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Korte samenvatting dissertatie A.H. Drost
Titel: Is God veranderd? Een onderzoek naar de relatie God-Israël
in de theologie van K.H. Miskotte, A.A. van Ruler en H. Berkhof

De dissertatie gaat gedetailleerd in op de theologische concepten van Miskotte,
Van Ruler en Berkhof. Hun theologische concepten zijn bestudeerd op de plaats
en betekenis van Israël daarin. Wat doen zij met Israël? En meer in het
bijzonder: wat doen zij met de relatie God-Israël?
De dissertatie geeft inzicht in de manier waarop in een hoofdstroming van het
Nederlandse protestantisme over Israël gedacht wordt. Miskotte, Van Ruler en
Berkhof kunnen als vertegenwoordigers daarvan beschouwd worden. De
invloed die zij in de twintigste eeuw op de theologie hadden, werkt nog
steeds door.
Hun aandacht ging vooral uit naar het jodendom en in veel mindere mate naar
Israël in zijn etnische hoedanigheid, als volk. In hun theologische concepten
lijkt zelfs een spanning te ontstaan wanneer het over Israël als volk gaat. Het
blijkt, dat zij van de geschiedenis van Israël een model maken om hun visie op
Jezus en de kerk te verduidelijken.
In de dissertatie wordt kritisch ingegaan op de inconsistentie die hierdoor
ontstaat. Aan de ene kant wordt een blijvende relatie van God met Israël door
hen erkend. Aan de andere kant lijkt dit vooral iets van het verleden te zijn waar
het om Israël als volk gaat. Deze historische discontinuïteit roept de vraag op:
is God veranderd?
Op basis van het onderzoek wordt een nieuwe aanzet ontwikkeld tot een
benadering waarin wel sprake is van theologische en historische continuïteit in
de relatie God-Israël. De kritische doordenking van de thematiek inzake de
relatie God-Israël in de theologie van Miskotte, Van Ruler en Berkhof blijkt
ook andere gebieden van de christelijke geloofsleer te raken.

