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Het vijfde nummer van Jaargang 55 heeft een gevarieerde inhoud. Ach-
tereenvolgens wordt aandacht geschonken aan de manier waarop de 
apostel Paulus met het begrip gerechtigheid omgaat, aan de invulling 
van Erev Sjabbat, de vooravond van de Sjabbat, aan de wederopbouw 
van Joods leven in Nederland na de Tweede Wereldoorlog en aan het 
Chanoekafeest.

Drs. Florimco van der Rhee verzorgt 
de Schriftstudie. Hij houdt zich in 
Werken der wet en de vloek der wet 
bezig met de vraag hoe Paulus tegen 
de achtergrond van het houden van 
de Thora met het begrip gerechtigheid 
omging. De kerk van de Reformatie, 
met Luther en Calvijn, heeft Paulus 
geïn terpreteerd tegen de achtergrond van 
het denken van de Rooms Katholieke 
kerk over  ‘werken der wet’ en ‘gerechtig-
heid’.  Verdient men het heil door het 
doen van de ‘werken der wet’? En was 
dat  misschien ook de manier waarop 
de Joodse tijdgenoten van Paulus met 
de Thora omgingen, zoals Luther sug-
gereert?
Of ligt het toch genuanceerder?

Drs. Kees van den Boogert mist, sinds 
zijn terugkeer in Nederland in 2000, 
Kabbalat Sjabbat, de verwelkoming van 
de Sjabbat, en Erev Sjabbat, de viering 

van de vooravond van Sjabbat, zo zegt 
hij in Jeruzalem, dat ik bemin. In zijn 
artikel beschrijft hij de gebedsdienst en 
de Sjabbatmaaltijd in een Joods gezin op 
Erev Sjabbat.

Drs. Bart Wallet, lid van Deputaten 
Kerk & Israël, als historicus verbonden 
aan de vakgroep Hebreeuws, Aramees 
en Joodse studies van de Universiteit 
van Amsterdam en docent Joodse 
geschiedenis aan de Katholieke Uni-
versiteit Leuven, laat ons in zijn artikel 
Wederopbouw in de schaduw van de 
Sjoa zien hoe het Joodse leven in Neder-
land na de Tweede Wereldoorlog vorm 
gekregen heeft.

Drs. C.J. van den Boogert geeft in Het 
Chanoekafeest een kort overzicht over 
de geschiedenis en de betekenis van 
dit lichtfeest, dat dit jaar gelijk met het 
Kerstfeest gevierd wordt.

Bij de foto op de voorpagina
In het model van de tabernakel, de tent der samenkomst, in het Timnapark in Israël, is ook een 
replica van het ‘voorhangsel’ geplaatst. Bij de beschrijving van de Tabernakel is er sprake van twee 
voorhangsels, een voor het Heilige en een voor het Heilige der heiligen. Beide zijn van kostbaar 
materiaal vervaardigd, het tweede is geborduurd met cherubim. De cultische betekenis van het 
binnenste voorhangsel was dat het het Heilige der heiligen verborg.
Het Nieuwe Testament noemt alleen het binnenste voorhangsel, dat door de dood van Christus 
geen scheiding meer kan zijn.

Van de redactie
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Schriftstudie
n.a.v.

Galaten 
3:10-14

Werken der wet en 
de vloek der wet

Drs. Florimco van der Rhee

Nieuwe kijk op Paulus

Sinds enkele tientallen jaren is er een 
nieuwe beweging op gang gekomen 
in de uitleg van de Paulusbrieven. In 
de afgelopen decennia zijn we veel 
meer te weten gekomen over het 
Jodendom, zoals het in de tijd van 
Paulus er uit heeft gezien. Vanuit deze 
kennis wordt nu de vraag gesteld of de 
reformatorische exegese wel voldoende 
rekening heeft gehouden en houdt 
met de Joodse lading van begrippen als 
‘rechtvaardiging door het geloof’ en ‘werken 
der wet’. Deze onderwerpen vormen het 
hart van de gereformeerde belijdenis-
sen. Over het algemeen wordt aange-
nomen dat de Reformatie begonnen is 
met de ontdekking van Luther, dat de 
goddeloze met God gerechtvaardigd 
wordt door het geloof alleen. En dus 
niet door de werken der wet.

drs. Florimco
van der Rhee

10.  Want allen, die het van de werken der wet verwachten, liggen onder 
de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich 
niet houdt aan alles, wat geschreven is in de het boek der wet, om 
dat te doen.

11.  En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is 
duidelijk; immers de rechtvaardige zal uit geloof leven.

12.  Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal 
daardoor leven.

13.  Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons 
een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een 
ieder die aan het hout hangt.

14.  Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus 
Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door 
het geloof.

De nieuwe stroming in het onderzoek 
naar deze teksten zegt nu evenwel, dat 
de invulling die Luther heeft gegeven, 
en in navolging van hem ook Calvijn 
en andere reformatoren, op z’n minst 
onzuiver en hier en daar ook onjuist 
is. Deze stroming heeft bekend-
heid gekregen onder de naam ‘New 
Perspective on Paul’, naar de titel van een 
geruchtmakend artikel uit 1983 van de 
nieuwtestamenticus J.D.G. Dunn.1 Hij 
borduurt daarin voort op de inzichten 
van E.P. Sanders, die had gesteld dat het 
christelijke beeld van het Jodendom als 
een koude, kille wetsreligie bijstelling 
behoeft. Het gaat in het Jodendom, 

1 J.D.G. Dunn, “The New Perspective on 
Paul”, in: The New Perspective on Paul, revised 
edition, Grand Rapids 2008
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aldus Sanders, niet slechts om het 
uiterlijk van de religie, waarbij men 
zich probeert aanvaardbaar te maken 
voor God om zo Diens gerechtigheid 
te verdienen. Het hele ‘verdienmodel’ 
moet volgens Sanders overboord, 
omdat het geen enkele grond vindt in 
de geschriften van de rabbijnen. Hierop 
heeft Dunn voortgeborduurd in het 
bovengenoemde artikel. Daarop zijn 
diverse andere artikelen van zijn hand 
gevolgd, waarin exegetisch de proef op 
de som wordt genomen.

Gereformeerde exegese
Eén van deze artikelen vormt het 
uitgangspunt voor deze Schriftstu-
die. In 1985 schreef Dunn voor een 
congres in Basel een paper, dat later in 
uitgebreidere vorm werd opgenomen in 
een verzamelbundel.2 In dit artikel gaat 
hij in op Gal. 3,10-14 en legt de vinger 
bij de woorden ‘werken der wet’ en ‘vloek 
der wet’.
In de gereformeerde exegese vormen 
deze verzen een belangrijke bewijsplaats 
voor de verzoening van de goddeloze 
door het geloof alleen. Paulus gaat in 

deze hoofdstukken in op de ver-
leiding waaraan de gemeenten in 
Galatië dreigen te bezwijken. Zij 
dreigen ‘te eindigen met het vlees’ 
terwijl het toch begonnen was 
met de Geest (v. 3). Daarbij lijkt 
Paulus de wet recht tegenover 
het geloof te plaatsen. ‘Hebt gij 
de Geest ontvangen ten gevolge van 
werken der wet, of van de prediking 
van het geloof?’ (v. 2).
In de gereformeerde exegese 
ontstaat daarbij het patroon, dat 

de werken der wet worden opgevat als 
een voldoen aan de regels en inzettin-
gen van de wet van Mozes. Om op die 
manier de Geest te ontvangen en voor 
God aangenaam te worden. Tegen dat 

2 J.D.G. Dunn, “Works of the Law and the 
curse of the Law (Galatians 3,10-14)”, in: 
The New Perspective on Paul, revised edition, 
Grand Rapids 2008

laatste zou Paulus zich scherp verzetten. 
Het raakt immers aan het genadekarak-
ter van het heil. We ontvangen het heil 
niet uit verdienste, maar uit genade. 
Paulus wijst dan ook een andere weg: de 
weg van het geloof en het je vastgrijpen 
aan Gods belofte. Christus heeft aan 
het kruis met Zijn leven betaald voor 
de zonden van de Zijnen. Langs de weg 
van het geloof, gewerkt door de Geest, 
wordt deze verdienste toegeëigend.

Luther
Langs deze lijnen leest Maarten Luther 
deze teksten. Daarbij valt het op dat hij 
in zijn commentaar op de brief aan de 
Galaten bij de uitleg van vers 10 meteen 
in gesprek gaat met Rome. ‘Allen die het 
van de werken der wet verwachten’ wordt 
door hem rechtstreeks betrokken op 
paus en bisschoppen. “Het is namelijk 
noodzakelijk dat wij de waarheid 
belijden en zeggen dat het pausdom 
vervloekt is, dat de wetten en de rechten 
van de keizer vervloekt zijn, omdat vol-
gens Paulus alles, wat buiten de belofte 
en buiten het geloof van Abraham is, 
vervloekt is.” En verderop: “... waar het 
om de gerechtigheid voor God gaat, 
blijven wij er met Paulus vast van over-
tuigd, dat alles, wat buiten de belofte 
en buiten het geloof van Abraham is, 
vervloekt is en onder eeuwige vloek van 
de hemel blijft.” Luther maakt hierbij 
weliswaar een onderscheid tussen de 
wet die Mozes op goddelijk bevel aan 
het volk gegeven heeft en wetten en 
tradities die door het menselijk verstand 
zijn uitgevonden. Ze moeten echter 
allemaal worden beschouwd als mid-
delen waarmee de mens onder de vloek 
komt te staan.
Bij de uitleg van Gal. 2:16 heeft hij 
daarbij de uitdrukking ‘werken der wet’ 
opgevat als tegenstelling tot de genade. 
“De werken der wet moet men heel een-
voudig als tegenstelling tot de genade 
opvatten. Wat geen genade is, dat is 
wet, of het nu om de wet in de rechts-
pleging gaat, of om de cere moniële 

Portret van Luther
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wetten of om de tien geboden. Als u 
daarom het gebod der wet: ‘Gij zult de 
Heere uw God liefhebben met uw gehele hart 
enz.’ volbracht zou hebben, dan bent 
u toch niet voor God gerechtvaar-
digd, omdat uit de werken geen mens 
gerechtvaardigd wordt.”

Calvijn
Ook Johannes Calvijn vat de woor-
den ‘werken der wet’ op als mogelijke 
heilsweg. In zijn commentaar op deze 
tekst schrijft hij: “Uit de werken der 
wet noemt hij hen, die het betrouwen 
der zaligheid daarin stellen: want deze 
wijze van spreken moet men altijd op 
de staat der handeling duiden. Wij 
weten, dat hier gehandeld wordt over 
de oorzaak der rechtvaardigheid.” En 
omdat niemand de wet van God geheel 
kan houden, is iedereen besloten onder 
de vloek van die wet.

Dunn
James Dunn evenwel legt de 
vinger bij wat er nu onder de 
werken der wet moet worden 
verstaan. Om wat voor werken 
gaat het hier eigenlijk? Dunn 
stelt, dat we daarbij niet moeten 
denken aan het houden van 
de geboden in het algemeen, 
om daarmee het behoud te 
ver dienen. De context van Gala-
ten 3 geeft aan dat het om heel 
specifieke werken gaat. Namelijk 
de besnijdenis en het houden van de 
voedselwetten.
Vanuit de kennis van het Jodendom 
ten tijde van Paulus weten we, dat deze 
twee wetswerken zeer belangrijk waren. 
Blijkens Handelingen15 hebben ze in 
de eerste periode van de kerk een punt 
van discussie gevormd. Moet je van 
heidenen die tot geloof zijn gekomen 

De tafelen met de 
wet in de ark van het 
verbond

De Reformator 
Calvijn
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vragen dat ze zich laten besnijden en 
hen gebieden de wet van Mozes te 

onderhouden (Hand. 15:5)? Uit 
het compromis dat uiteindelijk 
gesloten wordt blijkt dat bij het 
laatste vermoedelijk gedacht moet 
worden aan de voedselwetten uit 
de Thora.
Dunn benadrukt dat besnijdenis 
en voedselwetten functioneren 
binnen het Jodendom in Paulus’ 
dagen als punten van identificatie. 
Hij noemt dit de sociale functie 
van de wet. Ze vormen de grens 
tussen Jood en niet-Jood. Kort 
gezegd: een Jood herken je aan 
het feit dat hij besneden is en de 
voedselwetten onderhoudt. Daar-
mee hebben deze wetswerken een 
belangrijke functie rond de vraag 

wie tot het verbond van God met Zijn 
volk behoort.

Galaten 3
Deze sociale functie van de wet vormt, 
volgens Dunn, ook de achtergrond van 
wat we in Gal. 3:10-14 lezen. Daarmee 
komt hij tot een veel preciezere exegese 
dan doorgaans het geval is. Paulus 
wil duidelijk maken dat de Galaten 
zich niet moeten laten verleiden door 
dwaalleraars, die zeggen dat de werken 
der wet (besnijdenis en voedselwetten) 
 constitutief zijn voor de rechtvaardiging. 
Paulus wijst in scherpe bewoordingen 
af dat alleen deze wetswerken toegang 
verlenen tot de genade in Christus.
Dat leidt ook tot een andere uitleg van 
wat nu met de ‘vloek van de wet’ wordt 
bedoeld. Dat is niet de veroordeling die 
iedereen te beurt valt die niet heel de 
wet onderhoudt in al haar onderdelen. 
Het gaat hier om de vloek die op allen 
valt, die de genade en de belofte van 
God opvatten in nationalistische termi-
nologie. De vloek wordt gevormd door 
het onderscheid tussen Jood en heiden. 
Terwijl Abram toch al was toegezegd, 
dat in Hem alle geslachten der aarde 
gezegend zouden worden, was het de 

vloek van de wet, dat deze zegeningen 
van God slechts tot Israël beperkt 
bleven.
Dit is nu juist wat Christus heeft weg-
genomen. Daarvoor is Hij aan het 
kruis gestorven. Hij heeft zich via de 
vervloekte kruisdood bewust onder de 
vloek van God gesteld. Paulus haalt 
daarbij Deut. 21:23 aan: ‘vervloekt is een 
ieder die aan het hout hangt’. Het gaat daar-
bij om één en dezelfde vloek. Christus 
heeft zich als Jood bewust in de plaats 
gesteld van de heiden. En toch heeft 
God Hem gerechtvaardigd. Dat laat zien 
dat God ook de heidenen op het oog 
heeft. En daarom mag en kan de wet 
niet langer worden opgevat als grens, die 
Jood en heiden van elkaar scheidt.
De wet als zodanig behoudt daarmee 
een belangrijke functie. Paulus neemt 
geen afstand van haar ethische functie. 
De sociale functie is echter wel opge-
heven.

Belijdenis
Het mag duidelijk zijn, dat deze nieuwe 
kijk op Paulus en op een kerngedeelte 
als Gal. 3:10-14 zeker aandacht moet 
krijgen. Immers: wanneer Dunn gelijk 
heeft, moeten we dan de belijdenisge-
schriften herschrijven? Als in zondag 
23 van de Heidelbergse Catechismus 
gezegd wordt dat we rechtvaardig wor-
den voor God door het geloof, terwijl 
ons geweten ons aanklaagt omdat we 
tegen al de geboden van God zwaar 
hebben gezondigd, ligt daaraan het 
reformatorische patroon van wet en 
evangelie ten grondslag. En ook in 
artikel 22 van de Nederlandse Geloofs-
belijdenis gaat het om verdiensten. 
Verdiensten voor God die wij niet kun-
nen verkrijgen via het houden van de 
wet, maar die we in Christus ontvangen, 
omdat Hij alles voor ons verdiend heeft.

Vraagtekens en uitroeptekens
Toch is het de vraag of het zover zou 
moeten komen. Hoe moeten we de 
exegese van Dunn beoordelen? Ik 

Een beeld van 
Paulus op de Dom 
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geef enkele waarderende en vragende 
opmerkingen.

1.  Het lijkt me van grote betekenis dat 
de beweging van de ‘New Perspective’ 
de aard van het Jodendom mee 
wil nemen in het lezen van de 
brieven van Paulus. Het Jodendom 
is vandaag geen kille wetsreligie en 
is dat ook nooit geweest. Er kan 
nieuw licht vallen over de geschriften 
van Paulus, wanneer we zijn eigen 
achtergrond als Jood en die van zijn 
gesprekspartners meer recht proberen 
te doen.

2.  Daarbij is het goed voor te stellen dat 
de reformatoren de uitdrukking ‘wer-
ken der wet’ te weinig precies hebben 
toegespitst. Zij hebben hierbij wel-
licht te snel de polemiek met Rome 
mee laten klinken. Dunn legt er m.i. 
terecht de vinger bij dat de context 
van Galaten 3 meer reden geeft om 
bij de uitdrukking ‘werken der wet’ de 
sociale functie van de wet te laten 
gelden.

3.  Toch wordt aan de gereformeerde 
exegese geen recht gedaan, wanneer 
gesteld wordt dat de Reformatoren 
de wet uitsluitend als negatief heb-
ben beoordeeld. Luther geeft in zijn 
commentaar op Galaten aan dat “wie 
de vloek wil ontgaan, [die] grijpe de 
belofte van de zegen of het geloof 
van Abraham aan, of hij zal onder 
de vloek blijven.” Wat Dunn dus 
wil benadrukken (nl. dat Paulus wil 
aangeven dat de prioriteit niet mag 
liggen bij besnijdenis en Joods leven, 
maar bij het geloof als inhoud van 
het volbrengen van de wet), is ook 
het punt waar Luther uitkomt.

4.  Daarbij is het de vraag in hoeverre 
het verdienstekarakter toch niet meer 
aandacht verdient dan dat de exe-
geten van de ‘New Perspective’ er aan 
willen geven. In Marcus 7 horen we 

Jezus zeggen, dat Jesaja terecht heeft 
geprofeteerd dat Israël God slechts 
met de lippen eert, ‘omdat zij leringen 
leren, die geboden van mensen zijn.’ 
En in Joh. 6:28 vraagt de menigte 
rondom Jezus wat zij moeten doen, 
opdat zij de werken van God mogen 
werken.

5.  Daarmee hangt samen dat er zowel 
in het Oude als het Nieuwe Testa-
ment over zonde als schuld wordt 
gesproken. Ieder mens staat schuldig 
tegenover God, omdat hij niet kan 
voldoen aan Gods eis, zoals die van-
uit de wet tot hem komt. Hebr.7:26 
maakt duidelijk dat Christus’ verdien-
ste meer is dan alleen dat Hij naar 
Ef. 2:13-16 de tussenmuur heeft 
weggebroken, die scheiding maakte 
tussen Jood en heiden. ‘Immers, zulk 
een hogepriester hadden wij ook nodig: 
heilig, zonder schuld of smet, gescheiden 
van de zondaren en boven de hemelen 
verheven; die niet gelijk de hogepriesters, 
van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen 
zonden behoeft te brengen en daarna voor 
die van het volk, want dit laatste heeft Hij 
eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf 
ten offer bracht.’

6.  Dunn c.s. leggen terecht de vinger bij 
de Joodse achtergrond van Paulus’ 
brieven. Dit levert belangrijke inzich-
ten op voor de exegese. Daarbij moe-
ten we echter m.i. wel oog houden 
voor de diepte van wat Paulus zijn 
lezers voorhoudt; iets wat opkomt uit 
het geheel van de Schriften. Namelijk 
dat in ons mensen (Jood en heiden) 
de niet te onderdrukken neiging leeft 
om ons voor God te bewijzen en ons 
Zijn genade waardig te willen maken. 
Het enige werk van God is echter niet 
te vinden in wat wij doen. In Joh. 
6:29 antwoordt Jezus dat dit het werk 
Gods is, ‘dat gij gelooft in Hem, die Hij 
gezonden heeft.’ Rechtvaardiging alleen 
door het geloof in deze Hogepriester, 
die Zichzelf ten offer bracht.
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Jeruzalem, 
dat ik bemin

Drs. Kees van 
den Boogert

Een verblijfsimpressie

Kaballat Sjabbat
Ter voorbereiding op het vertrek van ds. 
Aart Brons en zijn vrouw Tineke naar 
Israël verbleef ik, samen met nog enkele 
vertegenwoordigers van het Centrum 
voor Israëlstudies, een weekje in Jeruza-
lem. Het had voor 
mij iets van thuis-
komen. Dat gevoel 
werd versterkt 
door het moment 
van aankomst op 
vrijdagmiddag of 
beter gezegd, tegen 
het einde van de 
zesde dag. Men telt 
in Israël immers de 
dagen. Vlak voor 
Erev Sjabbat, de 
vooravond van de 
Sjabbat. Dat is de 
enige dag die in de 
Bijbel een naam 
heeft gekregen. Blijkbaar is op die dag 
alles toegespitst. Je telt er als het ware 
vol verwachting naar toe. Mijn wens 
was om Kabbalat Sjabbat, de ontvangst 
van de Sjabbat, mee te kunnen maken 
in de gastvrije orthodoxe Jedidja syna-
goge in Jeruzalem. Het was nog even 
spannend of het zou lukken, want mijn 
vlucht van Amsterdam naar Tel Aviv 
vertrok met een uur vertraging. Bij aan-
komst op Ben Goerion Airport, verliep 
alles gelukkig heel vlot en konden we 
gelijk in de auto stappen richting Sion.

Precies op tijd. Mincha, het middag-
gebed, was net ten einde. De dienst op 
Erev Sjabbat werd net ingezet. Snel een 
gebedenboek gepakt en de vrede van 

de Sjabbat omgeeft ons. Het ritme, de 
structuur van de Joodse week, uitlopend 
op Kabbalat Sjabbat, is een van de 
dingen die ik het meest mis sinds mijn 
terugkeer in Nederland. Om het te bele-
ven heb je de gelovige Joodse gemeen-

schap nodig. De opmaat tot de viering 
van de Sjabbat wordt gevormd door zes 
Psalmen, zes, overeenkomstig de zes 
dagen van de week die aan de Sjabbat 
voorafgaan. Daarvan worden de eerste, 
Psalm 95: ‘Komt, laat ons jubelen voor 
de HERE’ (gevolgd door Psalm 96-99) 
en de laatste, Psalm 29 die eindigt met 
de woorden: ‘de HERE zal zijn volk 
zegenen met vrede’, staande gesproken. 
Koningspsalmen, de Sjabbat begint met 
het zoeken van Gods Koninkrijk en zijn 
gerechtigheid. Dat is echt thuiskomen.

Nu ja, de Sjabbat begint, maar zij moet 
nog wel binnenkomen. Dat gebeurt met 
het lied Lecha Dodie, Kom mijn vriend. 
De melodie van het door de zestiende 

Drs. Kees van den Boogert

Ds. Aart Brons en 
zijn vrouw Tineke 
genieten van de 
Sjabbatsrust in 
Jeruzalem

Mijn wens was 
om Kabbalat 
Sjabbat, 
de  ontvangst 
van de 
 Sjabbat, mee 
te kunnen 
maken



99

eeuwse mysticus Salomo Alkabets 
uit Safed in het Noorden van Israël 
geschreven lied klinkt al op. In het lied 
wordt de Sjabbat als een persoon, als 
een bruid, voorgesteld. De gemeente 
van Israël, treedt haar als een bruide-
gom tegemoet. We nemen de woorden 
van het na elk couplet gezongen refrein 
op de lippen:
‘Kom mijn vriend, de bruid tegemoet,
brengen wij de Sjabbat onze welkomstgroet’ 
en laten ons meenemen door de woor-
den van de eerste strofe:
‘Houd je aan de Sjabbat en denk steeds 
aan de Sjabbat, liet de enige God ons horen 
– in één galm – de Eeuwige die Een is en 
wiens Naam EEN is, Hem tot roem, lof en 
sieraad’.
(Sjamor, het eerste hebreeuwse woord 
van het Sjabbat-gebod in de tien gebo-
den, zoals die in Deuteronomium 5:12 
voorkomen, in vertaling: ‘Hou je aan de 
Sjabbat’. Zachor is het eerste woord van 
het Sjabbat-gebod zoals het in Exodus 
20:8 staat, in vertaling: ‘Denk steeds aan 
de Sjabbat’. Volgens een overlevering 
in de talmoed (Rosj Hasjana 27a en 
Sjawoeót 20b) zouden deze twee ver-
schillende uitdrukkingen door God op 
de Sinaj in één klank uitgesproken zijn.)
Bij de laatste strofe:
‘Kom in vrede, kroon van uw echtvriend!
Ja, in vreugde en blijdschap
Temidden van de getrouwen van Gods eigen 
volk.
Kom bruid! Kom bruid!’
staan we allen op en wenden ons naar 
de ingang van de synagoge en laten 
de bruid, de Koningin Sjabbat, bin-
nentreden.
Het gebed, waarmee de Sjabbat begroet 
wordt, eindigt met twee Psalmen, met 
Psalm 92: ‘Een Psalm. Een lied voor de 
sabbatdag’ en 93: ‘De HERE is Koning. 
Met majesteit heeft Hij Zich bekleed’.

Het Kaddisj, het gebed van de rouwen-
den, wordt uitgesproken en afgesloten 
met de woorden:
‘Moge Hij die overal aanwezig is, u troosten 

temidden van hen die treuren om Tsion en 
Jeroesjalajim.’

De dienst spoedt zich naar het einde. 
Het is een gemeente waar mooi en mee-
slepend gezongen wordt. De voorzan-
ger zet de zegenspreuk in die voorafgaat 
aan het Sjema, het belangrijkste gebed, 
dat het karakter draagt van een belijde-
nis: ‘Prijst de Eeuwige die te prijzen is!’ en 
de gemeente stemt in met de woorden: 
‘Geprezen de Eeuwige die te prijzen is, 
voortdurend en altijd’. Dan klinken de 
woorden uit Deut. 6:4: ‘Hoor Israël, de 
Eeuwige is onze God, de Eeuwige is EEN.’

Als de gebeden zijn uitgesproken, volgt 
een korte preek. De preek is gebaseerd 
op de Parasja van de week, het gedeelte 
uit de Thora dat op deze Sjabbat in de 
hoofddienst gelezen zal worden. Het 
is Parasja Sjoftiem, Deuteronomium 
16:18-21:19. Dit Bijbelgedeelte begint 
met de voorschriften voor een recht-
vaardige rechtspraak. Degene die de 
preek uitspreekt laat zich leiden door de 
aangrijpende woorden uit vers 20 van 
Deut. 16:
‘Gij zult alleen gerechtigheid najagen – opdat 
gij moogt leven en het land bezitten, dat de 
HERE, uw God, u geven zal’.

Zicht op de Al 
Aqsa moskee en 
de Rots koepel op 
het voormalige 
Tempelplein
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Het thema gerechtigheid past wel bij 
deze gemeente. Er wordt gepoogd de 
ander tot zijn recht te laten komen. Zo 
is de ruimte waarin men samenkomt, 
waar naar het voorschrift van een ortho-
doxe gemeente mannen en vrouwen 

gescheiden zitten, voor mannen 
en vrouwen even groot. Men 
benadrukt hiermee heel bewust 
de gelijkwaardigheid van man 
en vrouw. Grote aandacht is 
besteed aan de toegankelijk-
heid van de synagoge voor 
gehandicapten. Ook zij moeten 
tot hun recht kunnen komen. 
En men sluit zich niet af voor 
de Palestijnse naaste. Men gaat 
de vraag naar een rechtvaardige 
wijze van samenleven van Jood 
en Palestijn niet uit de weg.
De dienst wordt beëindigd en 
het Sjabbat Sjolom klinkt ons 
toe.

Erev Sjabbat bij een Joods gezin
Gastvrijheid. Het staat centraal bij de 
sjabbatmaaltijd op Erev Sjabbat. We 
worden uitgenodigd bij gezinnen van 
de synagoge om aan de sjabbatmaaltijd 
deel te nemen. Samen met Aart en 
Tineke Brons volg ik onze gastheer. 
Al wandelend komt de vraag bij me 
boven: Hoe zal het zijn? Zullen de 
voorbereidingen zorgvuldig getroffen 
zijn? Zal de gastvrouw de kaarsen ter 
ere van de Sjabbat ontstoken hebben? 
Ten minste twee, wegens de twee gebo-
den: ‘Gedenk de Sjabbat’ (Ex. 20:8) en 
‘Houd de Sjabbat’ (Deut. 5:12). En zullen 
alle voorbereidingen getroffen zijn, 
de maaltijd bereid, de tafel feestelijk 
gedekt, zodat de goede engel gelijk 
krijgt? Want, zo vertelt de traditie, twee 
engelen begeleiden ons van de synagoge 
naar huis, een goede en een boze. Als 
dan bij thuiskomst de kaarsen branden 
en de tafel is gedekt, zal de goede engel 
zeggen: ‘Moge het de volgende Sjabbat 
weer zo zijn.’ De boze engel moet dan 
antwoorden: ‘Amen’. Maar als er aan 

dat alles geen aandacht is besteed, dan 
zal de boze engel zeggen: ‘Moge het 
de volgende Sjabbat weer zo zijn. De 
goede engel moet hem dan bijvallend 
zeggen: ‘Amen’.
Gelukkig, alles is piekfijn in orde. 
Dikwijls worden de engelen begroet 
met het lied ‘Wees welkom, dienende 
engelen’ dat wordt afgesloten met twee 
psalmverzen, die het motief van het 
lied aangeven:
‘want Hij zal aangaande u zijn engelen 
gebieden, dat ze u behoeden op al uw wegen’ 
(Ps. 91:11), en ‘De HERE zal uw uitgang 
en uw ingang bewaren van nu aan tot in 
eeuwigheid’ (Ps. 121:8).
Aansluitend zingen de gezinsleden 
Spreuken 31, het lied op de degelijke 
huisvrouw.
De vrouw met haar in het oog sprin-
gende gaven wordt in het zonnetje 
gezet.
Indrukwekkend is ook het moment dat 
de kinderen gezegend worden.
De jongens met de woorden: ‘dat zij 
worden zoals Efraïm en Manasse’ (Gen. 
48:28).
De meisjes met de woorden: ‘dat zij 
worden zoals Sara, Rebecca, Rachel en Lea’.
De hechtheid van het gezinsleven 
wordt benadrukt; de liefde van de 
ouders voor hun kinderen wordt 
onderstreept door hen onder Gods 
hoede te plaatsen; de vrouw wordt lof 
toegezwaaid.

We worden door de gastheer aan tafel 
genodigd.
Nu vindt Kiddoesj plaats, de wijding 
van de Sjabbat met een zegen over de 
wijn.
De beker wijn wordt in de rechterhand 
genomen en men zegt, eerst zacht: ‘Het 
werd avond en het werd ochtend’, en dan 
luid: ‘de zesde dag.
Voltooid waren hemel en aarde en al wat er 
bij hoorde. Op de zevende dag had God Zijn 
werk, dat Hij gemaakt had, voltooid en Hij 
hield de zevende dag op met al het werk dat 
Hij gemaakt had. God zegende de zevende 
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hoeverre daarover aan Egypte excuus 
moet worden aangeboden. De avond 
vloog om, contacten werden gelegd en 
aan het slot werden bundels rondge-
deeld met Zemierot, gezangen voor de 
Sjabbatavond. Dit gebruik is ontstaan 
in de 16e eeuw onder invloed van de 
kabbalisten. In veel van de liederen 
wordt het goede dat God aan de mens 
geeft bezongen.

We nemen afscheid van de gastheer en 
gastvrouw en maken een Sjabbatswan-
deling naar de plek waar we logeren. 
We hebben onderdak gevonden 
vlak bij de Oude Stad, naast de Sions-
berg. Daar, waar volgens de traditie het 
huis van Kajafas heeft gestaan, de plek 
waar Jezus gevangen gezeten heeft en 
waar Petrus de Heiland verloochend 
heeft. Daar logeren we. Om er te 
komen moeten we het Hinnomdal 
oversteken. In het Grieks gehenna, waar 
het woord hel van afgeleid is. Verlaten 
we misschien daarmee de beschuttende 
rust van de Sjabbat die we de afgelopen 
uren ervaren hebben? In ieder geval 
worden we 
met onze neus 
op de feiten 
gedrukt, dat we 
in een land van 
tegenstellingen 
verblijven. Hier 
raken de Joodse 
en de Pales-
tijnse werkelijk-
heid elkaar. 
De drie mono-
theïstische 
godsdiensten, 
Jodendom, 
Christendom 
en Islam, zijn daar tastbaar aanwezig. 
De Sjabbatmorgen wenkt. Wat zal die 
brengen? Op het programma staat het 
bijwonen van een dienst van een Mes-
siasbelijdende gemeente. Een nieuwe 
ervaring. Maar daarover een volgende 
keer.

dag en maakt hem tot iets bijzonders, omdat 
God toen was opgehouden met al zijn 
werk dat Hij als schepper gemaakt had.’ 
(Gen. 2:1-3).
Dan volgt de zegen over de wijn: 
‘Geprezen, U, Eeuwige, onze God, Koning 
der wereld, schepper van de vrucht van de 
wijnstok’, en de lofprijzing op de Sjab-
bat.
De wijn wordt nu gedronken.

Op tafel liggen twee gevlochten broden, 
challes. Ze herinneren aan het dubbele 
portie manna dat het volk Israël in de 
woestijn op vrijdag ontving. Nadat 
water over de handen is gegoten, wor-
den de beide challes opgeheven en wordt 
de zegenspreuk erover uitgesproken: 
Geprezen, U, Eeuwige, onze God, Koning 
der wereld, die het brood uit de aarde doet 
opkomen.’
Het brood wordt gebroken en in 
zout gedoopt. Zout, symbool van 
duurzaamheid en onvergankelijkheid 
(Num. 18:19), dat gebuikt werd bij de 
offers, toen de tempel nog in Jeruzalem 
stond. De tafel waaraan we de maaltijd 
gebruiken, is dus gewijd, zoals vroeger 
het altaar.
De maaltijd kan beginnen.

Het wordt een gezellige maaltijd met 
heel open gesprekken. Er wordt gespro-
ken over het eigene van Jodendom 
en Christendom. Het probleem van 
de secularisatie en de ontkerkelijking 
komt aan de orde. Ook in Israël speelt 
dat. Gevraagd wordt hoe wij met die 
problematiek omgaan en hoe we jonge-
ren bij de kerk betrokken houden. Het 
werk dat Aart Brons in Israël zal gaan 
doen krijgt aandacht. Dat over al die 
dingen in een open sfeer van gedachten 
kan worden gewisseld is verrassend en 
bemoedigend. Natuurlijk komen ook 
de spanningen die er in het land zijn 
langs. Het was de tijd dat aan de grens 
met Egypte door Israëlische soldaten 
Egyptische soldaten zijn gedood. Heftig 
was de discussie over de vraag of en in 
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Wederopbouw in de
schaduw van de Sjoa

Toen op 5 mei 1945 Nederland 
dan eindelijk was bevrijd, moes-
ten de handen uit de mouwen. 
Het land moest weer opge-
bouwd worden uit de desolate 
toestand waarin de nazi’s het 
land achterlieten. De grote vraag 
was hoe die wederopbouw eruit 
moest zien: een herstel van de 
vooroorlogse situatie of juist een 
vernieuwd Nederland? Diezelfde 
vraag speelde niet minder voor 
de Joden die uit onderduik en 
kampen terugkeerden en de 
Joodse gemeenschap moesten 
opbouwen.

Lange tijd zagen historici de Tweede 
Wereldoorlog als een belangrijke 
cesuur, breuklijn, in de moderne 
Nederlandse geschiedenis. Veel ontwik-
kelingen werden verdeeld in ‘voor de 
oorlog’ en ‘na de oorlog’. De oorlog 
trok een scherpe lijn en scheidde het 
ouderwetse, wat starre vooroorlogse 
Nederland van het moderne en voor-
uitstrevende land na 1945.
Die visie is inmiddels 
echter gekanteld en de 
nadruk ligt nu vooral 
op de continuïteit, 
waarbij de oorlog 
als een intermezzo 
fungeert. Ondanks de 
dromen en plannen van 
een groep intellectuelen 
voor een ‘nieuw Neder-
land’, gestempeld door 
eenheid, verdraagzaam-
heid en sociale gelijk-
heid, wonnen de oude, 
verzuilde structuren 

het. Pas de jaren zestig zouden voor de 
maatschappelijke omwenteling zorgen 
die daaraan een einde maakte.
Tegen deze achtergrond loont het de 
moeite om ook naar de wederopbouw 
van het Joodse leven na 1945 te kijken. 
Welke idealen leefden er bij Joden 
die zich inzetten voor het herstel van 
de Joodse gemeenschap? Wat was het 
resultaat van al die inspanningen na een 
aantal jaren?

Chaos
‘De mensen hier proberen weer wat 
op te richten, hetgeen door de oorlog, 
of beter gezegd, door de Duitsers is 
verdwenen’, zo richtte Fré Melkman-de 
Paauw zich op 3 september 1945 in een 
brief aan haar moeder in Palestina. Haar 
brieven, die in 2002 in een door haar 
zoon Dan Michman geredigeerde vorm 
verschenen als Hoe het verder gaat, weet 
niemand, leggen een ingrijpend getuige-
nis af van de inspanningen om ‘weer 
wat op te richten’. Maar, zo tekende ze 
daar al direct bij aan: ‘De totaal veran-
derde omstandigheden hebben velen 

Drs. Bart Wallet

drs. Bart Wallet
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losgemaakt van vroegere opvattingen.’ 
Daardoor was ook de wederopbouw 
van Joods Nederland een spannend 
gebeuren, waarvan niemand bij voor-
baat de uitkomst al wist.
Wat de beginperiode stempelde, van 
mei tot december 1945, was grote 
chaos. De meeste Joodse organisaties 
waren door de Duitsers geliquideerd en 
konden slechts weer snel opgericht wor-
den door de terugkeer van de bestuurs-
leden. Als dat niet mogelijk was, 
resteerden veelal lange procedures bij 
het Nederlands Beheersinstituut. Het 
was daarom gemakkelijker om nieuwe 
organisaties op te richten, al dan niet in 
afwachting van de terugkeer van de ver-
trouwde vooroorlogse instituties. Over 
het hele land verspreid ontstonden zo 
losse Joodse comités, commissies en 
stichtingen – elk met een eigen agenda, 
achterban en idealen.

Eenheid en verscheidenheid
Uit die veelheid van lokale organisaties 
kwam er echter een naar voren die vrij 
snel een monopolypositie verkreeg: de 
Joodse Coördinatie Commissie (JCC), 
gestart in 1944 in Eindhoven. Dankzij 
een snelle erkenning door het Militair 
Gezag en door de aanwijzing als enige 
ontvanger van donorgelden door de 
Amerikaans-joodse hulpverleningsorga-
nisatie Joint, werd de JCC een populair 
concept en sloten veel andere comités 
zich bij haar aan.
De JCC werd gedreven door een dui-
delijke vernieuwingsagenda. Net als de 
progressieve intellectuelen een ‘nieuw 
Nederland’ wilden, zo verlangden 
de oprichters van de JCC naar een 
‘nieuw Joods Nederland’. Zij beoogden 
een verenigde Joodse gemeenschap, 
waar iedereen die het slachtoffer van 
de nazi’s was geweest, zich thuis zou 
weten. De vooroorlogse religieuze en 
politieke verdeeldheid moest overwon-
nen worden. Orthodoxen, liberalen en 
seculieren, zionisten en anti-zionisten 
zouden elkaar de hand moeten reiken 

en in een grote koepelorganisatie 
samenwerken. In haar beleid probeerde 
de JCC dit ideaal dichterbij te brengen.
Het eenheidsideaal werd sterk gevoed 
door het zionisme, dat na 1945 een 
forse impuls had gekregen. De zionisten 
zagen alle Nederlandse 
Joden als deel van een 
Joodse volksgemeen-
schap, die zolang ze 
nog niet naar Palestina 
waren vertrokken in een 
nationale eenheidsor-
ganisatie verzameld 
moesten worden. Joden 
moesten gered worden 
van een opgaan in het 
Nederlandse volk, zo 
stelden zij zich tot doel.
Met enkele maanden vertraging kwam 
ook de oude, vooroorlogse bestuur-
derselite weer in actie. Hun antwoord 
op de Sjoa was niet vernieuwing, maar 
terugkeer: de draad oppakken waar 
die in oorlogstijd werd doorgesne-
den. Zoveel als mogelijk was moesten 
de oude, vooroorlogse instellingen 
weer terugkeren, met zoveel mogelijk 
dezelfde mensen aan het roer. De 
Nederlandse Joden moesten zich zo 
spoedig mogelijk weer voegen in het 
geheel van de samenleving, hun taak 
oppakken en met de andere Nederlan-
ders werken aan de opbouw van het 
gezamenlijke vaderland.
De traditionele orthodoxie wilde samen 
met de bestuurderselite terugkeer naar 
de vooroorlogse situatie. Maar daarbij 
werden wel eigen idealen nagejaagd, 
want ook zij wilde haar positie verster-
ken. De drie opperrabbijnen die de 
oorlog hadden overleefd, richtten al 
in augustus 1945 het Opperrabbinaat 
voor Nederland op. Dit was een nieuwe 
instelling, die ervoor moest zorgen dat 
de rabbijnen zoveel mogelijk invloed 
zouden krijgen op het beleid en de 
wederopbouw. De focus lag daarbij op 
versterking van de orthodoxe groep bin-
nen het geheel van Joods Nederland.

De synagoge van 
Borculo
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Herstel en vernieuwing
Uit de botsing van idealen ontstonden 
de contouren van naoorlogs Joods 
leven. Daarbij lieten zowel ‘vernieu-
wers’ als ‘restaurateurs’ hun sporen 
achter. De vernieuwers slaagden erin 

om de vooroorlogse uitsluiting van 
buitenlandse Joden op te heffen, die nu 
voor het eerst volop mee mochten doen 
in het Nederlands-Joodse leven. Ook 
de positie van vrouwen werd verbeterd 
door de invoering van het actieve 
vrouwenkiesrecht in de (orthodoxe) 
Joodse gemeenten. De zionisten kregen 
in vrijwel alle Joodse organisaties grote 
invloed en konden zoveel als mogelijk 
hun eenheidsidealen doorvoeren.
Het grootste succes van de ‘vernieu-
wers’ was wellicht de totstandkoming 
van het Joods Maatschappelijk Werk. 
Als overkoepeling – en steeds meer in 
plaats van – tal van locale en nationale 
organisaties ging JMW de hele breedte 
van Joods Nederland bedienen. Het 
eenheidsideaal kwam daarin volop tot 
zijn recht.
De grote motor achter dat ideaal, de 
JCC, redde het echter niet. Toen de 
Joint besloot om West-Europa niet 
langer financieel te ondersteunen, werd 
het duidelijk dat de JCC ruim baan 
diende te maken voor het vooroorlogse 

Nederlands-Israëlietisch Kerkgenoot-
schap. De strijd tussen ‘vernieuwers’ en 
‘restaurateurs’ verplaatste zich daarmee 
binnen de boezem van het NIK. De 
bestuurderselite keerde deels terug, 
maar moest de nieuwe, jonge generatie 
van ‘vernieuwers’ naast zich dulden.
Aanvankelijk leek het erop dat het 
NIK de nieuwe grote koepelorganisa-
tie zou worden. Zionisten zagen het 
NIK als nationaal verlengstuk van de 
Joodse gemeenschap in Palestina en 
sloten zich bij het formeel orthodoxe 
‘kerkgenootschap’ aan. Liberale Joden, 
gedreven door hetzelfde eenheidsver-
langen, wilden dat ook doen. In Den 
Haag gebeurde dat op persoonlijke 
titel, maar in Amsterdam werd er 
institutionele samenwerking tussen de 
LJG en de Nederlands-Israëlietische 
Hoofdsynagoge gezocht. Dubbelleden 
van LJG en NIHS wakkerden dit vuur 
aan. Ondanks vergaande besprekingen 
stuitte het eenheidsstreven hier echter 
op zijn grens.
De ‘restaurateurs’ brachten de voor-
oorlogse instituten goeddeels weer 
in werking. Daarmee hadden ze een 
belangrijke overwinning geboekt. Ook 
de vooroorlogse politieke verschillen 
keerden weer terug in de vorm van 
eigen organisaties en politieke facties. 
Daarbij moesten ze wel rekening hou-
den met een versterkte positie voor de 
orthodoxie, die via het Opperrabbinaat 
voor Nederland een deel van haar 
agenda wist door te voeren. Hierdoor 
werd de integratie van de LJG in het 
NIK verhinderd.
Terwijl op het eerste gezicht de ‘vernieu-
wers’ met de ondergang van de JCC het 
pleit verloren leken te hebben, drukten 
ze niettemin een fors stempel op de 
kleine, gedecimeerde Joodse gemeen-
schap die na 1945 in Nederland res-
teerde. Samen met de oude bestuurders 
en de versterkte orthodoxie tekenden 
ze de krijtlijnen voor een vitaal en 
dynamisch Nederlands-Joods leven in 
de schaduw van de Sjoa.
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Het Chanoekafeest
Drs. Kees van den Boogert

Van 21 tot en met 28 december viert de Joodse gemeenschap het Cha-
noeka of inwijdingsfeest. Het wordt ook wel Chag Ha’oerim, het feest 
der lichten genoemd. Deze naam geeft het voornaamste kenmerk van 
het feest aan. Chanoeka valt dus dit jaar samen met Kerstfeest, ook 
een lichtfeest. Toch heeft het een totaal andere betekenis.

drs. Kees van 
den Boogert

Geschiedenis
Het inwijdingsfeest, gaat over de her 
inwijding van de tweede tempel. Het is 
een feest dat niet in de bijbel genoemd 
wordt.
Het herinnert aan de her inwijding 
van de Tempel na de overwinning van 
Juda de Makkabeeëer op de Syrische 
koning Antiochus in het jaar 165 v. 
Chr. De hoofdlijnen van het verhaal, 

zoals te vinden in de apocriefe eerste 
twee Makkabeeënboeken, luiden als 
volgt: Alexander de Grote veroverde 
vanuit Griekenland het gehele Nabije 
Oosten. Na zijn dood, in 323 v. Chr. 
verdeelden zijn opvolgers het rijk. 
Ptolemeeën in Egypte en Seleuciden 
in Syrië betwistten elkaar de sympathie 
en de heerschappij over Israël. De 
uiteindelijke greep van het Syrische 
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hof over de hogepriesters in Jeruzalem 
zinde grote delen van de bevolking 
niet. De hellenisering werd dwingend 
opgelegd. De strijd tegen Hellas werd 
gevoerd door de chassidiem, de vromen, 
de toegewijden aan het oude Joden-
dom van leer en overlevering. Toen 
koning Antiochus IV Epiphanes als 
verdediging tegen Egypte de eenheid 
van alle volkeren in Syrië nog verder 
trachtte te versterken door een beeld 
van de god Zeus in Jeruzalem te 
plaatsen en Thora-onderwijs, sabbat en 
besnijdenis verbood, grepen in 168 de 
chassidiem op initiatief van de bejaarde 
priester Mattitjahoe (Mattathias) naar 
de wapens. Onder leiding van zijn zoon 
Juda de Makkabeeër werd de opstand 
met succes bekroond: drie jaar later 
werd de Tempel heroverd, gereinigd 
van afgoderij en opnieuw ingewijd. De 
Makkabeeën zaten stevig in het zadel: 
zij verenigden hun militair en politiek 
gezag met het priesterschap.

Betekenis
Wat begon als de viering van een 
militaire overwinning zou zich ont-
wikkelen tot een feest van het licht. 
Omdat de nakomelingen van de 
 Makkabeeën potentaten waren gewor-
den, verdwenen zij en hun boeken naar 
de achtergrond.

Hun heldendaden maakten plaats voor 
het verhaal dat alle olie benodigd voor 
de eeuwig brandende lamp, de Menora, 
verontreinigd was. Slechts één kruikje 
reine olie werd aangetroffen genoeg 
voor één dag. Een wonder geschiedde: 
de Menora brandde acht dagen, even 
lang als de inwijdingsfeesten geduurd 
hadden.
Ook na de verwoesting van de Tempel 
bleef Chanoeka het feest van de her 
inwijding, nu in de zin van het zich 
opnieuw wijden aan het Jodendom, als 
noodzakelijke voorbereiding op de ver-
vulling van de messiaanse belofte. Door 
in de donkerste maand van het jaar elke 
dag een lichtje meer te ontsteken, dui-
den Joden aan dat dit ideaal nog wacht 
op verwezenlijking.
Chanoeka was de eerste serieuze poging 
om voor de eigen cultureel-religieuze 
identiteit op te komen in een pluralis-
tische samenleving. Op het spel stond, 
en staat, het recht om anders te kunnen 
zijn. Het ging om de hernieuwde toe-
wijding aan het eigene.
Daarom wordt Chanoeka niet gevierd 
met een militaire parade, maar met een 
daad van persoonlijke toewijding. De 
gloed van een groeiend aantal kaarsjes 
symboliseert dat heel goed: het echte 
wonder is dat het licht van de mense-
lijke toewijding nooit gedoofd wordt.
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