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Hoezo Israël?
Uitgekozen om tot zegen te zijn...
Op Israëlzondag denken we aan Israël en bidden we
voor het joodse volk. Waarom doen we dat? Omdat God
dit volk apart heeft gezet. Dat deed Hij niet omdat het
zo’n goed volk is, beter dan de rest. Integendeel, zegt
de HERE in Deuteronomium 7:7,8. De enige reden is, dat
God dit volk liefhad. Hij had en heeft wat met hen voor.
Israël kreeg het voorrecht God te mogen kennen. Hi j
heeft hen zijn Woorden toevertrouwd. Daarbij kreeg
Israël ook een taak: om tot zegen te zijn in de wereld.
Om Gods naam te prijzen en bekend te maken.
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Gemeenschappelijkheid:
Onze roeping vandaag

Teus Brienen

‘Gemeenschappelijkheid: Onze roeping

In het spoor van Calvijn, om het onderzoek van de Bijbel gezamenlijk met joodse
exegeten te doen, gaat ook ds. A. Hellenbroeck. Al in 1979 heb ik geschreven,
dat deze representant van de beweging
van de Nadere Reformatie in zijn boek
De Euangelische Jesaya (1702-1710) wel
honderden keren de rabbijnse exegeten
aanhaalt en dat steeds in positieve zin. Hij
kent ze, heeft ze vóór zich gehad en heeft
ze veelvuldig gebruikt. Hij noemt o.a.
rabbi Levi, Kimchi, Salomo en Aben Ezra.
Allerlei Joodse auteurs haalt hij aan om de
betekenis van de afzonderlijke Hebreeuwse woorden en woordcombinaties te
verduidelijken. Er blijkt in de exegese een
levendig contact te hebben bestaan tussen
de mannen van de Nadere Reformatie en
de Joodse literatuur over de Bijbel.
Ik zou er voor willen pleiten, dat Joodse en Christelijke exegeten samen de
Tenach gaan uitleggen met de wederzijdse
commentaren op tafel. Dit vraagt van de
christelijke theologen een goede opleiding
in en kennis van het Hebreeuws. Wat zou
het een zegen zijn, wanneer er een com-

mentarenreeks op de Tenach verscheen
van de hand van Joodse en Christelijke
exegeten samen! Anderzijds mag dan ook
verwacht worden, dat van Joodse zijde
meer en meer aandacht aan het Nieuwe
Testament besteed gaat worden, zoals de
Joodse nieuwtestamentici David Flusser
en Pinchas Lapide dat al deden; dat zij bereid zouden zijn met Christelijke exegeten
samen Grieks te bestuderen om de tekst
van het Nieuwe Testament te verstaan en
met Protestantse exegeten de nieuwtestamentische boeken te exegetiseren. Zo
zouden we over en weer veel van elkaar
kunnen leren van Gods heilshandelen
door de geschiedenis heen. Daar zou nog
bij kunnen, ja moeten komen, dat Joden
en Christenen in onderlinge verbondenheid het evangelie van God en zijn ontferming gaan uitdragen naar de volken, die
de God van het verbond nog niet kennen.
Dat is zijn opdracht aan beiden. Zo mogen
wij elkaar aansporen tot geloof en liefde,
tot gehoorzaamheid aan de Here God en
hand in hand anderen proberen te winnen
voor zijn koningschap! Van co-existentie
naar co-operatie. Dat zou een boeiende

De Thora-rol

vandaag’ is het derde van een drietal
artikelen van dr. Teus Brienen

ontwikkeling zijn. Het is de moeite waard
om hierover elkaar te zoeken, te inviteren
en elkaar in Gods naam te zegenen. Dan
kan uit deze samenwerking iets goeds naar
beide zijden voortkomen, en nog ruimer
gezien: voor de hele wereld en Gods plan
daarmee. Zo zullen Joden en Christenen,
Israël en Kerk meer en meer naar elkaar
toegroeien in geloof, hoop en liefde. Dat
betekent dienst aan elkaar en getuigenis
voor elkaar en voor anderen, ook niet-gelovigen. Zo kunnen we worden één kudde
onder één Herder in hetzelfde verbond,
dat God met ons is aangegaan, en onder
dezelfde belofte van vrede en genade, met
het wijde perspectief samen God onder
ons te eren met voortdurende offeranden
van eer en lof, totdat wij verenigd met de
uitverkoren engelen in het hemels koninkrijk voortdurend halleluja zullen zingen! <

joodse symbolen

Het woord Thora slaat op de eerste vijf boeken

Een Thora-rol wordt gemaakt om in de synagoge

van de Hebreeuwse Bijbel, die geschreven zijn

uit te lezen. De tekst wordt door een beroeps-

op een rol van perkament – leer van de huid van

schrijver, een sofeer, met de pen van een veer in

een rein dier – aan twee houten stokken. Op één

kolommen van 40 tot 60 regels geschreven. De

niveau vertellen de vijf boeken de geschiedenis

sofeer moet heel zorgvuldig te werk gaan, want

vanaf de schepping van de wereld tot aan de

in de tekst mag geen enkele fout staan. Voor

dood van Mozes, ongeveer 1200 v.d.g.j. Op een

de hele Thora-tekst zijn ongeveer 200 kolom-

dieper niveau vormt de Thora de kerntekst die de

men nodig of 40 perkamenten vellen. De rollen

Weg wijst van het Jodendom. Het woord Thora

worden bewaard in de heilige Ark in de synago-

is afgeleid van het werkwoord ‘de weg wijzen’ of

ge. De rol op de foto staat tentoongesteld in de

‘onderwijzen’.

synagoge van Enschede.
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Kees van den Boogert

Het nut van een Israëlzondag
betekenissen van “Israël” als sleutel tot het
zelfverstaan van Israël, van de kerk en van de
wederzijdse relaties. Tegen deze achtergrond
heeft synode ons nog een andere opdracht
gegeven.

Twee onvergetelijke mensen
In de eerste helft van 2016 ontvielen ons
in de relatie van Kerk en Israël twee personen die we niet mogen vergeten. Zo overleed op 29 februari de protestantse emerituspredikant dr. Henk Vreekamp door een
ernstig verkeersongeluk in zijn woonplaats
Epe. Daarna op 2 juli de Joods-Amerikaanse schrijver Elie Wiesel. Dr. Henk
Vreekamp was binnen de voormalige Hervormde Kerk jarenlang secretaris van de
raad voor verhouding van Kerk en Israël.
Van zijn hand verscheen o.a. het boekje
‘Zonder Israël niet volgroeid’. Daarin gaf
hij de visie weer van de verhouding tussen
Kerk en Israël van Hervormde zijde. Elie
Wiesel was de schrijver van een aantal
boeken over zijn ervaringen in de Sjoa,
die hij zelf overleefde, in tegenstelling tot
zijn familieleden die allen omkwamen. Hij
kwam uit en chassidische familie. Hij is
altijd blijven worstelen naar ‘het waarom’
van de Sjoa en de plaats van de God van
Israël daarin. Dr. Henk Vreekamp citeert
Elie Wiesel uit een lezing die hij van
hem bijwoonde over ‘het kwaad van de
onverschilligheid van de toeschouwer’: “De
Joden zijn in de Tweede Wereldoorlog in
eerste instantie het slachtoffer geworden
van onverschilligheid. Ik heb altijd geloofd
dat het tegenovergestelde van liefde niet
haat is, maar het is onverschilligheid. (...)
Onverschilligheid tast alles aan, sust in
slaap en doodt nog voordat het doodt.” De
Sjoa riep de kerken op tot bezinning.
De bezinning op de blijvende betekenis van Israël binnen de toenmalige
Hervormde Kerk heeft een jaar na het
uitroepen van de Staat Israël geleid tot het
jaarlijks houden van een Israëlzondag.
Deze werd eerst gehouden op de steeds
wisselende zondag voor Grote Verzoendag. Al een jaar later werd besloten deze
zondag elk jaar op de eerste zondag van
oktober te gaan houden.

|4

Onderzoek Israëlzondag

Jeruzalem, zicht op de Sionsberg vanaf de Olijfberg

Motivatie
De Nederlands Hervormde Kerk heeft in
1949 de Israël zondag ingevoerd. Dr. Henk
Vreekamp heeft in een artikel voor Christenen voor Israël de invoering gemotiveerd.
Hij geeft de volgende drie redenen:
1. Opwekking tot liefde voor Israël
Wie Jezus liefheeft kan zijn volk niet
haten.
2. Prediking over de plaats en de toekomst
van het Joodse volk in de heilsgang van
het Koninkrijk Gods.
We behoren inzicht te krijgen in het
verderfelijke karakter van de vervangingstheologie.
De kerk heeft niet de plaats van Israël
overgenomen.
3. Een kerkdienst die in hoge mate het karakter van een gebedsure draagt.
Een oproep tot blijvend gebed voor het
Joodse volk, waar het ook maar woont.
Andere kerken, zoals de Gereformeerde
Kerken (1985) en de Lutherse Kerken (1988)
gingen in de viering participeren. In de

Rooms-katholieke Kerk houdt men sinds
2008 de ‘Dag van het Jodendom’.
Ook Christenen voor Israël sloot zich aan bij
de viering van de kerkelijke Israëlzondag.
Binnen de Christelijke Gereformeerde
Kerken is tot op heden tot het vast instellen van een kerkelijke Israëlzondag nooit
officieel besloten, al wordt hij in een groot
aantal kerken wel gehouden. Deputaten
Kerk en Israël hebben, na een periode van
intensieve bezinning, in 2012 het visiedocument ‘Voorgoed Verbonden’ gepresenteerd.
Daarin wordt de relatie van onze kerken tot
Israël in tien punten samengevat. Nu is Deputaten bezig met een studieopdracht van
de Generale Synode om te definiëren wat in
de joodse en de christelijke tradities onder
‘Israël’ wordt verstaan. ‘Israël’ is, zo is ons
gebleken, niet een statisch of onveranderlijk
begrip, maar wordt voortdurend opnieuw
‘uitgevonden’ of gedefinieerd. Het gaat dus
bij de studieopdracht om: Zoeken van de
steeds nieuwe invullingen, contexten en

De Generale Synode 2013 gaf deputaten
opdracht te onderzoeken welk draagvlak
er bestaat voor het instellen van een vaste
Israëlzondag in onze kerken. Deputaten
hebben aan dit verzoek willen voldoen
door het uitzetten van een digitale enquête,
die verstuurd werd naar alle scribae. Dit
vond plaats begin september 2015. Op deze
enquête is heel goed gereageerd, namelijk
door 77 % van de gemeenten. Geen enkele
gemeente reageerde afwijzend op de vraag of
er aan Israël in kerkdiensten aandacht moet
worden geschonken. Men heeft Israël als
volk van Gods verbond lief en in vrijwel alle
gemeenten wordt regelmatig voor Israël gebeden. Gebeden ook vanuit de overtuiging
‘blijvend verbonden’ te zijn aan dit volk.
Ongeveer 1/3 van de gemeenten in de Christelijke Gereformeerde kerken houdt jaarlijks,
doorgaans op de eerste zondag in oktober,
een Israël zondag. Over een vast in te stellen

Israëlzondag wordt verschillend gedacht.
Ongeveer 19% heeft daar bezwaren tegen,
niet om principiële maar om twee praktische
redenen. Er wordt op gewezen:
1. d
 at er veel en vaak voor Israël wordt
gebeden; aangezien dit gebeurt, wordt er
geen meerwaarde gezien in een aparte
Israëlzondag;
2. d
 at er al zoveel thematische zondagen
bestaan; daar heeft men moeite mee en
daarom ziet men geen meerwaarde in een
Israëlzondag.
Elie Wiesel

Als we het geheel overzien dan blijkt dat:
•h
 et instellen van een Israëlzondag,
•h
 et regelmatig in de verkondiging aandacht schenken aan Israël,
• e n het in gebed voorbede doen voor dit
volk,
wel degelijk nut hebben.
De liefde voor Israël staat in onze tijd sterk
onder druk. Dit wordt vooral veroorzaakt
door de politiek van de Israëlische regering.
Joden worden afgerekend op wat er in Israël
gebeurt. Er treedt ook in het denken van
kerkmensen polarisatie op. Men is of voor
Israël of voor de Palestijnen.
Dat is een heilloze weg. In de verhalen
over Yad Elie die regelmatig in Verbonden
hebben gestaan en ook over initiatieven van
het Schechterinstituut in dit nummer, lezen
we niet over polarisatie, maar over ontmoetingen van Arabische en Joodse kinderen.
Over verzoening en delen van voedsel. In
de voorbede van de kerken horen Joden
en Palestijnen beide een plaats te hebben.
Een Israëlzondag kan helpen om het gevaar
waarop Elie Wiesel gewezen heeft, dat van
onverschilligheid, af te wenden. Onverschilligheid staat tegenover liefde. En liefde voor
Israël heeft een bron:

De God van Israël
Dr. Henk Vreekamp

Nu keer ik terug naar de folder op de voorzijde van ons blad. Daar lezen we:

Hoezo Israël
Uitgekozen om tot zegen te zijn...
Op Israëlzondag denken we aan Israël en
bidden we voor het joodse volk. Waarom
doen we dat? Omdat God dit volk apart
heeft gezet. Dat deed Hij niet omdat het zo’n
goed volk is, beter dan de rest. Integendeel,
zegt de HERE in Deuteronomium 7:7,8.
De enige reden is, dat God dit volk liefhad.
Hij had en heeft wat met hen voor. Israël
kreeg het voorrecht God te mogen kennen.
Hij heeft hen zijn Woorden toevertrouwd.
Daarbij kreeg Israël ook een taak: om tot
zegen te zijn in de wereld. Om Gods naam
te prijzen en bekend te maken, dat God niet
wil loslaten wat Hij begon.
God heeft zijn liefde laten merken in de
geschiedenis van Israël. Hij heeft dat ook gedaan toen Hij zijn Zoon zond, Jezus Christus, geboren als Jood in het Joodse volk, om
waar te maken wat God beloofd had: tot
zegen te zijn voor alle volken. Door Jezus
Christus mogen de volken in het verbond
van God worden ingelijfd. De scheidsmuur
die er was is afgebroken. Maar daarmee
is Gods bijzondere liefde voor Israël niet
beëindigd. <
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contact met Jeruzalem

Aart Brons

Ver(Bond)en met Israël

Protestantse pelgrims
Protestantse pelgrims blijven overeind staan – in tegenstelling tot bv.
Rooms katholieke en Grieks orthodoxe christenen, die buigen, knielen,
aanraken, kussen, en kennelijk iets
heel bijzonders ervaren op hun heilige plaatsen, waar veel protestantse
bezoekers niet zoveel mee hebben.
Protestantse pelgrims houden van
panorama’s, van plekken waar je
uitzicht en overzicht hebt – van een
afstand, boven alles staand.

De Bond van Vrije evangelische Gemeenten en
Dienst aan Israël
buiten de groep. De gids is vaak de enige
Jood waarmee men contact heeft.
Natuurlijk, je kunt niet alles. Juist een
reis naar Israël staat doorgaans bol van
activiteiten. Maar een blik in de spiegel die
Feldman ons voorhoudt (lees zijn boek!)
kan ons helpen om te zien wat goed is,
maar ook wat wellicht beter kan <

Rooms katholieke en Grieks orthodoxe christenen
buigen, knielen, raken aan, kussen

Jackie Feldman is nu professor antropologie en sociologie aan de Ben Gurion Univer-

Dat zei Jackie Feldman op een studiedag
over pelgrimage in jodendom, christendom en islam. Hij hield een lezing
over zijn ervaringen als Joodse gids met
christelijke pelgrims. De manier waarop
hij protestantse en evangelische pelgrims
beschreef vond ik heel herkenbaar. Een
spiegel die dingen laat zien die ik graag
zo zie, maar ook wel een paar zwakke
punten.
Protestanten zijn laatkomers en ambivalent als het gaat om pelgrimage. Calvijn
was ertegen. De pelgrimages die hij zag
vond hij vol ‘ijdele speculatie’, bijgeloof,
heiligen, relieken, goede werken en aflaten. Dat alles staat helemaal haaks op het

Sola Scriptura, ‘alleen de Schrift’. Luisteren
naar het Woord met je verstand en met je
hart, daar gaat het om – en pelgrimage als
‘bidden met je voeten’ leidt alleen maar af.
Vanaf het begin van de 19e eeuw, toen
het reizen steeds makkelijker en veiliger
werd, kwamen er echter toch steeds meer
protestanten naar het Heilige Land. Zij
zoeken niet een direct, fysiek contact met
het goddelijke op ‘heilige plaatsen’. Het
gaat er voor hen om dat het Woord meer
gaat spreken. Vandaar een voorliefde voor
landschappen (Galilea!), uitzichtpunten,
natuurplekken en andere plaatsen waar
je je een voorstelling kunt maken van hoe
het ten tijde van de Bijbel en van Jezus was
(Graftuin, Nazareth Village). Daar is heel
veel voor te zeggen.

siteit, maar daarvoor heeft hij decennialang
als (ook Nederlandstalige!) gids gewerkt en
veel protestantse en evangelische groepen
rondgeleid.
Over zijn interactie
met christelijke pelgrims schreef hij een
mooi boek, dat dit jaar
verscheen: A Jewish
Guide in the Holy Land.
How Christian Pilgrims

Protestantse pelgrims blijven overeind staan
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Bij de oprichting van de Bond van Vrije evangelische Gemeenten (V.E.G.) in 1881 wordt in de beginselen al over Israël
gesproken. Er komt geen duidelijk omschreven visie op Israël
naar voren; dat zou ook niet bij de Bond van V.E.G. passen,
het belijden, dus ook dat ten aanzien van het volk Israël moet
steeds opnieuw vorm krijgen. Wel wordt duidelijk dat de
oprichters vanaf het allereerste begin een verbondenheid zagen
tussen de gemeente van Jezus Christus en het volk Israël.
In 1933 werd er binnen
de Bond van V.E.G. een
commissie opgericht
die zich bezighield met
Israël. Zij hield zich in
eerste instantie bezig met
zending onder het Joodse
volk. Na de tweede
wereldoorlog veranderde
de opvattingen en de taak
van de Commissie in Dienst aan Israël. Ook vandaag willen we
aan de verbondenheid met Israël vasthouden en zien we haar
als onopgeefbaar. Samen met Israël willen we en mogen we
blijven uitzien naar een Koninkrijk van vrede en gerechtigheid.

Made Me Israeli. Het
is boeiend om te zien
wat hij met christelijke
groepen deed, maar ook wat deze contacten met hem deden.
Hij gidst nu nog een enkele keer. Omdat
hij het enthousiasme van reizigers mist,
het buiten zijn in de open lucht op mooie

Ondertussen zie je bij deze focus zomaar
voorbij aan andere dingen. Aan de verscheidenheid van het christendom en de
betekenis van verschillende tradities. Aan
Arabieren en moslims, aan hun verleden
en heden in het land. Aan het levende
jodendom van nu, in z’n vele vormen.
Verder dan de zgn. ‘Klaagmuur’ waar je
als toerist rondkijkt en plaatjes schiet van
ultra-orthodoxen als ‘echt Joods’ komen
velen niet. Feldman ziet veel groepen als
in een bubble, een besloten luchtbel. Er
is vrijwel geen contact met mensen van

kerk en Israël

plekken, de levendige belangstelling van
reizigers voor wie die plekken echt iets
betekenen, en ‘wellicht mis ik ook de levende aanwezigheid van christenen als de
slijpsteen waaraan ik mijn Joods-Israëlische
identiteit kan scherpen.’

In de Bond wordt momenteel de ‘onopgeefbare verbondenheid
met het volk Israël’ tastbaar gemaakt door de werkgroep dienst
aan Israël (WeDI). In Israël ondersteunt de werkgroep namens
de gemeenten bestaande ontmoetingsplekken en die laten zien
dat het Joodse volk in harmonie kan leven met zijn naaste
buren en die bezig zijn met het verbeteren van de relatie tussen
Joden, Arabieren en christenen (Nes Ammin, Os Ve Shalom
en Neve Shalom/ Wahat al Salam, Stichting Dugit, Yad Elie). In
Nederland ondersteunt de werkgroep ook een aantal organisaties. (Stichting Amcha, het CIDI, het OJEC, het ICI, Stichting
Joodse kindergemeenschap Cheider, Stichting Pardes). Bij
het OJEC nemen we deel aan de gesprekken, op deze manier
werken we mee aan het afbreken van vooroordelen en het waarschuwen tegen en bestrijden van antisemitisme. <

column
De heer Kees van Vianen,
Directeur Bij de Waterschuur
te Nieuwpoort en werkzaam
bij het landelijk Contact
Jeugdwerk Christelijke
Gereformeerde Kerken (LCJ)
Kees van Vianen

Herkenbaar of
undercover-christen?
Daar liep er één. En nog één. Daar een paar samen. Pokémon
Go spelers? Nee, in april was ik in Israël. En hoe druk ze daar
momenteel zijn met Pokémon weet ik niet. Maar al wandelend
door de straten van Jeruzalem kwam ik jongeren tegen met iets
anders dat opviel: ze hadden touwtjes aan hun kleding hangen.
Ik wist niet wat ik zag. Letterlijk...
Navraag leerde dat het een voorschrift is uit de Tora. Het gaat
om de zogenaamde ‘tsietsíet’, wat ‘gedenkkwast’ betekent. In
Numeri 15:38-40 wordt uitgelegd wat de bedoeling daarvan is:
“Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij (...) kwastjes
moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes
aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen
(...) opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de
HEERE denkt en die doet...” De gedenkkwasten zijn dus telkens
weer een reminder: Richt je op de Heere en Zijn geboden!
Daarnaast zorgen die ‘touwtjes’ ervoor dat de jongeren herkenbaar zijn als joden. Ook christenjongeren hebben soms bepaalde kenmerken. Ze dragen bijvoorbeeld een armbandje met een
(Bijbel)tekst erop. Of een gebedsarmbandje. Je kunt er van alles
van vinden; maar ik hoor regelmatig dat het aanleiding geeft
tot een gesprek. Mooi om op die manier positief herkenbaar te
zijn. Zo ben je geen ‘undercover-christen’.
Over echt herkenbaar zijn gesproken: waaraan is een christen
meer herkenbaar dan aan zijn Bijbel? Mooi hoe juist jonge
mensen daarin een voorbeeld geven. Lezend in trein en bus
krijgen ze soms een lompe opmerking naar zich toe geslingerd,
maar vaak geeft zo’n Bijbel ook aanleiding
voor een mooi gesprek.
Zijn wij als christelijke gereformeerden ook
herkenbaar als het om liefde tot Israël gaat?
Is die liefde er überhaupt? De Israël-zondag
komt eraan. Ik hoop dat veel voorgangers
hun gemeente ‘warm zullen maken’ om het
volk van de (openstaande) beloften lief te
hebben. Om samen met ‘koorden van liefde’
verbonden te worden aan de Beloofde Die
gekomen is om te ontbinden... <
Tsietsiet of gedenkkwastjes
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samen luisteren

Florimco van der Rhee

Galaten 6 : 15-16

Het Israël van God
Het was één van de vragen bij de Nationale Bijbelquiz, die in oktober werd
uitgezonden door de EO en de NCRV.
Op welke manier je kunt merken dat
in zijn brieven niet een secretaris
maar Paulus zelf de schrijfstift heeft
opgepakt. Het antwoord moest zijn:
hij schreef met kapitale letters.
Het slot van de Galatenbrief is zo’n eigenhandig geschreven onderschrift. Zeg maar
de handtekening onder de brief. Daarmee
zijn het Bijbelverzen van belang. Niet alleen
wordt op deze wijze het auteurschap van
Paulus onderstreept. Ook krijgen we een
inkijkje in wat hij ziet als de kern van de
brief.

Besnijdenis
Het woord ‘besnijdenis’ speelt daarin een
cruciale rol. De jonggelovige christenen
in de landstreek Galatia hebben te maken
gekregen met predikers, die zich aandienen
als voortbouwend op het zendingswerk
van Paulus. Daarmee ontvangen ze meteen
een welwillend oor. Zij verdraaien echter
de boodschap van het evangelie. Zo dragen
ze de christenen op zich te laten besnijden
(vgl. Gal. 5:2ev). Het brengt Paulus tot de
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boze schreeuw: ‘o dwaze Galaten, wie heeft
u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen, u voor wie Jezus Christus eerder
voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u
gekruisigd was?’ (Gal. 3:1).

Problematisch
Waarom tilt hij er zo zwaar aan? Allereerst
ontdekt Paulus bij deze dwaalleraars dat ze
uit zijn op eigen roem. Ze willen zich mooi
voor doen en de christenen inpalmen,
opdat ze ermee kunnen geuren: de Galaten
geloven op de wijze die wij voorstaan. Wij
hebben hen heel wat bijgebracht!
Maar wat nog dieper gaat: Paulus ziet dat
de kern van het evangelie in het geding
is. De besnijdenis wordt van beslissend
belang geacht of ook de heidenchristenen
in Galatia zullen behoren bij het volk van
God, dat deelt in het heil. Daarmee ziet
Paulus de Galaten terugvallen in hun oude
levenswijze. Uiterlijk zijn er weliswaar grote
verschillen: de joodse levenswijze die hen
nu wordt opgedragen of hun oude heidense
leven waarin de afgodendienst de boventoon voert. De structuur is echter hetzelfde.
Het gaat om presteren. Het gaat erom te
doen. Langs die weg moet het geluk / het
heil je toevallen.

Daarmee wordt echter het genadekarakter van het evangelie verspeeld en heeft
Christus geen nut meer (5:2). Je bent dan
van Christus losgeraakt (5:4). Deze vorm
van zelfrechtvaardiging is een groot gevaar.
Het is als een zuurdesem dat het hele deeg
doorzuurt (5:9). Geloof is dan niet langer
een ontvangen wat Christus heeft verworven. Terwijl slechts dat de enige basis
kan zijn. ‘In Christus Jezus heeft niet het
besneden zijn enige kracht, en ook niet
het onbesneden zijn, maar wel dat we een
nieuwe schepping zijn.’

Nieuwe schepping
Tegen deze achtergrond schrijft Paulus
in 6:16 over het Israël van God. Daartoe
behoor je niet krachtens het wel of niet
besneden zijn. Het gaat erom een nieuwe schepping te zijn (v.15). Niet eerder
gebruikte Paulus deze terminologie in de
Galatenbrief. We komen hem wel tegen in
2 Kor. 5:17, een gedeelte dat gaat over de
verzoening door het offer van Christus.
Iemand die in Christus is, is een nieuwe
schepping.
Wie overeenkomstig die regel wandelt, mag
zegen verwachten (v.16). Regel (kanon)
heeft daarbij de lading van uitgangspunt

of ook speelveld. Het geeft de kaders aan
waarbinnen je wandelt in geloof.
Het ‘nieuwe’ van de nieuwe schepping
is dan ook samen te vatten in de naam
Christus: de Messias, die stierf aan het
kruis. In niets anders dan in de kruisdood
van Christus wil Paulus roemen (v.14).
Daarmee komt de basis van zijn geloof buiten zichzelf te liggen. Voor zowel Jood als
heiden is dat een volkomen nieuwe manier
van leven. Het is leven vanuit de Geest van
Christus.

Het Israël van God
Binnen de kaders van deze nieuwe schepping mogen zowel Jood als heiden zegen
verwachten. Vers 16 is een zegenspreuk.
Wie in Christus is en uit Christus leeft geldt
een geweldige belofte. ‘Vrede en barmhartigheid over hen en over het Israël van
God.’ Wat bedoelt Paulus met die laatste
woorden? Er dienen zich een aantal mogelijkheden aan.
1. Paulus spreekt hier over Israël als een
nieuwe schepping. Daarmee zou de kerk
de plaats innemen van de oude schepping, nl. het oude volk van God. Tegen
deze opvatting pleit echter dat Paulus het
hier heeft over ‘hen en het Israël Gods’.
Het apart noemen van ‘hen’ (d.i. degenen
die in deze regel wandelen) is bij deze
opvatting niet goed meer te verklaren.
2. Een andere opvatting is dat het hier zou
gaan om Israël als het Joodse volk. Het
gaat er dan om dat Paulus tot nog toe in
zijn brief vooral geschreven heeft voor
heidenchristenen. Aan het einde noemt
hij dan plotseling Israël en raakt daarmee
even een totaal ander onderwerp aan.
Dit om de heidenchristenen in Galatia
te laten weten dat ook het Joodse volk
zegen mag verwachten.
Deze opvatting komt mij wat gekunsteld
over. Paulus is immers uitgebreid in
discussie gegaan met de judaïserende
dwaalleraars. Daarbij gaat het om meer

dan alleen dat zij van de heidenchristenen zouden verlangen dat ze zich laten
besnijden. In hoofdstuk 4 heeft hij twee
verbonden tegenover elkaar gesteld: dat
van Hagar en dat van Sara. Waarbij hij in
vers 26 (schrijvend aan christenen uit de
heidenen!) heeft gezegd: ‘Jeruzalem is de
moeder van ons allen’! Het huidige ‘Jeruzalem’ hoort echter bij het verbond van
Hagar. Dat is een manier van verbonden
zijn aan God, waarbij het gaat om de
slavernij van de werken.
3. Het is vooral de toevoeging ‘van God’
die vragen oproept. Waarom staat er niet
‘gewoon’ Israël? Kennelijk wil Paulus
benadrukken dat Israël van God is. Er
blijft verbinding met Jeruzalem. Maar
dan wel het Jeruzalem, waarin het niet
gaat om prestatie (Hagar), maar om het
leven vanuit de toezegging in Christus
(Sara). Maar de kring wordt wijder: ook
de heidenen mogen gaan delen in het
heil van Israëls God.
Het is dan ook aan te nemen dat Paulus
met vers 16 bedoelt, dat vrede en barmhartigheid zij over het gelovige deel van
de heidenen die samen de gelovige Joden
bij Israël mogen gaan horen. Er is dan
sprake van uitbreiding en inperking. De
uitbreiding is die naar de heidenen toe.
Daarbij is de besnijdenis niet noodzakelijk. De besnijdenis heeft immers geen

Paulus plaatst eigenhandig een onderschrift bij de
Galatenbrief

15 Want in Christus Jezus heeft niet het
besneden zijn enige kracht, en ook niet
het onbesneden zijn, maar wel dat we een
nieuwe schepping zijn.
16 En allen die overeenkomstig deze regel
wandelen: vrede en barmhartigheid zij
over hen en over het Israël van God.

De Griekse tekst van Galaten 6 vers 15 en 16

eigen kracht. De inperking is gelegen
in het zijn van een nieuwe schepping in
Christus. Dit moet individueel worden
opgevat, zoals ook de besnijdenis aan
de persoon zelf wordt verricht. Wie een
nieuwe schepping in Christus is, mag het
heil verwachten.

Conclusie: tussen vervanging en
gescheidenheid
Galaten 6:16 leert ons daarmee zorgvuldig
spreken over Israël en de volkeren. Paulus
blijft het onderscheid tussen Jood en
heiden handhaven! Er is geen sprake van
een vervanging van het Joodse volk, dat de
naam Israël draagt. Er staat immers niet
dat de zegen voor het (nieuwe) Israël van
God is. Het is voor hen en voor het Israël
van God.
Wel blijkt dat niet alles wat uit Israël is
voortgekomen ook Israël is (vgl. Rom.9:6).
Zowel Jood als heiden kan slechts delen in
het heil via Christus en Zijn Geest. Het is
op dit enige fundament dat het geloof tot
rust komt en verandert van heilig moeten
in heilig ont-moeten en ontvangen. <
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samen werken

kijk op Israël

Wilma Wolswinkel

Hoezo Israël?
Uitgekozen om tot zegen te zijn...
Dit jaar was het niet moeilijk om een
thema te bedenken voor Israëlzondag.
In juni kwam namelijk het nieuwe
CIS-bijbelstudieboekje ‘Hoezo
Israël?’ uit (zie ook Verbonden, mei
2016). Waarom zou je je als christen
überhaupt met Israël bezighouden?
Het boekje laat vanuit de praktijk van
de ontmoeting met Israël zien wat
christenen van de Joodse geloofsvisie
kunnen leren. God vertrouwde hen
immers zijn Woorden als eerste toe.
Dit voorrecht brengt tegelijkertijd
echter een verantwoordelijkheid met
zich mee: Israël moet de andere volken
tot zegen zijn...

Zorg voor de armen
Israël was bewust door God apart gezet.
Ze aanbaden één God en volgden hele
andere wetten. Hun samenleving zag er
daarom totaal anders uit. Dit viel op bij
andere volken. Wie was deze God die zij
aanbaden? Het is interessant om te zien
hoe de zorg voor de armen verschilde
van die van omliggende volken. Zo gold
er een algemene kwijtschelding van
schulden in het zevende jaar (Deut. 15).
Men mocht daarbij niet nalaten geld
uit te lenen aan de armen, wanneer het
zevende jaar naderde. Hiermee was de
wetgeving in Israël een stuk radicaler

Schechter Instituut
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initiatieven die een brug proberen te slaan
tussen bevolkingsgroepen.

Schechter Instituut
Joodse kinderen verwelkomen Arabische
kinderen in het Arabisch

dan bijvoorbeeld bij de Babyloniërs en
de Egyptenaren, al zien we bij hen ook
maatregelen om de schuldenaar tegemoet
te komen (bijv. door afbetaling in koren
of dadels bij gebrek aan contanten). In
het Babylonische en Romeinse recht kon
je een gevangenisstraf of zelfs de doodstraf krijgen voor het niet-betalen van je
schulden. Bij het volk Israël zien we het tegenovergestelde: degene die een andere Israëliet tot slaaf maakt, moet zeker gedood
worden. Dit waren allemaal maatregelen
van God om te voorkomen dat mensen uit
zijn volk opnieuw in een positie van slavernij terecht zouden komen. Dit zou immers
betekenen dat Hij ze voor niks uit Egypte
had bevrijd. Het volk moest blijven wat het
was: een volk vrijgekocht door God.

Eén van deze organisaties is het Schechter
Instituut (het opleidingsinstituut van de
conservatieve Joden). Zij verzorgen een
onderwijsprogramma op 10 seculiere Israëlische scholen en 10 katholieke
Arabische scholen, waar de meerderheid
van de kinderen moslim is. De scholen
worden aan elkaar gekoppeld. De klassen
komen gedurende het schooljaar vijf keer
bij elkaar. Kinderen leren spelenderwijs
over elkaars religieuze feesten, rituelen en
gebruiken, en verhalen. Ook brengen de
klassen een bezoek aan de synagoge, kerk
en moskee. Op deze manier leren de kinderen andere religieuze tradities begrijpen
en respecteren, terwijl ze daarnaast ook
veel leren over hun eigen religieuze achtergrond. Het project wordt door de CGK dit
jaar voor het eerst ondersteund. <

Diaconaal werk in Israël
Als diaconaal consulent van het CIS houd
ik mij bezig met het diaconale werk in
Israël. Hierin werken we niet alleen samen
met Messiasbelijdende Joden en Arabische
christenen, maar ook met Joodse organisaties. Met de Joden delen we immers vanuit
de Bijbel de zorg voor mensen in nood.
Hierin kunnen we als Joden en christenen
naast elkaar staan. Dit creëert vervolgens
openheid voor het gesprek: wat motiveert
je? Maar ook de mogelijkheid om je leven
met elkaar te delen. Wat houd je bezig?
Hoe kan ik voor je bidden? Als CIS voelen
we ons met name verbonden met die

Kinderen van de Arabische en Israëlische school

Interesse in het Israëlzondagmateriaal
van het CIS? Kijk dan op onze website:
www.centrumvoorisraelstudies.nl.
Hier vindt u de gemeentefolder, preekschets
en het kinder- en jongerenprogramma.

Hans Ruiter

Joodse bronnen
voor de liturgie (2): de preek
Voor veel mensen is de preek het belangrijkste onderdeel van een kerkdienst . In
sommige delen van ons land wordt een
kerkdienst dan ook omschreven met het
woord ‘de preek’. Wat is een preek, en waar
komt die gedachte vandaan? In aansluiting
aan de vorige bijdrage over de schriftlezing valt te zeggen, dat de preek ondergeschikt is aan de Heilige Schrift. In de preek
wordt het waagstuk ondernomen om een
brug te slaan tussen de tekst van toen en
de gemeente van nu. Is dat altijd ook zo
geweest?

niet zeker of dat in elke dienst gebeurde.
De meest vemelde plaats was de dienst op
de morgen van de sabbat.
De preek werd gehouden na de lezingen
uit de Schriften. Het zou kunnen zijn dat
aanvankelijk na de lezing uit de Thora
een korte preek, als een verklarend woord
werd gehouden en als een toeleiding naar
de lezing uit de profeten. Er zijn ook aanwijzingen dat de preek na de lezing uit de

Bijbel
Er zijn teksten in de bijbel die erop wijzen
dat de schriftlezingen niet alleen hardop
voorgelezen en geproclameerd werden.
Op zichzelf zal dat zeker in de tijd van hun
ontstaan voldoende geweest zijn. Maar
ook toen al bestond er behoefte aan enigerlei vorm van commentaar, verduidelijking, onderwijzing en uitleg. Zie Nehemia
8,9 : Zij lazen namelijk uit het boek, uit de
wet Gods, duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezene begreep.
Veel informatie wordt ons verschaft door
wat er beschreven staat over Jezus’ bezoek
aan de synagoge in Nazareth (Luk.4: 1621). Zijn preek is in een zin samengevat:
Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Tevoren had Hij uit Jesaja 61 gelezen.

Wie er mocht preken.

Synagoge van Kapernaüm

Praktijk
Of er in de tempel van Jeruzalem veel
gepreekt is, weten we niet. Wellicht op
hoogtijdagen en feesten. Dat gebeurde
vooral door de profeten, maar zij verkondigden rechtstreeks het woord van God,
en gingen er zelf meestal geen uitleg aan
geven. Dat er in de synagogen gepreekt is,
wordt wel duidelijk. Maar we weten ook

profeten werd gehouden. Het kon in elk
van beide gevallen een stukje uitleg zijn,
maar evengoed een verhandeling over een
bepaald godsdienstig thema, waarbij de
schriftlezing hooguit als een aanleiding
werd gebruikt.
Er was een andere gelegenheid om dieper
op de tekst in de gaan, en dat gebeurde in
het leerhuis, waar niet alleen de schrifttekst werd besproken, maar ook de uitleg
en toelichting, de midrasj.
Een midrasj kan beschouwd worden als
een prekenbundel. Veel uitspraken van Jezus, voorbeelden en gelijkenissen hebben
de vorm van zo’n midrasj.

Synagoge van Winterswijk

De preek werd op uitnodiging van de
overste van de synagoge gehouden. Hij
vroeg een van de aanwezige mannen. Dat
kon ook iemand van buiten de gemeente zijn. Het was wel zaak dat de preker
een zekere deskundigheid had. Ontbrak
zo iemand, dan was er ook geen preek.
Vanuit Lukas wordt ons iets belangrijks
meegedeeld: Jezus doet eerst staande de
schriftlezing en gaat vervolgens zitten om
in die houding de uitleggende preek te
houden. Ook daarin volgt hij wat gebruikelijk is in de synagoge. Waarom deze
houdingen? Is het staan een teken van
respect voor het woord van de HERE,
terwijl het zitten aanduidt dat er nu een
menselijke verwerking van dat woord aan
de orde is? Daarop heb ik tot dusver geen
antwoord kunnen vinden. In elk geval
kent de kerk veelal een omgekeerde orde:
lezing vanaf een lezenaar en preek vanaf
een hoger geplaatste kansel, die overigens
wel preekstoel wordt genoemd. Dat er in
de kerk gepreekt wordt, dat is wel degelijk
ontleend aan de synagoge. <
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gelezen

De Messias leren
Vraag aan een wat oudere catechisant
om de Bijbelse boodschap samen te
vatten in een aantal kernwoorden en
je zult vermoedelijk de volgende trits
voorbij horen komen: schepping – zondeval – verlossing door Jezus Christus
– vernieuwing door Zijn Geest – wederkomst. Het is met deze bril dat wij
doorgaans onze Bijbel lezen.
Maar waar is Israël in dat verhaal? De
geschiedenis vanaf Abraham is in deze visie
verworden tot niet meer dan een intermezzo. Mogelijk zelfs een ‘Geschichte des
Scheiterns’ (Bultmann): een geschiedenis
die de mislukking laat zien van de menselijke poging God in volkomenheid te dienen
en lief te hebben. Maar wat blijft er dan over
van de eigenheid van het Oude Testament?

honoreren dat het de Schriften van Israël
zijn, die in onze Bijbel staan. De kerk doet
er goed aan die Schriften opnieuw te leren
lezen.

Heiden

Canoniek

Ds. Edjan Westerman, sinds 2015 emerituspredikant in de PKN, doet in zijn boek ‘De
Messias leren. Israël en de volken – Gods
weg nieuw leren lezen’ een moedige poging
om de Bijbel anders te lezen. Zo anders, dat
de eigen plek van het Joodse volk en de geschiedenis die God met haar gaat behouden
blijft. Dit is voor hem van groot belang, aangezien het verhaalschema dat eeuwenlang
gebruikt is in de christelijke kerk een voor
Israël levensgevaarlijk schema is gebleken.
Dat blijkt uit de vervolging van Joden door
christenen, die in diezelfde eeuwen heeft
plaatsgevonden.
Dat dit boek daarbij het resultaat is van een
persoonlijke zoektocht wordt op voorhand
al duidelijk. In het woord vooraf schrijft hij
dat hij een goj is: een heiden. En als goj heeft
hij de God van Israël leren kennen.
Die tweedeling wil hij laten staan en voluit

Het resultaat is een dik maar toch goed lezend boek, waarin Westerman de lezer meeneemt de hele Bijbelse geschiedenis door.
Daarbij zijn er telkens weer verrassende
inzichten. Zo was het voor mij verrassend te
lezen hoe de geschiedenis van de schepping
in Genesis 1 en 2 vraagt om nadere uitleg.
Wie is de God die hier schept? En wat is
het ‘zegenen’, dat in deze hoofdstukken
telkens weer terugkomt? Leven naar Gods
bedoeling, zo laat Westerman zien, vraagt
om nadere onderwijzing. Onderwijzing die
in de Torah te vinden is. Die onderwijzing
is overigens van tweeërlei aard. Ze is gericht
op het ontvangen van de zegen van God,
maar ook op het helen van de breuk tussen
de Schepper en de schepselen.

Spannend
Spannend wordt het uiteraard, wanneer

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

Florimco van der Rhee
het Nieuwe Testament open gaat. Ook deze
Schriften leest Westerman als Schriften
van en voor Israël. Jezus is gekomen als de
Messias van Israël. Tegelijk wil deze Messias
ook de Heer van de volken zijn.
Hier zijn wel wat vragen te stellen bij de
wijze waarop Westerman omgaat met de
Bijbelteksten. Is het niet van meet af aan
Gods bedoeling geweest om zijn heil te
doen komen voor heel Zijn schepping en
voor alle volkeren? Anders gesteld: betrekt
Westerman zijn lezing van de Bijbel niet
van meet af aan te zeer op het Joodse volk?
In Genesis 12 zijn immers de volkeren al
in het oog. En evenzo is dat het geval bij de
profeten.

Jezus als Zoon van God
Een andere vraag is die naar uniciteit van
Jezus als de Zoon van God. Ontkomt
Westerman er wel aan om Jezus exclusief
te zien als de uit Israël geboren Verlosser?
Het moet gezegd: hij doet zijn best om aan
te tonen dat Jezus de Immanuël is: God met
ons. Toch overtuigt de uitwerking daarvan
mij niet. Het lijkt erop alsof Westerman
de Joodse Jezus christologisch zo hoog
mogelijk plaatst. Maar daarmee is deze nog
niet Gods eeuwige Zoon, die de hemelse
heerlijkheid verliet om vlees te worden.

Waardering
Toch verdient dit boek veel waardering.
Allereerst vanwege het enorme werk dat
eraan ten grondslag ligt. Anderzijds ook
voor de moed om de Bijbel buiten je eigen
denkkaders en vooronderstellingen te lezen.
En ook zeker vanwege de leesbaarheid van
het geheel. Je hoeft geen theoloog te zijn,
om van dit boek te kunnen genieten. Een
ervaren bijbellezer zal er al veel van mee
kunnen maken. Daarbij geeft dit boek je
een nieuwe fijngevoeligheid voor de betekenis van Israël als het volk van God en je
eigen plek als goj. <
Edjan Westerman, ‘De messias leren. Israël
en de volken – Gods weg nieuw leren
lezen’, Boekencentrum 2015, 416 blz.

