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Sjammai zegt: Maak de Thorastudie tot een
vaste bezigheid, zeg weinig en doe veel, en
ontvang ieder mens met een vriendelijk gezicht.
Verbonden is een uitgave van het
deputaatschap Kerk en Israël
van de Christelijke Gereformeerde
Kerken in Nederland

Gemeenschappelijkheid:
Tot nu toe te weinig bedacht

Teus Brienen

‘Gemeenschappelijkheid: Tot nu toe te

Dat Joden en Christenen dezelfde opdracht hebben ten aanzien van het Woord
van God, is tot nu toe zeer weinig in de
bezinning opgenomen en uitgewerkt. In
de grote handboeken van de z.g. Praktische Theologie wordt Israël gewoonlijk
onder de Missiologie behandeld. Daarom
wordt gesproken over zending onder
Israël en aan de Joden. Ik denk aan E. Chr.
Achelis in zijn brede, driedelige Lehrbuch
der Praktischen Theologie (1911, S.381395). Maar ook aan J. Verkuyl in zijn
Inleiding in de nieuwere Zendingswetenschap (1975, 164 - 227). Na een overzicht
te hebben gegeven van de fundamentele
eigenschappen en de differentiaties in
de Joodse wereld, stelt hij ’Geen enkele
christelijke gemeenschap kan en mag een
toezegging doen, dat ze missionaire activiteit zal nalaten’ (blz. 196). Zo staan Israël
en de Joden ook bij Verkuyl onder het
hoofdstuk ’Zending onder de Joden’. Het
is werkelijk een uitzondering, wanneer in
hand- en leerboeken van de z.g. Praktische Theologie een positieve behandeling
van Israël en Joden voorkomt. In het
Nederlandse taalgebied bijvoorbeeld rept
G.D.J. Dingemans in zijn Inleiding tot de

studie van de Praktische Theologie (1996)
met geen woord over Israël en de Joden.
Hoe is het mogelijk! Ook C.J. de Ruiter
ziet in zijn Meewerken met God. Ontwerp
van een gereformeerde praktische theologie
(2005) in het kader van de theologische
bezinning op het handelen van de kerk
geen ruimte voor Israël en de Joden. En
dat van de kant van een gereformeerd
theoloog! Zijn Vrijgemaakte Kerken
besloten geen deputaatschap ’Israël en de
Kerk’ in te stellen noch mee te doen met
het C.I.S. (Centrum Israël Studie). Israël
blijft dus geheel uit het gezichtsveld van
deze kerken!
Anders is dit bij Johannes Calvijn, de
reformator van Genève. Volgens hem kan
het onderzoek van de Bijbel gezamenlijk
gebeuren. Hijzelf schonk steeds aandacht
bij zijn uitleg van het Oude Testament
aan de verklaring die Joodse exegeten van
de tekst gaven. Hij maakte daar gebruik
van, wanneer die in zijn ogen van belang
is voor het verstaan van de tekst. Joodse
exegeten worden regelmatig genoemd, zoals Abarbanel David Kimchi (ca 1160 - ca
1235), als het gaat om zijn uitleg van Gen.

weinig bedacht’ is het tweede van een
drietal artikelen van dr. T. Brienen

3:1-3 en Psalm 112:5, waar hij hem noemt
als de meest betrouwbare onder de Joodse
exegeten. Naar Calvijns overtuiging geeft
Kimchi aandacht aan wat er precies staat
en verklaart deze de tekst in het verband
van de historische context. Calvijn noemt
de Joden zelfs ’bewaarders van de wet’. Het
was en is hun taak de volkeren tot gehoorzaamheid aan God te brengen. Daar wij
het evangelie aan de Joden danken, moet
er bij ons ook bereidheid zijn ons door
hen te laten onderrichten (zie: Zach. 8:22).
Dit is het eigen reformatorisch geluid
inzake de verhouding Israël en de Kerk,
Joodse en Christelijke exegeten en theologen.
In deze lijn wil ik verder bouwen en
pleiten voor gemeenschappelijkheid in het
verklaren en doorgeven van het Woord
van God. <

(Rabbi Sjammai, 50 v. Chr. - 30 n. Chr.;
de stichter van een farizese school)

Bij de foto op de voorpagina:
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De waterval van Banias. Banias is een van de bronnen
van de Jordaan bij de zuidelijke hellingen van de
Hermon in het uiterste noorden van Israël. Bij de
brongrot werd in de Hellenistische tijd de god Pan
vereerd. Daarom werd de streek Paneas genoemd.
Dit werd in het Arabisch Banias. De zoon van koning
Herodes, Filippus, maakt Paneas tot de hoofdstad van
zijn gebied en noemde het Cesarea Philippi. Daar sprak
Petrus op een vraag van Jezus de belijdenis uit: ‘Gij zijt
de Christus, de Zoon van de levende God’ (Mattheüs
16:13vv). De stad was belangrijk omdat ze een station
was op de handelsroute van Damascus naar het westen.
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joodse symbolen

Mezoeza
De Mezoeza is het ’teken’, het symbool aan de deur-

’Sjaddai’, Almachtige, staat geschreven.

posten.

Plaats: De Mezoeza wordt bevestigd aan de rechter-

Het is een kokertje waarin op een stukje perkament

deurpost, rechts als men binnenkomt, aan de binnen-

de tekst van Deuteronomium 11 : 13-20, een gedeelte

kant van de stijl, enigszins diagonaal, op manshoog-

van het zgn. Sjema, is geschreven. Het gebod om een

te, in de lijn van het oog.

Mezoeza aan de deurpost te bevestigen gaat terug op

Doel : De heiliging van het leven, door zich de gebo-

Deuteronomium 6 : 9; 11:20: ’Deze woorden die Ik

den te herinneren, teneinde die te doen.

u heden gebied zult gij schrijven aan de deurposten

In engere zin, de heiliging van het huis. Het teken wil

van uw huis en uw poorten’.

voortdurend zeggen: heilig uw huis!

De achterkant van de Mezoeza bevat een kleine

Uw huis zij niet uw dak, ook niet uw kasteel: het zij uw

ronde opening, waarin het Hebreeuwse woord

tempel!
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Bart Wallet

De joods-christelijke confrontatie en de term Israël
Het is een punt dat voortdurend terugkeert: Israël en de kerk zijn niet gelijksoortig. De kerk is een geloofsgemeenschap bestaande uit talloze mensen uit
vrijwel alle volken op de aarde. Israël
is daarentegen tegelijkertijd volks- én
geloofsgemeenschap. Iemand die niet
meer gelooft is christen-af, maar jood-af
zijn kan nooit helemaal. Het waarom van
dit verschil heeft alles te maken met het
tumultueuze ontstaan van de vroege kerk
en het rabbijnse jodendom in de eerste
eeuwen.
Zolang joodse gelovigen in Jezus en andere joodse groeperingen een intern debat
hadden, was de term ‘Israël’ een overkoepelend verband. Zij waren allemaal samen
onderdeel van het joodse volk. Maar op
het moment dat de scheuren steeds scherper zichtbaar worden en de wegen van de
kerk en het rabbijnse jodendom uiteen
gaan lopen, verbreekt het eenheidsbegrip
‘Israël’. Van een eenheidsbegrip wordt het
felomstreden.
Het is niet te veel gezegd dat het begrip
‘Israël’ in het hart was gepositioneerd van
het scherpe debat tussen christenen en
joden in de Oudheid en de Middeleeuwen. De inzet daarbij was niets minder
dan de vraag wie het ware volk van God
was: de kerk of het joodse volk? Alleen de
ware gelovigen, zo was het idee, konden
aanspraak maken op de titel ‘Israël’ die uit
het Oude Testament bij allen bekend was.

Verus Israel
Vanaf de tweede eeuw komen we bij kerkvaders de notie tegen dat de kerk ‘verus
Israel’, het ware Israël, is. Daarmee wordt
de overtuiging uitgedrukt dat de kerk de
ware erfgenaam is van de beloften van het
Oude Testament. In veel gevallen wordt
dat scherp afgezet tegen het joodse volk.
Melito van Sardis verzekerde in de tweede
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Israël, een volks- én geloofsgemeenschap

eeuw de joden al dat zij geen Israël meer
waren, want ze hadden God niet aan het
werk gezien en de Heer niet herkend.
Het ‘ware Israël’ kon ondertussen verschillende betekenissen hebben. Ten eerste de
opvatting dat Israël als term alleen maar
kan duiden op het ware volk van God en
dat is de kerk. Daarbij vindt zowel een
universalisering als een spiritualisering
van het begrip Israël plaats: het heeft
betrekking op mensen uit alle volkeren
én gaat niet meer over het etnische Israël
maar over een ‘geestelijk Israël’. Bij Israël
hoort hij die in Jezus gelooft, ongeacht zijn
afkomst en achtergrond.
Sommige kerkvaders - zoals Origines –
vonden wel dat het ‘ware Israël’ bestond
uit twee delen: joden die in Jezus geloofden (de ‘rest’) en heidenchristenen. Veel
anderen, zoals Barnabas en Tertullianus,
waren nog negatiever: Israël was een
negatief begrip en duidde hen aan die bij
de Wet waren gebleven. De kerk was het

nieuwe Israël, bestaande uit de heidenen.
God had nu de heidenen (kerk) verkozen
boven de joden (Israël).
De tweede betekenislaag was dat uiteindelijk het ‘ware Israël’ alleen maar Christus
zelf kon zijn. Israël, strijder van/voor God,
werd als een christologische titel gezien.
Jezus was de vervulling van de profetie in
Jesaja 42:1-4: ‘Israël is mijn uitverkorene’.
De hele Schrift werd vervolgens profetisch
en typologisch gelezen, waarbij Israël
voortdurend op Jezus werd betrokken.
In veel gevallen werd deze betekenislaag
verbonden aan de eerste: alleen al degenen
die in Jezus als de ware Israël geloofden,
mochten zelf ook onderdeel uitmaken van
het nieuwe Israël, het ware volk van God.

moment dat het christendom staatsgodsdienst was geworden. De gevolgen zijn
niettemin bijzonder duidelijk aanwijsbaar,
want de rabbijnen namen de christelijke
claim uiterst serieus.
Tegenover de christelijke notie van het
‘geestelijke Israël’ gingen de rabbijnen een
grotere nadruk leggen op het ‘Israël naar
het vlees’. Zij betoogden dat alleen wie
daadwerkelijk afstamde van de aartsvader
Jacob/Israël, een afstammeling van hem
genoemd mag worden. Wie is door God
uit Egypte weggeleid, zo roept een middeleeuwse rabbijn de christenen toe, waren
jullie dat, of was ik dat met heel mijn volk?
Het antwoord op deze retorische vraag
laat zich raden.
Natuurlijk heeft ‘Israël’ ook een unieke
inhoud: alleen aan dit volk heeft God de
Tora gegeven. Daaruit vloeit de joodse
feestkalender maar ook het joodse denken
over redding, messias en de toekomst
voort. Het feit dat christenen de Tora links
lieten liggen, bewees alleen maar dat het
joodse volk daadwerkelijk Israël was. Een
uniek volk met een unieke Tora.
Geloofsinhoud en etniciteit werden

zo door de rabbijnen nauw aan elkaar
verbonden. Het was een bewuste reactie
op het christendom dat ze niet werden
losgekoppeld. Het christendom deed dat
wel: dat werd een ‘religie’, waar iedereen
die zijn geloof in Jezus uitsprak, bij kon
horen. Geloof en geloofsinhouden bepaalden de grenzen van de kerk. Ieder christen
behield daarnaast zijn eigen etniciteit: Romein, Griek, Pers of Arabier. De rabbijnen
weigerden, ondanks christelijke druk, om
een ‘religie’ te worden. Zij wilden blijven
wat ze altijd geweest waren: een volk met
een eigen cultus rond de God van Israël.
Natuurlijk konden mensen zich bekeren
tot de God van Israël, maar dat hield tegelijkertijd in dat de eigen etniciteit werd
verlaten en men deel van het joodse volk
werd.
De keuze van de rabbijnen om een volkmet-geloof te blijven, ging zo ver dat ze
in de Talmoed zelfs op lieten nemen dat
uiteindelijk iedere jood, ook de zondaar,
voluit deel bleef van ‘geheel Israël’. Ook
wie niet volgens de Tora leefde, wie in zijn
leven God links liet liggen, bleef toch bij
het ‘volk van God’ behoren. Hier werkte

Geheel Israël
Hoe reageerden de rabbijnen op de
manier waarop christenen zich de term
‘Israël’ toe-eigenden? Voor een groot deel
gebeurde dat impliciet, zeker vanaf het

De Grafkerk in Jeruzalem; een gebedshuis voor en geloofsgemeenschap met mensen uit vrijwel alle volken

Israël, het volk dat samenkomt rond de Tora

de oude verbondsgedachte uit het Oude
Testament volop door. Het hele volk
moest bij elkaar blijven en zo ook bij de
God van Israël.

Twee Israëls
Zo stonden het christelijke ‘ware Israël’ en
het joodse ‘geheel Israël’ tegenover elkaar:
een geloofsgemeenschap én een volk-meteen-geloof. Tegelijkertijd grepen ze beide
terug op de erfenis van het bijbelse Israël
en putten ze uit de bron van Tenach/Oude
Testament. In wie zij elk waren, hadden
ze de ander nodig. De christelijke en de
joodse zelfdefinitie vond plaats in de wederzijdse confrontatie.
Ondertussen is het wel opmerkelijk dat
ondanks de forse christelijke claims, naarmate de Middeleeuwen vorderden aan
christelijke zijde de reserve groeide om de
term Israël al te exclusief voor zichzelf te
reserveren. Hoe langer hoe meer werd met
‘Israël’ (ook) het joodse volk aangeduid.
Zo werden voorzichtig de kiemen gelegd
voor een hernieuwd gesprek tussen kerk
en synagoge, waarbij de kerk nu ook het
zelfverstaan van het joodse volk voor het
eerst serieus zou gaan nemen. <
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contact met Jeruzalem

Aart Brons

kerk en Israël

Protestantse Kerk
De relatie tot Israël

Schijnrein

relatie met Israël fundamenteel is: we zijn onopgeefbaar met het
volk Israël verbonden. De kerk is ‘geworteld in Israël’ en met Paulus
kun je zeggen: niet jij (kerk, gemeentelid) draagt de wortel, maar de
wordt breed opgevat. Het is het volk Israël zoals het zichzelf ver-

Zoogdieren zijn rein en mogen
gegeten worden als ze aan deze beide
voorwaarden1 voldoen:
•Z
 e hebben gespleten hoeven
•Z
 e herkauwen hun voedsel

‘Dat is omdat het dier als hij ligt zijn
poten uitsteekt, als om te zeggen “zie
mij, ik ben koosjer”; daarmee is het

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

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland stelt dat de

wortel draagt jou (Romeinen 11:18). De benaming ‘het volk Israël’

Een ultra-orthodoxe en anti-zionistische
rabbijn sprak daarover met studenten en
kwam bij de vraag waarom het varken als
toppunt van onreinheid wordt beschouwd.
Het is in het Jodendom het bekendste
voorbeeld van verboden en verafschuwd
voedsel. Waarom? Het varken heeft nota
bene het eerste van de beide genoemde
kenmerken: gespleten hoeven. Maakt dat
het dier niet half-rein? of in elk geval
wat minder onrein dan dieren die beide
kenmerken missen? Nee, zeker niet, maar
juist integendeel! Varkens hebben wel het
uiterlijke kenmerk (gespleten hoeven)
maar niet het innerlijke (herkauwen). Dat
maakt het dier zo gruwelijk en walgelijk:

column

Bij de schapen, Adolf Eberle (1843-1914)

nu juist veel gevaarlijker dan andere
verboden dieren! (...) Wie openlijk
goddeloos is, is niet het ergste gevaar;
veel gevaarlijker is iemand die zich hult
in vroomheid, die echter vals is.’

Ik moet bij een zo fel van leer trekken en
oordelen denken aan wat Jezus heeft gezegd in een discussie over rein en onrein:
‘Niet wat de mond ingaat verontreinigt
de mens; maar wat de mond uitkomt, dát
verontreinigt de mens.’ Dat is een heel
sterke uitspraak, waarmee Jezus de vinger
legt bij een verkeerde vroomheid, die alleen maar kijkt naar wat uiteindelijk toch
uiterlijk is. Immers, wat de mond inkomt
verdwijnt via de buik in de beerput, ‘maar
wat de mond uitgaat komt uit het hart, en
dat maakt de mens onrein.’3

staat. Het Joodse zelfverstaan is heel divers. Het heeft te maken met
het Joodse volk (waar ook ter wereld), de Joodse religieuze traditie
en de staat Israël.
Van zending tot gesprek
De Protestantse Kerk heeft een lang traject afgelegd in haar verhouding tot het Joodse volk. Zij heeft afstand genomen van het woord
zending t.a.v. Joden en kiest voor het woord gesprek. Dit gesprek
voert de Protestantse Kerk vanuit haar eigen identiteit, als Christusbelijdende gemeenschap.
Het woord ‘onopgeefbaar’ heeft een historische en een theologische connotatie. De term wordt oorspronkelijk gebezigd in directe
relatie met de nalatige houding van de kerk t.a.v. de Sjoa en het
antisemitisme. Daarbij hoort in ieder geval dat de Protestantse Kerk

Ik wil hierbij nog wel een aantekening maken. Wellicht overbodig, want het spreekt
helemaal voor zich. Maar het is in de kerk
toch maar al te vaak buiten beeld geraakt.

vormen van vervangingstheologie afwijst en dat antisemitisme
wordt bestreden.
Verbonden in de Ene
Historisch gezien zijn het christendom en het rabbijnse jodendom

Dit is een aardig voorbeeld van aansprekende rabbijnse exegese. Minder aardig is
de manier waarop de rabbijn het vervolgens uitwerkte: met een felle aanval op
een vooraanstaand (religieus-zionistisch)
politicus. Zonder dat de rabbijn diens
naam noemde (‘in heilige plaatsen noemt
men zulke namen niet’!) was evengoed wel
duidelijk wie hij bedoelde: een minister
die doorgaans een kleine, gehaakte keppel
draagt.

Die uitspraak van Jezus betekent niet
dat Hij en zijn discipelen gerust onrein
voedsel gegeten zou hebben. De reactie
van Petrus op het visioen van het laken
met onreine dieren (Hand. 10:11-14) laat
wel zien hoever dat van hen afstond. De
woorden in Mattheüs 15:1-20 zijn dan ook
niet naar aanleiding van wat de Bijbel zegt
over rein of onrein voedsel, maar naar
aanleiding van wat de traditie zegt over
handwassing (zie vs. 1). <

tradities die beide teruggaan op het jodendom van de eerste eeuw.
Beide tradities hebben elkaar wederzijds beïnvloed en hebben op
elkaar gereageerd.
Joden en christenen zijn ook vanuit een theologische visie met
elkaar verbonden. Jodendom en christendom zijn twee loten die
gegroeid zijn vanuit de erfenis van het bijbelse volk Israël. Joden en
christenen lezen voor een gedeelte dezelfde schriften. De Hebreeuwse Bijbel is gemeenschappelijk erfgoed. Jezus is een Jood.
Het Nieuwe Testament is voor het overgrote deel Joods. Dat de kerk
het gesprek met het Jodendom zoekt, raakt aan het hart van het
belijden. De God die daarin ter sprake komt is één, de Ene. Joden en
christenen blijven elkaars pad voortdurend kruisen, juist omdat de

‘Dat is hoe het ook vandaag de dag is:
we lijden vooral onder hen die pretenderen religieus te zijn en zeggen te handelen in naam van de religie. Wat zou
het goed zijn als deze man, die deelneemt aan een regering die de ware religie ondermijnt, die halve of een-derde
keppel van hem van zijn hoofd zou
halen; dat zou beslist een goede daad
en een grote verdienste zijn.2

Lev. 11:3, Deut. 14:6
www.israelnationalnews.com/News/News.
aspx/210137#.VxCD7DCLQcX
3
Matt. 15:1-20, zie met name vs. 11 en 16-20; vgl.
Mark. 7:1-23
1
2

oorsprong van de weg één is. <

Andries Knevel

Israël, een roeping
ook voor jongeren
Ik weet niet precies hoe groot de jongerenorganisatie van
Christenen voor Israël is. In het laatste nummer van Israël
Aktueel las ik er in ieder geval niets over. Wel heeft de
organisatie familiedagen georganiseerd met een speciaal
programma voor kinderen. Maar die moesten met hun
ouders mee, denk ik zo maar.
Waar ik naartoe wil?
Naar mijn vermoeden dat het je bezig houden met Israël zo
langzamerhand een hobby (of moet ik zeggen roeping) voor
oudere mannen en vrouwen is geworden. En laat ik er maar
meteen bij zeggen, dat vind ik spijtig.
Het lijkt wel of het onderwerp “Israël” de theologische of
politieke bloeddruk van de jonge generatie christenen nauwelijks omhoog krijgt.
Toen ik een symposium organiseerde over de vraag waarom
we binnen orthodox christelijk Nederland zo verdeeld zijn
over Israël, kwamen daar heel veel mensen op af, maar de
gemiddelde leeftijd laat zich raden.
Ik zie minimaal twee verklaringen.
De eerste is, dat de nieuwe generatie geen weet meer heeft
van het benarde kleine Israël, dat zich moet verdedigen tegen machtige Arabische buren. Voor hen zijn 1948, 1967 en
1973 onbekende jaartallen. En integendeel, als er over macht
in het Midden-Oosten wordt geschreven, staat Israël nu aan
de kant van de macht en zijn de andere staten benard.
De tweede reden is, dat voorzover jongeren in theologische
disputen geïnteresseerd zijn, Israël in ieder geval geen theologisch thema is.
Ik kan een hele lijst onderwerpen noemen waar nog wel
enige interesse voor is, vooral als het thema’s zijn die dicht
bij de belevingswereld liggen, maar Israël zal heel laag op de
lijst staan. Indien al. Werk aan de winkel dus wanneer Israël
en de Palestijnse christenen ons aan het hart gaan.
Hoe?
In alle eerlijkheid: ik weet het niet.
En een nieuw 1967 of 1973 gun je noch Israël, noch de
buurlanden. <

Een zoogdier met gespleten hoeven dat herkauwt
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samen luisteren

Kees Droger

Psalm 87

Jubelen in Jeruzalem Psalm 87
We zingen hem graag, Psalm 87. De
tekst is boeiend, de Geneefse melodie fraai. Vooral op Pinksteren of
op een zendingsdag heffen we deze
Psalm graag aan, omdat we hem als
een zendingslied ervaren. Toch is bij
nader inzien de precieze betekenis
van de woorden van dit lied nog niet
zo gemakkelijk aan te geven. In deze
Schriftstudie wordt geprobeerd de
inhoud van deze Psalm te verstaan.
Opschrift en indeling
Het opschrift van Psalm 87 plaatst ons voor
niet al te grote moeilijkheden. Een vraag
is wel of het hier gaat om een lied voor de
Korachieten of om een lied van hen. De

Statenvertaling kiest voor het eerste, vele
andere vertalingen voor het laatste. Het is
aannemelijk dat deze Psalm uit de kring
van de Korachieten komt en dat zij bedoeld
is om gebruikt te worden in de eredienst
in de tempel. Psalm 87 wordt getypeerd als
een ‘psalm’, d.i. een lied waarbij een tokkelinstrument wordt gebruikt en als een ‘lied’
dat bedoeld is om gezongen te worden.
Wanneer de Psalm is ontstaan, is niet met
zekerheid te zeggen.
Een indeling van de Psalm is gemakkelijk
te maken aan de hand van de twee ‘sela’s’
die erin voorkomen. Het is nog steeds niet
precies bekend wat dit Hebreeuwse woordje betekent. Gedacht is aan een rustteken,
muziekteken of herhalingsteken. In deze

Gespreksvragen:
1. De Joodse geleerde Rasji (11e eeuw) meent dat in vers 4 Joodse ballingen in die
landen worden bedoeld, van wie gezegd wordt dat ze zullen terugkeren naar Jeruzalem. Wat vindt u van die opvatting?
2. Welke spanningen zijn er geweest tussen Israël en de in vers 4 genoemde heidenvolken?
3. Wat zegt Psalm 87 voor vandaag?
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Psalm staan ze in ieder geval aan het einde
van een couplet. We kunnen de Psalm
derhalve verdelen in vers 1b-3 (couplet 1),
vers 4-6 (couplet 2) en vers 7 (couplet 3).
We zullen nu de coupletten een voor een
bespreken.

Een unieke stad
De eerste vraag bij het lezen van het eerste
couplet van Psalm 87 is wie hier aan het
woord is. Het gaat hier om woorden van
de zonen van Korach. Zij zetten dit lied in
met de (h)erkenning dat het fundament van
Jeruzalem op heilige bergen rust. Dat zijn de
bergen waarop Jeruzalem gebouwd is. Het
kunnen ‘heilige’ bergen genoemd worden,
omdat deze bergen door God afgezonderd
zijn van alle andere bergen op de wereld en
bestemd zijn voor het dragen van Zijn stad
en Zijn heiligdom in die stad, waar Hij als
de Heilige van Israël geëerd en gediend wil
worden. Het valt op dat in vers 1 geen werkwoord staat. Letterlijk staat er: ‘Zijn fundament op bergen van heiligheid’. Een mooie
aanvulling is het werkwoord ‘rusten’. Het
fundament van Jeruzalem en van de tempel
rust op een stevige ondergrond. Op de berg

Sion en ten diepste op de wil van God.
In vers 2 wordt gezegd dat de HEERE Jeruzalem bijzonder liefheeft. De poorten van
Sion staan voor héél Sion (vgl. Gen. 22:17),
voor héél Jeruzalem. Die stad is Gods uitverkoren stad. Ze staat boven alle woningen
d.w.z. boven alle steden en dorpen in Israël.
Ze staat boven alle steden op de aarde. Er
is geen stad in de wereld zoals Jeruzalem.
Dat is waar voor de tijd waarin Psalm 87 is
gedicht en dat is nog steeds zo.
In vers 3 wordt aangegeven waarom
Jeruzalem zo’n bijzondere stad is. Heerlijke
dingen zijn er immers over haar te zeggen.
En die worden er ook over haar verteld.
Over de stad van God doen wonderlijke
verhalen de ronde. Welke dan? Het woord
‘sela’ geeft misschien aan dat we even
moeten stoppen met lezen om na te denken
over deze vraag...

Bijzondere boorlingen
We stellen aan het begin van het tweede
couplet van Psalm 87 opnieuw de vraag:
wie is hier aan het woord? Het zijn in ieder
geval niet de Korachieten als groep die hier
spreken, want vers 4 begint met een werkwoord in de eerste persoon enkelvoud. Wie
is die ‘ik’ en even verderop in de tekst die
‘mij’? Alle vertalingen die ik raadpleegde,
schrijven ‘Ik’ en ‘Mij’, met een hoofdletter.
Hier is de HEERE dus zelf aan het woord.
Hij neemt als het ware het woord van de
Korachieten over en zingt verder over de
stad die Hij zo bovenmate liefheeft.
In vers 4 zegt de HEERE dat er allerlei
mensen in Sion geboren zullen worden.
Hij noemt vijf soorten mensen. In de
eerste plaats mensen die uit Rahab d.i.
Egypte komen (vgl. Jes. 30:7). In de tweede
plaats mensen die afkomstig zijn uit Babel.
Daarnaast noemt de HEERE mensen
met een achtergrond in Filistea, Tyrus en
Ethiopië. En de eigen bewoners van Sion
dan? Die worden door de HEERE hier niet
genoemd.

In vers 5 krijgen de Korachieten weer het
woord. Zij zingen dat van Sion wordt gezegd: man voor man van die vijf genoemde
groepen mensen zijn dáár geboren. Dat wil
zeggen: zij zullen daar geboren worden,
doordat zij de HEERE zullen leren kennen.
Die vijf groepen mensen zullen zijn onder
hen die de HEERE zullen kennen. Er zijn
dus blijkbaar ook nog ánderen onder hen.
Vooraan staat het Joodse volk zelf. Dat is
het eerste volk dat de HEERE heeft leren
kennen. Het volk van God zal dus bestaan
uit Joden én heidenen. Het perspectief van
de belofte aan de aarsvaders klinkt in deze
Psalm heel duidelijk door (vgl. Jes. 2:1-5;
Micha 4:1; Op. 21:24).
En het wonderlijke is dat de HEERE er zelf
voor zorgt dat het één geheel wordt, want
Hij zorgt ervoor dat Sion standhoudt. We
zouden op zijn minst spanningen kunnen
verwachten in deze geestelijke stad van
God. Het Joodse volk had immers niet
zulke prettige herinneringen aan Egypte,
Babel, Filistea, Tyrus en Ethiopië. God
zorgt echter voor één geheel. Voor één volk
dat in een diepe shalom Hem toebehoort
en dient.

Jeruzalem, het centrum van de aarde, waar Israël en
de volken Jubelen tot Gods eer

In vers 6 onderstrepen de Korachieten
wat ze al eerder hebben gezongen. Inderdaad, de HEERE telt die mensen uit de vijf
genoemde heidenvolken erbij als Hij de
volken opschrijft. In Zijn verkiezende liefde
heeft Hij Zijn oog ook op de heidenvolken
geslagen en ook uit hen zullen er velen
Hem van harte toebehoren.

Vreugde in Gods stad
Het derde couplet is m.i. het moeilijkste
van de drie. De vertalingen laten al zien
dat dit vers op verschillende manieren te
vertalen en te vertolken is. Letterlijk staat
er: ‘En zangers zowel als dansers: al mijn
bronnen in u!’ De meest voor de hand
liggende uitleg is m.i. deze. De woorden
‘zangers’ en ‘dansers’ slaan op Joden die
in uitbundige vreugde bijeen zijn in de
tempel. Zij zijn tot het inzicht gekomen
dat God hun vijanden werkelijk zal
overwinnen door hen in te lijven bij het
Joodse volk. Ook zij zullen delen in het
heil dat God aan Israël geven zal. En de
bronnen van dat heil ontspruiten als het
ware in Sion, in de stad waar de tempel
staat, bij het altaar waar de dienst van de
verzoening plaatsvindt. In dat heil mogen
de zangers en de dansers delen en daarin
zullen ook de heidenvolken delen. God zal
daar zelf voor zorgen!
Wij weten dat door het werk van Christus
de bron van Gods heil in Sion werkelijk
is gaan stromen. En dat daar het Joodse
volk in is gaan delen en na Pinksteren
ook de heidenvolken. Die bron stroomt
nog steeds en Israël en de gojim mogen
nog steeds leven van dat heil. Wie er iets
van mag ervaren, ervaart ook vreugde en
dankbaarheid, net zoals de dansende zangers in vers 7. En zo krijgt God de eer voor
het heil dat Hij beschikte, liet verwerven
en uitdeelt.
We kunnen Psalm 87 blijven zingen met
Pinksteren en op een zendingsdag. <
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samen werken

kijk op Israël

Michael Mulder

CGK Dokkum
een jaar lang bijzondere aandacht voor Israël

Hoezo Israël?
Over enkele weken verschijnt een
nieuw boek van het Centrum voor
Israëlstudies: Hoezo Israël? Gespreksstof
voor bijbelkringen.
De vraag: Hoezo Israël? komen we op
verschillende manieren tegen. Uiteraard
weten we dat het in de Bijbel voortdurend over Israël gaat. Maar heeft het
Joodse volk van nu ons nog iets te zeggen? Is door de komst van Christus, die
Gods beloften vervuld heeft maar door
de meeste Joden niet geaccepteerd is, de
positie van de Joden niet fundamenteel
veranderd? Hoezo aparte aandacht voor
Israël?
De bijbelstudies in dit boek laten zien
dat de unieke band die God gelegd heeft
niet is doorgesneden. De Bijbel is daar
duidelijk over. We bespeuren het ook
als we luisteren naar de manier waarop Israël vandaag nog steeds leeft met
Gods Woord. Dit boek biedt een bijbelse
bezinning over Israël, maar wil vooral
vanuit de praktijk van de ontmoeting
met Israël laten zien wat christenen van
de Joodse traditie kunnen leren.

king voor gesprekskringen. Wat is de betekenis van het land Israël? Hoe moeten we
omgaan met de bijbelse beloften hierover
in de huidige situatie van het land Israël?
Geeft de Bijbel aanleiding om te spreken
van een goddelijk recht op dit land voor
het Joodse volk? In vier bijbelstudies reikt
ds. Aart Brons een genuanceerde visie aan,
waarbij hij vasthoudt aan de trouw van
God aan zijn beloften en tegelijk aan de
nadruk die God in zijn Woord legt op het
doen van gerechtigheid.
Daarmee is de bijbelse bezinning helemaal
betrokken op de praktijk van vandaag in
het land Israël. In het laatste deel van het
boek krijgen de gesprekken hierover nog
een andere dimensie: wat kan Israël ons
leren in de omgang met actuele maatschappelijke vragen die wij in Nederland tegenkomen? Wilma Wolswinkel
schrijft hierover vanuit haar perspectief

als diaconaal consulent van het CIS. Ze
richt zich op vragen waar we niet omheen
kunnen: de toestroom van immigranten,
die ook Israël kent, en de concrete vragen
rond conflict en verzoening. Kan wat in
Israël gebeurt ook op dit vlak een inspiratie vormen voor christenen?

Gegroeid vanuit de praktijk
De bijbelstudies zijn gegroeid vanuit de
praktijk van het Centrum voor Israëlstudies. Enerzijds willen we vanuit de Bijbel
een weg wijzen in de complexe problematiek waar het om gaat in de ontmoeting met
Israël, anderzijds zoeken we de ruimte van
een open gesprek hierover. Verschillende
visies komen dan ook aan de orde.
Elk hoofdstuk eindigt met een zestal vragen
voor persoonlijke bezinning of bespreking
in een bijbelkring of gespreksgroep.
Het is inspirerend om een seizoen met dit
boekje aan de slag te gaan en de vragen
te bespreken, waar wij als christenen in
Nederland ook mee bezig zijn: van onze
persoonlijke omgang met God en de
Bijbel tot onze omgang met conflicten en
met vreemdelingen. <

Spannende vragen
De ontmoeting met Israël levert ook
nieuwe uitdagingen op. Spannende vragen ontwijken we niet in deze handrei-

Boekencentrum schrijft hierover:
• Een uitstekend instrument om het gesprek
over Israël in de gemeente eens op de
agenda te zetten
• Een genuanceerde visie op de relatie kerk
en Israël
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Pieter Sijtsma

Het boek is geschreven door Michael
Mulder, Aart Brons en Wilma Wolswinkel
en verschijnt bij Boekencentrum, Zoetermeer, 128 blz., ISBN 9789023970569 en
kost ong.  11,90.

Vlak voor de zomer van 2015 kwam bij de
zendings-evangelisatie-commissie (ZEC)
van de kerk van Dokkum de volgende
vraag van de kerkenraad op tafel: willen jullie het correspondentschap met betrekking
tot de verbondenheid van Kerk en Israël op
je nemen? Natuurlijk wilde de commissie
dat wel, maar wat hield dat dan in? Eigenlijk wist de kerkenraad dat zelf ook niet zo
goed en daarom stuurde hij maar een brief
naar het deputaatschap met de vraag wat
er dan werd verwacht. Blijkbaar heeft het
deputaatschap deze vraag aangegrepen om
aan Dokkum te vragen of zij samen met
nog twee andere gemeenten een jaar lang
pilot wilde zijn in het organiseren van een
Israëljaar in de plaatselijke gemeente.
Op zo’n vraag kun je natuurlijk niet
negatief reageren en zodoende werd een
commissie van drie personen gevormd die
allerlei plannen bedacht om de gemeente
mee te nemen in het traject Israël jaar. Het
programma kwam er ongeveer als volgt
uit te zien:
1. bekend maken van het Israëljaar in het
plaatselijke gemeenteblad;
2. extra aandacht voor Israël in de prediking op de Israëlzondag ;
3. opstarten Israël-leesgroep om als
deelnemers specifieke gebruiken en
gewoonten in Israël te bestuderen en
bespreken in Bijbels perspectief onder
leiding van ds. Van der Wekken;
4. rabbijn Lody van de Kamp uitnodigen
voor een lezing over antisemitisme;
5. één of twee catechese lessen geven over
Israël;
6. bezoek met belangstellende gemeenteleden aan de synagoge te Elburg in
combinatie met het jaarlijkse seniorenreisje;

rabbijn
Lody van de Kamp
sprak over
antisemitisme

de commissie

de leesgroep o.l.v. ds. Van der Wekken

Museum Sjoel Elburg waaraan een bezoek zal
worden gebracht

7. uitnodigen spreker die via een stichting
een relatie met Israël heeft;
8. twaalf-dagen durende rondreis naar
Jordanië en Israël in Bijbelse voetsporen
met een groep gemeenteleden .
9. Gedurende het seizoen 2015 / 2016
regelmatig Israël aan de orde stellen.
Inmiddels zijn de onderdelen 1, 2 en 4
uitgevoerd.
De in november opgestarte leesgroep
varieert van vijf t/m tien deelnemers en
komt om de vier weken bijeen. O.a. werd
gesproken over de Sjabbat, het behoud van
heel Israël, de betekenis van Jezus voor
het verbond met Israël. De leesgroep gaat
door tot oktober 2016. Wie weet komt er
een vervolg.
De lezing van rabbijn Lody van de Kamp
in de maand januari over antisemitisme
was zeer indrukwekkend. Ca.200 personen, gemeenteleden en andere belangstellenden waren aanwezig. De regionale
pers heeft er uitgebreid aandacht aan
geschonken.
Als klap op de vuurpijl is er dan eind
oktober nog de Israël- / Jordaniëreis. Een
groot aantal deelnemers heeft zich hier al
voor aangemeld. Voor sommigen wordt
het de zoveelste keer, maar het blijft een
land met een bijzondere aantrekkingskracht. Bij je oudste broer wil je toch
graag een bezoek brengen? Eventuele belangstellenden kunnen zich nog opgeven
voor deze reis bij A. Peterson te Dokkum,
email-adres: a.peterson@knid.nl
Zo hebt u een idee gekregen hoe invulling
kan worden gegeven aan een Israëljaar
voor de kerkelijke gemeente met als doel
enerzijds de band met Israël levend te
houden en anderzijds de geschiedenis van
het volk Israël dichterbij te brengen. <
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gelezen
Luisteren naar de taal van de Bijbel
Onlangs verscheen het prachtige boekje
Luisteren naar de taal van de Bijbel.
In 61 korte, prettig leesbare hoofdstukken,
steeds gevolgd door enkele vragen (waarvan de laatste een discussievraag is), wordt
de diepere betekenis van Hebreeuwse
kernwoorden en uitspraken zoals Jezus die
hoorde en zelf ook sprak, heel duidelijk uitgelegd. De joodse context waarin de Bijbel
is ontstaan klinkt er helemaal in mee. Het
boek is heel fijn voor jezelf of om samen te
lezen in bijbelstudiegroepen en kringen.
Een voorbeeld uit het boek ter illustratie:

‘Veel christenen zijn opgeroeid met een
negatieve houding ten opzicht van het
woord wet. Maar het woord tora, dat wij
vertalen als wet, heeft in het Hebreeuws
een heel andere nadruk en gevoelswaarde.
Het Hebreeuwse woord tora is afgeleid
van het grondwoord jara, wat aanwijzen,
onderwijzen, instrueren, of richting geven
betekent. Tora kan in het Nederlands het
beste worden gedefinieerd als ‘onderricht’
dat wil zeggen: Gods onderricht aan de
mens. Als God ons iets leert, dan zijn we
in zekere zin verplicht om te gehoorzamen. Daarom valt het woord ‘wet’ binnen
de definitie van het woord tora, maar is
niet haar belangrijkste betekenis.... Wat
is het een verschil als we de belangrijkste
betekenis van Gods woord associëren met
liefhebbende leiding, in plaats van een
bezwarende wet! Zeker, er zijn veel wetten

Kees van den Boogert

in de Bijbel, maar zelfs die zijn gegeven
om ons te vormen naar de mensen zoals
God wil dat we zijn....’
Lois Tverberg en Bruce Okkema, Luisteren naar de tal van de Bijbel. Uitgeverij
Toetssteen te Vledderveen. 187 p.; E 15,95.

Lezen in verbondenheid met Israël
De Tenach of het Oude Testament lezen
in verbondenheid met Israël, wordt in en
aantal door Ds. G.A. Trouwborst geschreven boekjes in de praktijk gebracht. Zo
verschenen twee Bijbelse dagboekjes over
resp. Genesis (2014) en Exodus (2015).
Daarnaast een boek over de legendarische koning Salomo (2014). In dit boek
laat hij het licht van de Tora over hem
schijnen. Salomo blijkt trekken van Jozef,
de onderkoning van Egypte, te vertonen.
Bijzondere verbanden in het geheel van
de Tenach worden zichtbaar. Instructief is
ook het boekje Gewoon anders; kerk zijn
volgens Leviticus 19 (2013). De gemeente
is geroepen heilig – ofwel anders - te zijn,
niet ter vervanging van Israël, maar juist

in verbondenheid aan Israël. De schrijver
maakt in deze boekjes gebruik van de
joodse uitlegtraditie en van de oude rabbijnse uitleg. Het is goed dat we in de kerk
blijven beseffen dat Israël als eerste wordt
aangesproken. Trouwborst verwoordt dit
aldus: ‘Wie krijgt de roeping om heilig te
zijn? Uit de beginregels wordt duidelijk
dat dit Israël is (Lev. 19:1-2). Het is goed
om dit vast te stellen, voordat we al te
direct de lijn naar de christelijke gemeente doortrekken. Het brandpunt van de
roeping tot heiliging in deze wereld ligt
bij Israël. Het uitverkoren volk van God
draagt dit bijzondere voorrecht en deze
gewichtige taak als geen ander. Uit respect
hiervoor zullen we in dit boekje ook regel-

Lezingen en presentaties
Voor lezingen en presentaties kunt u
contact opnemen via
info@kerkenisrael.nl en cis@che.nl
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Bezoek voor meer informatie de websites
www.kerkenisrael.nl en www.centrumvoorisraelstudies.nl

matig putten uit de uitleg die binnen het
jodendom aan de verzen in Leviticus gegeven wordt. Het jodendom kent immers
een innige omgang met de Schriften, waar
de gemeente dankbaar naar mag luisteren.’
G.A. Trouwborst. Genesis, een bijbels
dagboek; Exodus, een bijbels dagboek;
Salomo, koning in het licht van de Tora;
Gewoon anders, kerk zijn volgens Leviticus 19. De boekjes worden uitgegeven bij
Sifron, Nieuwleusen.

