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Zo hebben Joden  
en Christenen  
dezelfde opdracht:  
het Woord van God  
te onderzoeken en 
door te geven

Nederland had  
tot aan het einde  
van de achttiende 
eeuw geen landelijk 
beleid over Joden

Vier jaar geleden 
begon Yad Elie 
met het opzetten 
van schooltuintjes 
in Joodse 
achterstandswijken
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Bij de foto op de voorpagina:
In de winter wordt Jeruzalem, dat ruim 750 meter 
boven de zeespiegel ligt, van tijd tot tijd getroffen 
door sneeuwval, soms wel door sneeuwstormen. 
Dat brengt altijd veel chaotische situaties met zich 
mee. Het verkeer loopt vast en het openbaar vervoer 
ligt dan doorgaans stil. Het levert wel prachtige 
plaatjes op. Op de foto zien we de tempelberg en de 
Scopusberg met de Hebreeuwse Universiteit onder 
een witte deken liggen. Ook in de Bijbel wordt er over 
sneeuw gesproken, bijvoorbeeld in 2 Samuël 23:20 
en Spreuken 31:21. Aansprekend zijn de woorden uit 
Psalm 147: ‘Hij geeft sneeuw als wol’.
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In 2016 verschijnt er van mijn hand een 
laatste publicatie:
Basic dates van de Diaconiologie. Eerherstel 
voor de bedieningen van het Woord (800 
bladzijden in 3 delen). Het laatste hoofd-
stuk Israëllogie gaat over de verhouding 
Israël en Kerk. Daarin geef ik mijn visie 
weer, door de jaren gevormd, over de bo-
ven genoemde verhouding. Een samenvat-
ting van dit gedeelte volgt hier.

Gods geschenk aan Israël
Israël heeft van de Here God een bijzonde-
re schat gekregen: de Tenach, het oude of 
eerste Testament. Israël is het uitverkoren 
volk van de drie-enige God, aan wie de 
verbonden en daarin de beloften zijn toe-
vertrouwd. Paulus schrijft in de Brief aan 
de Romeinen de sterke woorden: ’Immers, 
zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming 
tot zonen en de heerlijkheid en de verbon-
den en de wetgeving en de eredienst en de 
beloften; hunner zijn de vaderen en uit hen 
is, wat het vlees betreft, de Christus, die is 
boven alles, God te prijzen tot in eeuwig-
heid. Amen’ (Rom. 9 : 4, 5). 

Gods opdracht aan Israël
Hiermee is tegelijk gezegd, dat hunner ook 
is de verkondiging van het Evangelie, de 
diakonia tou logou (= de bediening van 
het Woord). Zij mogen uit Gods belof-
ten leven en in deze verbanden hun God 
dienen. Door alle tijden en situaties heen. 

Israël is het volk, aan wie de Here God zijn 
hart en Messias heeft gegeven. Christus 
is immers gekomen tot het zijne en wilde 
door de zijnen aangenomen worden (Joh.1 
: 11). Zij vormen door de eeuwen heen het 
volk van Gods verbond, waar de Here God 
eeuwen lang zijn verlossend en richtend 
Woord heeft laten klinken. Dit Woord is 
in hun bestaan diep ingedrongen, heeft 
dat gekleurd. Zij komen daar niet meer los 
van. Zij hebben dit Woord ook de tijden 
door overdacht en bestudeerd. De weg van 
behoud is hen niet vreemd. Die ligt duide-
lijk voor hen, in Gods openbaring van  
het Oude Testament vervat. Hen geldt ook 
de opdracht Gods Evangelie te brengen 
aan de volken. Het is mee de roeping van  
Israël en de Joden dit Evangelie een banier 
en licht te doen zijn voor de volkeren (zie 
o.a. Jes. 11: 10, 12; 13 : 2vv.; 62 : 2, 10; 42 
: 6; 49 : 6 enz.). De meeste discipelen van 
de Here Jezus, die het bevel kregen het 
Evangelie in de gehele wereld te verkondi-
gen (zie: Matth. 28 : 19; Mrc. 16 : 15; Luk. 
24 : 47v; Hand. 1 : 8), waren van Joodse 
afkomst en in de Schriften onderwezen.

En aan de geroepenen  
uit de volkeren
Nu is ook aan de geroepenen uit de vol-
keren deze opdracht gegeven. Zij hebben 
het Woord van God ontvangen om dat 
allereerst voor zichzelf en hun nageslacht 
te onderzoeken en zo God meer en meer 

te leren kennen. En dan ook dat zij het 
Woord van de vergeving, verlossing en 
vernieuwing zullen, ja moeten doorgeven 
aan hen, die dat nog niet kennen.
Zo hebben Joden en Christenen dezelfde 
opdracht: het Woord van God te on-
derzoeken en door te geven. Dat is hun 
gemeenschappelijkheid! <
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Teus Brienen

De chanoeka-lamp (chanoekia)
De chanoekia is het symbool van het chanoekafeest, 

dat acht dagen duurt. Chanoeka betekent ‘inwijding’: 

men viert de herinwijding van de tempel in het jaar 

146 v. Chr. Het gaat om acht kaarsen die worden aan-

gestoken met behulp van een negende, de zgn. sjam-

masj (dienaar). Voor die ene is er een apart plaatsje in 

de chanoeka-lamp, die je dus kunt herkennen aan de 

8+1 kaarsenhouders. 

Het chanoeka-feest wordt gevierd in de maand 

december, in de ‘donkere dagen’ aan het einde van 

het jaar. Het is een feest waarbij licht (en dan ook de 

chanoeka-lamp) een bijzondere rol speelt.

De negenarmige kandelaar moet onderscheiden 

worden van de Menora, de zevenarmige kandelaar. 

De chanoeka-lamp heeft niet altijd ‘armen’, de vorm 

is vrij. Je kunt overigens ook een chanoeka-lamp wel 

‘menora’ noemen; menora is gewoon het Hebreeuwse 

woord voor lamp of kandelaar.

Gemeenschappelijkheid:  
in de opdracht

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

Heel het Joodse volk heeft een aandeel  
in de toekomstige wereld zoals er staat:

Uw hele volk is rechtvaardig en zal het land  
in bezit krijgen, een stekje dat Ik met eigen  
hand heb geplant, waarop Ik trots kan zijn  

(Jesaja 60:21).

(Uit Pirkei Avos, Spreuken der vaderen)

joodse symbolen
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Een chanoekia in de vorm van een vliegtuig
met de sjammasj op de staart

‘Gemeenschappelijkheid: in de 

opdracht’ is het eerste van een drietal 

korte artikelen van dr. Teus Brienen
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Bart Wallet

Het onderwerp is helaas pijnlijk actueel: 
antisemitisme. Wie de kranten bijhoudt, 
kan er moeilijk omheen. Wie regelma-
tig op internet te vinden is, zal zelf op 
onverwachte momenten op anti-Joodse 
uitlatingen stuiten. Tegelijkertijd hou-
den velen in Nederland dit thema op een 
afstand: het is vooral een probleem van 
anderen. 

Het zijn (delen van) de islamitische min-
derheid die dit soort verwerpelijke ideeën 
uiten, het zijn ongure neonazistische types 
die onverminderd Hitlers verwerpelijke 
gedachtengoed blijven aanhangen – en ja, 
Oost-Europeanen en Russen die kunnen er 
ook wat van. Natuurlijk is er ook religieus 
antisemitisme, maar daarvoor moet je 
vooral eens kijken bij de rooms-katholieken 
en, vooruit, iets dichterbij huis: Luther. 

Twee mythes
Hoewel over elk van de genoemde groepen 
veel te zeggen valt, sneeuwt hierdoor iets 
anders onder: het bestaan van antisemitis-
me in Nederland zèlf, inclusief het protes-
tantse volksdeel. Dat zijn twee mythes die 
elk diepe wortels hebben.
De eerste mythe is dat er in Nederland 

waren echter ook steden en regio’s die 
verboden voor Joden waren: in plaatsen als 
Utrecht, Delft en Tilburg mochten Joden 
niet wonen. Alleen voor de jaarlijkse ker-
mis werd een uitzondering gemaakt: dan 
mochten ze een paar dagen overnachten. 
Een kermis zonder Joden was kennelijk 
zelfs voor die steden te bont.
De Nederlandse tolerantie blijkt dus vooral 
betrekking te hebben op slechts een deel 
van het land. En hoe ging het daarna? 
Overal, zowel in gebieden waar Joden 
wonen en waar zij niet zijn toegelaten, 
vinden we sporen van sociaal antisemitis-
me: uitsluiting van Joden uit (delen van) de 
samenleving, negatieve beelden van Joden, 
ongepaste grappen met en over Joden. Dat 
is een zwart spoor van de zestiende tot diep 
in de twintigste eeuw en bij sommigen nog 
altijd niet verdwenen.
Toen aan het einde van de negentiende 
eeuw het racistische politieke antisemitis-
me de kop op stak, sloeg dat in heel Europa 
fel om zich heen. Antisemitisme werd een 
politieke beweging die als programma had 
om de ‘Joodse invloed’ op Europa tegen 
te gaan en Joden in hun burgerrechten 
te beperken. In Frankrijk, Duitsland en 
Oost-Europa sloeg dit aan. In Nederland 

vanouds nauwelijks sprake is geweest van 
antisemitisme. Het was vooral iets van 
Oost-Europa en Duitsland, waar pogroms 
plaatsvonden, Joden actief werden tegen-
gewerkt en beschuldigd van het plegen 
van rituele moord. Nederland heette 
een verdraagzaam land, waar dergelijke 
excessen niet plaatsvonden. Integendeel, 
Joden werden gastvrij onthaald en konden 
ongestoord hun leven opbouwen.
De verklaring dat er in Nederland nauwe-
lijks sprake was van antisemitisme werd 
vaak gezocht in de ‘tweede mythe’: antise-
mitisme zou niet onder de in Nederland 
dominante protestanten voorkomen, maar 
vooral iets zijn van rooms-katholieken en 
oosters-orthodoxe christenen. De Reforma-
tie zou juist tot een nieuw verstaan van het 
Jodendom geleid hebben, op basis waarvan 
vervolgens door de Nadere Reformatie een 
positieve Israëltheologie ontstond. Anti- 
Joodse uitingen staan daarmee haaks op de 
ontdekking van de Reformatie. 

Nederland
Het klopt dat Joden in de zestiende eeuw 
zich vrij in de Nederlandse Republiek kon-
den vestigen. Maar dat beeld behoeft wel 
nuancering. Nederland had tot aan het ein-
de van de achttiende eeuw geen landelijk 
beleid over Joden: dat werd overgelaten aan 
de gewestelijke en lokale autoriteiten. Het 
gevolg was dat Nederland een lappendeken 
was. In sommige plaatsen werden Joden 
gastvrij onthaald en konden ze een sterke, 
eigen Joodse gemeenschap opbouwen. Het 
bekendste voorbeeld daarvan is Amster-
dam, maar ook voor de meeste andere 
Hollandse steden klopte dat. Enkele andere 
steden, zoals Leeuwarden en Groningen, 
sloten zich bij dat tolerante klimaat aan.
Veel steden en regio’s vonden Joden echter 
bedreigend. Zij kozen ervoor om slechts 
een beperkt aantal Joden toe te laten: die 
werden zorgvuldig gescreend. Het aantal 
Joden moest vervolgens stabiel blijven, 
nieuwe Joden werden niet toegelaten. Er 

Twee mythes over antisemitisme
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De Bima, de plek waar uit de Tora gelezen wordtDe Ark, opbergplaats voor Tora-rollen

zien we dat protestantse, katholieke en soci-
alistische politici met dit nieuwe virulente 
antisemitisme experimenteren. Abraham 
Kuyper was één van hen. Het zette zich 
echter niet door: de Nederlandse bevolking 
was het sociale antisemitisme gewend en 
bleef dat ook vasthouden, maar vond dit té 
extreem. Pas in de jaren 1930, toen de NSB 
opkwam, ontstond er een echte antisemiti-
sche beweging.

Protestants antisemitisme
Sociaal antisemitisme kwam in Nederland 
onder alle lagen van de bevolking – van 
adel tot arbeider – en bij alle religieuze 
groepen voor. Protestanten, met als voor-
naamste groep de calvinisten of gerefor-
meerden, waren daarop geen uitzondering. 
Anti-Joodse uitlatingen worden in preken, 
brieven en boeken her en der gevonden en 
laten vooral zien hoezeer dat ‘gewoon’ werd 
gevonden en ‘geaccepteerd’ was. 
De gereformeerde kerkenraden speelden 
bij de toelating van Joden in de zestiende 
eeuw en daarna vaak geen verheffende rol. 
Zij probeerden met alle macht en vaak met 
antisemitische stereotypen de vestiging van 
Joden te voorkomen. Leidende theologen 
gaven daarbij de richting aan. Voetius was 

Gisbertus Voetius

één van de voornaamste, hij ondersteunde 
het Utrechtse beleid om Joden te weren van 
harte en deed zelf zijn best om Joden ook 
uit het naburige Maarssen te verdrijven. 
Alle negatieve beelden over Joden uit de 
Middeleeuwen – als Godsmoordenaars, 
woekeraars, hebzuchtig en trots – inclusief 
het beruchte bloedsprookje, treffen we in 
zijn werk aan. Ook bij verschillende van 
zijn leerlingen zoals Fruytier werd die 
traditie voortgezet. 
Tegelijkertijd werd er ook een nieuwe 
manier van kijken op Israël ontwikkeld, 
waarbij Joden een plek kregen in de laatste 
fase van de wereldgeschiedenis: de eindtijd. 
Zo werden door à Brakel en anderen de 
bouwstenen gelegd voor een herziening 
van de negatieve theologische erfenis die 
er lag. 
Die beide theologische lijnen, die soms 
hand in hand gingen, tekenden vanaf dat 
moment de houding van Nederlandse pro-
testanten. Religieuze en sociale antisemiti-
sche uitingen bleven voorkomen tot diep 
in de twintigste eeuw, tegelijkertijd werd 
ook de basis gelegd voor liefde en positieve 
betrokkenheid bij de ‘beminden om der 
vaderen wil’. Pas in de tweede helft van de 
afgelopen eeuw slaat de balans zondermeer 
door naar de tweede, positieve lijn.  <

De Portugese synagoge te Amsterdam, waar Joden zich vrij konden vestigen
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De heer Kees van Vianen, 
Directeur Bij de Waterschuur 
te Nieuwpoort en werkzaam 
bij het Landelijk Contact 
Jeugdwerk Christelijke 
Gereformeerde Kerken (LCJ)

column

Oogcontact maken met jongeren is soms een hele kunst. 
Waarom? Omdat ze zo vaak omlaag kijken. Naar dat 
schermpje van hun mobiel. Is er nog nieuws, een update, 
een nieuw bericht op Whatsapp? Een foto op Instagram, 
iets geinigs op Snapchat? En voor veel volwassenen geldt 
natuurlijk hetzelfde. De ‘lookdown-generatie’, zo wordt die 
generatie van omlaagkijkers ook wel genoemd. Want ze zijn 
verslingerd aan ‘omlaag kijken’, naar dat beeldschermpje. 
Zo’n schermpje biedt veel mooie mogelijkheden. Maar je 
kan je er ook in verliezen. En digitaal contact kan echte 
vriendschap nooit vervangen. Veel jongeren van de ‘look-
down-generatie’ voelen zich dan ook down. En nee, dat 
schreeuwen ze natuurlijk niet van de daken. ‘Twintiger ziet 
praten over depressie als een zwakte’, kopte het RD pas.
Er is hoop voor ‘lookdowners’! Alleen dan moeten ze niet 
omlaag blijven kijken, maar door genade leren omhoog te 
zien. Als ze het leven van Jezus Christus verwachten; ‘Van 
Hem is mijn heil en mijn verwachting!’ Dan ontstaat er een 
‘lookup-generatie’. 

Wat heeft dit beeld nu te maken met Israël? Als je vaak en 
lang naar zo’n beeldscherm kijkt ga je geloven dat de wereld 
die je daar ziet de ‘echte’ wereld is. Als je Israël-liefhebber 
bent, altijd Verbonden leest en misschien artikelen op hoog 
theologisch niveau over Israël, ga je geloven dat het met de 
betrokkenheid (van jong en oud) op Israël wel goed zit. Ik 
denk dat we wakker moeten worden. Het gaat niet ‘automa-
tisch’ goed met ‘liefde voor Israël’. We moeten aan het werk 
gaan in gezin, gemeente en Generale Synode.

Als je omhoog leert kijken, gaat er een wereld voor je open 
en ga je scherp zien en analyseren. Dan ontdek je dat je 
bent opgenomen in een masterplan. Gods Heilsplan. Dat je 
met je broeders en zusters bent gered uit de ‘heidenvolken’ 
en geplant op de edele olijf, op Israël (Romeinen 11). Dat 
God Zijn weg gaat met jou, met de Kerk, met Israël. Moeten 
we hiervan niet meer en duidelijker getuigen richting 
‘lookdowners’? Look up, omhoog met dat hart! <

Lookdown-generatie

Aart Bronscontact met Jeruzalem

“Het christendom is door God 
gewild.” Deze verrassend positieve 
uitspraak staat in de Verklaring van 
orthodoxe rabbijnen over het christen-
dom. De nu zo’n 50 ondertekenende 
rabbijnen zeggen: 
“Wij willen de wil van onze Vader in 
de hemel doen, door de hand aan te 
nemen die onze christelijke broeders en 
zusters naar ons hebben uitgestoken. 
Joden en christenen moeten als part-
ners samenwerken om de morele uitda-
gingen van onze tijd aan te pakken.”

Voorgeschiedenis
In het afgelopen jaar was het 50 jaar gele-
den dat de Rooms Katholieke verklaring 
Nostra Aetate verscheen. Die markeerde 
een keerpunt in de relatie kerk – Israël. 
Ondubbelzinnig werd elke vorm van 
antisemitisme afgewezen, werd bevestigd 
dat er een eeuwig verbond is tussen God 
en het Joodse volk, en ook een unieke 
relatie tussen christenen en Joden. Iemand 
noemde de verklaring van de orthodoxe 
rabbijnen “een verjaardagsgeschenk aan 
Nostra Aetate.” De Verklaring wijst erop dat 
Nostra Aetate ertoe leidde dat christenen 

begonnen aan “een oprechte dialoog met 
de Joden, die in de afgelopen vijf decennia 
is uitgegroeid” (sub 2). De Verklaring zelf is 
een nieuwe mijlpaal.

Inhoud
Elementen uit de Verklaring – steeds met 
beroep op een aantal gezaghebbende rab-
bijnen uit het verleden:
•  Het christendom is niet een ongeluk of 

fout, maar een door God gewild resultaat 
en een geschenk aan de volken. Bij het 
scheiden van Jodendom en christendom 
wilde God niet dat ze vijanden zouden 
zijn, maar partners met belangrijke theo-
logische verschillen.

•  Jezus bracht op twee manieren iets goeds 
in de wereld. 1) Hij bevestigde het gezag 
van de Tora op de sterkst mogelijke ma-
nier. 2) Hij bracht de volken van afgoden 
af, tot onderhouding van de Noachidi-
sche geboden en tot geloof in de God 
van hemel en aarde zoals de Bijbel Hem 
verkondigt.

•  Beiden, Joden en christenen, hebben 
“een gemeenschappelijke missie, vanuit 
Gods verbond met hen, om de wereld te 
volmaken onder de soevereiniteit van de 
Almachtige.”

•   “Wij Joden en christenen hebben meer 
gemeen dan wat ons scheidt: het ethische 
monotheïsme van Abraham; de relatie 
met de Ene Schepper van hemel en aarde, 
die ons allen liefheeft en voor ons allen 
zorgt; de Joodse Heilige Schrift; een ge-
loof in een bindende traditie; de waarden 
van het leven, van gezin en familie, van 
bewogen rechtvaardigheid, gerechtigheid, 
onvervreemdbare vrijheid, universele 
liefde en uiteindelijke wereldvrede.”

•  Het partnerschap minimaliseert niet 
de blijvende verschillen tussen de twee 
gemeenschappen en de twee religies. God 

Kees van Vianen

kerk en Israël

Tournee Israëlconsulent:  
Hoe kijken Joden tegen  
christenen aan? 

gebruikt verschillende boodschappers om 
Zijn waarheid te openbaren.

Reacties
De Verklaring is door velen met vreugde en 
dankbaarheid ontvangen. Zo beleef ik het 
zelf ook. Het is een bijzondere blijk van hoe 
er toenadering gekomen is. Rabbi Eugene 
Korn noemt het terecht “een ongekende 
stap voorwaarts in de giftige relatie tussen 
Joden en christenen.”

Ondertussen is het geen algemeen gevoe-
len onder rabbi’s. Er zijn fel afkeurende 
reacties op gekomen van Joodse zijde, van 
rabbi’s die het geloof in een drie-enige God 
als pure afgoderij zien, en de Verklaring 
een verderfelijke en onbegrijpelijke ketterij 
vinden. Er zijn er ook onder rabbijnen die 
op zich voorstander zijn van Joods-chris-
telijke betrekkingen, die dit een stap te ver 
vinden.
Ook aan christelijke en messiaanse kant 
zijn er afkeurende c.q. bezorgde reacties: 
ieder kan dan op z’n eigen manier God 
dienen en behouden worden – maar het 
Nieuwe Testament leert toch dat Jezus de 
enige weg is?!

De Verklaring is geen eindpunt. Het is wel 
een belangrijk station. Het maakt verder 
werken en spreken zeker niet overbodig, 
integendeel. Het is een bemoediging en 
basis voor verder gesprek. Om temeer be-
zig zijn met wat Joden voor christenen en 
christenen voor Joden kunnen betekenen – 
onder de leiding en zegen van Hem die ons 
geroepen heeft, “onze Vader in de hemel”. <

Orthodoxe rabbijnen:  
“Het christendom is geen vergissing”

Ds. Aart Brons werkt sinds 2011 als Israëlconsulent voor het Cen-

trum voor Israëlstudies (CIS) in Jeruzalem. Twee keer per jaar komt 

hij voor een werkbezoek naar Nederland, onder meer om iets door 

te geven van zijn bevindingen in Israël. 

Van 12 t/m 20 maart a.s. staat het voorjaarstournee gepland. Er zijn 

nog diverse data beschikbaar om ds. Brons in uw eigen gemeente 

uit te nodigen voor een lezing of hem te reserveren voor een preek-

beurt met een nabespreking. Het thema is deze keer: Hoe kijken 

Joden tegen christenen aan? 

Ds. Aart Brons: “Als ik ergens een avond 

kom spreken, gaat het doorgaans over hoe 

we als christenen aankijken tegen Israël 

en tegen elementen van het Jodendom. 

Laten we het nu eens omdraaien en kijken 

in de spiegel die Joden ons voorhouden. 

Hoe zien zij ons? Van ’ons’ weten we heel 

goed dat wij als christenen niet één pot nat zijn, niet één homoge-

ne massa. Er zijn tussen christenen onderling enorme verschillen. 

Evenzo kun je ook niet zomaar spreken over ’dé Joden’; ook aan die 

kant zijn er grote verschillen tussen diverse groepen. Veel Joden 

hebben een negatief beeld van christenen – maar er zijn ook andere 

stemmen en er zit beweging in. Ik wil graag vertellen over hoe ik 

deze dingen in Israël ervaar.” 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met 

het secretariaat van het CIS: cis@che.nl of 0318-696577, Annemieke 

de Bruin-Steitner. Zie verder onze website: www.centrumvoorisrael-

studies. <
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Voor een vertaling van het Orthodox  

Rabbinic Statement on Christianity,  

en een link naar de Engelse tekst, zie:  

www.centrumvoorisraelstudies.nl/docs
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samen luisteren

Van volk naar persoon
In het vorige nummer stond een Bijbel-
studie over de knecht van God (Jesaja 
41). Hij heeft een bijzondere geschiedenis 
in het Jesajaboek. Tot en met hoofdstuk 
48 is met de knecht doorgaans Israël als 
volk bedoeld. Dat is de knecht die een 
bijzondere relatie met de HEERE heeft 
en tegelijk ook een bijzondere opdracht 
krijgt. God laat in Babel aan zijn volk een 
boodschap van verlossing horen en toont 
daarmee dat Israël nog steeds zijn knecht 

is. Helaas blijkt Gods knecht blind en doof 
voor deze woorden ( 42 vers 19 bijv.). De 
HEERE moet op zoek naar een knecht die 
wel zijn taak vervullen zal. In hoofdstuk 
48 vers 16-17 klinkt daarom een nieuwe 
stem, waarbij het meest aannemelijk is 
dat dit één bepaalde persoon is, die nu 
als knecht door God geroepen wordt. Dit 
is een wending in het verhaal. Waar het 
volk het als knecht liet afweten, wordt nu 
één profetische persoon in Babel geroe-
pen om in deze functie op te treden. Het 

bijzondere daarbij is dat deze knecht niet 
als een Israël vervangende figuur opduikt, 
maar dat hijzelf als Israël wordt aangeduid 
in 49 vers 3. Hijzelf is nu het volk, dat als 
het ware in één persoon opnieuw tot leven 
komt, de representant van Israël in wie de 
oorspronkelijke bedoeling van de knecht 
wordt gerealiseerd. 

De weg van deze knecht 
Van deze persoon lezen we in Jesaja 49 
vers 1 – 7. De profetische persoon vertelt 
hoe hij is geroepen en zich voor zijn taak 
heeft ingezet met woorden als een zwaard 
en als pijlen (vers 1-2). Men wilde echter 
niet luisteren en zijn werk lijkt daarom 
voor niets te zijn (vers 4). De profeet 
wordt verworpen. Toch richt hij zich weer 
op en zegt vol overtuiging dat zijn recht 
bij de HEERE te vinden is. God zal hem in 
het gelijk stellen (vervolg vers 4 en 5). Hij 
kent zijn taak om Israël bij zijn opdracht 
en roeping te bepalen, maar hoort ook 
dat hij een taak erbij krijgt om licht te 
brengen bij alle volkeren (vers 6). Deze 
nieuwe taak voor de knecht ligt overigens 

in het verlengde van de knechtstaak voor 
het hele volk, die eerder (42,6) reeds werd 
genoemd. Het beeld van de knecht is in 
hoofdstuk 49 echter zo gekanteld, dat er 
nu één specifieke persoon is die Israël beli-
chaamt en de roeping van dit volk vervult. 
Vers 3 kan zo gelezen worden dat God 
zegt: Nu ben jij mijn knecht, nu moet jij 
Israël zijn. De HEERE houdt hiermee wel 
vast aan de missie die Hij eens aan Israël 
gaf en ruilt zijn oorspronkelijke knecht 
niet in voor een geheel andere. Deze ene is 
nu zelf Israël en in hem wordt heel Israël 
gemanifesteerd. Hij staat als profeet tegen-
over het volk, maar wordt tegelijk toch zelf 
Israël genoemd en krijgt de positie van de 
eerder genoemde knecht. 

Vervulling
De taak van de knecht wordt dus in één 
persoon vervuld. Daarom noemt het 
nieuwe testament het werk van Christus 
een vervulling van deze profetie. Jezus 
Christus is in speciale zin Gods nieuwe 
knecht, maar tegelijk ook bij uitstek de 
belichaming van het geroepen Israël. Hij 
is Gods nieuwe begin, maar ook is er in 
Hem continuïteit in Gods handelen met 

Israël. Deze vervulling in Christus spreekt 
heel sterk wanneer we het vervolg van de 
weg van de knecht lezen bij Jesaja. Terwijl 
de knecht het steeds moeilijker krijgt en 
zelfs de dood ondergaat, breekt ineens bij 
een deel van het volk het besef door dat 
dit een boodschap bevat en dat juist door 
de schuldverzoenende dood van deze 
knecht een nieuwe weg voor Israël wordt 
geopend (Jesaja 53). Juist in verband met 
deze woorden zal Christus’ werk vervul-
ling worden van de oude knechtprofetie. 

De knecht en de knechten
Opnieuw komt er dan een wending in het 
verhaal van de knecht, niet alleen van-
wege zijn rehabilitatie, maar ook omdat 
hem een grote toekomst met “nageslacht” 
wordt toegezegd (53 vers 10). Allen 
die deze knecht erkennen en zo Gods 
weg leren gaan, vormen dit nageslacht. 
Deze nakomelingen worden niet meer 
‘de knecht’ genoemd, maar soms wel als 
knechten van God aangeduid (bijv. 54 
vers 17). Door het voltooide werk van 
de bijzondere knecht zal een nieuw volk 
van knechten ontstaan. In Jesaja 56 vers 6 
wordt zelfs gesproken over vreemdelingen 
die zich erbij aansluiten en ‘knechten van 
de HEERE’ worden. Ook hier is er een 
lijn naar Jezus, die door Zijn verzoenend 
sterven de weg voor een nieuwe gemeen-
schap van knechten opende, knechten uit 
Israël en uit vele volken. Maar altijd zal 
bij hen wereldwijd de herinnering blijven 
dat DE knecht bij uitstek, de representant 
van Israël was in wie Israëls knecht-zijn 
tot volkomen werkelijkheid is geworden. 
Alle knechten na Hem blijven daarom met 
Israël verbonden via de ene, grote knecht. 
Er blijft in het verhaal van de knecht zowel 
discontinuïteit te zien als continuïteit. 
Discontinuïteit vanwege Gods wendingen 
naar een nieuw begin. Continuïteit vanwe-
ge het feit dat God steeds zijn oude relatie 
met zijn knecht Israël niet vergeet.  <

De knecht

Wim de Groot

De profeet Jesaja van de Italiaanse schilder Raphël

Jesaja 49 vers 1-7 en 53 vers 10

Gespreksvragen:

1.  Het spreken over de knecht in het boek Jesaja “versmalt” zich tot één persoon. Zou 

u meer momenten in de bijbel kunnen aanwijzen waarop Gods werk zich “ver-

smalt”, omdat in een bredere stroom veel mensen niet meer willen luisteren?

2.  Hoe kunt u in datgene wat God over zijn knecht zegt, ook horen dat God zijn oude 

volk Israël ondanks alles niet wil vergeten? 

3.  Jezus Christus wordt in het nieuwe testament verkondigd als vervulling van de 

woorden over de knecht. Welke punten uit de woorden over de knecht in Jesaja 49 

(en de volgende hoofdstukken) zou u op Hem kunnen toepassen?
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1 Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht 

op, volken van ver! De HEERE heeft mij

geroepen van de moederschoot af, van 

de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam 

genoemd.

2 Hij heeft Mijn mond gemaakt als een 

scherp zwaard, in de schaduw van Zijn 

hand heeft Hij Mij verborgen. Hij heeft  

Mij gemaakt tot een puntige bijl, Hij heeft 

Mij in zijn pijlkoker gestoken.

3 Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent  

Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal ver-

heerlijken.

4 Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, 

nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht 

verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de 

HEERE, en Mijn arbeidsloon is bij Mijn 

God.

5 En nu zegt de HEERE, Die Zich Mij 

vanaf de moederschoot tot Knecht heeft 

geformeerd om Jakob tot Hem terug te 

brengen – maar Israël zal zich niet laten 

verzamelen. Niettemin zal Ik verheerlijkt 

worden in de ogen van de HEERE, en Mijn 

God zal Mijn kracht zijn.

6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij 

een Knecht zou zijn om op te richten de 

stammen van Jakob en om hen die van 

Israël gespaard werden, terug te brengen. 

Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor 

de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot 

aan het einde der aarde.

7 Ik zal hen die u onderdrukken, hun eigen 

vlees te eten geven, en van hun eigen 

bloed zullen zij dronken worden als van 

jonge wijn. En alle vlees zal gewaarwor-

den dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, uw 

Verlosser, de Machtige van Jakob.

10 Maar het behaagde de HEERE Hem te 

verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. 

Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer ge-

steld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, 

Hij zal de dagen verlengen; het welbe-

hagen van de HEERE zal door Zijn hand 

voorspoedig zijn.



kijk op Israël
Hans Ruiter

Dat er tijdens een kerkdienst uit de 
bijbel gelezen wordt, is vanzelfsprekend. 
Daarom is het goed om na te gaan, waar 
dat gebruik vandaan komt, en hoe het 
zich heeft ontwikkeld. Want zo is het niet 
altijd geweest. Werd er voor het ontstaan 
van de kerk ook al iets dergelijks gedaan, 
en zo ja, waar dan en op welke manier? 
Het is dus goed om ons te realiseren, dat 
onze bijbel het resultaat is van een ont-
wikkeling. Adam heeft geen bijbel gehad  
en Abraham evenmin. Over het begin is 
er veel onzeker. We weten niet zeker hoe 
het in de tempel toeging. Er waren zeker 
samenkomsten en soms werd er daarin 
gelezen, maar meestal niet. Was dat dan 
bij bepaalde gelegenheden, of alleen op 
feestdagen?

Tora-lezing 
Het ontstaan van de synagogen schiep 
ook een goede gelegenheid om uit de Tora 
te gaan lezen. Aanvankelijk gebeurde dat 
op feestdagen, pas later op elke sabbat. In 
het midden van de 3e eeuw v. Chr. gold 
de bepaling dat de Tora in z’n geheel van 
sabbat tot sabbat moest worden doorge-
lezen. Het is ook de periode waarin de 
canon-vorming van de boeken van de 
Tora heeft plaatsgevonden. 
In de tekst zijn er gedeelten (parasjoth) 
aangegeven om de wekelijkse lezing af te 
grenzen. Zo ontstond er een rooster voor 
3 jaar, de Palestijnse indeling, die gebruikt 
werd rond het begin van onze jaartelling. 
Nog weer later ontstond een systeem 
voor één jaar, het Babylonische systeem, 
dat op den duur het Palestijnse systeem 
verdrongen heeft. Een continu-lezing 
(lectio continuum) oftewel doorgaande 
lezing, bleek het meest belangrijk te zijn, 
al kwam er naast de lezing uit de Tora een 
tweede lezing. 

Haftara, of lezing uit de Profeten
Aangezien de canonisatie van de Profeten 
pas later heeft plaatsgevonden, bleek het 
niet goed mogelijk om ook hier een sys-
teem van doorgaande lezing te gebruiken. 
Dus werden heel verschillende pericopen 
(schriftgedeelten) uitgezocht die passend 
werden geacht bij de tevoren gehouden 
Tora-lezing. Daarbij wordt de Haftara als 

Joodse bronnen 
voor de liturgie (1): schriftlezingen

Wilma Wolswinkelsamen werken

Kinderen uit deze wijken weten nauwelijks 
waar hun eten vandaan komt, alles om hen 
heen is immers beton. In de schooltuin 
leren ze zelf hun groente te verbouwen en 
daar een heerlijke maaltijd van te bereiden. 
De leraren zien dat de leerlingen zich beter 
concentreren op de lessen na een uurtje 
in de tuin. Even een frisse neus en fysieke 
inspanning doet wonderen!

Het verhaal van Moshe
Zo ook voor de 6-jarige Moshe. Hij en zijn 
moeder waren weggelopen van huis en 
kwamen terecht in een vrouwenopvang. 
Moshe was erg introvert en kon snel boos 
worden. Zijn juf wilde Moshe graag helpen, 
maar hoe? Ze besloot hem elke ochtend 
om 6.45 uur thuis op te halen en dan eerst 
een uurtje met hem in de schooltuin te 
werken. Vlak voor de lessen begonnen, 
dronk ze nog wat thee met hem. De veilige 
omgeving van de schooltuin, de extra 
aandacht van de juf en het succes van zijn 
eigen tomaten en paprika’s, zorgde ervoor 
dat Moshe gedurende het jaar helemaal tot 
bloei kwam. Zijn moeder liet aan het eind 
van het schooljaar trots een rijpe tomaat 
zien: “Dit is Moshe’s tomaat en het is de 
lekkerste van de hele wereld.”

De Joodse organisatie Yad Elie is vooral 
bekend om haar schoolmaaltijden op 
Joodse en Arabische scholen. Maar 
wist u dat Yad Elie ook helpt met het 
opzetten van schooltuintjes? Het is 
immers veel gezonder, goedkoper en 
misschien ook wel lekkerder, om groente 
uit je eigen tuin te eten!

Wit brood met chocoladepasta
Zo’n vier jaar geleden begon Yad Elie 
met het opzetten van schooltuintjes in 
een aantal Joodse achterstandswijken 
in Jeruzalem. Kinderen groeien hier op 
tussen de betonnen flats, die in de jaren 
’50 in razendsnel tempo uit de grond 
zijn gestampt voor nieuwe immigranten. 
Nu worden deze flats bewoond door 
Russische en Ethiopische Joden. Veel 
gezinnen hebben te maken met armoede, 
werkloosheid en geweld. Er is weinig geld 
en de gezinnen leven op het goedkoopste 
dat de supermarkt te bieden heeft: wit 
brood met chocoladepasta. 

een actualisering van de Tora gezien, als 
een verduidelijkend commentaar. 

Eerste christenen
De eerste christenen kenden , vooral als 
ze Joden waren, zowel de Tora alsook de 
profeten. Voor zover ze naar de synagoge 
bleven gaan -Jezus en ook de apostelen- 
was dat hun bijbel waaruit werd gelezen. 
Daarbij kwamen vervolgens de apostoli-
sche brieven en later nog de Evangeliën. 
Het is ook waarschijnlijk dat er drie of 
vier lezingen in de eigen diensten van 
de christenen zijn gehouden. Pas in later 
eeuwen is er een leesrooster ontstaan dat 
zich voornamelijk baseerde op de brieven 
en de Evangeliën. Dat wil dus zeggen 
dat Tora en profeten vrijwel verdwenen. 
Het weggroeien van de christenen uit de 
Joodse wortels heeft uiteindelijk bijge-
dragen aan een vervreemding die ook nu 
nog te bespeuren valt. 

In de leer bij de rabbijnen
In de christelijke kerk zijn er ook andere 
sporen te vinden die gebruik maken van 
de lectio continua, de doorgaande lezing 
van bijbelboeken. Bekend is het voor-
beeld van Calvijn, maar ook verschil-
lende kerkvaders deden het al. Ook in 
de 20e eeuw is dat weer opgepakt door 
onder andere Dr. P. A. Elderenbosch, 
Tom Naastepad, door de werkgroep 
’Bijbellezen in het spoor van Israël’ en 
het project ’Aan de hand van Mozes’. Ook 
in een aantal gemeenten van Messias-
belijdende Joden worden de synagogale 
roosters gevolgd. Het is nog steeds van 
belang, om de Schriften te lezen samen 
met het Joodse volk, en om te ontdek-
ken, hoezeer de Tenach zijn sporen heeft 
getrokken ook in de boeken van het 
Nieuwe Verbond. <

Yad Elie: schooltuintjes 
                     als brug tot verzoening
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Hoofddoek
In de Joodse achterstandswijk Kyriat 
HaYovel organiseert de Israëlisch-Pales-
tijnse studentenorganisatie Mahapach 
naschoolse activiteiten voor tienermei-
den. De meiden worden geholpen met 
hun huiswerk en verbouwen hun eigen 
groenten en kruiden, waar ze vervolgens 
een simpele maaltijd van leren bereiden. 
Ook de moeders worden uitgenodigd voor 
deze kooklessen. Dit jaar maakten voor het 
eerst twee Arabische moslimstudentes, die 
gewend zijn een hoofddoek en traditionele 
kleding te dragen, deel uit van de leiding. 
Van tevoren maakten zij zich zorgen om 
de reactie van de Joodse meiden. De eerste 
ontmoeting was een grote schok. De tieners 
zijn opgegroeid met sterke vooroordelen 
over Arabieren. Ze waren kleine meisjes 
toen in hun buurt een supermarkt werd 
opgeblazen door een vrouwelijke terro-
rist in traditionele kledij. Eerst moest er 
daarom gewerkt worden aan wederzijds 
vertrouwen, voordat men met het regu-
liere huiswerk- en tuinierprogramma kon 
starten. Nu zien we echter dat met name 
de meer religieuze Joodse meiden het liefst 
optrekken met de twee moslimstudentes. 
Zij vinden bij hen meer raakvlakken dan 
bij de seculiere Joodse studentes. Een mooi 
voorbeeld hoe twee verschillende werelden 
elkaar weten te vinden! <

Een gift geven aan dit mooie project? Dat 
kan via het rekeningnummer van Deputa-
ten Diaconaat NL52 INGB 0000 5353 00 
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau Chr. Geref. 
Kerken te Veenendaal o.v.v. “ISR040 Yad Elie”

Een lezing uit de Torarol bij de Westelijke Muur in 
Jeruzalem

De Ark, opbergplaats rollen, en de Bima waarop 
de lezingen plaatsvinden
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Jan Groenleer

  

gelezen

De onverwerkte Holocaust
De vraag hoe de Holocaust heeft kun-
nen plaats vinden, is na de Tweede 
Wereldoorlog regelmatig gesteld. 
Daaraan gekoppeld de vraag: Hoe 
kunnen we voorkomen dat zich dit in 
de toekomst herhaalt? 

Volgens de auteur van dit boek heeft de 
kerk en de theologie verzuimd om een 
grondige bezinning op gang te brengen 
over de Holocaust zelf. Er kwam wel be-
zinning op de relatie van de kerk en Israël, 
maar zonder dat de Holocaust daarbij be-
trokken werd. Er kwamen publicaties over 
de ’theologie na Auschwitz’ of de theologie 
’na de Holocaust’. Maar de Holocaust zelf 
werd buiten de Israëltheologie gehouden. 
Het ontbrak de kerk aan zelfkritiek. Dit 
betekent, volgens de auteur, een belem-
mering voor het kerk-zijn vandaag en tast 
haar geloofwaardigheid aan.
Het eerste deel van het boek gaat uitvoerig 
in op de historische achtergrond van de 
Holocaust. In het tweede deel komt de 
vraag aan de orde of, en zo ja, hoe de Ho-
locaust een rol gespeeld heeft of nog speelt 
in de theologie. Daarbij passeren enkele 
naoorlogse theologen de revue zoals o.a. 
Moltmann, Marquardt en Van de Beek
Door het boek lopen een drietal rode 
draden. De eerste rode draad laat een 
genuanceerd beeld zien van de positie van 
de Joden in de geschiedenis. De simpele 
voorstelling dat de Joden in laatantieke 
wereld en de Middeleeuwen vogelvrij zijn 

geweest, geen enkele bescherming hebben 
genoten en voortdurend werden verjaagd, 
wordt ontzenuwd. Het ligt genuanceerder, 
al levert het over het algemeen geen roos-
kleurig beeld op.
De tweede rode draad vestigt de aandacht 
erop dat de Holocaust niet losstaat van 
de Europese cultuur. Het lijkt er soms op 
alsof er een rechtstreekse lijn getrokken 
moet worden van de Middeleeuwen – met 
Luther als sluitstuk – naar de Holocaust. 
De kerk is dan de schuldige. Maar vergis 
je niet in de Verlichting die op haar wijze 
ook een negatieve rol heeft gespeeld.
De derde rode draad wordt gevormd 
door de vraag waarom de kerk de Holo-
caust nooit tot een bezinningspunt heeft 
gemaakt. 

Dit laatste riep bij mij enkele vragen op. 
Als de stelling waar is dat de kerk de 
Holocaust tot haar eigen schade niet heeft 
verwerkt, hoe zou het dan wél moeten? En 
wat zou dat uitwerken in kerk en theolo-
gie? Op die vragen geeft het boek eigenlijk 
geen antwoord. 
Niettemin is het zeer de moeite waard om 
het te lezen. Het is geen eenvoudige litera-
tuur. Je wordt er al lezend ook niet altijd 
vrolijk van. De reactie van bijvoorbeeld de 
Bekennende Kirche in nazi-Duitsland op 
de maatregelen tegen de Joden, verliep op 
zijn zachtst gezegd uiterst moeizaam. 
De waarde van het boek ligt vooral in de 
beschrijving van de historische achter-
grond van de Holocaust. Boeiend is ook 
de weergave van de kerkelijke reacties op 
de Holocaust en de wijze waarop enkele 
spraakmakende theologen dit in hun 
theologie hebben verwerkt. Het geeft 
zeker een aanzet tot verdere bespreking 
en doordenking en, wie weet, ook tot een 
grondige bezinning op de Holocaust zelf 
waar kerk en theologie hun winst mee 
zouden kunnen doen. <

Ad Prosman, De onverwerkte Holocaust. 
Spiegel voor de kerk van nu
Boekencentrum – Zoetermeer 2015,  
280 pag. E 24,90 
ISBN 978 90 239 7020 0. 

•  11 februari: seniorenmiddag  
CGK Baarn  
spreker: drs. C.J. van den Boogert

•  18 februari: lezing in CGK Ouderkerk 
a.d. Amstel 
 spreker: drs. F.W. van der Rhee over 
‘Onze roeping ten aanzien van Israël’

•  6 maart: lezing bij Bijbelkring CGK 
Nunspeet over ‘zette Paulus als Jood de 
wet buiten werking?’ 
spreker: drs. C.J. van den Boogert

•  19 maart: workshop classicale zen-
dingsmiddag classis Rotterdam 
spreker: drs. F.W. van der Rhee 

•  11 mei: studiedag ‘Reformatie en Israël’, 
TUA Apeldoorn 

voor meer informatie zie  
www.kerkenisraël.nl en  

www.centrumvoorisraelstudies.nl

   Lezingen en presentaties


