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

Bij de foto op de voorpagina:
Wie vanuit Berseba door de Negev -woestijn naar
Eilat rijdt, komt door de grootste erosiekrater
ter wereld, de Machtesh Ramon. De krater is 37
kilometer lang en heeft wanden die 200 tot 300
meter hoog zijn. Bij het stadje Mizpe Ramon heeft
men een indrukwekkend overzicht over de krater.
Daar heeft Aart Brons de foto van de zonsopgang
ook genomen. De vele kleurschakeringen in de
krater wijzen op de verschillende ertshoudende
steensoorten. In de Negev treft men nog twee kraters
aan, de Machtesh Gadol en de Machtesh Katan.

Als een mens kwaad heeft gezien, laat hij
daar dan niet moeilijk over doen, zodat hij zich
bewust kan worden van zijn eigen kwaad en
daar dan aan kan gaan werken. Want wat hij
gezien heeft, is ook binnenin hem.
(Baäl Sjem Tov, de stichter van de chassidische beweging.)

Het is stil in de doorgaans drukke
Jaffastraat in Jeruzalem. Door terreuraanslagen van Palestijnse jongeren op
Joodse burgers is het straatleven stilgevallen. Een golf van steekpartijen, aanrijdingen en schietincidenten overspoelt de
heilige stad. Daarom wagen de mensen
zich minder buiten.
Als je niet veilig bent in je eigen stad kan
je eigen huis een gevangenis worden.
De dreiging in Jeruzalem ontneemt haar
burgers hun levensvrijheid. Ook in andere
steden en dorpen zijn de mensen op hun
hoede. Het is waar: Joden zijn minder veilig dan niet-Joden. Altijd is er haat tegen
het volk van God. Overal hebben Joden
aanslagen te vrezen. Daarom is het devies
vaak: veiligheid voor alles!

Dreiging in Amstelveen?
In Amstelveen leeft een grote Joodse gemeenschap. De komst van vele vluchtelingen uit het Midden-Oosten naar die stad

houdt de gemoederen bezig. Het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt
namelijk met gemeente Amstelveen naar
mogelijkheden om een noodopvanglocatie voor vluchtelingen te realiseren. Is de
opvang van honderden vluchtelingen uit
het Midden-Oosten dichtbij de Joodse
leefgemeenschap wel verstandig?
Een Amstelveense lezeres van het Nieuw
Israëlietisch Weekblad uitte haar bezorgdheid als volgt: ‘Natuurlijk worden we
gesust met beweringen als: “De vluchtelingen zijn vooral van christelijke afkomst,
het zijn vooral gezinnen en geen mannen
alleen, er is adequate beveiliging en bewaking, meisjes en jongens die er langsfietsen
naar school worden beschermd, en veiligheid van alle Joodse bewoners in de regio
wordt gegarandeerd.” Natuurlijk... Hoe
naïef kunt u zijn.’ Tja, waar doen het COA
en de gemeente Amstelveen goed aan?

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.

Lieuwejan van Dalen

In de Thora lezen we het gebod om
vreemdelingen lief te hebben: ‘De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u
zijn als een ingezetene onder u. U moet
hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf
vreemdelingen geweest in het land Egypte.
Ik ben de HEERE, uw God’ (Lev.19:34).
En: ‘Daarom moet u de vreemdeling liefhebben, want u bent zelf vreemdelingen
geweest in het land Egypte’ (Deut.10:19).
Deze woorden van Israëls God zijn een
zegen voor alle inwoners van ons land.
Waarom? Omdat alleen liefde haat kan
overwinnen! <

God van vreemdelingen
In de Tenach ontmoeten Joden en christenen een God die liefdevol omgaat met
Israël en de volken. Zorgen voor vluchtelingen en gastvrijheid tonen aan vreemdelingen zijn geboden van Abrahams God.
Over Abraham zeggen de Joden: ‘Mijn
vader was een verloren Syriër. Hij trok
naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling met weinig mensen, maar hij werd
daar tot een groot, machtig en talrijk volk’
(Deut.26:5). Het volk Israël begon ooit
met Gods liefde voor een vreemdeling!

Kipa (keppel)

colofon
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Boogert, drs. L. van Dalen, drs. R. Jansen,
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Het lijkt alsof de wereld in brand staat.
Terreur van Islamitische Staat in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Onderhand
weten we genoeg over de martelingen en
bloedbaden die IS-strijders aanrichten.
Daarbij de onrust in Israël door demonstraties en aanslagen. Komt er opnieuw
een Intifada? En dan is er ook nog een
vluchtelingencrisis in Europa. Waar gaat
het allemaal naartoe?

Dreiging in Jeruzalem

Eeuwig duurt zijn trouw 
8
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Vreemdelingen liefhebben

Een rustig moment in de Jaffastraat bij
de zonnewijzer

joodse symbolen

Joden dragen vaak een kippa’, een keppeltje. Het is

van nederigheid tegenover God. Nadere uitwerkin-

in de Bijbel niet uitdrukkelijk geboden om het hoofd

gen van deze gedachte:

te bedekken. In het Jodendom was het aanvankelijk

• ‘Het keppeltje herinnert de mens eraan dat er iets

wel gewoonte, maar geen gebod. Naderhand werd
het steeds meer een verplichting, vooral voor de
voorzanger, voor degene die de Schriftlezing deed

hoger staat dan zijn eigen hersenen, zijn grote
kennis en vindingrijkheid.’
• ‘Het keppeltje is als een koepel, die het aardse

en voor de ’cohen’(priester) die de zegen uitsprak.

van het hemelse scheidt. De aarde is aan de mens

Het bedekken van het hoofd wordt gezien als een

gegeven; hij mag/moet onder de koepel van de

uitdrukking van de ‘vreze des hemels’, als een teken

hemel leven.’
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Arthur Alderliesten

Dietrich Bonhoeffer en de Jodenvervolging
Nu het in 2015 zeventig jaar geleden is
dat Dietrich Bonhoeffer op bevel van
Hitler werd gedood, is er veel aandacht
voor hem. Zijn naam is onlosmakelijk
verbonden aan zijn opkomen voor de
Joden. Wat heeft hij gesproken en gedaan in een uitgesproken antisemitisch
klimaat waarin het overgrote deel van de
kerk precies de andere kant opkeek dan
die van de Jodenvervolging...?

Deze drie mogelijkheden, en in deze volgorde, zijn ook relevant voor de kerk in de
21e eeuw die enerzijds te maken heeft met
een seculiere overheid, en anderzijds met
hernieuwd antisemitisme.

Klimaat
Kort nadat Hitler in 1933 rijkskanselier was
geworden, werd al duidelijk dat Jodenvervolging als ‘culturele code’ gold van het
nationaal-socialisme. Het begon subtiel met
uitsluiting, discriminatie en marginalisering. Maar daarop volgden beroving, segregatie en deportatie, uitlopend op de Shoa.
Antisemitisme tierde voor ‘33 al welig
in Duitsland. Zo werden de Joden maatschappelijk breed schuldig geacht aan de
beurskrach van 1873 en de daaropvolgende
economische malaise. Na de Eerste Wereldoorlog kregen de Joden ook nog de schuld
van het politieke en militaire falen van
Duitsland. Wilde Duitsland weer succesvol
worden, dan kon dat alleen met een Jodenvrije samenleving...
Dat was het algemene beeld van de Joden
in de wereld waarin Bonhoeffer groot werd.

Hoofd
Op 7 april 1933 werd in de Rijksdag de
Wet tot reorganisatie van het ambtenarenapparaat aangenomen. Deze beruchte
‘Ariërparagraaf ’ bood de wettelijke ruimte
om ambtenaren vanwege hun Jood-zijn
uit hun functie te zetten. Vanuit zowel het
land als de kerk klonk weinig protest. Op
15 april had Bonhoeffer een essay klaar: De
kerk voor het Jodenvraagstuk. Ook hij was
daarin niet helemaal vrij van anti-Joodse
tendensen. Zo schreef hij: ‘Ongetwijfeld is
één van de historische problemen die onze
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staat moet oplossen het Jodenvraagstuk,
en zonder twijfel is de staat bevoegd hier
nieuwe wegen in te slaan.’
Toch stond de nazi-ideologie nadrukkelijk
onder zijn kritiek. Het is daarom opmerkelijk dat het stuk ondanks de censuur van de
nazi’s gepubliceerd werd.
Het eigene aan Bonhoeffers visie was dat
hij het mogelijk achtte dat de kerk een
kritische houding zou hebben ten opzichte
van het handelen van de staat. In kerkelijk
Duitsland was die gedachte nieuw. Daar
leefde men namelijk in lijn met Luthers
tweerijkenleer; men was gewend de overheid vrijwel kritiekloos te gehoorzamen.
Bonhoeffer bood daarentegen drie mogelijke manieren waarop de kerk zich tegenover
de staat kon gedragen:

1. ‘Ten eerste (...) de aan de staat gerichte
vraag naar het legitiem staatsrechtelijk
karakter van zijn handelen, dat wil
zeggen, het verantwoordelijk houden
van de staat.
2. Ten tweede de bijstand aan de slachtoffers van het handelen van de staat.
De kerk heeft de onvoorwaardelijke
verplichting op te komen voor de
slachtoffers van iedere maatschappelijke
ordening, ook als zij niet behoren tot de
christelijke gemeente (...).
3. De derde mogelijkheid bestaat hierin
niet alleen de slachtoffers onder het wiel
te verbinden, maar een spaak in het wiel
zelf te steken. Een dergelijk handelen
zou direct politiek handelen zijn van de
kerk...’

In augustus sprak Bonhoeffer zich nadrukkelijker uit tegen het boycotten van de
Joden toen het antisemitisme ook de kerk
binnendrong. Hij probeerde de invoering
van de Ariërparagraaf binnen de kerk
tegen te houden. ‘De kerk is de gemeente
van geroepenen waar het Evangelie juist
gepredikt wordt en de sacramenten juist
worden bediend en die geen wet voor het
lidmaatschap voor haar opstelt. Daarom
is deze Ariërparagraaf een dwaalleer van
de kerk en vernietigt deze haar wezen.
Daarom staat er tegenover een kerk, die
de Ariërparagraaf in deze radicale vorm
doorvoert, alleen nog een bediening van
de waarheid, namelijk de uittreding. Dat
is de laatste daad van solidariteit met mijn
kerk die ik alleen kan dienen met de volle
waarheid en alle gevolgen van dien.’
Zijn kerk, de kerk van de Oud-Pruisische
Unie, ging echter over tot invoering van de
Ariërparagraaf. En dat vrijwillig; de Rijkswet vroeg dit niet van de kerk.

Dietrich Bonhoeffer

Hart
De Kristallnacht van 9 op 10 november
1938 maakte diepe indruk op Bonhoeffer.
In deze nacht werden in heel Duitsland
Joden aangevallen, duizend tot tweeduizend synagogen in brand gestoken en zo’n
vijfenzeventighonderd Joodse ondernemingen vernield. In zijn Bijbel, de oude
Lutherse Bijbel van zijn overleden broer
Walther, schreef hij in de kantlijn bij Psalm
74:8: ‘9.11.1938’. Psalm 74:7, 8 en 10 luiden:
‘Zij staken Uw heiligdom in brand; tot de
grond toe ontheiligden zij de woning van
Uw naam. Zij zeiden in hun hart: laten wij
die gezamenlijk plunderen! Zij verbrandden
al Gods ontmoetingsplaatsen in het land.
(...) Hoe lang, o God, zal de tegenstander U
smaden? Zal de vijand Uw Naam voor altijd
lasteren?’

Gedenkplaat Kristallnacht

Handen
Er moet niet alleen gemediteerd en
gesproken, maar ook gehandeld worden.
Dat is niet alleen een christelijk principe;
het lag ook in de lijn van de Zivilcourage,
burgermoed, die het geslacht Bonhoeffer
rijk was. Zo boycotte de hoogbejaarde oma
van Dietrich Bonhoeffer, Julia Bonhoeffer
(geb. Tafel), de boycotbeweging en bezocht
demonstratief een Joodse winkel.
Inspirerend stelde Bonhoeffer in zijn
kerkvisie dat de kerk pas kerk is als zij er
is voor anderen. We zien hem onder de
dekmantel van zijn oecumenische activiteiten inspannen om een groepje Joden
naar Zwitserland te laten ontsnappen. Het
vormde aanleiding voor de autoriteiten om
hem gevangen te nemen. Wanneer later
zijn betrokkenheid blijkt bij de aanslag op
de Führer op 20 juli 1944, leidt dat uiteindelijk tot de strop...
Opkomen voor het Joodse volk, Gods
oogappel, is mogelijk op verschillende
manieren, zo kunnen we leren van Dietrich
Bonhoeffer. Maar dat is niet vrijblijvend. <

Van de hand van Arthur Alderliesten
verscheen ook de hieronder geplaatste
reisgids. Daarin laat hij stapsgewijs zien
hoe Bonhoeffer zich ontwikkelde in zijn
denken, en welke prijs hij daarvoor moest
betalen.
De gids brengt je op twaalf plaatsen in
Berlijn die belangrijke gebeurtenissen in
Bonhoeffers leven markeren.
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contact met Jeruzalem

Aart Brons

kerk en Israël
Deputaatschap
voor Israël GG

Synagoge met Evangelie

Actief in Israël én daarbuiten

column
De theoloog en schrijver
Andries Knevel is als radio
en televisiepresentator
werkzaam bij de
Evangelische Omroep
Andries Knevel

Het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten
werkt niet alleen in Israël maar ook in Oost-Europese landen Oekraïne

Joden die Jezus als Messias belijden –
ze zijn te vinden in kerken, en ook in
synagogen. Er is ook een grote groep
die samenkomt in eigen Messiaanse
gemeenten – in Israël maar ook over
heel de wereld verspreid. Tussen die
gemeenten zijn er nog weer grote
verschillen. Bij sommige lijken de
diensten (bijna altijd op sjabbat!) op
die in een kerk of een Evangelische
gemeente. Er zijn er ook – niet heel
veel overigens – waar de diensten bijna hetzelfde zijn als in een synagoge.
Net als in de synagoge
In Jeruzalem heb je zo de gemeente Ro’eh
Israel (Mordechai Narkis street 16). De
dienst op sjabbat begint om 10 uur. Maar
al ruime tijd daarvoor stroomt het vol.
Vooral de hoek waar een Engelse vertaling
gegeven gaat worden; er zijn altijd veel
buitenlandse gasten.
De mannen dragen bijna allemaal een
keppel, een aantal ook een gebedskleed.
De dienst gaat volgens de Sidoer, het Jood-

gebeuren. Joodse uitleg wordt erbij betrokken. Maar het gaat ook over Jesjoea.
Nadrukkelijk wil de gemeente Hem als de
Messias belijden en volgen. Na het einde
van de dienst volgens de Sidoer is er nog
een toevoeging: een heel korte Avondmaalsviering.

en Moldavië. In Nederland wordt voorlichting over het werk gegeven.

Werk in Israël
In Israël wordt gewerkt onder het Joodse volk, bijvoorbeeld door
diaconale projecten. Dit vindt plaats in samenwerking met lokale
Messiasbelijdende gemeenten. Een aantal van hen heeft een Reformed Pastors groep gevormd. Hiermee onderhoudt het Deputaatschap hartelijke contacten. Sinds 2004 is een vertegenwoordiger

Joseph Shulam, de voorganger van de gemeente
Ro’eh Israel

se gebedenboek. Elke sjabbat klinken zo
telkens vrijwel dezelfde gebeden. Het gaat
dan om tientallen bladzijden, die door de
voorzanger gezongen worden, en deels
door de gemeente meegezongen – net
zoals dat in de synagoge gebeurt.
Ook de Tora-lezing gaat hetzelfde als in
de synagoge. Een van de rollen wordt,
met alle gebeden en gezangen die daarbij
horen, uit de Arke (kast voor de rollen) gehaald, rondgedragen door de synagoge, en
dan op de bima (tafel tegenover de Arke)
gelegd. Er worden een paar mensen opgeroepen voor de lezing van stukken van
de parasja, het gedeelte dat op die sjabbat
overal gelezen wordt. Ook de profetenlezing is dezelfde als die in de synagoge.

Messiaans én Joods

werkzaam in Israel. Hij leidt een bijbelstudiegroep in Nazareth,

De eerste Joodse volgelingen van Jezus
waren Joods en bleven Joods. Ze bleven
met vreugde en toewijding de Tora onderhouden. Ze bleven integraal deel van
de Joodse gemeenschap. In die lijn wil de
gemeente nu én Messiaans zijn én Joods
zijn. Daar hoort voor hen ook bij dat ze
veel van de Joodse traditie en liturgie
en halacha (leefregels op basis van Tora
en rabbijnse uitwerking) in acht nemen.
Voorzover dat niet in tegenspraak is met
de Bijbel; die heeft wel absoluut het hoogste gezag. Maar binnen dat kader is er
heel veel goeds te zien in wat God in Zijn
voortdurende zorg en trouw nog gegeven
heeft aan Israël. In de samenkomsten op
sjabbat ervaar je enerzijds de verbondenheid met de Messias en zijn volgelingen,
en anderzijds ook met het Joodse volk.
Die twee gaan hier op een bijzondere
manier samen. <

onderhoudt contact met de reformatorische gemeenten in het land
en is betrokken bij diaconale projecten.

Werk in Oekraïne
Sinds 2005 vindt er in Oekraïne vorming en toerusting van voorgangers en ambtsdragers plaats. Vanaf 2011 gebeurt dit door middel
van e-mail. Via e-learningtrajecten verdiepen de deelnemers hun
kennis van de gereformeerde leer. Daarnaast zijn er diaconale
projecten, zoals steun aan de gaarkeukens van de Joods-Christelijke
gemeente Beit Emed in Zhytomir. Dit gebeurt in samenwerking met
het Deputaatschap voor Hulpverlening in Bijzondere Noden.

Lectuurwerk
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De afgelopen 30 jaar ben ik regelmatig naar Israël gereisd.
En ik weet nog dat ik die eerste jaren de euvele moed had
om te denken dat ik een oplossing voor het conflict had. Nu
na al die jaren, al die gesprekken, al die bezoeken aan Israël,
maar ook aan de Westbank en Gaza, weet ik het niet meer.
Ja, er moet een Twee Staten oplossing komen, en, ja misschien waren ze er in Camp David en (vooral) Taba, vlak bij,
maar nu? Met twee staten, worden de spanningen en problemen alleen maar erger, ben ik nu geneigd te denken.
Maar wat voor de politiek geldt, geldt inmiddels ook voor de
theologie.
Op mijn bureau liggen drie recente boeken over Israël en de
Bijbel. Van Bram Maljaars, Heel Israel zal behouden worden,
Van Steven Paas, Israëlvisies in beweging, en, heel recent, van
Edjan Westerman, De Messias leren kennen. Wat ze gemeen
hebben? Ze gaan over Israël en over de Bijbel, maar daar
houdt het dan zo’n beetje wel mee op. En dan te bedenken,
dat ik thuis ook nog een hele plank met boeken over Israël
en de Bijbel heb.

Het vertalen en verspreiden van boeken is een belangrijk onderdeel
van ons werk. In de afgelopen jaren zijn duizenden Bijbels en goede
gereformeerde boeken in de Russische en Hebreeuwse taal onder
Joden verspreid. Er zijn verschillende vertaalprojecten ter hand genomen, zoals de vertaling van Matthew Henry’s commentaar op het
Johannesevangelie. Na verschijnen hiervan in 2012 is begonnen met
de vertaling van het commentaar op de Psalmen. Het eerste deel
hiervan wordt eind 2015 verwacht.

Voorlichting
Het geven van voorlichting om liefde te wekken voor het volk van
Israël en om anti-semitisme te bestrijden is een wezenlijk onderdeel
van het mandaat van het deputaatschap. Er wordt voorlichting in gemeenten en scholen gegeven, cursussen aangeboden en ook reizen,

Het logo van de gemeente.
De naam ‘Ro’eh Israel’ betekent: Herder van Israël

Op hoop van zegen

Net even anders

onder meer naar Auschwitz georganiseerd. Voor gebruik op scholen

Maar dan komt er ook een lezing uit het
Nieuwe Testament. En er wordt ook een
behoorlijk lange preek gehouden. Meestal
door de eigen voorganger, Joseph Shulam.
Tijdens de preek komen er regelmatig opmerkingen uit de zaal; het is een levendig

is een speciale website met veel informatie over Israël beschikbaar. <
www.dep-israel.nl

Ik ben opgegroeid in een gezin met warme liefde voor Israël,
volk, land en staat. Niet zozeer theologisch gefundeerd,
maar vanuit een onberedeneerbare liefde.
Pas veel later heb ik gezocht naar een theologische fundering. Jaren heb ik kunnen leven, met een theologie, het
meest beoefend binnen de Geformeerde Bond en mijn eigen
Christelijke Gereformeerde Kerken, zoals verwoord in de
serie boeken onder de titel Zicht op Israël.
Maar hoe meer er de laatste jaren is gepubliceerd, des te
meer is mijn verwarring toegenomen. Politiek dus, maar
ook theologisch.
En dus?
Dus houd ik het voorlopig maar bij die intense liefde voor
volk, land en staat, vergeet ik de Palestijnse broeders en
zusters niet, en ga ik mij door de stapel nieuwe boeken
worstelen.
Letterlijk: op hoop van zegen. <
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samen luisteren

Jan Groenleer

Jesaja 41 vers 8-10

Israël, mijn knecht.

zegt: het is de HÉRE die Kores verwekt
heeft om de wereldorde te veranderen.

Het woord ’knecht’ heeft hier niet
allereerst het karakter van dienstbaarheid, maar is meer een aanduiding van
de innige relatie die de HERE heeft met
Israël, een soort troetelnaampje. Zoals in
achttiende-eeuwse geboorteboeken een
pasgeboren jongetje ook wel ’knegje’ heette. Israël mag zich als vazal van de HERE
beschermd weten door de HERE. God
zorgt voor zijn knecht. Ook in de psalmen
komen we de knecht tegen die met zijn
klacht tot de HERE komt (zie bijv. Ps.
27:9; 31:17; 69:18; 143:12).
Hier neemt de HERE zelf die terminologie
over: je bent mijn knecht; Ik ben je niet
vergeten.
Verderop in het profetenboek Jesaja
komen we de zogenaamde liederen van de
Knecht van de HERE tegen. Daar wordt
geen naam bij genoemd. Is hij Israël? Of
een profeet? Of de Messias? In het Nieuwe
Testament wordt duidelijk een link gelegd
tussen Jezus en deze Knecht.

“Maar gij...”

Jacob, mijn uitverkorene

De volken sidderen voor die grootmacht.
“Maar gij”, zo klinkt het, “vrees niet, want
Ik ben met u.”
Het adres aan wie deze woorden zijn
gericht, wordt breed uitgewerkt. Er
klinken drie namen die verwijzen naar
de tijd van de aartsvaders. Het volk in
ballingschap wordt niet los gezien van
zijn wortels. Israël was de nieuwe naam
die Jacob ontvangen had bij de Jabbok.
Met die naam mocht hij bestaan voor het
aangezicht van de HERE. Die naam blijkt
nog steeds van kracht te zijn, als een
belofte. Hij wordt hier dan ook als eerste
vermeld. De oorspronkelijke naam Jacob
staat hier in het licht van die geschonken naam. En ’Abraham’ herinnert aan
het oerbegin van het verbond. Elk van
die drie namen krijgt nog een nadere
aanduiding.

Dat moet als muziek in de oren hebben
geklonken. De ballingschap maakte het
volk aan het twijfelen. Zou de HERE,
die ons eerst heeft uitverkoren, ons nu
verstoten hebben? Maar nog steeds klinkt
hier het woord ’uitverkorene’. Het wordt
gedragen door de trouw van de HERE die

Eeuwig duurt zijn trouw
Hoofdstuk 40 en de volgende hoofdstukken van het profetenboek Jesaja brengen
ons in een tijd van crisis voor het volk
Israël. De deportatie naar Babel is al lange
tijd een feit. De vraag dringt zich op of er
ooit nog sprake zal zijn van terugkeer naar
het beloofde land. De gedachte is: Het
wordt nooit meer wat. God is ons vergeten. Maar dan klinkt de profetie: Hoe kom

je erbij? Zou de HERE zijn volk vergeten?
(Slot hoofdstuk 40)
In het begin van hoofdstuk 41 wordt aangekondigd dat er iemand op het wereldtoneel zal verschijnen die alles anders zal
maken. Dat blijkt Kores te zijn, de koning
van Perzië. In hoofdstuk 44 komen we
hem tegen en in hoofdstuk 45 krijgt hij
zelfs de titel Gezalfde, Messias. De profetie

Gespreksvragen:
1. De innige verbondswoorden en verkiezingswoorden uit deze profetie golden voor
Israël toen. Kunnen ze ook worden toegepast op het huidige Israël, in of buiten de
staat Israël?
2. Op welke manier kan dit Schriftgedeelte worden toegepast op de kerk en de gelovige uit de heidenwereld?
3. De profeet ziet God ingrijpen in het wereldgebeuren d.m.v. een heiden als Kores.
Heeft dat ook iets te zeggen voor onze kijk op het wereldgebeuren van vandaag?
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maar niet ophoudt en elke morgen weer
nieuw is.

Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend
Abraham,

Abraham, mijn vriend

9 gij, die Ik gegrepen heb van de einden

Dat klinkt verrassend. Ezechiël wijst Israël
terecht als het meent dat het rechten kan
laten gelden omdat het nakroost van
Abraham is (Ez.33:24,25). Jezus heeft ook
kritiek op hen die zeggen: Wij hebben
Abraham als Vader. Alsof het dan sowieso
wel goed zit (zie o.a. Joh. 8:30-59).
Maar hier neemt de HERE zelf de naam
Abraham in de mond om zijn volk ervan te
verzekeren dat Hij met hen is, zoals Hij ook
met zijn ’vriend’ Abraham was.
Voor ’vriend’ staat er letterlijk: hij die liefheeft. God zou dan het voorwerp van Abrahams liefde zijn. Maar binnen de context
van de uitverkiezing is het net andersom:
Abraham is voorwerp van Gods liefde.

der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zeide: Gij zijt mijn knecht,
Ik heb u verkoren en u niet versmaad –
10 vrees niet, want Ik ben met u; zie niet
angstig rond, want Ik ben uw God. Ik
sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u
met mijn heilrijke rechterhand.

Verkiezing concreet
In vers 9 wordt de verkiezing in vier daden
van de HERE concreet. Hij heeft zijn volk
gegrepen, geroepen, verkoren, niet versmaad. Van de uiteinden der aarde werd en
wordt Abraham geroepen om in het land
Kanaän te gaan wonen. Dat is ten diepste
zijn thuisbasis.
De klacht van Israël was: de HERE heeft
ons verstoten en is ons vergeten. Het
antwoord van de HERE is: Ik heb je niet
verstoten. En dat gebeurt met woorden die
veelbelovend zijn.

“...vrees niet.”

De graftombe van de Perzische koning Kores

8 Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die

God wendt zich naar zijn volk en grijpt in
de volkerenwereld in om zijn volk redding
en heil te brengen.
Ik ben met u; Ik ben uw God. Het ’met’(u)
tekent de innige sfeer van het verbond
met de aartsvaders die als nomaden altijd
onderweg waren. God ging beschermend
met hen mee.
Uit alles spreekt de blijvende trouw van de
HERE aan zijn volk. Hij zet zich voor hen

De profeet Jesaja van Michelangelo in de
Sixtijnse kapel

in ten goede met zijn heilrijke rechterhand.
Gods rechterhand is veelbelovend, scheppend, verlossend. Israël kan ervan meepraten toen het werd bevrijd uit Egypte. En
opnieuw toont God zijn heilrijke rechterhand. Hij verwekt Kores om zijn volk te
bevrijden.
Wat een verschil met de volken die met
angst en beven Kores zien aankomen.
De volken moeten elkaar moed inspreken
(vs6). Israël hoeft zichzelf geen moed in te
spreken. God zelf grijpt heilbrengend in
voor zijn volk. <
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samen werken

kijk op Israël

Michael Mulder

Kees van den Boogert

Een eigen plaats
voor Messiaanse Joden

Verbonden met Israël
door de Psalmen

‘Waarom zouden Messiasbelijdende
Joden zich aan de Thora moeten
houden, als zij Jezus willen volgen?’
Mij trof het antwoord dat een
Messiaanse Jood in Jeruzalem onlangs
gaf op die vraag. ‘Omdat ik hoop dat
er leden zullen zijn van het Joodse
volk, die Jezus verwachten als Hij
terugkomt!’

In ons visiedocument ‘Voorgoed Verbonden’ geven we aan dat we als kerken een
blijvende relatie hebben met het Joodse
volk. Verbonden, omdat we samen met
de synagoge de Here, de God van Israël, groot maken ( Luk. 1:68). Blijvend,
omdat we verbonden met Christus, die
‘een dienaar van besnedenen is geweest’,
geroepen worden om ons met zijn volk
(Israël) te verheugen. We mogen samen de
lofprijzing aanheffen (Rom. 15:8,10,11).
De verbondenheid in de lofprijzing van de
God van Israël wordt sterk beleefd in het
reciteren en zingen van de Psalmen. Daar
stemmen we met Israël in, zoals het eens
begonnen is in:

Blijvend onderscheid?
Historisch is dit te begrijpen. Het is
namelijk altijd zo gegaan, dat als Joden
tot geloof in Jezus komen, zij hun Joodse
identiteit verliezen. Soms werden ze
daartoe gedwongen door de kerk. Maar
ook waar dat niet zo was, zijn er nooit
gemeenten geweest die enkele generaties achtereen bleven bestaan als Joodse
gemeenschap die Jezus als Messias wilde
belijden. Na een generatie was zo’n
gemeente door vermenging opgegaan
in de gemeenschap van de kerk, vooral
omdat men zich niet aan de Joodse wet
bleef houden. ‘De beste manier om ons
als Joden te blijven onderscheiden is dat
we ons blijven houden aan de Thora,
in het bijzonder aan die regels die God
specifiek voor het volk Israël gegeven
heeft,’ zo stelde de jonge voorganger in
Jeruzalem.
Blijft dat onderscheid dan gelden voor
Joden die Jezus volgen als hun Heiland?
Het antwoord op die vraag moet uiteraard uit de Bijbel komen. Geeft Paulus
niet duidelijk aan, dat Jood en Griek één
zijn? Laat Jezus ons niet zien, dat voedsel
je niet onrein kan maken? Dat betekent
toch dat ook Joden zich niet meer aan de
reinheidswetten hoeven te houden als zij
Jezus volgen?
Een groot aantal Messiaanse Joden
kent deze teksten maar benadrukt toch
dat men zich wel moet blijven onderscheiden. Eenvoudig omdat Jezus zelf
aangeeft dat Hij niet gekomen is om de
wet te ontbinden. Jezus bleef zich aan de
Thora houden, net als zijn discipelen. Hij
verzette zich in de genoemde uitspraak
tegen een verkeerde manier om de Thora
te houden. Hij wijst bepaalde Farizee-
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ën terecht, die denken dat je rein zou
kunnen worden door de spijswetten zelf,
of door de sabbat zelf. Jezus wijst op de
kern: het gaat om het hart, waarin je wilt
gehoorzamen. Maar daarmee keurt Hij
de wetten niet af. Om die reden blijft
een heel aantal Messiasbelijdende Joden
het belang van de Thora zien, ook van
die wetten die het onderscheid maken
tussen Joden en niet-Joden.

Mark Kinzer
De Messiaans Joodse theoloog Mark
Kinzer schreef daar onlangs een nieuw
boek over. Hij roept de kerk uit de heidenen op om oog te hebben voor Joden,
die zich graag aan de Thora blijven
houden. Laat daar ruimte voor zijn in
de kerk, vraagt hij. Dat betekent niet dat
Joden en heidenen op verschillende manieren zalig kunnen worden. Het geloof
in Jezus Christus is voor Jood en Griek
de enige weg, onderstreept hij. Maar laten Joden ruimte krijgen binnen de kerk
om Joden te blijven. Nergens vraagt de
Bijbel dat zij hun Jood zijn moeten opgeven. Integendeel. Ook hij hoopt dat als
Jezus terugkomt er mensen uit zijn eigen
volk zullen zijn die Hem verwachten. <
Op de website van het Centrum voor
Israëlstudies vindt u meer over het
genoemde boek van Mark Kinzer.

de tempel
Het liturgisch gebruik van de Psalmen
heeft z’n oorsprong in de liturgie van de
tweede tempel.
Iedere dag van de week kreeg toen een
eigen Psalm. In het joodse geschrift m
Tamid 7:4 lezen we, dat dit de psalmen
24, 48, 82, 94, 81, 93 en 92 waren. De
laatste psalm, ‘Een lied voor de sabbatdag’,
verwees al naar de ‘toekomende tijd’, naar
‘het eeuwige leven’ dat het karakter van
de blijvende sabbatsrust zal dragen (vgl.
Hebr. 4:1-13).
Rabbi Akiba zegt over dit gebruik:
Psalm 24 op de eerste dag, omdat God
heerst over het heelal.
Psalm 48 op de tweede dag, want toen
scheidde Hij zijn werken, vormde een
beschuttende koepel.
Psalm 82 op de derde dag, Hij ontsluierde
de aarde en stelde het recht in.
Psalm 94 op de vierde dag, toen Hij zon en
maan schiep en de verafgoding daarvan
als onrecht veroordeelde.
Psalm 81, op de vijfde dag, waarop God
vogels en vissen schiep om zijn Naam te

verheerlijken. En hoe heerlijk is zijn Naam
als Verlosser.
Psalm 93, omdat Hij toen zijn werk heeft
voltooid en zijn koningschap toonde.
Nadat de Tempel is verwoest werd de
lofzang gaande gehouden in:

de synagoge
De Psalmen worden hier uitgesproken als
gebeden. Gezongen ook, nu door de chazan, de voorzanger, maar zonder muziekinstrumenten. Die zijn in orthodoxe kring
verboden uit verdriet om de verwoesting
van de tempel. De gemeente stemt in met
woorden als Amen, Halleluja en Hosanna
en antwoordt met het nazeggen van halve
of hele zinnen. Ook hier klinkt de psalm
van de dag.
In de vrijdagavonddienst met kabbalat
Sjabbat (ontvangst van de Sabbat) wordt
met de Psalmen 95, 99, 29, 92 en 93 Gods
koningschap bezongen. Bij het ochtendgebed krijgt de lofprijzing extra accent
met de Psalmen 100 en 145 t/m 150. Ze
worden op Sabbat en feestdagen voorafgegaan door de Psalmen 19, 34, 90, 91, 135,
136, 92 en 93. Indrukwekkend is het reciteren van het Hallel, de Psalmen 113-118
en 136, op de Grote Feesten. Wij kennen
dat ook uit de Evangeliën als Jezus na de
Pesachmaaltijd de Lofzang zingt (Matth.
26:30). Daarnaast is met elk van de feesten
van Israël wel een Psalm verbonden, zoals:
Psalm 7 op Poerim, 47 met Nieuwjaar, 12
op de achtste dag van het Loofhuttenfeest,
103 en 130 met Nieuwe Maan.
Psalmen dus, in tempel en synagoge. Van
meet af aan hebben de Psalmen ook een
belangrijke functie vervuld in:

Psalmen ‘de gemeente in haar geheel actief
betrokken werd in de vormgeving van de
eredienst’. Het Halleluja en het bekrachtigend ‘Amen’ werd gezamenlijk uitgesproken. De beurtzang klonk op bij het zingen
van Psalm 136. ‘Het synagogaal gebruik
om de Psalmen vooral hun plaats te geven
tussen de schriftlezingen en de gebeden
in, werd door de kerk gehandhaafd.’ De
eerste volgelingen van Jezus wisten en
voelden zich met de synagoge verbonden.
Geen plaatsvervanging maar verbondenheid gaf de toon aan. Dat behoort zo te
blijven en daarom mogen de psalmen niet
in onze erediensten gaan ontbreken. <

David met harp van Jip Wijngaarden

De Heer is mijn herder
In museum Sjoel Elburg is tot 6 februari
2016 een prachtige tentoonstelling over
de Psalmen te zien. Door de kunstenaars
Henk Pietersma, Jip Wijngaarden en Ria
van Oosten worden Psalmen in beeld
gebracht. Museum Sjoel Elburg, in de
Graaf Hendriksteeg 2, is op dinsdag t/m

de kerk

zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur open.

In ‘De joodse wortels van de christelijke
eredienst’ zegt dr. R. Boon dat door de
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gelezen

Het behoud
van heel Israël

Florimco van der Rhee

Een 300 pagina’s tellend boek schrijven over één enkele bijbeltekst; is dat
wel mogelijk? Het is Bram Maljaars
gelukt zo’n boek te schrijven. Eerder
dit jaar verscheen van zijn hand een
studie naar de betekenis van wat Paulus in Romeinen 11 vers 26 schrijft:
‘En zo zal heel Israël zalig worden.’
Maljaars keert zich daarin tegen wat hij
noemt ‘de gangbare uitleg’ van Romeinen
11:26.
Die gaat ervan uit dat met ‘heel Israël’
bedoeld wordt het etnische volk Israël. De
meer traditionele exegese is dan volgens
hem de gedachte dat het hier om de Kerk
of de Gemeente gaat (het geestelijke Israël).
Deze is volgens hem echter niet meer
gangbaar.

Twijfel
Volgens Maljaars is er reden om twijfels
te hebben bij die gangbare uitleg. Het gaat
in dit bijbelvers niet om een nationale
bekering van Israël of een toekomstig
heil voor het hele Joodse volk, dat nu nog
niet is gerealiseerd, en dat tot gevolg heeft
een ‘lentetijd op aarde’. Hij komt tot deze
twijfel, aangezien het niet past binnen de
toekomstverwachting zoals die op andere
plaatsen in de Bijbel wordt verwoord.
Daarmee wordt meteen duidelijk dat dit
boek geschreven is vanuit interesse in de
eschatologie (toekomstverwachting). Wat
vertelt de Bijbel ons over het einde der
tijden? Hoort daar ook de bekering van
het volk Israël bij en wil Romeinen 11 vers
26 ons dat zeggen?

Uitkomsten
De uitkomst van Maljaars’ studie is dat het
in dit vers niet gaat om een grote meerderheid van het etnische Israël, dat zich vlak
voor de wederkomst zal keren tot God in
Christus. Het gaat volgens hem om het
nieuwtestamentische Israël, dat bestaat uit
Joden en heidenen. Belangrijk om tot deze
interpretatie te komen is dat hij ‘Israël’ in
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vers 25 wél leest als het Joodse volk, terwijl
hij het Israël van vers 26 leest als het
volk van God bestaande uit gelovigen in
Christus uit Joden en heidenen. Daarmee
wil Maljaars een pleidooi voeren terug te
keren tot de traditionele exegese, die Israël
leest als een geestelijk Israël.

behoud van gans Israël’ (verschenen in de
bundel ‘Geest, ambt en uitzicht, Theologische opstellen, Kampen 1989) overtuigend
aangetoond dat het in Rom. 11:26 inderdaad niet gaat om een heilsverwachting
voor elk hoofd van het Joodse volk. Wel
wil dit vers uitdrukken, dat de Here God
zijn verkiezend handelen volvoert, zowel
onder de heidenen die op de stam Israël
geënt worden, als onder de Joden die tot
geloof in Jezus als de Messias komen. Dit
doet de HERE in het einde der tijden. Dat
is echter geen toekomst, maar heden! Het
is het tijdvak vanaf de uitstorting van de
heilige Geest tot aan de wederkomst.
Met ‘heel Israël’ bedoelt Paulus dus alle
Joden, die vanaf Pinksteren tot aan de
wederkomst Jezus als de Messias erkennen
en in Hem genade en vrijheid vinden. Dat
aantal zal ‘heel’ zijn, oftewel: een volheid.
De eschatologische interesse van waaruit
dit boek is ontstaan wreekt zich helaas in
de conclusies. Maljaars is niet losgekomen
van een denken, waarbij het einde der
tijden samenvalt met de dag van Christus’
wederkomst.

Niet overtuigend
Alhoewel Maljaars niet over één nacht ijs
is gegaan, overtuigt zijn onderzoek toch
niet. De belangrijkste vraag die blijft staan
is: waarom zou Paulus in vers 26 opeens
iets anders bedoelen met ‘Israël’ dan in
vers 25 en in heel de voorgaande hoofdstukken 9-11? En zou werkelijk de toevoeging van het woordje ‘heel’ daarin het
verschil maken, zoals Maljaars betoogt?
Prof. J. Versteeg heeft in zijn artikel ‘Het

Toch betekent dat niet dat deze studie niet
het lezen waard is. Het is eindelijk een boek,
waarin geen snelle conclusies voor het één
of het ander worden genomen, maar waarin
de Schriften grondig worden bestudeerd. <
Bram Maljaars, Heel Israël zal behouden
worden. Een kritisch onderzoek naar de
gangbare exegese van Romeinen 11, speciaal vers 26, Soesterberg 2015; 300 p.

Lezingen en presentaties
•1
 8 februari: lezing in CGK

Nw.-Vennep
spreker: drs. F.W. van der Rhee over
‘Onze roeping ten aanzien van Israël’
•1
 9 maart: workshop classicale

zendingsmiddag classis Rotterdam
spreker: drs. F.W. van der Rhee
U kunt hierover contact opnemen via
info@kerkenisrael.nl en cis@che.nl

