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Verbonden is een uitgave van het
deputaatschap Kerk en Israël
van de Christelijke Gereformeerde
Kerken in Nederland

’VERBONDEN’,

De hele geschiedenis van de mens
zoals die in de bijbel beschreven staat,
kan in één zin worden samengevat:
God zoekt de mens.

Waarom al dat nieuwe?
Dat heeft o.a. met de tijd te maken waarin
we leven. De leescultuur maakt moeilijke
tijden door. Letters alleen zijn niet (meer)
uitnodigend genoeg om ook daadwerkelijk te gaan lezen. Een aangenaam uiterlijk
doet ook wat. Vandaar een andere vorm.
En een naam doet ook wat. Het leek ons
goed om de naam van het blad in één
woord uit te drukken. Wij menen dat in dat
ene woord alles zit waar het blad voor staat.
’Verbonden’ wil de verbinding leggen tussen het werk van deputaten Kerk en Israël
en alles wat daarmee samenhangt, en de
kerken. Het gaat erom dat u op de hoogte

Ds. J. Groenleer

bent van het ’Israëlwerk’ dat door of mede
namens de Christelijke Gereformeerde
Kerken gebeurt.
’Verbonden’ drukt ook de verbondenheid
uit met Israël. Wij kunnen om Christus’
wil niet om Israël heen. In het visiedocument van ons deputaatschap, ’Voorgoed
Verbonden’, is te lezen wat dat onder meer
inhoudt.
Bij ’Verbonden’ kun je ook denken aan
de twee delen van de Heilige Schrift,
Oude- en Nieuwe Verbond. Die twee
horen naar onze overtuiging bij elkaar en
leggen elkaar wederzijds uit. Wij lezen in
de Schriften van het Nieuwe Verbond dat
Jezus tekst en uitleg gaf over wat er in al
de Schriften over Hem geschreven stond,
te beginnen bij Mozes en de Profeten
(Luc. 24:27)
We hopen dat ’Verbonden’ ertoe zal
bijdragen dat de betrokkenheid op de
unieke relatie Kerk en Israël bij de lezers
zal groeien. <
Voorzitter Deputaten Kerk en Israël

(Abraham Joshua Heschel)

Verbonden met en door het Woord van God

joodse symbolen
Jad (hand)

colofon
Bij de foto op de voorpagina:
Sion, het hart van Israël: ‘Wie op de Eeuwige
vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt,
maar voor altoos blijft’, Psalm 125:1. Door de
rabbijnen wordt Israël het centrum van de wereld
genoemd; daarin is Jeruzalem centrum van Israël;
de tempel het centrum van Jeruzalem; het Heilige
der heiligen het centrum van de Tempel. Het is
de plek waar de Sjechina, de heerlijkheid of de
tegenwoordigheid van God, rust.

Commissie van redactie: drs. C.J. van den
Boogert, drs. L. van Dalen, drs. R. Jansen,
ds. D.J.K.G. Ruiter
Hoofdredacteur: drs. C.J. van den Boogert,
Graspieper 8, 8081 ZR Elburg, tel.: (0525) 690222
Eindredacteur: drs. R. Jansen, Provincialeweg 35,
9864 PA Kornhorn, tel.: (0594) 785357,
e-mail: verbonden@kerkenisrael.nl
Website: www.kerkenisrael.nl
Contact: e-mailadres info@kerkenisrael.nl
Administratieadres: Landelijk kerkelijk bureau
van de Chr. Geref. Kerken, Ghandistraat 2,
3902 KD Veenendaal, Postbus 334, 3900 AH

Veenendaal, tel.: (0318) 582350, fax (0318) 582351,
e-mail: lkb@cgk.nl
Penningmeester: H. van Braak, Prins WillemAlexanderpark 133, 3905 CD Veenendaal,
Tel.: (0318) 515427,
e-mail: penningmeester@kerkenisrael.nl,
Bankrekeningnummer: NL19 INGB 0000 3652 71,
t.n.v. Dep. Kerk & Israël Chr. Geref. Kerken te
Veenendaal
Voor legaten en schenkingen kunt u contact
opnemen met de penningmeester, hij geeft ook
gaarne informatie over diverse aan te bevelen
projecten.

Je mag de tekst van de tora-rol niet zomaar

Van dit Hebreeuwse woord is het woord

met de handen aanraken. Daarom wordt bij

‘jatten’ afgeleid, als zelfstandig naamwoord

het lezen de tekst aangewezen met een spe-

voor ‘handen’ en als werkwoord voor ‘stelen’.
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ciaal stokje, meestal van zilver, met aan het
uiteinde de vorm van een handje. Daaraan

Jad betekent ook ‘gedenkteken’. De plaats

ontleent het zijn naam: ‘jad’=hand.

waar in Jeruzalem de joodse slachtoﬀers van

Jad heeft meerdere betekenissen. Jad bete-

de Tweede Wereldoorlog en de redders van

kent ’hand’ en de aanwijzer heeft de vorm

Joden worden herdacht, heet dan ook Jad

van een stok met daaraan een handje.

Wasjem=gedenkteken en naam.

Ds. W.P. de Groot

De Generale Synode gaf aan de depu-

Wat betekent ”Israël”?

taten “Kerk en Israël” de studieopdracht
mee: “Wat betekent de term “Israël”?
De werkgroep die de uitvoering hiervan
voorbereidt, wil regelmatig de lezers
van “Verbonden” informeren over de
voortgang van deze studie. Deze studie

zoektocht betekent door een gebied waar
door de eeuwen heen zowel in de kerk als
bij “Israël” zelf steeds nieuwe invullingen
zijn gegeven voor het begrip “Israël”. Deze
breed opgezette zoektocht bedoelt om te
komen tot een staalkaart van verschillende opvattingen, op basis waarvan we
als kerken een verantwoord en eerlijk
antwoord op de in de titel gestelde vraag
kunnen geven. “Verantwoord” wil dan
zeggen: verantwoord, allereerst in het
licht van de Bijbel, maar ook tegen de
achtergrond van de traditie van de kerk
en haar contacten met “Israël” in de meest
brede zin van het woord; bovendien
respectvol naar het joodse volk en zijn
zelfverstaan.

De laatste Generale Synode gaf
(naast andere taken) aan de deputaten voor “Kerk en Israël” een studieopdracht mee: “Wat betekent de
term “Israël” in kerk en theologie”?
Eén van de andere opdrachten die
de synode meegaf, was dat het werk
van deze deputaten nog intensiever
zou worden gecommuniceerd naar
de kerkleden. Om die reden zal in
ons vernieuwde blad ook regelmatig
worden geschreven over de voortgang van dit studieproject.

4 | De achtergrond van de vraag
Op het moment dat u dit leest hebt u
een blad in handen dat in ieder geval iets
te maken heeft met “Israël”. Sinds kort
luidt de naam van ons blad “Verbonden”,
d.w.z. “verbonden met Israël”. Maar er zijn

diverse andere bladen en publicaties die
ook iets met “Israël” hebben te maken. Als
we dit allemaal bij elkaar leggen, zien wij
dat met “Israël” lang niet altijd hetzelfde
wordt bedoeld. Gaat het over Israël in de
bijbel of over de hedendaagse staat Israël?
Of is misschien het joodse volk bedoeld in
de meest brede zin? Of gaat het over het
jodendom als religie? Sommige christenen
zeggen bovendien dat “Israël” eigenlijk
een ander woord is voor de kerk, die dan
het “ware Israël” zou zijn.
Nog ingewikkelder wordt het wanneer we
de interne discussies binnen het jodendom zien over de vraag waaraan we bij
het woord “Israël” moeten denken en wie
wel of niet tot het hierbij behorende volk
moeten worden gerekend. En verder: hoe
lezen joden en christenen daarbij teksten

in de Bijbel waarin “Israël” voorkomt? En
wat heeft het Nieuwe Testament op dit
punt voor inbreng?
De beantwoording van bovenstaande
vragen heeft direct te maken met de vraag
hoe wij als kerk en christenen onze verbondenheid met “Israël” gestalte moeten
geven in de praktijk. Door naar de discussies rond het begrip “Israël” te kijken,
hebben we een goede ingang tot eeuwen
van christelijke, joodse en joods-christelijke debatten over identiteit, geloof en
toekomst. Graag willen we de “oogst” van
eeuwen christelijke en joodse traditie op
dit punt bijeenbrengen.

Een veelomvattend project
Uit het bovenstaande is duidelijk dat het
beoogde studieproject veel omvat en een

Het is de bedoeling dat wij ons daarom
nadrukkelijk willen bezinnen op de
Bijbelse gegevens op dit punt, maar ons
tegelijk ook willen richten op opeenvolgende periodes in de joodse en christelijke geschiedenis. Bij de Bijbelse gegevens
moet worden gedacht aan de verschillende delen van oude en nieuwe testament
(wet, profeten en geschriften; evangeliën
en brieven). Bij periodes van de geschiedenis is te denken aan de tijd van de
rabbijnen en de kerkvaders, middeleeuwse theologen en vertegenwoordigers van
reformatie en nadere reformatie, puriteinen en halachisten, orthodoxe en liberale
rabbijnen, protestantse en rooms-katholieke theologen.
Naast het lezen van teksten uit de Bijbel
en de traditie vormt de systematische
theologie een aandachtsveld, evenals de
prediking van de kerk. Welke plaats kreeg
“Israël” in de dogmatieken en hoe werden
teksten over “Israël” in de praktijk van de
verkondiging toegepast? Het gesprek hierover zal worden gezocht met joodse en

christelijke gesprekspartners in Nederland
en Israël.

vindt plaats omdat door de eeuwen
heen verschillende antwoorden zijn
gegeven op de vraag wat wij precies

In eigen kring en
in breder verband

bedoelen met “Israël”. De studie zal

Voor de uitvoering hiervan willen de
deputaten in eigen kring hun activiteiten zoveel mogelijk combineren met dit
studieplan. Bijbelstudies aan het begin
van vergaderingen zullen er op worden
afgestemd en lezers van ons blad zullen
dit kunnen merken, omdat deze studies
doorgaans daarin worden opgenomen.
Het jaarlijkse bezinningsweekend zal
voor deze studie worden gebruikt door
sprekers te zoeken die hiervoor een
bijdrage kunnen leveren. Tegelijk zoeken
wij medewerking in een bredere kring.
Het Centrum voor Israëlstudies kan een
waardevolle steun bieden. Daarnaast
denken wij aan bezinning gezamenlijk
met de Theologische Universiteit, waar
de vragen op academisch niveau kunnen
worden besproken en met de predikantenvereniging. Voor predikanten is er
altijd de praktische vraag hoe bij het maken van preken het woord “Israël” kan en
mag worden toegepast. Van groot belang
vinden de deputaten “Kerk en Israël” het
directe contact met de kerken. Ze hebben
daarom het plan om enkele plaatselijke
kerken te benaderen om in samenwerking
met leden van deze gemeenten de vragen
rond de betekenis van “Israël” te bespreken. Juist door dit contact hopen wij dan
het besef van blijvende verbondenheid
met “Israël” in de kerk te verdiepen. Om
diezelfde reden willen wij in de toekomst
onze lezers ook van de voortgang van
dit studieproject op de hoogte blijven
brengen. Dit artikel vormde een aanloop
daartoe. <

vens moeten goed worden bestudeerd.

(namens de werkgroep studieopdracht)

veelomvattend zijn. De Bijbelse gegeDaarnaast moeten diverse periodes van
de geschiedenis van kerk en jodendom
de aandacht krijgen. De bedoeling is
om uiteindelijk een overzicht te krijgen
dat leidt tot een verantwoord antwoord
op de gestelde vraag. Er zullen naast
reeds bestaande activiteiten binnen het
deputaatschap ook andere personen
en instanties worden benaderd om te
helpen bij de uitvoering van de studieopdracht.
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contact met Jeruzalem

Ds. A. Brons

kerk en Israël
Het Centrum voor Israëlstudies
www.centrumvoorisraelstudies.nl

Wie Israël vergeet
zaagt de tak door waar hij op zit

God sprak Hebreeuws

column
De heer Kees van Vianen
is directeur/bestuurder
van het Landelijk Contact
Jeugdwerk Christelijke
Gereformeerde Kerken
(LCJ)

Sinds 2002 vinden de joods-christelijke

Kees van Vianen

ontmoetingen van de Christelijke Gereformeerde Kerken plaats in het samenwerkingsverband Centrum voor Israëlstudies, kortweg

Het Bijbels Hebreeuws wordt wel ‘de
heilige taal’ genoemd. Iemand vertelde:
‘toen wij in 1947 in Israël kwamen waren
we verbaasd en verbijsterd overal de
heilige taal te zien: op de winkels reclame
in de heilige taal!’ Een ander reageerde:
‘het ergste was nog dat de krant ook in het
Hebreeuws was - en die lag zomaar bij de
WC.’ Het oude Hebreeuws, dat eeuwenlang alleen nog maar in godsdienstige
context gebruik werd, was nieuw leven
ingeblazen. (Daarover vertel ik graag een
volgende keer meer.) Tot op de dag van
vandaag zijn er ultra-orthodoxen die ‘de
heilige taal’ niet willen gebruiken voor het
gewone leven, maar Jiddisj spreken.
Het Bijbels Hebreeuws wordt door veel
rabbijnen - en met name in de kabbala
(een invloedrijke mystieke stroming, vanaf
de 12e eeuw) - als totaal andere taal gezien,
ver boven alle andere talen verheven.
Hiermee is alles geschapen. De structuur

kwam bij ons, heel gewoon.’ Zo is ook
het Hebreeuws als taal in wezen een
gewone taal. Daarom kan Gods Woord
ook goed vertaald worden. Je hoeft geen
Hebreeuws te leren om Gods spreken te
verstaan. En je hoeft er ook niet heel geleerd of knap of spitsvondig voor te zijn.

Voor mij is het hogere wiskunde. Er zijn
verhalen waar ik met plezier naar luister,
verwonderd over de enorme spitsvondigheid. Maar uiteindelijk zullen we niet op
deze manier naar Hebreeuwse woorden
moeten luisteren - eigenlijk is het meer
kijken! - om er zo allerlei betekenissen uit
te destilleren.
Het gaat niet om hoe de táál spreekt,
maar om hoe Gód spreekt door middel
van deze taal, die op zich niet een hoofdstuk apart is. Hij openbaart zich in het
gewone. Hij koos een volk dat in zichzelf
niet iets bijzonders was. Het Woord werd
vlees (Joh. 1:14), Gods Zoon kwam niet
in een heel bijzonder lichaam, maar ‘Hij
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Een dertien jarige jongen leest als Bar Mitswa
uit de Tora

Anderzijds - nu God in deze taal gesproken heeft, ‘vele malen en op vele
manieren’ (Hebr. 1:1), is er alle reden om
er bijzondere aandacht aan te geven. Vertalingen zijn niet volmaakt. De inhoud,
maar ook de vorm, woordspelingen - het
is niet één op één weer te geven. De
Bijbel in het Hebreeuws lezen kan wel
degelijk dichter bij de bron brengen. <

drie participanten:
• de
 CHE (Christelijke Hogeschool Ede)
• de
 Christelijke Gereformeerde Deputaten
“Kerk en Israël”
• de
 GZB (Gereformeerde Zendingsbond)
tussen de voortgezette Gereformeerde Kerken in
Nederland (vGKN) en het Centrum voor Israëlstudies.
Met het ondertekenen van deze overeenkomst zijn
ze co-partners geworden. In het statutaire bestuur
van de stichting zijn afgevaardigden benoemd vanuit de participerende organisaties.
Doelstelling
Het Centrum voor Israëlstudies wil de joods-christelijke ontmoeting
reikt op het gebied van studie, bezinning en onderwijs, alsmede door het
stimuleren van de daadwerkelijke ontmoeting tussen Israël en de kerk.
Doelgroep

In de Joodse traditie is er een typerend

• Israël

verhaal. Het gaat over Mozes die in een

• Kerken

visioen terechtkomt in het leerhuis van

Achtergrond

Rabbi Akiva (± 40 – ± 137) . Hij zit op de

• Verminderde aandacht voor Israël en Jodendom

achterste bank en hoort met stijgende

• Toename van het antisemistisme

verbazing hoe Akiva de Tora uitlegt.

Uitgangspunten

Zelfs aan de kroontjes die op bepaalde

• Geen

vervangingstheologie

letters staan ontleent Akiva betekenis-

• Geen

twee-wegen-leer

sen. Mozes begrijpt niet waar Akiva het

Kernwoorden

over heeft en raakt in verwarring. Maar

Het karakter van de Joods-christelijke ontmoeting zoals het CIS deze

hij wordt gerustgesteld als hij hoort

nastreeft, wordt gekenmerkt door de kernwoorden:

dat het onderwijs van Akiva ontleend is

luisteren, dienen, getuigen

aan de leer die God op Sinaï aan Mozes

• Luisteren

vanwege de overtuiging dat er in deze ontmoeting geen

heeft gegeven.

sprake is van eenrichtingverkeer, maar van wederkerigheid.
• Dienen

vanwege het besef dat er een diep-tragische geschiedenis
van vervreemding tussen kerk en Israël achter ons ligt.
• G
 etuigen vanwege de intentie om de ontmoeting niet alleen op
een bescheiden, maar ook op authentieke wijze aan te gaan, zonder
de christelijke identiteit te verloochenen. Dat betekent dat de naam
van Jezus Christus, in wie het leven te vinden is, in deze ontmoeting
zal klinken.

* www.youtube.com/watch?v=od-xkRDw6nk

In de praktijk van ons jeugd- en jongerenwerk is het een
zegen dat je regelmatig persoonlijke gesprekken met jongeren mag voeren. Jongeren hebben veel “pure” vragen.
Wellicht heeft u ook wel zulke waardevolle gesprekken
mogen voeren met jongeren uit uw gemeente. Moedig
hen aan om hun vragen te stellen. Schep veiligheid en
een geestelijk klimaat zodat ze ook over de brug durven
te komen. Door de Heilige Doop zijn de kinderen van
de gemeente ónze kinderen en jongeren. Door een écht
gesprek komt er een levende verbinding. Dan krijg je een
kijkje in het hart van de ander. Het gebeurt wel eens dat
zo’n gesprek dankend afgesloten wordt.

Directeur is dr. M.C. Mulder

bevorderen, zowel in Nederland als in Israël. Deze doelstelling wordt be-

Meer dan Mozes?

Verbonden

Het is een samenwerkingsverband tussen

Daarnaast is op 3 juli 2013 een associatie-overeenkomst getekend

Met een jad wordt de tora-tekst aangewezen

van de schepping en van de Hebreeuwse
taal zijn zijde en keerzijde. De Hebreeuwse woorden geven precies aan waar het om
gaat in wat zij benoemen. Als je bv. goed
kijkt naar de letters van het woord Adam,
dan kun je daar al alles uit lezen wat ‘de
mens’ is en moet zijn. Daarvoor moet je
dan kijken naar de getalswaarde (A=1,
B=2), de naam (de B heet Beth = huis), de
vorm. Zie bv. ‘Hebrew letters, the DNA of
creation’, op Youtube*. Het is verbazingwekkend hoeveel leuke en mooie dingen
er met een hoop rekenen en combineren
te voorschijn komen!

het CIS.

De afstand tussen God en mensen wordt overbrugd door
samen af te sluiten in de Naam van de Heere Jezus. Jezus
de Jood. In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat ik het nog
nooit heb meegemaakt dat een jongere met mij wilde
‘bomen’ over de relatie tussen kerk en Israël. Hoogstens
komt Israël een keer indirect aan de orde. En dan wordt
Israël in een adem genoemd met Syrië, Oekraïne en
Noord-Korea.
Als ouderen in de gemeente moeten we ons wellicht
afvragen of onze jongeren nog wel verbonden zijn met
Israël? Hoe geven we in onze opvoeding concreet vorm
en kleur aan onze verbondenheid met Israël? Persoonlijk
denk ik dat het tijd wordt dat we er wat aan proberen te
doen. De huidige verbinding tussen jongeren en Israël is
flinterdun en de (theologische) verwarring groot. Verbinding zoeken tussen jongeren en Israël. Reden voor mij om
zo nu en dan een column te gaan schrijven. Want als het
waar is dat Israël door God is uitverkoren om tot heil te
zijn van de volken, dan knielen we als jong en oud toch
zeker samen -in verbondenheid – neer voor de troon van
de genade? <
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samen luisteren

Dr. Bart Wallet

Genesis 32, 23-33 en Genesis 35, 9-15

Het land binnengaan zonder zijn verleden
onder ogen te zien, zonder zijn bedrog
van Esau te onderkennen, zat er echter
niet in. Jakob kon alleen terugkeren uit de
ballingschap als hij zijn schuld erkende.

De geheimzinnige man

Israël en de nachtelijke worsteling
Het is een van die indrukwekkende
passages in de Bijbel: de nachtelijke
worsteling van Jakob met een onbekende man. De sfeer wordt met
enkele raak gekozen woorden direct
neergezet: Jakob is alleen, aan de
oever van een rivier - en het is donker. Dan overvalt een man hem, hij
ontkomt er niet aan om te vechten.
De hele nacht strijden zij en pas met
het ochtendgloren gaan zij uiteen.
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Bij dit bijzondere verhaal komen we uit
als we op zoek gaan naar de oorsprong
van de naam ‘Israël’. Hier is het voor het
eerst dat de naam in de Bijbel opduikt.
De man met wie Jakob streed, geeft hem
bij het ochtendgloren een nieuwe naam:
Israël. Want, zo zegt hij, je hebt met God
en met mensen gestreden. Maar de man
verandert niet alleen Jakobs identiteit, hij
raakt hem ook fysiek. Kreupel gaat Jakob
de nieuwe dag in.
Hoe adembenemend het verhaal is, tegelijkertijd roept het de ene na de andere
vraag op. De nachtelijke sfeer lijkt veel
voor ons verborgen te houden. Waarom
vechten deze beide mannen eigenlijk? Wie
is die strijder tegen wie Jakob het op moet
nemen? Waarom wordt, aan het einde van
een uitputtende strijd Jakob een nieuwe
naam gegeven?
Het wordt allemaal nog bijzonderder
als we een paar hoofdstukken verderop,
in Genesis 35, een tweede maal lezen

over Jakobs naamsverandering. Jakob is
inmiddels de rivier overgetrokken en bij
Betel aangekomen. Daar is het duidelijk
wie hem zijn nieuwe naam Israël geeft:
het is God zelf. Maar wat gebeurt hier?
Wordt hier Genesis 32 nog eens dunnetjes
overgedaan?

De grens over
Jakob stond ’s nachts op en bracht zijn
vrouwen en kinderen naar de overkant
van de Jabbok, maar daarna keerde hij zelf
terug. De rivier is de symbolische grens
tussen zijn ballingschap en zijn terugkeer
naar het beloofde land. Het is ook de grens
die hij over moet gaan om zijn broer Esau
weer onder ogen te komen. Dat joeg hem
angst aan: hij had zijn naam, Jakob de bedrieger, volop waargemaakt. Was het dat
Jakob zo bang was geworden dat hij wilde
vluchten en moest de man hem tegenhouden? Sommige joodse commentatoren
veronderstellen dat.

Wie was het die met Jakob vocht? Vier
opties komen naar voren uit de joodse en
christelijke uitlegtraditie. De eerste is dat
er sprake is van een boze geest die Jakob
het binnentreden in het beloofde land
wilde verhinderen. Het zou een demon
zijn die alleen in de duisternis kracht had,
want tegen de ochtend smeekte hij Jakob
hem los te laten. Maar waarom zou de
demon Jakob een nieuwe naam geven - en
dan nog wel deze?
De tweede uitleg, stelt dat het de beschermengel van Esau was. Die Jakob
het binnentreden in het land en zo het
beërven van zijn speciale zegen zou willen
beletten. Deze uitleg roept allerlei vragen
op: kan Jakob een engel wel verslaan? Hoe
weten we dat er persoonlijk gebonden beschermengelen bestaan? Maar de belangrijkste is wel: het Hebreeuws spreekt over
een man, niet over een engel.
Dat maakt ook de derde optie minder
waarschijnlijk, namelijk dat het een engel
van God of zelfs de ‘engel des HEEREN’ is
geweest. De middeleeuwse exegeet Radak
stelt dat God de engel heeft gezonden
om Jakob te straffen: hij had namelijk
Esau ‘mijn meester’ genoemd, waardoor
hij aangaf zijn meester God niet volledig
te vertrouwen. In veel, hoewel niet alle,

Dal van de Jabbok

christelijke commentaren wordt verondersteld dat de man God zelf was. Werd zijn
nieuwe naam niet uitgelegd met de uitleg
dat Jakob met God had geworsteld?
Het is mogelijk, toch lijkt de laatste optie
het waarschijnlijkst: het was Esau. Het
gevecht tussen de twee broers, dat al in
de moederschoot begon, vindt hier zijn
climax. Jakobs identiteit was steeds gebonden geweest aan zijn broer, tot in zijn
naam aan toe, maar nu wordt hij vrijgemaakt: hij krijgt een nieuwe, zelfstandige
naam, Israël. Esau vertrekt voordat de
dag begint, anders zou Jakob hem hebben
herkend. Daarom verkeert Jakob in de
veronderstelling met God zelf geworsteld
te hebben en noemde hij die plaats Pniël,
aangezicht van God.
Hoe het écht zat, blijkt Jakob even later als
hij Esau ontmoet. Hij zegt zijn broer: ‘oog
in oog staan met jou is niets anders dan
oog in oog staan met God’ (33, 10). De
herhaling van de naamgeving in Genesis
35 valt zo ook op zijn plaats. God geeft
daarbij aan dat niet Esau de macht heeft
om Jakob een nieuwe naam te geven,
maar alleen Hijzelf. Bij die nieuwe naam
herhaalt God vervolgens alle beloften die
eerder verbonden waren aan de naam
Jakob - en aan Abraham en Izaäk.
De precieze betekenis van de naam Israël
is nog steeds niet duidelijk, maar de uitleg
erbij wijst erop dat ‘Strijder van/voor/met
God’ het meest waarschijnlijk is. De naam
Israël is overigens geen complete vervanging van de naam Jakob: ook nadien blijft
God hem soms als Jakob aanspreken. Het
is een extra naam, die een nieuwe dimensie toevoegt. Israël is de geestelijke naam,
gericht op God, Jakob de aardse naam.
Het aardse wordt verbonden aan het
geestelijke.
Dat Israël meer is dan een eigennaam
wordt al direct duidelijk. De auteur van
Genesis noemt in 32,33 gelijk de ‘kinderen

Genesis 32
28 De ander vroeg: ’Hoe luidt je naam?’
’Jaäkov’, antwoordde hij.
29 Daarop zei hij: ’Voortaan zal je naam
niet Jaäkov zijn maar Jisraëel, want je
hebt met God en mensen gestreden en
je hebt gewonnen.’
Genesis 35
9 Nu Jaäkov was teruggekeerd uit Padan
Aram, verscheen God hem opnieuw, en
hij zegende hem. 10 Hij zei: ’Tot nu toe
heette je Jaäkov. Die naam zul je niet
langer dragen: Jisraëel is je nieuwe naam.’
Zo gaf God hem de naam Jisraëel.

Jabbok

Israëls’. Niet Jakob, maar Israël is de naam
van waaruit het volk ontstaat. Die is bovendien, blijkt in 32,33 eveneens, verbonden aan de Tora: de leefregels - zoals voor
de voeding - die het volk zijn bijzondere
identiteit geven.
Bij het begin van ‘Israël’ hebben we zo
direct al een wijds perspectief te pakken:
vanuit de patriarch Jakob wordt een onlosmakelijk verband gelegd tussen de God,
het volk en de Tora van Israël. Die drie
elementen kunnen niet uiteen gehaald
worden. <
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samen werken

kijk op Israël

Wilma Wolswinkel

Jemima: zorg aan gehandicapte
kinderen rond Bethlehem
De CGK is op verschillende manieren diaconaal actief in Israël en de
Palestijnse gebieden. Daarbij wordt
samengewerkt met zowel (Messiasbelijdende) joden als Arabische christenen. Een organisatie die in Nederland veel bekendheid geniet en waar
de CGK al vele jaren contacten mee
onderhoudt is Jemima. Deze organisatie zet zich al ruim dertig jaar in
voor (zwaar) gehandicapte Arabische
kinderen in en rond Bethlehem.

Groot taboe
Kinderen zijn erg belangrijk in de Arabische cultuur. Zij zijn er immers om
voor je te zorgen op je oude dag. Dit ligt
echter anders bij gehandicapte kinderen.
Zij zullen later nooit in staat zijn om voor
hun ouders te zorgen. Hierdoor zijn ze
in de ogen van velen van weinig betekenis. Veel gehandicapte kinderen worden
weggestopt of verstoten. Daarnaast is er in
de Palestijnse gebieden weinig kennis over
behandelmethoden en therapieën. Veel
ouders zien niet in dat ook deze kinderen
in staat zijn zich verder te ontwikkelen, al
is het maar met kleine stapjes.
Jemima werd in 1982 opgericht door het
Nederlandse echtpaar Volbehr. Zij vingen
meervoudig gehandicapte kinderen bij
hen thuis op. Tegenwoordig heeft Jemima een eigen gebouw met woongroepen
en een centrum voor dagbesteding. Ook
kinderen van buiten het tehuis komen hier
naartoe met de schoolbus. Het gevolg was
echter een enorme wachtlijst. In november 2012 stonden er 73 kinderen op de
wachtlijst, waarvan sommigen al meer dan
vijf jaar.

Thuiszorg

Zorg voor gehandicapte kinderen in Bethlehem
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Om de wachtlijst te verkleinen startte
Jemima het zogenaamde “Home Based
Intervention” programma. Doel is om
familieleden te helpen zelf thuis voor
het kind te zorgen. De medewerkers van
Jemima stellen samen met de ouders een
behandelplan op. Hierdoor wordt er niet
alleen iets gedaan aan de grote wachtlijst,
ook zorgt het ervoor dat de kinderen meer
worden geaccepteerd binnen het gezin en
de gemeenschap. Bovendien neemt zo de
kennis over de zorg voor gehandicapten
toe in de samenleving als geheel.

Meervoudig gehandicapte kinderen en hun
verzorgers

Iedere week bezoekt een medewerker van
Jemima de gezinnen. Essentieel in het
programma is dat de familieleden zelf
met de kinderen aan de slag gaan. Zij zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van
het behandelplan. De medewerker van
Jemima is er alleen om advies te geven en
gaat dus niet zelf de oefeningen met de
kinderen doen. Op dit moment worden 20
kinderen binnen dit programma geholpen, maar Jemima wil dit aantal graag
uitbreiden.

Getuigen
De medewerkers van Jemima zijn christen.
Zij willen de ouders laten zien dat deze
kinderen het waard zijn om van te houden.
Alleen al het geven van aandacht en liefde
heeft een ontzettend positief effect op de
ontwikkeling van het kind. Voor veel ouders is dit een eyeopener. In de gezinnen,
waarvan de grote meerderheid moslim is,
zie je dat men vragen begint te stellen over
het christendom. Waarom bekommeren
deze christenen zich zo over hun kinderen? Waarom zijn ze zo vriendelijk? In de
dorpen leven vaak veel vooroordelen over
christenen. Ze zouden een slecht leven
leiden. Jemima laat zien dat christenen
anders zijn. Door samen op te trekken met
deze gezinnen getuigen ze in woord, maar
vooral in daad, van Gods liefde. <

Ds. C.J. van den Boogert

De chassidische
gemeenschap
Nieuwsuur
In het Tv-programma Nieuwsuur werd
onlangs melding gemaakt van de pijnlijke
tegenstelling tussen Joden en Palestijnen
in Jeruzalem. Vanwege de ethnische en religieuze verschillen leven ze gescheiden en
kunnen ze de weg van de vrede niet vinden.
Een nieuwe oplaaiende golf van geweld
brengt nog meer verwijdering tot stand dan
er al was. Als mensen samen eensgezind
de stad bewonen, zonder het eigene op te
geven en te assimileren, lijkt niet mogelijk.
In het programma werd echter in één adem
nog een pijnlijke tegenstelling in Jeruzalem
ter sprake gebracht. Nu binnen het joodse
volk zelf, tussen de chassidiem (ultra-orthodoxen) en de seculiere Joden. De niet-religieuze Joden vertrekken uit Jeruzalem en
gaan in een stad als Tel Aviv wonen omdat
de chassidiem steeds meer stadswijken
overnemen. Hun strikte leefwijze vormt
voor de seculieren een belemmering om
een eigen invulling aan het leven te geven.
Als Joden samen eensgezind de stad bewonen, zonder het eigene op te geven en te
assimileren, lijkt niet mogelijk.

De chassidiem
Wie zijn toch die chassidiem? De chassidische stroming ontstond in Polen in de

eerste helft van de achttiende eeuw onder
rabbi Israël ben Eliëzer (1698-1760).
Zijn naam Baäl Sjem Tov (Meester van
de Goede Naam) wordt vaak afgekort tot
Besjt. Hij verkondigde een blijmoedige en
mystieke interpretatie van het jodendom
die velen aansprak. Daarnaast benadrukte
de Besjt de gelijkheid van alle Joden, arm
of rijk, geschoold of ongeschoold.
De chassidische leer is gebaseerd op het
principe dat God alomtegenwoordig is in
elk facet van de schepping. Alle dingen
worden daarom onder dankzegging aan
God aanvaard.
Een tweede principe is de permanente
relatie tussen God en de mens. Vroom
leven is essentieel, net als het streven naar
devekoet, het ‘aankleven’ of de ‘nadering’
van God. Devekoet is een staat van extase
waarin contact met God wordt gemaakt.
Dit kan onder meer via intens gebed,
waarbij kavana (toewijding, gerichtheid)
van groot belang is.
Chassidische joden streven ernaar de 613
geboden en verboden uit de Tora met
de grootste perfectie en toewijding uit te
voeren. Hierbij staat het gebod om God in
vreugde te dienen voorop. De chassidiem

Chassidiem in gebed bij de Klaagmuur

uiten dit in diepgaand gebed, extatische
dans, zang en muziek, en in de opgewekte
sfeer die zo typisch is voor de chassidische
bijeenkomsten.
Ten aanzien van noties als goed en kwaad
kent de chassidische leer elementen die
voortkomen uit de joodse mystiek. Volgens het chassidisme is alles in oorsprong
ten goede geschapen en zal alles zich uiteindelijk ten goede keren. Ieder mens bezit goede en kwade neigingen. De kwade
moeten ten goede worden gekeerd door
een onafgebroken innerlijke strijd, ter
voorbereiding op de komst van de Messias
(de gezalfde) die de eindtijd zal inluiden.
Chassidiem verwachten dat een van hun
rebbes, die afstamt van koning David, zich
als de Messias bekend zal maken als de
tijd daar is.

Joods Antwerpen
De meest nabijzijnde grote chassidische
gemeenschap treffen we aan in Antwerpen.
In Museum Sjoel Elburg wordt in de tentoonstelling ‘Sjtetl in de stad’, Antwerpen
door de lens van Dan Zollmann, het leven
van de chassidiem op indrukwekkende
wijze zichtbaar gemaakt.
De tentoonstelling duurt nog tot 7 maart. <
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gelezen

Joods leven in Elburg
‘In de vesting Elburg zijn nog steeds
sporen aanwezig die herinneren aan de
(vroegere) joodse bewoners’, zo begint de
docent en historicus Willem van Norel het in augustus j.l. verschenen boek
over joods leven in Elburg. Het is een
standaardwerk over het leven van Joden
in de Nederlandse Mediene (provincie)
geworden. Het vertelt de levensverhalen
van joodse Elburgers, maar tegelijk krijgen
we een inkijkje in het joodse leven in
Nederland. In Elburg woonden Asjkenazische Joden afkomstig uit Duitsland of de
Oost-Europese landen. De beroepen die
ze uitoefenden, typisch joodse als slager,
leerlooier, bank van leninghouder, handelaar in manufacturen, worden genoemd.
De maatschappelijke posities, met soms
schrijnende tegenstellingen van arm en
rijk, worden getekend. We worden meegenomen naar de synagoge en ontdekken
hoe het ‘kerkbestuur’ was samengesteld
en hoe men zich moest aanpassen aan de
gelijke burgerrechten die hen in 1796 verschaft werden. Op boeiende wijze wordt
het werk van de chazan (voorzanger)
beschreven. Instructief zijn de brieven van

rabbijn Isaäc Waaker, zeker die waarin hij
vooroordelen bij de Elburgse bevolking
tegen joodse gebruiken uit de weg tracht
te ruimen. Uitgebreid wordt aandacht
besteed aan de joodse begraafplaats, met
de symbolen op de grafstenen, zoals de
zegenende handen van de Cohen (priester). In het hoofdstuk ‘Joods Elburg en het
Oranjehuis’ wordt de innige band tussen
de joodse gemeenschap en het Konings-

huis beschreven. Op bijna elke sabbat
werd het gebed voor het Koninklijk Huis
en de overheid uitgesproken. De deportaties van Joden uit Elburg in de jaren 1942
en 1943 luidden het einde van de Elburgse
joodse gemeenschap in.
Van de gedeporteerden keerde alleen
Anna Shapira terug vanuit Bergen Belsen.
De anderen vonden de dood in Auschwitz
en Sobibor. Door verblijf op onderduikadressen ontkwamen een aantal kinderen
en enkele families aan dit wrede lot. Na
de oorlog is er geen sprake meer van een
joodse gemeenschap in Elburg. Sinds
6 juni 2008 is in de voormalige synagoge
van Elburg het museum Sjoel Elburg in
functie. Het houdt door de verhalen die
er over de voormalige joodse bewoners
worden verteld de herinnering levend,
‘opdat wij niet vergeten’. Het boek is er een
schriftelijk getuigenis van. <
Joods leven in Elburg, Willem van Norel,
Uitgegeven door de Oudheidkundige
Vereniging Arent thoe Boecop,
431 pag., € 29,95.
O.a. verkrijgbaar bij Sjoel Elburg.

Lezingen en presentaties

diverse leerhuisprogramma’s over de

ds. M.W. Vrijhof

• Het Réveil als ‘Joodsche Hervorming’

Psalmen
Deputaten zijn graag bereid mee te werken
aan bijeenkomsten met aandacht voor
Israël. Dit kan door het geven van een lezing

• De geschiedenis van de Joden in
Oost-Europa

of presentatie. Hieronder een aantal moge-

• Het joodse gebed

lijkheden:

• De positie van de vrouw in het jodendom

drs. F.W. van der Rhee
• Presentatie en inleiding op Romeinen 9
t/m 11: ‘Wat is onze roeping t.a.v. Israël?’
drs. C.J. van den Boogert

drs. A.J. van der Toorn
• ‘Jeruzalem, stad van verleden en toekomst’

Wilma Wolswinkel MA
(diaconaal consulent van het CIS)
• Israël, land van melk en honing? (algemene presentatie over diaconaat in Israël)
• Dienen in en met Israël: CGK-projecten
onder Joden en Arabieren
• Verzoening en gerechtigheid
• Diaconaat in het Jodendom

dr. B.T. Wallet

• Jodendom: een manier van leven

(kosten excl. reiskosten: € 150)

U kunt hierover contact opnemen via

• De joodse feesten

• Pesach en Pasen als feest van bevrijding

info@kerkenisrael.nl;

• De Messiasbelijdende Joden in Israël

• De Tien Geboden in het jodendom

Zie ook de website www.kerkenisraël.nl

