer dan 300 procent 
van het wereldwijde bbp (bruto 
binnenlands product). In 2008 
was dat minder dan 200 procent. 

- Het gaat nu om een twee-
voudige crisis, waarbij zowel de 
toelevering stagneert als de vraag 
weggevaagd is. Winkels en fabrie-
ken werden gesloten, vliegtuigen 
en treinen staan stil, toeleverings-

ketens zijn onderbroken. Er is 
alleen nog vraag naar essentiële 
goederen, de rest van de vraag is 
verdampt. De uitgaven van consu-
menten zitten in een duikvlucht, 
nu inkomens opdrogen en veel 
mensen aan huis gekluisterd zijn.

- De centrale banken zitten bijna 
zonder munitie. De rentepercen-
tages zijn bijna nul en in sommi-
ge landen al negatief. Regeringen 
hebben grof geschut ingezet. Zo 
injecteren de Verenigde Staten 
2000 miljard (meer dan 10 pro-
cent van het bbp) in de economie. 

Helikoptergeld is normaal 
geworden. Het betekent letterlijk 
het uitstrooien van geld over de 
volledige bevolking, zodat ze dat 

„Winkels en fabrieken werden gesloten, vliegtuigen en treinen staan stil, 

toeleveringsketens zijn onderbroken.” beeld ANP, Pieter Stam de Jonge

Consumenten-
uitgaven zitten 
in een duik-
vlucht, nu inko-
mens opdrogen

Bestrijd Covid-19 met wereldomvattende 

Ds. F. A. J. Heikoop en ds. C. G. Kant

In hun reactie op een interview met Jeroen Bol (RD 19-3) wijzen drs. Piet Guijt, dr. Ste-
ven Paas en drs. Kees van der Ziel erop dat de profetische beloften aan Israël „in prin-
cipe al vervuld zijn in Christus” (RD 28-3). De vraag is wat zij met dit „vervuld in Chris-
tus” bedoelen. We zijn bang dat daarmee een verenging van Gods beloften optreedt.

Vervullingstheologie doet Joodse 

A
l Gods beloften worden vervuld 
op grond van het heilswerk van 
Christus. Terecht wijzen de drie 
auteurs erop dat alle beloften in 
Christus vast en zeker zijn. „Zo-

vele beloften van God als er zijn, die zijn in 
Hem ja en in Hem amen” (2 Korinthe 1:20).

Maar nergens in de Bijbel staat dat alle 
beloften in Christus vervuld zijn, zoals de 
auteurs beweren. Dat kan ook niet, omdat 
niet alle beloften en profetieën uitsluitend 
betrekking hebben op Christus. Heel wat 
beloften en profetieën hebben bijvoorbeeld 
betrekking op het vrederijk dat Christus zal 
brengen, wanneer de zwaarden worden om-
gesmeed tot ploegscharen (Jesaja 2:4). En er 
ligt een belofte voor heel de schepping, die 
bevrijd zal worden van de slavernij van het 
verderf (Romeinen 8:21).

Verbondstrouw

De auteurs scheren alle beloften over één 
kam. Ze zijn allemaal „in Christus vervuld 
en bestemd voor alle volken en rassen.” 
Maar in de Bijbelse profetieën kom je on-
derscheid tegen, niet alleen wat betreft de 
inhoud, maar ook wat betreft degenen voor 
wie de beloften bestemd zijn. Er zijn belof-
ten voor alle gelovigen. Maar er zijn ook 
profetieën speciaal bestemd voor de heiden-
volkeren, bijvoorbeeld de belofte dat het 
Evangelie verkondigd zal worden in heel de 
wereld, tot een getuigenis voor alle volken 
(Mattheüs 24:14). Er zijn profetieën speciaal 
voor Israël, zoals de belofte van het herstel 
van het koningschap over Israël (Ezechiël 
37, Handelingen 15:16). Er zijn profetieën 

speciaal gericht tot de stad Jeruzalem, die 
vertrapt zal worden, totdat de tijden van de 
heidenen vervuld zijn (Lukas 21:24).

Door alle beloften onder één noemer te 
brengen, lijkt bij de drie auteurs het zicht 
op de breedte en de reikwijdte van Gods 
beloften zich te vernauwen. „Gods beloften 
blijven gelden voor alle mensen”, schrijven 
ze. Maar Paulus noemt een aantal beloften 
die, in onderscheid van de heidenen, speci-
fiek aan „de vaderen” zijn gericht. En van 

die beloften zegt Paulus dat „Christus een 
Dienaar van de besnijdenis is geworden 
ter wille van de waarheid van God om de 
beloften aan de vaderen te bevestigen” (Ro-
meinen 15:8). Dus vanwege Gods waarach-
tigheid, Zijn verbondstrouw aan Israël, zal 
God deze beloften nakomen.

Aanneming tot kinderen

De drie schrijvers richten zich tegen „de 
suggestie dat Israël als volk blijvend een 
uitzonderlijke verbondsstatus heeft behou-
den.” Maar dat is toch precies wat Paulus 
zegt in Romeinen 3: „Wat heeft de Jood dan 
voor op anderen? Of wat is het voordeel van 
het besneden zijn? Veel, in alle opzichten” 

(Romeinen 3:1-2). „Zij zijn immers Israëlie-
ten; voor hen geldt de aanneming tot kinde-
ren en de heerlijkheid en de verbonden en 
de wetgeving en de eredienst en de belof-
ten” (Romeinen 9:4).

Al die voorrechten golden niet alleen in 
het verleden, maar gelden nog steeds wan-
neer Paulus daarover schrijft, ook al hebben 
op dat moment veel Joden Christus afgewe-
zen. En als sommige Joden „ontrouw zijn 
geweest, dan zal hun ontrouw de trouw van 
God toch niet tenietdoen? Volstrekt niet!” 
(Romeinen 3:3-4). Ook hier geeft Paulus 
weer als reden: „God is waarachtig” (Romei-
nen 3:4).

Lege handen

De auteurs wijzen de gedachte dat de kerk 
het volk Israël heeft vervangen af. Maar zij 
stellen wel: Gods beloften gelden voor alle 
mensen en er zijn geen beloften voor Israël 
meer. Israël heeft als volk geen bijzondere 
verbondsstatus meer. En de vruchten van 
Gods beloften kunnen alleen door de ge-
meente als het nieuwtestamentische volk 
van God worden geplukt.

Naar onze mening staat Israël zo met lege 
handen en heeft de gemeente, aan wie God 
Zijn beloften uitsluitend zal vervullen, fei-
telijk Israël vervangen. De Bijbel noemt 
God ruim tweehonderd keer „de God van 
Israël.” Is Hij dat nu nog steeds, of eigenlijk 
niet meer?

Ds. F. A. J. Heikoop is voorzitter van het bestuur 
van Stichting Christenen voor Israël, ds. C. G. Kant 
is directeur van Christians for Israel International.

De Bijbel noemt God 
meer dan tweehon-
derd keer „de God 
van Israël”
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der overleg) te redigeren en/of in te korten, of zonder opga-

ve van reden te weigeren. Plaatsing van artikelen of brieven 

betekent niet dat de redactie met de inhoud ervan instemt. 

Door het inzenden van een brief of opinieartikel verleent de 

schrijver aan Erdee Media Groep een niet-exclusieve licentie 

om het werk vast te leggen, te verveelvoudigen en te ver-

spreiden in gedrukte, elektronische of andere vorm, zoals 

cd-rom, databank, internet of geluidsdragers.

Coördinatie: Wim Lemstra en Hans-Willem Westerbeke | E-mailadres Forumartikelen: forum@rd.nl | E-mailadres Opgemerkt: hoofdredactie@rd.nl

kan uitgeven. Probleem is echter 
dat de bevolking thuiszit en veel 
bedrijven dicht zitten. Dit zal de 
economie dus niet aanjagen.

Marktsamenleving
We kunnen lessen trekken uit 

deze pandemie.
Allereerst ontmaskert ze de 

zwakke plekken van het neolibe-
ralisme, dat de vrije markt boven 
alles stelt en de rol van de staat 
zwartmaakt. Een kleine over-
heid en een grote markt blijken 
geen partij voor een crisis van 
deze omvang. Neoliberalisme en 
marktfundamentalisme hebben 
geleid tot een marktsamenleving, 
waarin risico’s worden gesocia-
liseerd maar winsten geprivati-
seerd. Dit verzwakt de capaciteit 
en bereidheid van de samenleving 
om doeltreffend te reageren op 
een onverwachte noodsituatie.

Rijke westerse landen hadden 
daarnaast na de financiële crisis 
moeten investeren in infrastruc-
tuur, onderzoek en ontwikkeling, 
publieke goederen, vermindering 
van ongelijkheid en andere vor-

men van kapitaalontwikkeling. 
Dan waren ze nu in veel betere 
omstandigheden geweest om de 
crisis het hoofd te bieden.

Wereldwijde solidariteit is nodig 
om een probleem van deze aard 
te bestrijden. Die is er nu nog 
niet. Elk land is bezig zijn eigen 
vuur te blussen. Rijke landen 
injecteren duizenden miljarden 
in hun economieën, terwijl arme 
landen zichzelf moeten redden. 

Premier Ably Ahmad van Ethi-
opië zei terecht dat gezondheid 
een wereldwijd openbaar goed 
is dat vraagt om een wereld-
wijde aanpak en solidariteit. Hij 
waarschuwde dat, als Covid-19 in 
Afrika niet verslagen wordt, het 
de wereld opnieuw zal achtervol-
gen. Daarom zijn mondiaal geco-
ordineerde maatregelen nodig.

Mah Hui Lim is voormalig universitair 
docent en bankier, onder meer bij 
de Aziatische Ontwikkelingsbank. 
Michael Heng is managementweten-
schapper. Hij was verbonden aan onder 
meer de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Bron: IPS

maatregelen

Maarten van Nieuw Amerongen

H
et is vandaag vijf jaar geleden dat 
de Tweede Kamer instemde met 
het EU-associatieverdrag met Oe-
kraïne. Gisteren was het vier jaar 

geleden dat de Nederlandse bevolking zich 
per referendum tegen dat verdrag keerde. 
Behalve economische en politieke belangen 
stond met dat associatieverdrag vooral de 
geloofwaardigheid van de EU op het spel.

Oekraïne is een vrij en autonoom land 
en mag zijn eigen richting kiezen. Dat 
was een van de meest gehoorde redenen 
waarom Nederlandse kiezers op 6 april 
2016 voor het EU-associatieverdrag moes-
ten stemmen. Het idee dat een land vrij is 
om te kiezen met wie het handeldrijft en 
wie het als bondgenoot beschouwt, vloeit 
rechtstreeks voort uit het internationaal 
recht. Ook voor de meeste niet-democra-
ten staat dit principe niet ter discussie. 
Bevreemdend is het echter als de EU zich 
opwerpt als hoeder van zelfbeschikking en 
non-interventie. Toen prominente Euro-
pese politici zich solidair verklaarden met 
de Oekraïense oppositie, golden kennelijk 
even andere regels.

Belangrijk in dit licht is de persoon van 
de afgezette president Viktor Janoekovitsj. 
Net als de tweede president van de Oekra-
iense republiek, Leonid Koetsjma (1994-
2005), zag hij voor zijn land een brugfunc-
tie weggelegd tussen Oost en West. Een 
onafhankelijk land dat zowel met de EU 
als met de Russische Federatie handeldrijft. 
Beide machtsblokken probeerden Oekraïne 
aan zich te binden door het aanbieden van 
een vrijhandelsakkoord. De regering van 
Janoekovitsj had aanvankelijk geen directe 
voorkeur, noch voor ‘ons’, noch voor de 
Russen. Totdat in het najaar van 2013 een 
acuut financieringstekort dreigde: Oekra-
ine kwam maar liefst 15 miljard dollar 
tekort. Of de EU dat even wilde ophoesten.

De eurocrisis lag bij burgers in Europa 
nog vers in het geheugen, dus konden re-
geringsleiders zich niet nog een financiële 
reddingsoperatie veroorloven. Bovendien 
speelde op de achtergrond een ander con-
f lict: het Oekraïense parlement weigerde, 
tot groot ongenoegen van de EU, de voor 
machtsmisbruik vastzittende ex-premier 
Joelia Timosjenko vrij te laten.

Voor de Russen lag dit eenvoudiger. 
Poetin kon Janoekovitsj wél tegemoetko-
men en had geen belang bij aandringen op 
binnenlandse hervormingen. Hij bood obli-
gaties aan ter waarde van 15 miljard dollar, 

plus een korting van ruim 30 procent op 
de gasprijs. Janoekovitsj bedong soepele 
voorwaarden voor aflossing van de Oekra-
iense schulden en hoefde geen ingrijpende 
politieke hervormingen door te voeren. 
Het gevolg: paniek in de tent bij de EU. Het 
associatieverdrag stond op het spel. Dus 
begon de Brusselse pr-machine te ratelen. 
Janoekovitsj werd steevast afgebeeld als 
loopjongen van het Kremlin, dat niets lie-
ver wilde dan de Sovjet-Unie herstellen.

Ondertussen ontstond in Oekraïne een 
protestbeweging, gericht tegen de persoon 
van Janoekovitsj, tegen toenadering tot 
Rusland en vóór een associatieverdrag met 
de EU. In februari 2014 kwamen de span-
ningen op het Maidanplein in Kiev tot een 
hoogtepunt. Demonstranten raakten slaags 
met regeringstroepen, wat leidde tot ruim 
honderd doden. Op het plein stond een 
bont gezelschap van hippe, liberale jonge-
ren en rechts-extreme nationalisten, aange-
moedigd door de Europarlementariërs Guy 
Verhofstadt en Hans van Baalen. Ook Frans 
Timmermans, toen onze minister van Bui-

tenlandse Zaken, liet in Kiev zijn gezicht 
zien. Janoekovitsj gaf onder grote druk zijn 
ambt op en vluchtte naar Rusland.

Wat Poetin daadwerkelijk wilde, was een 
zogenaamde Euraziatische Unie, een poli-
tiek samenwerkingsverbond met als kern-
landen Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne 
en Kazachstan, en daaromheen Armenië, 
Kirgizië en eventueel Tadzjikistan. Daar is 
momenteel alleen een economische unie 
van over, zonder Oekraïne en Tadzjikistan 
(de EEU). De mooie woorden van Verhof-
stadt en Van Baalen over mensenrechten 
en democratie konden hun werkelijke mo-
tieven niet verbergen. Het ging de heren 
maar om één ding: het uitbreiden van de 
Europese invloedssfeer. Een gezonde dosis 
scepsis is dus op zijn plaats als EU-chef 
Ursula Von der Leyen weer eens over haar 
”geopolitieke Commissie” begint.

De auteur is masterstudent Politieke Wetenschap-
pen en Filosofie.

SAMENLEVING EN POLITIEK

Oekraïne klem tussen 
EU en Rusland

Oekraïne kwam maar 
liefst 15 miljard dol-
lar tekort. Of de Eu-
ropese Unie dat even 
wilde ophoesten

Bij deze Oekraïeners in 

Kiev is Europa favoriet, 

in tegenstelling tot de 

Russische Federatie. 

beeld EPA, Roman Pilipey

„Er zijn profetieën speciaal gericht tot de stad Jeruzalem, die vertrapt zal 

worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn (Lukas 21:24).” Foto: 

Jeruzalem tijdens het Paasfeest. beeld iStock
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