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De kerkvaders hebben 
in de bezinning op 
Israël geen beste 
papieren

Het Hebreeuws dat 
nu in Israël gesproken 
wordt is oud én nieuw

Bij de berg Sinaï is 
Israël het persoonlijk 
eigendom van God 
geworden
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Bij de foto op de voorpagina:
De ‘Vlakte van Jizreël’ is de grootste vallei van Israël. 
De vlakte ligt tussen de bergen van Galilea in het 
Noorden en die van Samaria in het zuiden. Het is 
een zeer vruchtbare vallei. Hij staat bekend als de 
‘korenschuur’ van Israël. Vanwege de strategische 
ligging zijn er veel oorlogen gevoerd. Daardoor 
werd de vlakte een symbolische aanduiding van 
de eindoordeel (Hosea 1:5). Johannes neemt dit 
in Openbaring 16:16 over met de woorden ‘En Hij 
verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws 
genoemd wordt Armageddon’. Dit naar de Har 
Megiddo of de Berg van Megiddo. 
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Onlangs heeft de synode van de Gere-
formeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) 
besloten om geen afzonderlijk Kerk en 
Israëldeputaatschap in te stellen (RD 
19-1). Daarmee werd het voorstel van de 
kerk van Ommen-West en de organisatie 
Yachad van de hand gewezen. Er is volgens 
de synode blijkbaar geen bijzondere relatie 
tussen kerk en Israël. 
‘Evangelieverkondiging onder het Joodse 
volk, in Israël maar ook onder Joden in 
de diaspora hoort thuis bij het andere 
zendingswerk’, stelt de synode op haar 
website.

Verbonden
De Christelijke Gereformeerde Kerken 
(CGK) hebben haarscherp aangevoeld dat 
de relatie met Israël van een totaal andere 
orde is en dat deze ook volstrekt niet onder 
te brengen is onder de categorie ‘zending’.
Wij hebben dan ook een afzonderlijk de-
putaatschap Kerk en Israël en spreken van 
‘een onverbrekelijke en onopgeefbare ver-
bondenheid tussen Israël en de christelijke 
gemeente uit de heidenen.’ Het visiedo-
cument waarin de CGK de relatie van de 
kerk met Israël onder woorden brengen, 
heet dan ook: ‘Voorgoed Verbonden’. In 
januari verscheen het eerste nummer van 
‘Verbonden’. Deze naam drukt de verbon-
denheid uit met Israël. Wij kunnen om 

Christus’ wil niet om Israël heen. Of, om 
het anders te zeggen: ‘Wie Israël vergeet, 
zaagt de tak door waarop hij zit’.

Te betreuren
Het is zeer te betreuren dat de synode van 
de GKV niet gevoelig was voor de argu-
menten van de kerk van Ommen-West en 
de organisatie Yachad. De suggestie dat 
de relatie van de kerk met Israël onder de 
categorie zending valt, spreekt van weinig 
of geen invoelingsvermogen, nog afgezien 
van de vraag of zending hier principieel 
juist is.
De geschiedenis van de relatie tussen kerk 
en Israël is op zijn zachtst gezegd weinig 
verheffend geweest. Aan de moord op 6 
miljoen Joden in de Tweede Wereldoor-
log is een eeuwenlange miskenning en 
minachting van de kerk ten opzichte van 
de Joden voorafgegaan. Elke vorm van 
zending wordt door Joden daarom begrij-
pelijkerwijs als een bedreiging ervaren.

Verbazing
Het besluit van de GKV roept verbazing 
op gelet op het feit dat er al jarenlang 
wordt gestreefd naar het daadwerkelijk 
gestalte geven aan de eenheid van de GKV 
en de CGK. Had het in dat kader niet van 
fijngevoeligheid getuigd als de GKV over 
deze zaak op zijn minst contact hadden ge-

zocht met de CGK, voordat men hierover 
een besluit nam?
Al met al is er reden genoeg om de samen-
werking van CGK en GKV op dit punt 
opnieuw te doordenken. <
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Jan Groenleer

Gebedsriemen
Vanaf zijn dertiende jaar moet elke joodse man, als ‘zoon der wet’, 

bij het morgengebed gebedsriemen ‘aanleggen’. Aan de riemen 

zijn kubusjes verbonden. Een daarvan wordt op het voorhoofd 

geplaatst, de ander op de linkerarm. Op het voorhoofd heeft 

het kubusje vier vakjes, met in elk vakje enkele passages uit de 

Tora, geschreven op perkament. Het gaat om de teksten uit Deut. 

6:4-9; Deut. 11:13-20 en Ex. 13:11-16. Het kubusje op de arm 

bevat dezelfde teksten op één strookje perkament. De opdracht 

daartoe staat in Deuteronomium 6 vers 8. 

Kerkelijke eenheid en visie op Israël

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

De idee van de verkiezing van Israël  
kan worden gezien als een hoofdmotief  

van de Hebreeuwse Bijbel dat overal
in het Oude Testament te vinden is,  

van de Pentateuch tot en met de  
laatste profeten.

(Shalom Ben- Chorin) joodse symbolen
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Yachad = samen!
Half januari viel het nieuwe blad 

‘Verbonden’ op de deurmat. Wat een 

prachtig tijdschrift – heel hartelijk 

gefeliciteerd. Tegelijk is het met enige 

jaloezie dat we dat zeggen, want het 

was precies in het weekend waarin de 

GKV-Synode het besluit nam om geen 

‘Deputaatschap kerk en Israël’ in te 

stellen. Daarover waren we behoorlijk 

teleurgesteld – en dan zie je zoiets 

moois bij je broeders en zusters van 

de CGK...!

Graag vertellen we iets over Yachad. 

Deze werkcommissie van de GKV 

Ommen-West is in 2009 ontstaan, om 

op een goede wijze invulling te geven 

aan het contact dat er al vanaf 1986 

was met een gemeente in Jeruzalem. 

>> zie pag. 7
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Wessel ten Boom

De Patres

De kerkvaders hebben in de bezinning 

op Israël van na de Tweede Wereldoor-

log een slechte naam. Chrysostomus 

laat zien waarom.

Toch hebben we de Patres nodig om tot 

een beter verstaan van Israël te komen. 

Zij zagen zich, het Nieuwe Testament 

lezend, gesteld voor de vraag: Wat 

kan de toekomst van Israël zijn als het 

uitverkoren volk van God, nu het zijn 

Messias niet erkend heeft?

Is de kerk misschien het Nieuwe Israël 

geworden? Drie uitspraken hierover:

Tertullianus:

De tijd van de Wet, en dus van de 

Joden, is voorbij. Het heil van God is 

overgegaan op de volken.

Irenaeüs: 

De kerk van Christus is het ware Israël, 

dat heidenen en Joden omvat.

Augustinus:

Op basis van Lukas 15:11-32 zegt hij: 

Joden en heidenen zijn als twee muren 

die naar Christus als de ene hoeksteen 

toegroeien.

Het springende punt bij alle Patres is: 

geloof of ongeloof.

De kerkvaders hebben in de bezinning op 
Israël die na de Tweede Wereldoorlog is 
ontstaan geen beste papieren. Zij gelden 
op grond van hun agressieve anti-Joodse 
uitlatingen zeker op dit punt als uitge-
speeld. Zo noemde Chrysostomus (ca 
345-407) de synagoge een ‘hoerenhuis, 
een rovershol, schuilplaats voor wilde 
dieren... niet beter dan de zwijnen in hun 
smerige grofheid en wellust... ’.1 

Toch zou het te makkelijk zijn om de 
kerkvaders in hun spreken over Israël op 
een zijspoor te zetten. Ik zie daarvoor 
twee argumenten: aan de ene kant zijn de 
vragen van de ‘theologie na Auschwitz’ 
te omvattend en ingrijpend om eenvou-
dig een scheiding te kunnen aanbrengen 

van dit volk afgehaald, nu Hij zijn handen 
op de kerk heeft gelegd? En is de kerk niet 
juist het nieuwe Israël geworden? Vanuit 
de realiteit van de 20e eeuw zijn dit schok-
kende vragen, maar het zijn vragen die 
het NT oproept, en juist het zoeken naar 
een antwoord kan ons helpen onze eigen 
situatie te verstaan. 
Hoe pijnlijk deze zaak ligt zien we aan 
iemand als Tertullianus (ca 160 – ca 220), 
de eerste kerkvader uit het Westen. In zijn 
geschrift tegen de Joden voert hij een felle, 
maar zakelijke polemiek, zonder enige 
stoot onder de gordel, waarin hij aan de 
hand van argumenten beredeneert dat 
de tijd van de Wet, en dus van de Joden, 
voorbij is, en dat het heil van God nu is 
overgegaan op de volken. Als Jezus niet de 
Messias zou zijn, hebben jullie gelijk, maar 
omdat Hij het wel is, hebben wij gelijk. 
Geen hoon, geen afkeer, geen gejammer, is 
het wat hem drijft, maar de rol van de Jo-
den is eenvoudig uitgespeeld want het heil 
is op de heidenen overgegaan. Dit bete-
kende niet dat voor Tertullianus de Joden 
geen toekomst hadden in het Romeinse 
Rijk. Wat veel wezenlijker voor hem was: 
ze hadden geen toekomst bij God. Die 
hadden ze door hun ongeloof verspeeld.

Anders, nog voor hem, sprak Irenaeüs (ca 
140 – ca 200), de bisschop van Lyon. Van 
hem is het beeld dat Christus aan het kruis 
met zijn twee armen de twee verschillende 
volken zegent: de Joden aan de ene kant, 
de heidenen aan de andere kant. Dit beeld, 
dat de kerk van Christus, als het nieuwe, 
het ware Israël, heidenen én Joden omvat-
te, was de gangbare opvatting bij de kerk-
vaders. In die zin was er duidelijk sprake 
van voortgang van Israël, maar dan wel 
het gelovige Israël, waar de gelovige heide-
nen bij waren gekomen. Deze ‘oecumene 
van het heil’ treffen we ook sterk aan bij 

tussen de oude kerk en de nieuwe kerk. 
Want ook al is het schelden op Joden in de 
loop der tijd gelukkig afgenomen, staan 
ook in de moderne theologie de Joden 
niet onder een negatief voorteken, als we 
überhaupt nog over hen (durven, kunnen) 
spreken? En aan de andere kant: als de 
hele theologie door Auschwitz bevraagd 
wordt, hebben we de kerkvaders dan niet 
juist nodig om tot een beter verstaan van 
Israël te komen? Het is m.i. vruchtbaarder 
om ons op één vlak met hen te zien staan 
en te constateren dat ook zij zich gesteld 
zagen voor de problematiek van het Israël 
dat niet geloofde. Juist een theologie die 
van Auschwitz wil leren, zal om dát Israël 
niet heen kunnen en niet heen willen. 
Maar ook vanuit de Schrift en haar eigen 

geloof zal zij niet anders willen en kunnen, 
omdat immers Gods genadegaven en 
roeping, om met Paulus te spreken (Rom. 
11:29), onberouwelijk zijn. 

Waarin Auschwitz ons raakt – meer dan 
we wellicht onder ogen kunnen zien – is 
het feit dat het voortbestaan van Israël 
geenszins vanzelfsprekend is. En dat is 
precies de vraag waar de kerkvaders in 
hun directe aansluiting bij het Nieuwe 
Testament voor stonden: wat kan de 
toekomst van Israël zijn als het verkoren 
volk van God, nu het zijn eigen Messias 
gedood heeft? Heeft God zijn handen niet 

Augustinus (354-430). Maar bij hem staat 
deze eenheid in een opvallend toekomst-
gericht perspectief: hij vergelijkt Joden 
en heidenenen dikwijls met twee muren 
die groeien naar Christus toe als de ene 
hoeksteen, of twee bootjes die naar Hem 
toe varen. In zijn uitleg van de verloren 
zoon (Luc. 15: 11-32), misschien wel de 
meest ‘Joodvriendelijke’ tekst uit de vroege 
kerk, zijn de Joden de oudste zoon die 
altijd al bij de Vader zijn, en er is eigen-
lijk niets dat hen tegenhoudt om zich te 
bekeren, dus om de drempel over te gaan 
en in te gaan tot ‘de vreugde van de Heer’. 
Bij Augustinus verschijnt het ongeloof van 
de Joden dan ook als een bitter raadsel. En 
als een waarschuwing voor de kerk: ook 
jij kunt weer worden weggebroken van de 
edele stam. Maar ook voor hem geldt wat 
voor alle ‘patres’ geldt: het gaat bij God 
uiteindelijk alleen om geloof of ongeloof.
Een kleine kennismaking. De kerkvaders 
staan ver van ons af. Totdat we opeens 
beseffen: dat de kerk voortgang vindt, is 
evenmin vanzelfsprekend.  <

Dr W.H. ten Boom is em. predikant (PKN) 
en redactie-secretaris van In de Waag-
schaal.

Kerkvaders over Israël

1  C.P. van Andel, Jodenhaat en jodenangst, Amers-
foort 1983, 33.
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De theoloog en schrijver 
Andries Knevel is als radio 
en televisiepresentator 
werkzaam bij de 
Evangelische Omroep.

column

In juni 1967 is het begonnen: mijn liefde voor Israël. Ik was 
toen 15 jaar, en de Zesdaagse oorlog maakte op mij een 
onuitwisbare indruk.
Heel Nederland was in die dagen in de ban van de strijd 
van dat kleine dappere landje tegen de overmacht van vijf 
Arabische landen.
En toen na drie dagen bleek dat Israël een verpletterende 
overwinning zou gaan behalen, gloeiden we als Nederlan-
ders van trots. Het was alsof we zelf die onbetrouwbare 
Arabieren een lesje hadden geleerd.
In die dagen mocht in de klas de radio aan staan. En we 
volgden haast van uur tot uur de vorderingen van het 
Israëlische leger. Alom verschenen er in ons land auto’s met 
achterop de sticker ‘Wij staan achter Israël’ En dat deden we 
ook. Als een man, een enkeling uitgezonderd.
En we raakten collectief ontroerd toen Israël het Jordaan-
se deel van Jeruzalem innam en er weer bij de Klaagmuur 
gebeden kon worden.
Die ontluikende liefde had voor mij natuurlijk wel een voe-
dingsbodem. Ik ben opgegroeid in een bevindelijk Chris-
telijk Gereformeerd gezin, waar er altijd al een grote plaats 
was voor Israël en het Joodse volk. Niet heel sterk berede-
neerd, dat niet, maar meer vanwege de verbondenheid door 
het Oude Testament, en vanwege de gruweldaden richting 
de Joden in de Tweede Wereldoorlog.
Het Oude Testament, de oorlog, de Joden, 1948 en Israël 
vielen als het ware samen. Het was een ondeelbaar geheel.
Inmiddels ben ik 48 jaar ouder. 
Maar, laat ik het toegeven, dat oergevoel is gebleven.
Natuurlijk ben ik kritischer geworden richting sommige 
politieke daden van Israël, en de Palestijnen zijn ook op 
mijn radar gekomen. Zeker de christen Palestijnen die het 
vandaag erg moeilijk hebben.
Ooit sprak ik over de West Bank en Gaza als de ‘bevrijde 
gebieden’, dat zal ik nu niet meer zo doen.
Maar toch...
Welnu, vanuit deze verbondenheid hoop ik de komende tijd 
mijn bijdragen te leveren.

 <

Mijn liefde voor Israël

Aart Brons

Asterix en Obelix spreken Hebreeuws. Lees ook de plaatjes van rechts naar links! Obelix roept ineens 
‘Joehoe (והוי) Romeinen, waar zijn jullie, Romeinen?!’ Asterix reageert: “Ssst (ששש) ...”

contact met Jeruzalem

Het Hebreeuws dat nu in Israël ge-
sproken wordt is oud én nieuw. Het 
is de taal van de oude Geschriften in 
een nieuw jasje. De taal die de vade-
ren en profeten spraken kreeg nieuw 
leven ingeblazen. Eeuwenlang was de 
taal in coma. Een halve eeuw voor de 
stichting van de Staat Israël bracht 
Eliëzer Ben Yehuda daar verandering 
in. De ‘wederopstanding’ van de dode 
taal is typerend voor Israël zelf – oud 
én nieuw.

Eliëzer Ben Yehuda (1858-1922)
In 1881 immigreerde Eliëzer naar Palestina, 
toen nog een provincie van het Ottomaanse 
(Turkse) rijk. Hij kwam als een van de eer-
sten met de eerste grote golf van immigran-
ten die – toen vooral vanuit het Russische 
rijk – naar Israël kwamen. Zij waren ervan 
overtuigd dat alleen een eigen Joodse staat 
hen veiligheid zou kunnen bieden. Eliëzer: 
‘Er zijn twee dingen zonder welke de Joden 
niet een volk kunnen zijn: het land en de 
taal.’
Zeer gedreven werkte hij eraan dat het 
Hebreeuws weer spreektaal zou worden. 
Dat deed hij thuis: hij en zijn vrouw Debora 
besloten hun kind op te voeden met alléén 
Hebreeuws, en dat deed Eliëzer rigoureus. 
Hij deed ook wat hij kon om onderwijzers 
en rabbijnen zover te krijgen dat ze voor 
hun lessen het Hebreeuws gingen gebrui-
ken. Hij begon in 1884 met het uitgeven 
van een goedkope krant in het Hebreeuws: 

Hatzwi. Hij werkte aan een woordenboek, 
dat uiteindelijk uit 17 delen zou bestaan. 
Hij nam het voortouw bij de oprichting van 
de Va’ad halasjon, de taalcommissie – wat 
later de Academie van de Hebreeuwse Taal 
werd, die tot nu toe bestaat.

Nieuw
Er moesten natuurlijk heel veel nieuwe 
woorden komen, als: auto, taxi, bioscoop, 
trainingspak, camera, enz. Voor veel dingen 
zijn woorden uit bouwstenen uit het klas-
siek Hebreeuws gemaakt. Maar er zijn ook 
veel woorden van elders ingeslopen. Soms 
staan verschillende woorden naast elkaar, 
bv. voor auto: mechoniet en oto.
Ook op een ander niveau zijn er nieuwe 
dingen. Voor werkwoorden is er nu verle-
den-, tegenwoordige- en toekomende tijd; 
in het Bijbels Hebreeuws en andere Semi-
tische talen ligt dat wat anders. Ook zijn er 
nu allerlei voegwoorden bijgekomen en lijkt 
modern Hebreeuws qua zinsbouw meer op 
Indo-Europese talen dan op het klassieke 
Hebreeuws. 

Andries Knevel

kerk en Israël

Werkcommissie van de GKV Ommen-West
www.yachad.nl

Gil’ad Zuckerman bracht beroering door 
te beweren dat het modern Hebreeuws 
beter ‘Israëlisch’ genoemd kan worden, 
omdat het een heel ander karakter heeft 
gekregen. “Het ‘Israëlisch’ is voortgekomen 
uit de kruising tussen meerdere vaders en 
moeders.”
Hij heeft een punt: er is (natuurlijk!) heel 
veel nieuw. En pas op: meer dan je zou 
denken! Daar moet je je wel van bewust 
zijn. Maar dat wist niet uit dat er wel op 
het oude fundament gebouwd is. Ook 
daarvan kun je tal van voorbeelden aanha-
len. Het is echt beide: oud én nieuw! <

In coma
Het Hebreeuws was een ‘dode taal’: niet 

meer spreektaal in dagelijks leven. Al in 

Bijbelse tijden werd Hebreeuws verdron-

gen door Aramees. Maar het bleef wel in 

gebruik in de synagoge en het leerhuis. 

Gebed en Tora-studie waren meest 

Hebreeuws. Ook de ‘gewone man’ deed 

daarin mee. Joden spraken de taal van 

de landen waar ze woonden, maar intern 

gebruikten ze vaak Hebreeuwse letters en 

veel Hebreeuwse leenwoorden. Zo ont-

stonden Jiddisch en Ladino. Zo zijn er ook 

nog veel Hebreeuwse woorden via Joodse 

burgers in andere talen terecht gekomen.

Er werd bij tijden nog wel literatuur in het 

Hebreeuws geschreven. En het bleef ook 

in gebruik in internationaal contact tussen 

Joden onderling. Iemand zei daarom: ‘Vóór 

Ben Yehuda konden Joden Hebreeuws 

spreken, maar ná hem deden ze dat.’

Nieuw Hebreeuws

>>vervolg van pag. 3

Yachad is Hebreeuws voor samen (Psalm 133 – hoe goed is het, hoe 

heerlijk als broeders bijeen (samen) te zijn). Met deze naam wordt de 

verbondenheid aan het Joodse volk tot uitdrukking gebracht, en 

het verlangen het geloof in Messias Jezus met elkaar te delen.

Yachad heeft twee hoofddoelen: het concreet ondersteunen van 

evangelieverkondiging onder het Joodse volk, en in de achterban 

van de GKV de liefde voor het Joodse volk aanwakkeren en levend 

houden.

Om de evangelieverkondiging te ondersteunen wordt contact 

onderhouden met Messiasbelijdende Joden en gemeentes in Israël, 

en worden, met steun van de kerken uit de classis Ommen, enkele 

concrete projecten van de Kolba’Midbargemeente te Jeruzalem 

gesponsord.

Om de liefde in de achterban van onze kerken te bevorderen wordt 

op allerlei manieren voorlichting gegeven: gemeenteavonden,  

Sedermaaltijden, website, nieuwsbrieven (voor meer informatie: 

www.yachad.nl), en is er o.a. een catechisatieboekje uitgegeven. 

De laatste jaren zoeken we zowel in Israël als in Nederland nadruk-

kelijk naar verbreding van contacten.

Dat is een van de redenen waarom aan de Synode gevraagd is een 

Deputaatschap Kerk en Israël in het leven te roepen, om op die 

manier meer body te hebben, meer vergelijkbaar met gesprekspart-

ners, en zo makkelijker te kunnen samenwerken. Ook principieel 

vonden we het waardevol om de GKV te laten uitspreken dat er een 

speciale verbondenheid is met het Joodse 

volk, die het werk onder hen anders maakt 

dan onder andere volken. Helaas is dat dus 

niet gebeurd. Op dit moment zijn we ons 

daarom als bestuur aan het bezinnen over ‘hoe 

nu verder’. <

Oprecht verbonden,

Jan Haveman, voorzitter Yachad

Degene die onze taal deed herleven
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samen luisteren

Het verbond met het volk Israël
In Exodus 19 wordt in het adembenemend 
mooie beeld van een arend geschilderd 
hoe ‘het huis van Jakob’, de ‘Israëlieten’ 
(vs. 3), het eigen volk van God wordt. 
De Eeuwige noemt het volk Israël: ‘Mijn 
persoonlijk eigendom’ (vs. 5). Als het volk 
Israël uit Egypte wordt bevrijd brengt Hij 
het, zoals een arend een jong dat nog niet 
op eigen vleugels kan vliegen, bij de Berg 
Sinaï tot Zich.  
Daar sluit de Eeuwige (JHWH) met het 
volk Israël een verbond (Ex. 19/20 en 24). 

Hij geeft het de Tora, de weg die het mag 
bewandelen. Israël mag nu de eigen vleu-
gels uitslaan en de Eeuwige in liefdevolle 
gehoorzaamheid volgen, bij zijn Bevrijder 
blijven (vs. 5). In het beeld van de arend, 
zo zegt Martin Buber in zijn boek ‘Mo-
zes’ treffend, ‘is uitverkiezing, redding en 
opvoeding in één’.

De speciale plaats die Israël als volk van 
God gaat innemen en die tegelijk de 
roeping of taak van Israël aangeeft, wordt 
in het boek Deuteronomium nog eens op 

een toegespitste manier onder woorden 
gebracht. Ook het beeld van de adelaar 
keert daar terug (Deut. 32:11).
Israël is, zo lezen we: 
  •  Am qadosj, een heilig volk; een uit de 

volkeren afgezonderd volk dat God 
toegewijd mag leven (Deut. 7:6; 14:2; 
26:19; 28:9; vgl. Ex. 19:6; Lev. 19). 

  •  Am Bachar, Een uitverkoren volk; uit-
gekozen uit alle andere volken. (Deut. 
7:6; 10:14,15; 14:2; vgl. Ps. 105:6; Jes. 
41:9; 43:10) 

  •  Een Am segoelah, een volk dat het per-
soonlijk eigendom van God is (Deut. 
7:6: 14:2; 26:18). 

Het is een bevestiging van de aanduiding 
in Exodus 19:5. In Psalm 135:4 wordt het 
met ‘kostbaar bezit’ weergegeven. Bij de 
profeet Maleachi wordt deze benaming 
zelfs in verband gebracht met de oordeels-
dag: ‘En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE 
van de legermachten, op de dag die Ik 
maken zal, een persoonlijk eigendom zijn.’ 
(Mal. 3:17). 
  •  Een Am nachala, een erfdeel van de 

Eeuwige (Deut. 4:20; 9:26,29; vgl. Mi-
cha 7:14). 

  •  Gods oogappel; een heel kostbaar bezit 
(Deut. 32:10; vgl. Zach. 2:8,9),

De Eeuwige heeft zijn hart verpand aan 

Israël. Dat roept de vraag op, waaraan het 
dit te danken heeft.

Uit liefde en trouw
In de Tora worden twee motieven ge-
noemd: liefde en trouw. Beide komen voor 
in Deuteronomium 7 met een verwijzing 
naar Exodus 19. Mozes zegt in vers 8 dat 
de HEERE zich aan Israël heeft verbonden 
en het heeft ‘uitverkoren’: 
  •   ‘vanwege de liefde van de HEERE  

voor u’. 
Deze daad van liefde heeft Israël met 
eigen ogen mogen ‘zien’ (Ex. 19:4) bij de 
Uittocht.
Tegelijk wordt aan de verkiezing uit liefde 
ook Gods trouw verbonden:
  •   ‘en om de eed die Hij uw vaderen gezwo-

ren had’.
Met de vaderen worden Abraham, Izaäk 
en Jakob bedoeld. Zij duiken direct op als 
in Exodus de HEERE zich aan Israël gaat 
verbinden. In Exodus 3, waar Mozes bij de 
brandende braamstruik, de opdracht krijgt 
Israël uit de leiden, maakt God zich bekend.
Hij zegt: ‘Ik ben de God van uw vader, de 
God van Abraham, van Izak en de God van 
Jakob’ (vs. 6). Tegelijk noemt Hij daar de 
Israëlieten al liefdevol ‘Ammi, Mijn volk’ 
(vs. 7, 10). Het is belangrijk te benadruk-
ken dat de grond voor de uitverkiezing 
gelegen is in God Zelf, niet in een eigen-
schap of deugd van Israël als volk (Deut. 
7:7). Het ‘volk’ zijn van Israël is dus niet 
biologisch bepaald, maar theologisch. Het 
is een liefdesverklaring vanuit het hart van 

God Zelf. Dat roept de vraag op met welk 
doel Israël uitverkoren is.

Een koninkrijk van priesters
Op de vraag waartoe Israël uitverkoren is, 
moet een tweevoudig antwoord gegeven 
worden. 
In de eerste plaats tot heil van Israël zelf. 
Het wordt bevrijd, uitgeleid uit Egypte, en 
gebracht naar de berg tot God. Israël wordt 
daar onder de koningsheerschappij van 
de Eeuwige geplaatst. Het mag een ‘heilig’, 
aan God toegewijd volk, zijn. We lezen 
dat in Exodus 19:6. Het is goed er op te 
letten dat God Israël onvoorwaardelijk als 
eigen volk aangenomen heeft. Als we vers 
5 lezen zouden we een verkeerde conclu-
sie kunnen trekken. Het ‘Nu dan, als u 
nauwgezet....dan zult u uit alle volken mijn 
persoonlijk eigendom zijn’ lijkt te zeggen 
dat Israël pas Gods volk zal zijn als het 
bewezen heeft volmaakt naar de verbonds-
regels te hebben geleefd. Integendeel, het 
heeft de priesterfunctie ontvangen om als 
‘zoon van God’ in liefde tot Hem te leven. 
Het ís heilig om heilig te zijn (vgl. Lev. 
19:2).
Dat is het tweede waartoe Israël uitverko-
ren is. De priester is ‘de eerste dienaar van 
de koning’. Israël is door God als zijn eigen 
volk uitgekozen om zijn meest persoonlijk 
dienaar te zijn. Deze persoonlijke dienaar 
heeft de roeping om aan ‘de gehele aarde 
die Gods eigendom is’ (vers 5) Gods wil 
over te brengen. Israël is heilig om de vol-
ken tot jaloersheid en tot dienst aan Hem 
te brengen.

Erkenning en gehoorzaamheid
Mozes brengt de boodschap van de Eeu-
wige aan Israël over: Ik ben jullie koning 
(Vs. 6b).
Aan Israël wordt nu de vraag gesteld, na 
alles wat het gezien heeft (vs. 4), of het 
de Eeuwige als koning wil erkennen en 
dienen. Het antwoord is overtuigend: 

Israël, het persoonlijk eigendom van God

3 Toen klom Mozes omhoog, naar God.

De HEERE riep tot hem vanaf de berg:

Zo moet u tegen het huis van Jakob zeg-

gen en de Israëlieten verkondigen: 

4 U hebt zelf gezien wat Ik met de 

Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u

op arendsvleugels gedragen en u bij Mij

gebracht heb.

5 Nu dan, als u nauwgezet mijn stem

gehoorzaamt en Mijn verbond in acht

neemt, dan zult u uit alle volken Mijn

persoonlijk eigendom zijn, want

heel de aarde is van Mij.

6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk

van priesters en een heilig volk zijn.

Dit zijn de woorden die u tot de Israëlie-

ten moet spreken.

8 Toen antwoordde heel het volk

gezamenlijk en zei: Alles wat de HEERE 

gesproken heeft, zullen wij doen!

Kees van den Boogert

Het Catharinaklooser bij de Sinaï

Exodus 19 : 3-6 en 8

‘Toen antwoordde heel het volk gezamen-
lijk en zei: Alles wat de HEERE gesproken 
heeft, zullen wij doen!’ (vs. 8; vgl 24:7). In 
dit antwoord klinkt niets hoogmoedigs. 
Het is een antwoord waarin de HEERE als 
koning erkend wordt. Een twijfelend ant-
woord zou afwijzing van God als koning 
betekend hebben. Tegelijk heeft Israël ook 
altijd beseft dat volk van God zijn een roe-
ping is: Het moet steeds weer worden wat 
het is. Rabbi Tarfon zegt het in de Spreu-
ken van de vaderen als volgt: ‘Het is u niet 
gegeven het werk te voltooien, maar u kunt 
er zich niet aan onttrekken er een begin 
mee te maken’. De voltooiing is aan God. <

De verbonden van het Oude Testament
Bij de berg Sinaï sluit de Eeuwige zijn verbond met Israël als volk. Dáár wordt het tot 

volk van de Eeuwige (JHWH) uitverkoren (Exodus 19, 20 en 24). Aan dit verbond gaat 

een tweetal verbonden vooraf, het verbond met Noach (Gen. 9), dat de hele schepping 

omvat, en het verbond met Abraham (Gen. 12, 17)dat ook, hoewel er een versmalling 

optreedt, weer een universele strekking heeft. Israël mag er zijn tot heil van de volkeren. 

Bij de vernieuwing van het verbond met Israël, waarvan de profeet 

Jeremia spreekt (Jer. 31:31), treedt het universele aspect weer op 

de voorgrond. Het is een verbond met de hele mensheid. Zoals 

geschreven staat: ‘Jubelt, gij natiën, met zijn volk’ (Deut. 32:34;  

Rom. 15:10).

De joodse schrijver Schalom Ben-Chorin geeft dit weer in een 

dubbel trapezium.

| 8 



kijk op Israël
Michael Elias

In een recent verschenen boek van de 
studieleider in Nes Ammim, de gepensi-
oneerde Duitse pastor Rainer Stuhlmann, 
vermeldt deze een gesprek met een groep 
religieuze Joden over de brugfunctie die 
het dorp vervult. Aan het eind van zijn 
uitleg daarover sprak een oudere Joodse 
man met tranen in zijn ogen: ‘U verricht 
hier heilig werk.’ Zo is het niet altijd ge-
weest: in de begintijd organiseerde rabbijn 
Keller uit het naburige Naharyia een de-
monstratie tegen het dorp, dat hij als een 
verkapte zendingspost beschouwde. Later 
draaide hij overigens om en werd hij een 
goede vriend. Zijn dochter leidt al vijftien 
jaar gespreksgroepen in Nes Ammim. 

Het is meer dan vijftig jaar geleden dat de 
toenmalige Israëlische minister van finan-
ciën Levi Eshkol het groene licht gaf voor 
de opbouw van deze christelijke nederzet-
ting in Galilea. De eerste Europese bewo-
ners arriveerden in 1963. Als steunproject 
voor de jonge staat Israël is Nes Ammim 
opgericht om het land na de moord op zes 
miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog 
een ander gezicht van het christendom te 
laten zien, de jodenzending voorbij. Het 
betrof een particulier initiatief om naar 

wegen te zoeken die de relatie tussen jo-
den en christenen zouden kunnen verbe-
teren. Geen kerkelijk project, al zijn zowel 
in Nederland als Duitsland protestantse 
kerken nauw bij het dorp betrokken. De 
vrijwilligers die vanuit uiteenlopende 
christelijke achtergrond naar Nes Ammim 
trekken, willen de uitdagingen in het land 
aangaan door er te werken en te leren, in 
solidariteit met de bewoners. De dagelijk-
se realiteit ervaren. Jarenlang stond het 
dorp bekend om de rozenteelt, maar daar 
kwam rond de eeuwwisseling een einde 
aan. Hoe staat het er nu voor? 

De oorspronkelijke idee heeft in de voort-
durend veranderende context van Israël 
een nieuwe dimensie gekregen. In overleg 
met de vele vrienden en relaties die wij 
in de loop der jaren in Galilea hebben 
gekregen, is dialoog naast ‘leren van de 
joodse traditie’ nu een pijler geworden van 
dit oecumenische dorp. Dialoog tussen 
joden en christenen in de eerste plaats, 
maar niet op Europese leest geschoeid. 
Congressen, werkdagen, kinderkampen 
en debatten worden locaal ingevuld. Ook 
moslims nemen geregeld deel. Voor Jood-
se en Palestijnse inwoners van het Heilige 
Land wil Nes Ammim een wijkplaats zijn, 
een omgeving waar ze elkaar face to face 
kunnen ontmoeten, kunnen luisteren naar 
elkaars verhalen en gezamenlijk activi-
teiten ontplooien, in wederzijds respect. 
Nes Ammim zelf is ‘strategisch’ gelegen 
tussen twee dorpen: het Joodse Regba 
en het Arabische Mazra. De vrijwilligers 
faciliteren die dialoog en volgen verder 
lezingen, nemen deel aan studiedagen en 
reizen door het land tijdens meerdaagse 
seminars. In de omgang met bewoners 
geven ze vorm aan hun verbondenheid 
met Israël. Verder vormt gastvrijheid een 

Nes Ammim:  
van rozenkassen 
naar dialoog

Michael Muldersamen werken

Nieuwe publicatie
Het Centrum voor Israëlstudies geeft 
deze maand een boek uit om een inkijk te 
geven in deze unieke gesprekken. Uniek, 
omdat het niet vaak voorkomt dat Joden 
en christenen zo open met elkaar kunnen 
spreken. Daar is vertrouwen voor nodig 
en dat groeit langzaam. Je moet jezelf 
kwetsbaar willen opstellen, om zo over je 
eigen omgang met God te spreken. Als je 
luistert naar de manier waarop de ander 
de teksten leest, sta je niet meer vrijblij-
vend tegenover elkaar, dan groeit er een 
verbondenheid. Tegelijk ga je de verschil-
len steeds scherper zien tussen elkaars 
geloofsbeleving. Dat is dus niet eenvoudig. 
Toch is het tijdens verschillende studierei-
zen gebeurd, dat er werkelijke ontmoetin-
gen tot stand kwamen over deze wezenlij-
ke vraag: hoe zullen we Hem ontmoeten? 

Als christenen hebben we geleerd van 
de manier waarop Joden hier vorm aan 
geven. In het boek zijn bijvoorbeeld prak-
tische lessen te vinden voor de vormge-
ving van de christelijke huisgodsdienst. 
Andersom werd er tijdens de gesprekken 
door Joodse studenten doorgevraagd wie 
Jezus als de Messias voor ons is. Het ging 
over zijn offerdienst, die de tempel niet 
overbodig maakte voor de discipelen, 
maar wel in een ander licht heeft gezet. We 
konden er van hart tot hart over spreken. 

In de bundel zijn verschillende lezingen 
over de betekenis van de tempel in Joden-
dom en christendom te vinden, belicht 
door rabbijnen en predikanten, met onder 
andere bijdragen van prof. dr. G.C. den 
Hertog en prof. dr. H.G.L. Peels. Naast 
deze lezingen zijn er artikelen die de be-
tekenis van deze ontmoetingen belichten: 
wat was er nodig om tot deze uitwisseling 

te komen? En wat hebben deze ontmoe-
tingen met mij gedaan? Dit levert een 
palet op aan heel persoonlijk gekleurde 
bijdragen. 

Uitnodiging voor symposium  
op 15 juni
Wilt u zelf zo’n ontmoeting meemaken, 
samen met een rabbijn de Bijbel lezen en 
daarover in gesprek zijn? Ter gelegenheid 
van het verschijnen van deze bundel komt 
de rector van de rabbijnenopleiding van 
het Schechterinstituut in Jeruzalem naar 
Nederland. Hij zal een bijdrage leveren 
aan een symposium dat op maandag 15 
juni in de Theologische Universiteit te 
Apeldoorn wordt gehouden (van 10.00 tot 
15.30 uur). Graag biedt het CIS u gele-
genheid om deel te nemen aan een van de 
workshops waarin we u deelgenoot willen 
maken van zo’n unieke ontmoeting tussen 
Joden en christenen rondom een geopen-
de Bijbel. 

Meer info bij het CIS, www.centrumvoor-
israelstudies.nl. U kunt zich voor het sym-
posium opgeven via CIS@che.nl. Kosten 
E 15,- inclusief lunch. <

‘Hebben jullie een speciale plek waar 
je God kan ontmoeten?’ ‘Hoe bidden 
jullie tot God, nu de tempel er niet 
meer is?’ ‘Wat merk je van zijn aan-
wezigheid?’ 
Over deze vragen spraken studenten 
en predikanten met Joodse studenten 
en rabbijnen in Jeruzalem. Ze deden 
samen de Bijbel open. Ze vroegen 
eerlijk door: hoe lezen jullie deze 
teksten over de tempel, terwijl die er 
in werkelijkheid niet meer is? Dat 
beperkte zich niet tot een intellectue-
le uitwisseling. Nadrukkelijk vroegen 
zij ook naar elkaars hart: hoe beleven 
jullie wat je leest over de ontmoeting 
met God in de tempel? 

pijler van de Nes Ammim gemeenschap: 
veel vrijwilligers werken in het hotel. 

Momenteel verrijzen in Nes Ammim 
nieuwe huizen, die binnen afzienbare 
tijd qua aantal groter zullen zijn dan de 
woningen van het oude dorp. Na jaren 
onderhandelen werden de bouwplannen 
goedgekeurd. De inzet is een ‘gemengd’ 
woonoord te realiseren, waarin Joodse en 
Arabische Israëli’s als buren in vrede met 
elkaar leven. <

Dr. M.J.C. Elias is taalkundige en schrijver. 
Hij was van 2009-2014 bestuurslid van de 
Stichting Nes Ammim Nederland en maakt 
nu deel uit van een internationaal adviesor-
gaan van het dorp.
Meer informatie: Michael Elias en Simon 
Schoon (red.) Van rozenkassen tot dialoog 
(Gorinchem: 2013).

Hoe  zullen we Hem ontmoeten?  
Joden en christenen in gesprek

In gesprek

Samen studeren

De kapel in Nes Ammim
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gelezen

Vertrouwen en verbondenheid
 

Nadat eerder dr. Erik de Boer in ‘Onderweg’ het besluit van de Generale Synode GKV om geen Deputaatschap Kerk 
en Israël in te stellen “verbijsterend” noemde, is even onbegrijpelijk de verdediging van dit besluit door de voorzit-
ter van die synode, dr. Paul Voorberg, in reactie op een kritische bespreking van ds. Jan Groenleer van het Depu-
taatschap van de CGK.

Wij begrijpen dat Voorberg een nieuwe manier heeft bedacht om het aantal deputaatschappen in de GKV te 
verminderen: overal waar de CGK al deputaten voor hebben, hoeft de GKV dat niet – kan de GKV mooi andere 
prioriteiten stellen. En dat is dan vooral ook te beschouwen als een blijk van vertrouwen in elkaar.

Als Yachad, de organisatie die namens de kerk van Ommen-West de liefde en belangstelling in de GKV voor de 
evangelieverkondiging onder het joodse volk probeert te bevorderen, hadden we graag wat meer vertrouwen gekre-
gen van de Generale Synode voor ons met redenen omkleedde voorstel om wel een Deputaatschap Kerk en Israël in 
het leven te roepen. Juist om dat te bereiken wat ds. Voorberg (blijkbaar nu) wil: samenwerken.
Iedereen die geen vreemdeling in Jeruzalem is, begrijpt dat de voorzitter hier een drogreden gebruikt, om gewoon 
een slecht onderbouwd besluit van zijn synode nog iets te rechtvaardigen. Want als de CGK al een deputaatschap 
kerkelijke eenheid heeft, moet daarom de GKV er maar niet meer een benoemen? Serieus gesprek gericht op moge-
lijke samenwerking vraagt juist dat je op gelijkwaardig niveau met elkaar kunt spreken.

Momenteel zijn we met een afvaardiging van Yachad in Israël, en hebben o.a. gesproken met ds. Aart Brons, die 
namens het Centrum voor Israëlstudies (CIS) ‘consulent’, aanspreekpunt van een aantal kerken uit Nederland, in Is-
raël/voor de Joden is. Wat zou het mooi en waardevol zijn, als hij dat ook voor de GKV zou zijn! Mede met het oog 
daarop hadden we graag een Deputaatschap Kerk en Israël gehad, een gremium dat namens het kerkverband kan 
participeren in (bijvoorbeeld) het CIS. Voorlopig lijkt die weg nu, helaas, afgesloten, al willen we als Yachad, samen 
met de kerk van Ommen-West nagaan, of er misschien een samenwerkingsverband van ‘losse’ kerken mogelijk is 
die dit werk gaat oppakken.
Het gesprek met ds. Brons heeft ons nogmaals duidelijk gemaakt hoeveel kansen hier liggen, maar ook hoe gevoelig 
de omgang met Joden ligt, hoeveel wijsheid en invoelingsvermogen nodig is om weer iets van vertrouwen te win-
nen. En het is prachtig om te zien hoe ds. Brons met zijn manier van werken (luisteren, dienen, getuigen) daar in 
slaagt. Maar hij, en wij met hem, zijn zeer bevreesd voor mensen als Voorberg, die weliswaar met de mond belijden 
dat onder de paraplu van ‘Mission’ uiteraard recht gedaan moet worden aan de eigen kenmerken van het volk waar-
onder gewerkt wordt, maar vervolgens als een olifant door de porseleinkast dendert met zijn opmerkingen over 
‘zending’ en ‘Holocaust’. Wat in jaren met liefde en toewijding is opgebouwd, is dan in een klap weer afgebroken. 
Dr. Voorberg is het levende bewijs hoe noodzakelijk een Deputaatschap Kerk en Israël in de GKV is.

Heel goed en terecht voelt ds. Groenleer aan, dat er echt een andere visie op het oude verbondsvolk achter dit 
besluit van de GKV-synode zit. Uiteraard telt uiteindelijk alleen het besluit dat de synode nam. Maar als er een ste-
nografisch verslag of een geluidsopname zou zijn van de beide keren dat de synode over dit voorstel sprak, dan zou 
daaruit moeiteloos te bewijzen zijn, dat wel degelijk de vervangingsleer een rol speelt. Het joodse volk heeft geen 
bijzondere plaats meer – hoe je het ook wendt of keert, dat signaal heeft de Generale Synode van de GKV duidelijk 
afgegeven. En het is terecht dat de CGK daar zo hun vragen bij hebben. En met het antwoord dat dr. Voorberg heeft 
gegeven komt hij ook wat ons betreft niet weg. <

Jeruzalem, 28 februari 2015, ds. Jan Haveman, voorzitter Yachad
mede namens ds. Joop Krijtenburg en Inge Rozema


