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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.
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Het lijkt alsof de wereld in brand staat. 
Terreur van Islamitische Staat in het Mid-
den-Oosten en Noord-Afrika. Onderhand 
weten we genoeg over de martelingen en 
bloedbaden die IS-strijders aanrichten. 
Daarbij de onrust in Israël door demon-
straties 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
Het is stil in de doorgaans drukke  
Jaffastraat in Jeruzalem. Door terreur- 
aanslagen van Palestijnse jongeren op 
Joodse burgers is het straatleven stilge-
vallen. Een golf van steekpartijen, aanrij-
dingen 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 vei-
lig 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 ge-
meenschap. De komst van vele vluchtelin-
gen 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 noodopvangloca-
tie 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 bezorgd-
heid als volgt: ‘Natuurlijk worden we 
gesust met beweringen als: “De vluchte-
lingen zijn vooral van christelijke afkomst, 
het zijn vooral gezinnen en geen mannen 
alleen, er is adequate beveiliging en bewa-
king, meisjes en jongens die er langsfietsen 
naar school worden beschermd, en veilig-
heid 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?

God van vreemdelingen
In de Tenach ontmoeten Joden en chris-
tenen een God die liefdevol omgaat met 
Israël en de volken. Zorgen voor vluchte-
lingen en gastvrijheid tonen aan vreemde-
lingen zijn geboden van Abrahams God. 
Over Abraham zeggen de Joden: ‘Mijn 
vader was een verloren Syriër. Hij trok 
naar Egypte en verbleef daar als vreem-
deling 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!

In de Thora lezen we het gebod om 
vreemdelingen lief te hebben: ‘De vreem-
deling 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 lief-
hebben, 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! <
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colofon

Lieuwejan van Dalen

Kipa (keppel)
Joden dragen vaak een kippa’, een keppeltje. Het is 

in de Bijbel niet uitdrukkelijk geboden om het hoofd 

te bedekken. In het Jodendom was het aanvankelijk 

wel gewoonte, maar geen gebod. Naderhand werd 

het steeds meer een verplichting, vooral voor de 

voorzanger, voor degene die de Schriftlezing deed 

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

Het bedekken van het hoofd wordt gezien als een 

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

van nederigheid tegenover God. Nadere uitwerkin-

gen van deze gedachte: 

•   ‘Het keppeltje herinnert de mens eraan dat er iets 

hoger staat dan zijn eigen hersenen, zijn grote 

kennis en vindingrijkheid.’ 

•   ‘Het keppeltje is als een koepel, die het aardse 

van het hemelse scheidt. De aarde is aan de mens 

gegeven; hij mag/moet onder de koepel van de 

hemel leven.’

Vreemdelingen liefhebben

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

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.)
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Een rustig moment in de Jaffastraat bij 
de zonnewijzer


