gelezen
De Vertelling
In de Bijbel worden de ‘grote daden van
God’ verteld. In opdracht van God Zelf
moeten die doorverteld worden aan de
volgende generatie. Zo vindt geloofsoverdracht plaats. In dat verband wordt door
het Joodse volk grote aandacht geschonken aan het Paasverhaal, de Uittocht uit
Egypte. Tijdens de ‘sedermaaltijd’ wordt
een hele avond gewijd aan het vertellen
van deze geschiedenis. Het jongste kind
mag dan de vraag stellen: ‘Waarom is deze
avond anders dan alle andere avonden?’
Dat is het startsein om te vertellen over
de verlossing uit Egypte. De sederavond
wordt gevierd met behulp van een ‘hagada’,
een boekje waarin de verlossingsgeschiedenis wordt verteld en uitgelegd. In een
Joods gezin wordt het verhaal niet alleen
verteld, maar wordt het ook zichtbaar en
tastbaar gemaakt. Je kunt het zelfs ruiken
en proeven. Daarvoor maakt men gebruik
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van een ‘sederschotel’. De zichtbare tekens,
zoals bittere kruiden, matses, een (lams)
botje, rauwe groente e.d., onderstrepen het
verhaal. Alle zintuigen worden ingeschakeld, opdat je het verhaal nooit zult vergeten. Ook Jezus heeft met zijn discipelen de
Paasmaaltijd gevierd. Daarbij heeft hij met
behulp van een matse (gebroken brood)
en een wijnbeker (beker der dankzegging)
de verlossingsgeschiedenis op zijn eigen
persoon betrokken.
Het boekje De Vertelling – het verhaal
van Pasen – is een soort ‘hagada’. Op een
voor ieder begrijpelijke manier wordt

hierin ‘Gods grote daad van verlossing’
verteld. Het is heel goed bruikbaar in een
gezin.
Mooi zijn ook de drie stukjes commentaar
die zijn ingevoegd. Ze geven informatie
over:
• chameets, het zuurdeeg dat verwijderd
moet worden;
• DAM, het bloed waarnaar de wijn
verwijst;
• GO’EL, de (ver)losser.
De ‘Vertelling’ is verkrijgbaar via de
christelijke boekhandel. Uitgegeven door:
Neeltsje Artwork. ISBN 978-90-825578-0-0.

Messiasbelijdende Joden in Israël
In een beknopte brochure geeft dr. G.J.
Mink een impressie van de Messiasbelijdende Joden. Joden, die Jezus belijden als
hun Redder. In twee hoofdstukjes beschrijft
hij eerst de apostolische tijd, waarin de
Joodse gelovigen in Jezus als Joden bleven
leven, trouw aan de Tora. Omdat ook
niet-Joden Jezus gingen volgen, werd op
het apostelconvent (Hand. 15) vastgesteld
dat zij als volgelingen van Jezus geen Jood
hoefden te worden. In de na-apostolische
tijd gaat zich een scheiding voltrekken
tussen Joden en Messiasbelijdende Joden
en ontstonden er ook spanning tussen
christenen uit de volken en Joden die Jezus
als Messias erkend hadden. De laatsten
werden gedwongen zich steeds meer als ‘ge-

wone’ christenen te gedragen. Ze mochten
niet langer ‘Joods’ leven. Zo trad verlies van
de eigen Joodse identiteit op.
In het tweede gedeelte van de brochure
wordt aandacht gevraagd voor Messi-
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asbelijdende Joden in de moderne staat
Israël. In het kort wordt hun geschiedenis
beschreven. Na 1948 werd een nieuwe start
gemaakt. Nu is de beweging uitgegroeid
tot ongeveer 150 gemeenten met in totaal
tussen de 10.000 en 15.000 leden. Er wordt
een globale schets gegeven van de verschillende typen gemeenten die zijn ontstaan.
Ook treffen we wat algemene trekken van
Messiasbelijdende Joden aan. Boeiend is
ook te zien hoe de Joodse samenleving
hen ziet. Of ze geaccepteerd of afgewezen
worden. In het hoofdstuk ‘dubbele en
meervoudige verbondenheid’ wordt gewezen op de dubbele verbondenheid die we
als christenen hebben, met het Joodse volk
en met de Messiasbelijdende Joden, en de
spanningen die daaruit voortvloeien.
De brochure is in 2016 oorspronkelijk uitgegeven door de Willem de Zwijgerstichting.
De 2e druk werd verzorgd door Stichting
Steun Messiasbelijdende Joden.
www.messiasbelijdendejoden.nl
ISBN 978-90-72462-59-6.

