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Bij de foto op de voorpagina:
Gods daden gedenken!
In Exodus 13 vers 8 krijgt Israël van de HERE
de opdracht te gedenken dat Hij Israël uit
de slavernij van Egypte bevrijd heeft. De
HERE alleen verloste toen zijn volk en Hij
zal dat in de toekomst blijven doen. Op de
sederavond (Pasen) wordt het verhaal van
de bevrijding telkens weer aan de volgende
generatie verteld. Bij het breken van de
matse vraagt het jongste kind waarom
het in vrijheid leeft. Dit jaar gedenken wij
in Nederland dat we 75 jaar geleden van
vijandelijke onderdrukking werden bevrijd!
Ook wij belijden daarbij: de HERE heeft ons
toen bevrijding geschonken! Nu we echter
door het coronavirus in gevangenschap
worden gehouden, spreken we op grond van
Gods belofte met vertrouwen uit: en Hij zal
ons bevrijden!
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De vraag en het antwoord uit de
Paas-haggada op de Sederavond:
Het kind:
Ma nisjtana halaila hazè mikol haleezot –
Waarom is deze avond anders dan alle
andere avonden?
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Corona in Israël
Enkele maanden geleden kwam de wereld in de ban van het Coronavirus. Wat ver weg in China begon, groeide uit tot een
pandemie. Covid-19 werd verspreid over vele landen. Bijna overal zaait Corona dood en verderf.
Naast overvolle IC’s en mortuaria brengt

meldde het NIW enkele maanden geleden

deze ramp ook andere negatieve ‘ne-

(13 maart 2020). De werkeloosheid

veneffecten’ mee. Er is enorme economi-

neemt hand over hand toe. Er wordt zelfs

sche schade. Het woord ‘recessie’ is terug

gevreesd voor een miljoen werklozen in

van weggeweest. Het Coronavirus leidt

Israël voordat de pandemie voorbij is.

ook tot politieke instabiliteit. Regeringsleiders en politieke partijen vallen over

Verkiezing

elkaar heen rondom de vraag hoe de

Ondanks de Coronaperikelen ging de par-

nieuwste problemen het beste opgelost

lementsverkiezing gewoon door. Begin

kunnen worden. Hoe is de situatie in

maart werd duidelijk dat de Likudpartij

Israël?

van Benjamin Netanyahu deze derde
verkiezing in één jaar won en uitkwam

De vader:
Omdat het vanavond de verjaardag is van
onze bevrijding uit de slavernij van Egypte,
duizenden jaren geleden.

Verbonden is een uitgave van het
deputaatschap Kerk en Israël van de
Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland. Aan Verbonden ligt de visie
ten grondslag dat kerk en Israël diep en
voorgoed verbonden zijn. Het blad biedt
bezinning op kerk, Israël en Jodendom en de
ontmoeting hiertussen. Het deputaatschap
is een van de partners in het Centrum
voor Israëlstudies (CIS). Een door het CIS
uitgezonden Israëlconsulent geeft in
Jeruzalem gestalte aan deze ontmoeting en
doet hiervan in Verbonden geregeld verslag.
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Toerisme

op 36 zetels. Zijn politieke rivaal Benny

Het moge duidelijk zijn dat de toerisme-

Gantz bleef met zijn partij Blauw en Wit

sector enorm belangrijk is voor Israël.

op 32 zetels steken. (De Knesset telt 120

bieden tegen eventuele aanvallen met

Jaarlijks bezoeken miljoenen toeristen

zetels.)

atoomwapens en raketten (…). De bunker

het land van Jakob en Jezus. Ruim 90

De Knesset

telt naast een aantal woonvertrekken ook

procent van deze buitenlandse gasten

Omdat beiden niet tot een meerderheids-

komt per vliegtuig binnen. Maar sinds de

regering met andere partijen konden ko-

Corona-uitbraak is het stil geworden op

men, zijn ze tot elkaar veroordeeld. Gantz,

Waarom sluit de regering zich in een

vliegveld Ben Goerion. Reizigers moesten

die gezworen had nooit ofte nimmer

bunker op? Een regeringswoordvoerder

namelijk eerst veertien dagen in quaran-

samen met Netanyahu te zullen regeren,

probeerde angst weg te nemen door te

taine. Er is natuurlijk niemand die zó z’n

ging toch onderhandelen. Zal er onder

stellen dat er geen gevaar is voor een

vakantie wil beginnen.

druk van de Coronacrisis een regering van

aanval op Israël. De bunker is volgens

nationale eenheid ontstaan?

hem ‘gewoon een van de werkplekken

Omdat toerisme zo’n belangrijke inkom-

werkruimtes voor de regering’.

van de regering die nodig is voor de con-

stenbron is, lijdt de staat Israël forse

Bunker

trole, het toezicht en het bestrijden van

verliezen. De economische groei van de

De regering is uitgeweken naar een

het Coronavirus’. Maar wie de geschiede-

afgelopen jaren heeft een flinke deuk

bunkercomplex in de heuvels rond Jeru-

nis kent, weet wel beter. Er zijn vijanden

opgelopen. Winkels zijn gesloten, hotels

zalem. Vandaaruit wordt de strijd tegen

genoeg die de Joodse staat van de kaart

hebben geen gasten en taxichauffeurs

het Coronavirus gecoördineerd. Het RD

willen vegen. Ik durf de stelling wel aan

zitten zonder werk. Een ‘gigant’ als vlieg-

schreef daarover: ‘De bunker is tien jaar

dat de regering juist in deze Coronacrisis

maatschappij El Al staat op omvallen,

geleden gebouwd om bescherming te

met allerlei scenario’s rekening houdt. «

De beker van Elia

Joodse symbolen

Tijdens de sedermaaltijd gaan er vier bekers wijn rond. Ze vertegenwoordigen de vier stadia van
de verlossing. In Exodus 6:6-7 zegt de Here: ‘Ik zal jullie uitleiden, Ik zal jullie bevrijden uit je
slavenbestaan, Ik zal jullie verlossen met opgeheven arm, Ik zal jullie aannemen als mijn volk’. Er
is nog een vijfde beker, die vooruitwijst naar de uiteindelijke verlossing: ‘Ik zal jullie naar het land
brengen…’ (vs. 8). Deze wordt ‘de beker van Elia’ of ‘de beker van de hoop’ genoemd. De hoop op de
aankondiging van de komst van de Messias (Mal. 4:5-6). Gelijk na de sedermaaltijd wordt deze beker
gevuld en de deur opengezet om de profeet welkom te heten. «
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Niels den Hertog

Koopmans – bewogen met Israël
De moord op de Joden door de nazi’s is een belangrijke factor geweest in de náoorlogse aandacht voor Israël in de
christelijke theologie. Eén van de mensen die in Nederland al tijdens de bezetting opkwam voor het Joodse volk
was ds J. Koopmans (1905-1945). Hij ging gebukt onder de halfhartige houding van de kerken.

In dit protest meldden de kerken aan de bezetter dat de
nieuwe maatregelen hun met name ook verdriet deden
vanwege het feit dat de christenen onder de Joden hierdoor
uitgesloten zouden worden van deelname aan kerkdiensten,
verenigingswerk en catechisaties. Vanwege deze goed bedoelde, maar ongelukkig geformuleerde slotzin ontvingen
de kerken van Duitse zijde het aanbod dat voor de christelijke Joden in Nederland een uitzondering gemaakt zou

Al vóór de bezetting van Nederland had Koopmans gewaar-

kerk de handen niet op elkaar. Hoewel Koopmans verschil-

worden. Begrijpende dat het de keuze was tussen sommigen

schuwd tegen het antisemitisme. In 1939 probeerde hij met

lende leden van de kerk benaderde, kreeg hij vaak nul

redden en niemand redden, gingen de kerken in arren moe-

enkele vrienden om de Hervormde Kerk onder andere het

op rekest – men was bang dat de kerk met een dergelijke

de akkoord met dit voorstel.

volgende te laten uitspreken:

stellingname de neutraliteitspolitiek van de Nederlandse

Koopmans vond het heel erg – zo werd immers een schei-

regering zou schaden.

ding gemaakt die er niet mocht zijn. De kerk diende op te

Het heeft God behaagd, ons Zijn Woord te geven door de

komen voor álle Joden! In het hierboven genoemd stuk uit

dienst van Joden. Elk antisemietisme moet de Kerk van Je-

‘Zij gaan eraan’

1939 had hij dat al gezegd: de kerk dient te doen ‘wat in

zus Christus afwijzen op grond van het feit, dat Jezus een

Al snel na het begin van de bezetting begonnen de nazi’s

haar vermogen is om de verdrukten en verjaagden met-

Jood was. Nog steeds denkt God op bijzondere wijze aan

in Nederland maatregelen tegen de Joden te nemen. In het

terdaad te helpen. Want de Kerk staat in de navolging van

niet-Joodse partner). Op vrijdag 14 mei toog de Amsterdam-

dit volk. Hij heeft het lief. De erkenning hiervan kan slechts

najaar van 1940 moesten allen die in overheidsdienst waren

haar Heer naast hen, die in deze wereld lijden en verdrukt

se deportatieleider Aus der Fünten naar Westerbork waar

voeren tot een ootmoedig omgaan met de Joden, tot een

een verklaring ondertekenen omtrent afkomst, zodat duide-

worden.’

deze groep zich bevond en stelde hen voor de keuze: ofwel

ondubbelzinnig protest tegen welk antisemietisme ook, en

lijk werd hoeveel Joden in overheidsdienst werkten. Verder

tot daadwerkelijke hulp aan hen, die daardoor in deze tijd

had de bezetter duidelijk gemaakt dat Joden die reeds in

Twee kwaden

te worden ofwel aankomende dinsdag met de trein op trans-

opnieuw getroffen worden.

dienst waren geen promotie meer konden krijgen en dat

Nu deze afspraak gemaakt was, diende vastgesteld te wor-

port naar het oosten.

met hem mee gaan naar Amsterdam om daar gesteriliseerd

zij voor nieuwe vacatures uitgesloten waren. Een aantal

den welke Joden onder deze regeling vielen. De admini-

Koopmans had vanwege zijn bovengenoemde functie veel

En in de uitleg bij die stelling schreef hij ‘dat het antisemie-

Nederlandse kerkverbanden – ook de CGK – protesteerde in

stratie hiervan werd toebedacht aan de kerkenraad van de

contacten in Westerbork en dit bericht bereikte hem snel.

tisme, in welke vorm ook, zonde tegen God is, een zonde,

gezamenlijkheid bij de Rijkscommissaris Seyss-Inquart. Maar

hervormde gemeente Amsterdam. En juist in die tijd was

Hij handelde voortvarend, lichtte de verschillende kerken

waartegen de Kerk van Christus niet nadrukkelijk genoeg

zij gaven geen advies aan hun eigen leden omtrent de vraag

Koopmans de scriba van die raad. Zo kwam het dat hij bijna

in en ontving van hen de opdracht een protest te conci-

kan getuigen.’ Voor dit getuigenis kreeg hij in de Hervormde

wat te doen met het toegezonden formulier.

een jaar zijn gewone predikantswerk los moest laten om

piëren dat namens de kerken verzonden kon worden. Op

Koopmans was enerzijds dankbaar dat de kerken zich tot

zich te buigen over de verzoeken voor een doopbewijs. Met

19 mei werd het verstuurd. Het werd een fel stuk, waarin

de Rijkscommissaris gewend hadden, maar het stelde hem

een verscheurd hart heeft hij zich hiervoor ingezet. En aan

geen enkele poging gedaan werd de woede en ontzetting

teleur dat zij hun eigen leden geen heldere, christelijke

enkelen heeft hij een vals doopbewijs gegeven.

te verbloemen. Met een beroep op de Schrift werd aan de

raad gegeven hadden. Voor hem was het duidelijk: dit

Na de oorlog is gesuggereerd dat dat veel meer had moeten

Rijkscommissaris te verstaan gegeven dat de aangekondigde

formulier mócht niemand tekenen. En om dat aan velen

gebeuren. Terugkijkend is die gedachte begrijpelijk. Wij

maatregelen goddeloos waren. Tegelijk liet Koopmans de

duidelijk te maken, schreef hij het pamflet Bijna te laat! dat

weten immers wat het eindstation was van de treinen. En

kerken uitspreken dat zij niet de verwachting hadden dat

in een oplage van 30.000 exemplaren door heel Nederland

we vergeten dan dat de toezegging van Duitse zijde slechts

hij zich aan het getuigenis van de kerken iets gelegen zou

verspreid werd. Dat moest natuurlijk ondergronds gebeuren.

gedaan was om de kerken monddood te maken. Koopmans

laten liggen. In de drie jaren dat hij inmiddels in Nederland

Hij rekende zijn lezers voor wat er gebeurd was nu velen

besefte dat ontdekking van een vals doopbewijs de gehele

was had hij zich tenslotte keer op keer doof getoond voor

gedachteloos getekend hadden en hij maakte onomwonden

groep christelijke Joden in groot gevaar zou brengen. In

de stem van de kerk. Desondanks gaven de kerken wel hun

duidelijk wat er te gebeuren stond met de Joodse Nederlan-

1943 zei hij in een preek dat het leven van een christen in

getuigenis, vanwege hun geloof in een God die mensen kan

ders: ‘Zij gaan eruit — daaromtrent moeten wij ons niet de

deze wereld meestal betekent dat je moet kiezen tussen

veranderen en om die bekering van Seyss-Inquart werd in

flauwste illusies maken. Zij gaan eruit en zij gaan eraan.’

twee kwaden. Zo heeft hij deze periode ook beleefd.

de kerken dan ook gebeden, zo lieten ze hem weten. Koop-

Gedoopte Joden

Sterilisatie

De naoorlogse bezinning op de plaats van Israël heeft hij

In de zomer van 1942 ging die duistere profetie uit de herfst

Zoals bekend verliepen de deportaties vanuit Nederland

niet meer kunnen meemaken. Zes weken voor de bevrijding,

van 1940 in vervulling. Op 15 juli van dat jaar reed de eer-

voorspoedig – dat wil zeggen: vanuit nazi-perspectief. In het

op 24 maart, stierf hij door een verdwaalde Duitse kogel. Hij

ste trein vanuit Westerbork richting het oosten. Er zouden

voorjaar van 1943 was Nederland zo goed als ‘Judenrein’. En

was slechts 39 jaar.

nog vele volgen. Snel na de aankondiging van de deporta-

daarom richtten de Duitsers in mei 1943 hun aandacht op

ties hadden de gezamenlijke kerken opnieuw geprotesteerd

een andere groep die vrijstelling van deportatie gekregen

Dr. C.C. den Hertog is predikant te Nijmegen en docent dogma-

tegen deze maatregelen.

had: de gemengd-gehuwden (huwelijken van een Joodse en

tiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

mans zelf heeft zo gebeden.

ds J. Koopmans
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contact met Jeruzalem
Albert Groothedde

bijvoorbeeld ook is terug te vinden in de Talmoed (Sukkah

Bent U Degene die komen zou
of verwachten wij een ander?

52a en Sifre op Deut. 34:3), is de gedachte dat de messias

‘Ik bid elke dag of de messias komt. Dat valt me soms zwaar. Hij laat wel erg lang op zich wachten.’ Deze openhartige reactie onder een nieuwsbericht op een Joodse website illustreert dat de messiasverwachting nog steeds
onderdeel is van de Joodse spiritualiteit. Onomstreden is dit uitzien echter niet. Wachten duurt soms lang.

gedood in een gevecht met de vijandelijke legers van Gog en

verschijnt in twee hoedanigheden. Hij zal in eerste instantie
komen als ‘Messias ben Jozef’ (Messias zoon van Jozef). Deze
messiaanse figuur zal het Joodse volk verzamelen, Jeruzalem
veroveren en de tempeldienst herstellen. Hij wordt echter
Magog (vgl. Ez. 38-39). Vervolgens zal de ‘Messias ben David’
(Messias zoon van David) komen. Deze persoon zal ‘Messias
ben Jozef’ opwekken uit de dood, de definitieve overwinning
veiligstellen en de komende wereld, inluiden.

De vele valse messiassen (zie de vorige Verbonden) hebben

Een andere vorm van veralgemenisering deed zich voor in

de Joodse messiasverwachting stevig getemperd. Verdwenen

orthodoxere sectoren van het Jodendom. Veelgehoord is daar

Zoon van God

is deze niet. Vooral in barre tijden ontvonkt het verlangen

de opvatting dat élke tijd zijn messias kent. Deze messias, een

Met wat exegetische en dogmatische lenigheid zijn veel van

naar de beloofde verlosser. Bovendien laat de eeuwenoude

specifiek persoon, zal zich ontpoppen zodra de tijdsomstan-

bovenstaande Bijbelse kenmerken toepasbaar op Jezus. Zelfs

volgens christenen aantonen dat een lijdende messias al in

synagogale liturgie zich niet zo snel tot zwijgen brengen.

digheden daar rijp voor zijn. Tot dusver is daar geen sprake

de traditionele invulling van de messias als ‘zoon van Jozef’

de Tenach is voorzegd (bijv. Jesaja 53), worden vaak anders

In dit vervolgartikel over de Joodse messiasverwachting

van en blijft de komst van de messias daarom uit. Er zouden

en ‘zoon van David’ is op z’n minst treffend. Jezus Christus

uitgelegd.

kleuren we het begrip messias verder in. Wat voor messias

met terugwerkende kracht wel personen aan te wijzen zijn

wordt door het Jodendom desondanks resoluut afgewezen.

Ook dit is echter geen constante lijn in het Jodendom. Zo zijn

verwacht het Jodendom? Hoe uniform is het Jodendom als

die golden als beoogd messias van hun tijd.

Als reden wordt daarvoor steevast gegeven: ‘Hij voldoet niet

er tal van voorbeelden te geven uit oude Joodse geschriften

aan het Joodse profiel van de messias’.

waarin de notie van een lijdende messias wel degelijk wordt

het gaat om de messiasverwachting? Wat zijn de eigenschap-

Studerende Joden in een Yeshiva

pen van de messias? En waarom voldoet Jezus niet aan het

Oude Testament

Een van de grootste obstakels vormt Jezus’ zelfgetuigenis dat

gesuggereerd.

Joodse profiel?

Als het gaat om het profiel van de messias leunt het Joden-

Hij de Zoon van God is. Dit is volgens een Jood niet alleen

Kortom, hoewel er constanten zijn, is het profiel van de mes-

dom sterk op het Oude Testament. Een selectie van de eigen-

een vorm van Godslastering, maar botst ook met de gangbare

sias binnen het Jodendom geen gegeven. Niet alleen wordt

Diversiteit

schappen die op basis van de ‘Tenach’ aan de messias worden

Joodse opvatting dat de Messias een gewoon mens zou zijn.

er door verschillende stromingen verschillend over gedacht.

Het uitzien naar de komst van de messias is een van de kern-

toegekend zijn:

Het is echter de vraag of hiermee een authentiek Joodse

Ook in de loop van de geschiedenis zijn er veranderingen

elementen van het Jodendom. Wanneer je echter probeert

• De messias is een afstammeling van David.

opvatting wordt weergegeven. Immers, in de Joodse exe-

opgetreden. Het is zeker niet ondenkbaar dat het ontstaan

helder te krijgen wat er binnen het Jodendom precies wordt

• De messias is thuis in de Joodse wetten en zal die strikt

getische literatuur (Agada) wordt bijvoorbeeld gezegd dat

en de verdere ontwikkeling van het christendom een van de

verstaan onder de messias, vertroebelt het beeld. Er is weinig
waarover binnen het Jodendom zo divers wordt gedacht.
Veel liberale Joden – en in hun voetspoor tal van conservatieve Joden – hebben bijvoorbeeld het traditionele concept van
de messias als persoon al in de 19e eeuw overboord gegooid.
Deze theologische koerswijziging is zelfs verankerd in de
liberale versie van de ‘Amidah’, het belangrijkste Joodse gebed. In de vijftiende bede wordt door liberale Joden veralgemeniserend gesproken over de komende ‘verlossing’ in plaats

houden.

belangrijkste redenen is voor deze continue herprofilering.

• De messias zal politieke en geestelijke verlossing brengen
voor het Joodse volk.

Afwijzen lijdende messias
is geen constante

• De messias zal zich ontpoppen als een rechtvaardige Rechter.

Uitzien
Ten slotte, het is opvallend dat er in eigentijdse Joodse
bronnen vaak voorbij wordt gegaan aan het gegeven dat
Bethlehem de geboorteplaats van de messias is (Micha 5:2).

• De messias zal de tempel herbouwen en de tempeldienst

Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat dit in de eerste

opnieuw invoeren.
de naam van de messias, samen met nog zes andere zaken,

eeuw bij de Joodse geestelijkheid wel degelijk bekend was

al voor de schepping van de wereld bekend was (Midrash

(Matth.2:4-6).

Tanchuma, Nasa 11.

Het eeuwenoude sabbatslied Lecha Dodi, dat elke vrijdag-

Traditie

Treffend zijn in dit kader ook de woorden waarmee Sabbatai

avond in de synagoge wordt gezongen, houdt deze eigen-

De Joodse traditie kleurt het messiasbeeld verder in. Uit-

Zevi, een succesvolle valse messias uit de zeventiende eeuw

schap van de messias echter levend: ‘Wees door middel van

gesproken ideeën over de Messias zijn terug te vinden in

(zie vorige artikel), zijn komst liet meedelen: ‘De eerstgebo-

de zoon van Isai die uit Bethlehem stamt, mijn ziel nabij en

Joods-apocalyptische literatuur. Veel van deze geschriften

ren zoon van God, Sabbatai Zevi, messias en verlosser van het

verlos haar.’ Het is een indringende bede om verlossing. Een

verschenen gedurende de intertestamentaire periode (de tijd

volk Israël, aan alle zonen van Israël. Vrede!’ De omschrijving

bede ook die de verwachting van christenen treffend ver-

tussen het Oude en Nieuwe Testament) en hebben de Joodse

‘zoon van God’ was voor het gros van de zeventiende-eeuwse

tolkt. Kortom, een gebed dat joodse en christelijke stemmen

(en christelijke!) messiasverwachting sterk beïnvloed.

Joden blijkbaar geen onoverkomelijke reden om te twijfelen

verenigt in hun biddend uitzien naar de (weder)komst van

Van deze concrete messiasspecificaties geldt weer dat ze

aan het messiasschap van Zevi.

Davids grote Zoon. «

Oude Testament (o.a. hoofdstukken uit Ezechiël en Daniël).

Lijden

Drs. A. Groothedde is

Veel ‘inkleuringen’ zijn speculatief en worden daarom niet

Een ander obstakel betreft het lijden van Jezus. De notie van

vertegenwoordiger van het

door het hele Jodendom gesteund.

een lijdende messias wordt in het huidige Jodendom ontkend

Centrum voor Israël Studies

Een traditionele opvatting die wat breder wordt gedragen, en

of slechts omfloerst te berde gebracht. Bijbelgedeelten die

te Jeruzalem.

• De messias arriveert op een ezel (Zach. 9:9) of op een wolk
(Dan. 7:13).

van de komende ‘verlosser’.

deels gebaseerd zijn op apocalyptische beschrijvingen uit het

Een foto van rabbijn Schneerson, volgens sommige rabbijnen de messias
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samen luisteren
Die twaalf stenen, welke men uit de Jordaan genomen had, richtte Jozua te Gilgal
op. En hij zei tot de Israëlieten: Wanneer uw kinderen later hun vaders vragen: Wat

Ton van der Wekken

betekenen deze stenen? dan zult gij uw kinderen aldus inlichten.
Jozua 4: 21 en 22 (vert. NBG).

Dat is gedenken. Dat is precies hetzelfde

De doop geeft veel kansen om met onze

ren behoeden, Hij brengt ook ons in het

als die stenen wilden vertellen bij de

kinderen in gesprek te gaan. Trouwens,

land dat Hij beloofd heeft.

Jordaan. Symbolen helpen erbij om de

dat hebben we ook beloofd. Denk aan de

gedachten daar naartoe te brengen. Bij

derde doopvraag ‘Belooft u uw kind bij

Daarom

die Pesach-viering moet het jongste kind

het opgroeien zo te onderwijzen en te

Zolang de Here Jezus nog niet is terugge-

net zo’n vraag stellen als in Jozua 4 staat:

laten onderwijzen dat het zijn doop leert

komen moeten we nog verder op reis, en

wat betekenen deze symbolen? Dan kan

die reis kan best wel lang en zwaar zijn.

het verhaal verteld worden.

Ook al geloven we, dat zegt niet dat alle

Niet alle zeeën
worden droog

Door die symbolen, en door de uitleg
ervan die juist door vragen wordt wakker

De Jordaan

Zó is God

Wat een zorgen vaak en een stress, ver-

geroepen, komt de geschiedenis weer

driet, gebrokenheid, broosheid, en zoveel

tot leven, elk jaar opnieuw. Het gaat dan

dat door onmacht en zonde kapot gaat.

niet om feiten en feitjes, maar om de

verstaan en belooft u uw kind voor te

Ja, en nog altijd moeten we allemaal een

God van die geschiedenis, die nog steeds

gaan in een christelijke levenswandel?’

keer sterven. Dat is de enige zekerheid

dezelfde is.

De vraag is: hoe geven we daar vorm aan?

die we hebben als we geboren worden.
Een lied zegt: de smalle doodszee scheidt

De grote daden van God doorgeven. Hoe doe je dat? In de vraag die Jozua het volk Israël meegeeft staan twee antwoorden. Ten eerste zien we hier dat God symbolen gebruikt. En ten tweede wijst Hij ons op een bijzonder pedagogisch middel: leer je kinderen vragen te stellen.
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bergen vlak en alle zeeën droog worden.

Dopen is diep

Houvast

ons van het zalig land en we durven niet

Wij vieren met Pasen ook een bevrijding.

Als het goed is hebben de Israëlieten

de weg te gaan naar de overkant.

Wat is het mooi om van het Joodse volk

(ouders en kinderen) het hun verdere

Wat is het dan geweldig te mogen gelo-

die twee elementen te leren. Symbolen

leven meegenomen, om er houvast aan te

ven dat de Here voor ons uitgaat. Dat Hij

die daarnaar verwijzen. Welke symbolen

hebben als het wel eens moeilijk was en

er al dwars doorheen is gegaan en dat als

zouden wij daarvoor kunnen gebruiken?

zij het niet meer zagen zitten: maar God

we achter Hem aangaan en we Zijn hand

En dan vooral: hoe kan je kinderen leren

helpt vast en zeker, God trekt me erdoor

pakken, we veilig en geborgen mogen zijn

De symbolen zijn in deze geschiedenis uit

Niet vergeten

stenen een functie in de geloofsopvoe-

daarover vragen te stellen?

heen zoals Hij vroeger de mensen door

en veilig mogen aankomen.

Jozua twaalf stenen. Als Jozua die stenen

Nu staat het volk weer voor water, het

ding van ouders voor hun kinderen.

Niet alleen met Pasen: ook met de doop,

de Jordaan heeft geholpen.

Dat heeft Hij ons Zelf beloofd. Zo mogen

daar laat neerzetten, verwijst hij het volk

water van de Jordaan. Soms stelt de

De methode dat ouders hun kinderen le-

een teken van het trekken door de Jor-

God wil door het water heen Zijn kinde-

we onze kinderen en anderen mee op reis

Israël naar wat God gedaan heeft. Daar bij

Jordaan niet zoveel voor, maar dat is nu

ren om vragen te stellen, is heel typerend

daan, zegt het doopformulier. Wanneer

nemen. Zo mag je ze bij de hand nemen.

de Jordaan, maar ook al eerder, toen God

niet het geval. In Jozua 3:15 lezen we dat

voor de Joodse geloofsopvoeding gewor-

er een kind in onze gemeente gedoopt

En samen onze handen in Vaders handen

zijn volk uit Egypte bevrijdde. Ook op

de Jordaan geheel buiten zijn oevers was

den. Het gaat erom dat de kinderen door

wordt, dan wordt er een doopkaars

leggen. Bij Vader is het goed en bij Vader

dat moment leek het alsof ze geen kant

getreden. Hoe komt het volk aan de over-

die stenen heen zien wat God gedaan

aangestoken. De bedoeling is dat deze

ben je veilig. Dat heeft Hij laten zien.

op konden. Maar ze riepen tot de HERE,

kant? Jozua had het antwoord van God

heeft, voor hun ouders, en dat God nog

doopkaars elk jaar – op de dag van de

en Hij bevrijdde zijn volk. Hij leidde hen

gekregen: “je zult merken dat de levende

steeds dezelfde is ook voor hén. Dat blijft

doop – wordt aangestoken in de hoop dat

droogvoets naar de overkant.

God bij jullie is”. En zó gebeurde het ook:

doorgaan door alle geslachten heen.

kinderen gaan vragen waarom die kaars

Het is alsof die stenen niet alleen laten

God heeft ervoor gezorgd dat het volk

zien wat God dáár deed, bij de Jordaan,

met droge voeten aan de overkant van de

maar het zijn ook stille getuigen van Gods

Jordaan is gekomen. Het is en blijft Gods

eerdere verlossingsdaden. Ze laten door
al die gebeurtenissen in feite één ding

Daarom staan die stenen daar. «

brandt. Dan kunnen de ouders vertellen

Ds. A.C. van der Wekken is predikant te

Tot leven brengen

over de doop en de trouw van God.

Dokkum

Dat is precies wat het Joods volk met

Leren erover te spreken zoals de dich-

werk.

Pesach telkens opnieuw weer viert. De

ter van Psalm 66 “Kom en hoor wat ik

Kijk, en dat verhaal mag niet vergeten

bevrijding uit het land Egypte, die ze dan

wil vertellen, ieder die ontzag heeft voor

zien: zó is God. Hij bevrijdt als je voor je

worden! Daarom staan die stenen daar.

vieren, is niet alleen iets uit het verleden,

God, hoor wat hij voor mij heeft gedaan”.

gevoel geen kant op kunt. Juist het feit

En juist door vragen te stellen over die

maar die God is nog steeds onze God.

Daarover leren spreken, waarbij je ook

dat Israël had kunnen weten wie God is,

stenen: ‘wat betekenen die?’ wordt de

‘Daarom is ieder geslacht verplicht

je kwetsbare kanten van geloofsbeleving

verwijzen. Welke symbolen zouden wij

geeft zekerheid aan die stenen: zó is God

herinnering aan Gods trouw uit het verle-

zichzelf te beschouwen alsof men zelf

laat zien, juist dan: de trouw van God naar

daarvoor kunnen gebruiken?

nog steeds. God is niet veranderd. Hij

den actueel voor het heden. Dat verhaal

uit Egypte getrokken was’, zo wordt dat

voren halen, als troost voor jezelf, ook

blijft altijd Dezelfde.

moet doorverteld worden. Zó kregen die

gezegd in de Pesach-vertelling.

voor je kinderen.

Gespreksvragen:
1. 	Symbolen die naar Gods trouw

2. 	H oe kan je kinderen leren daarover
vragen te stellen?
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samen werken
Piet Jonkers

Albert Groothedde

Corona als splijtzwam

Niet ver van verdwijning …

De strijd tegen het coronavirus leidt in veel landen tot
verbroedering. Zo niet in Israël. Het virus lijkt er een
katalysator voor verdere verwijdering tussen de ultraorthodoxe minderheid en de rest van de bevolking.

Wat moet je als directeur van een organisatie die veel
met Israël heeft, als de voorbereidingscommissie van
jouw jaarlijkse landelijke conferenties komt met een
thema dat gebaseerd is op de brief aan de Hebreeën?
Een veto uitspreken? Of toch maar de sprong in het
diepe wagen en de uitdaging aangaan?

De wereld is al weken in de

Ds. C.J. Overeem MA is hervormd
predikant te Woerden en
bestuurslid van het CIS.

Verdeeldheid
en verbondenheid
Al sinds mijn studententijd in Utrecht en Haifa houd ik me
bezig met het thema ‘Israël en de kerk’. Ik denk dat het niet
anders kan. Als kerk kunnen we niet zonder een theologie
van Israël om de eenvoudige reden dat Israël raakt aan de

greep van het corona-virus.

identiteit van de kerk zelf. Aan de soms door Joden geslaak-

Israël vormt daarop geen uit-

Ieder jaar organiseert de Near East Ministry (NEM), een orga-

zondering. De regering neemt

nisatie die staat voor ontmoeting met Israël en de Arabische

ingrijpende maatregelen. Een

volken, de Reveilweken. Dit zijn geloofsopbouwende con-

een nieuw verbond (met de christelijke gemeente) voor in de

Christus is geen ander dan de God van Abraham, Isaak en

deel van de bevolking houdt

ferenties waarin de deelnemers worden opgeroepen om te

plaats is gekomen. Wat haal je overhoop als je zo'n Bijbelboek

Jakob. Jezus Christus kan alleen verstaan worden tegen de

zich plichtsgetrouw aan de

ontwaken uit de roes van het consumentisme en de moderne

tot het centrum van je jaarlijkse conferentie maakt? In welke

achtergronden van de weg van God met Israël.

voorschriften. Een specifieke

ik-gerichtheid. Zij worden er ook gestimuleerd en toegerust

valkuilen kun je trappen en hoe voorkom je dat het zicht op

bevolkingsgroep heeft echter

om vrolijk kruisdragend achter Jezus aan te gaan. Dit met de

de nog uitstaande beloften voor het volk Israël (Rom. 9: 4) en

U zult de ervaring ongetwijfeld herkennen dat de opvattin-

lak aan de regels.

bedoeling dat de zuurdesem van het Koninkrijk (Matt. 13:

de wereld ondersneeuwen in gekibbel over 'de ware kerk des

gen over de vraag hoe christenen tegen het volk Israël aan

De beelden waren veelzeggend. Een ambulanceteam rea-

33) heel ons land zal gaan doortrekken en Nederland zich

Heren' en 'de bruid van zijn verbond' (gezang 303, Liedboek

moet kijken nogal verschillen. Ook in de kerk. De emoties

geerde eind maart op een melding uit de ultraorthodoxe wijk

omkeert en serieus werk gaat maken van het dienen van de

voor de kerken).

lopen hierover nogal eens hoog op. Wat is de plaats van Is-

Mea Shearim. Een inwoner vreesde het coronavirus te heb-

God van Israël.

ben. Het bezoek van de hulpverleners werd door buurtbe-

te kreet ‘laat ons met rust en bemoei je met jezelf’ kunnen
we nooit helemaal gehoor geven. Want de Vader van Jezus

raël in Gods heilsplan? Hoe verhouden de kerk en Israël zich
Maar als je dan, ondanks reserves, het Bijbelboek zelf laat

tot elkaar? De christelijke gemeente en de synagoge? Chris-

woners echter niet gewaardeerd. Een horde ultraorthodoxe

Nieuw verbond

spreken, dan komt er toch een heel ander beeld naar boven.

tenen en joden? Op grond van de Bijbel komen gemeente-

Joden bekogelde de ambulance met stenen.

Dit jaar koos de voorbereidingscommissie voor het thema

Dan horen we woorden die door en door Joods zijn en die

leden, predikanten, theologen tot verschillende conclusies.

Het incident valt niet onder de categorie kattenkwaad. Het is

'Niets boven Jezus' met de brief aan de Hebreeën als uit-

speciaal de Joodse volgelingen van Jezus willen bemoedigen

En vanuit die verschillende posities ontstaan er kampen,

het resultaat van dubieuze uitspraken van enkele ultraortho-

gangspunt. Het thema is schitterend, maar past het genoemde

om vol te houden. Volgens Hebreeën was de komst van Jezus

die eigenlijk elkaars taal niet meer spreken. Die elkaar niet

doxe rabbijnen. Zo zou het virus een straf van God zijn omdat

Bijbelboek wel bij de NEM? We zijn een organisatie die oog

geen breuk met en het einde van het 'oude verbond', inte-

echt meer bevragen en niet meer naar elkaar luisteren.

ultraorthodoxe vrouwen pruiken dragen die zijn gemaakt van

heeft voor de bijzondere positie van Israël in Gods heils-

gendeel. Gods verbondsgeschiedenis met het volk dat Hij ge-

Standpunten radicaliseren en daarbij lopen we het risico dat

haar van niet-religieuze vrouwen…

plan voor de wereld en die onderwijs geeft over de Joodse

formeerd en gekozen heeft gaat door. Het 'nieuwe verbond',

anderen het spoor bijster raken en – wat nog zorgelijker is –

Sommige ultraorthodoxe rabbijnen worden ook niet moe te

wortels van ons geloof. Als je naar de theologiegeschiedenis

waarin nu ook de heidenen mogen delen, wordt niet voor

uiteindelijk in een soort onverschilligheid berusten.

herhalen dat het bestuderen van de Thora het beste medicijn

kijkt dan kun je er niet omheen dat Hebreeën nogal eens

niets met het huis van Israël en het huis van Juda gesloten

is tegen ziekte. Veel volgelingen knikken gedwee; ‘yeshivot’

gebruikt is om Israël als verbondsvolk en/of de Thora af te

(Jer. 31: 31). Zo bewijst God dat Hij trouw is aan zijn beloften

Gelukkig is de andere kant ook waar. Het onderwerp ‘Is-

(thorascholen) blijven open.

serveren. Men meende uit Hebreeën op te kunnen maken

en dat Hij nooit loslaat wat zijn Hand begon.

raël en de kerk’ verdeelt niet alleen, maar geeft ook over

Het resultaat van het onverantwoordelijke gedrag liet even

dat het verbond met Israël eigenlijk verleden tijd is en dat er

kerkmuren heen verbondenheid met elkaar. Bijvoorbeeld

op zich wachten, maar valt inmiddels niet meer te ontkennen.

Bijdetijds

in het Centrum voor Israëlstudies als een gezamenlijk

De statistieken zijn zorgelijk. Veel dichtbevolkte ultraortho-

Volgens Hebreeën is het nieuwe verbond geen breuk met

christelijk-gereformeerd en hervormd initiatief. In gehoor-

doxe steden en wijken zijn broeinesten van het virus.

het oude. Het is veel meer een 'doorgaande vervolmaking'.

zaamheid aan de Schrift en staande in het gereformeerde

Dit ontgaat de beleidsmakers niet. De (radicale) oplossingen

Een belangrijk onderdeel daarvan is dat Gods wet nu in ons

belijden proberen we over kerkmuren heen samen op te

zijn niet van de lucht. De een pleit voor afgrendeling van

hart geschreven wordt. Oude woorden, die ook nu nog volop

trekken in de roeping om de relatie tussen Israël en de kerk

ultraorthodoxe wijken. Een ander roept op tot zware straffen.

actueel zouden kunnen zijn als we ze ook echt serieus zouden

verder en dieper te doordenken. De tijd waarin we leven en

Een derde stelt de minister van Gezondheidszorg persoonlijk

gaan nemen. De Wet en de Profeten bevatten zoveel wijsheid

de ontwikkelingen rond Israël roepen daar ook om. «

verantwoordelijk. De minister, zelf een ultraorthodoxe Jood,

over omgaan met elkaar en met de schepping. En leert de co-

zou als het gaat om zijn achterban een oogje dichtknijpen.

rona-crisis ons ook niet dat 'achterhaalde voorschriften' over

Alle maatregelen ten spijt, het is wachten op het moment

rein en onrein (Deut. 14: 18) nog best wel eens bijdetijds zou-

dat de ultraorthodoxe minderheid de hand in eigen boezem

den kunnen zijn? Deze zomer hopen we er met elkaar verder

steekt. Met het aanvankelijke nonchalante gedrag zetten ve-

over na te denken: www.neareastministry.nl/reveilweken. «

Jacco Overeem

len van hen immers niet alleen hun eigen gezondheid, maar
ook de nationale eenheid op het spel. «
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Onderwijs aan jong-volwassenen tijdens de Reveilweken

Piet Jonkers is algemeen directeur van Near East Ministry
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gelezen
Niels van Driel

Ontkomen
Terwijl het net van de vervolging zich om de joden sluit, reist de familie Andriesse eind april 1941 met achttien
koffers bagage en begeleid door twee SS’ers de vrijheid tegemoet. Hun boeiende vluchtverhaal heet terecht
‘uitzonderlijk’.
Lange tijd lag – begrijpelijk – het accent

vanuit de Verenigde Staten kennis van

in de herinneringen aan de jodenvervol-

de slachting onder de joden in Europa.

ging op de ruim 100.000 slachtoffers van

Zij waren zich er goed van bewust dat zij

de in totaal 140.000 joden in Neder-

door het oog van de naald waren gekro-

land. Zo’n 16.000 joden overleefden als

pen. Al voor zijn vertrek realiseerde Albert

onderduikers, ongeveer 3.000 personen

zich dat alleen al de mogelijkheid om te

slaagden erin naar het buitenland te

emigreren hen liet behoren tot ‘de zeer

ontkomen. Aan de hand van de reisbe-

weinige uitverkorenen’. Omdat zij het te

schrijvingen van Albert (1880-1965) en

pijnlijk vinden voor hen die gedwongen

Ella Andriesse (1888-1955) laat histori-

zijn ‘de verschrikkingen van het Hitler-

cus Bart Wallet zien hoe, ruim geschat,

regime verder over zich te laten komen’,

maximaal 1.000 joden verlof kregen van

vertrekt de familie zonder afscheid te ne-

de Duitsers om legaal te emigreren.

men. Vanuit het buitenland zet het gezin
zich in voor herstel en wederopbouw. Na

Elite

de oorlog keert alleen zoon Benno terug

Het profiel van deze kleine categorie

tie de illusie in stand hield dat er een

vertoont grote overeenstemming. Deze

uitweg was en volledige vernietiging niet

joden behoorden evenals de familie An-

het einddoel was.

Achtergronden
Wallet heeft de tijdsdocumenten van het

driesse tot de elite. Het ging om bankiers,
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naar Nederland.

zakenlieden en industriëlen. Mensen die

Uitverkorenen

echtpaar Andriesse voorzien van ach-

beschikten over aanzienlijke deviezen in

Albert Andriesse was kansrijk door zijn

tergronden. Waar de verhalen stoppen,

het buitenland, waarover de Duitsers de

sociale positie. Als bankier bekleedde

vertelt hij hoe het verder ging met de

beschikking wilden krijgen.

hij een sleutelpositie in de Amsterdamse

Andriesses. Bovendien zijn de teksten

De souplesse van de nazi’s paste in hun

financiële wereld. Hij beschikte over een

voorzien van instructieve aantekeningen.

strategie. Zij wilden in het begin van

uitstekend netwerk, ook in de Verenigde

De uitgever heeft ervoor gekozen deze 44

de bezetting de Nederlandse economie

Staten en Duitsland. Omdat hij heel goed

bladzijden achterin het boek te plaatsen.

laten aansluiten op de Duitse. Bovendien

wist wat er speelde bij de Oosterburen,

Ik had ze liever in voetnoten zien onder-

streefden zij naar de ‘ontjoodsing’ van

nam hij het zich kwalijk niet voor het uit-

gebracht, want permanent heen en weer

het bedrijfsleven.

breken van de oorlog met zijn gezin te zijn

bladeren werkt niet. Zo komen ze minder

Hun grote overkoepelende doel was een

gevlucht. Veel bond hen echter ook aan

tot hun recht.

Europa zonder joden. De manier om dit

Nederland. Zij voelen het zo dat zij ‘juist

Opmerkelijk is de keus voor het omslag:

doel te bereiken was inzet van discussie

als joden in Nederland een rol te vervul-

een verlovingsfoto uit 1907. Een haar-

binnen de nazi-gelederen. De uitkomst

len hadden’. Frappant is de sympathieke

scherp plaatje, maar de Andriesses zijn op

was dat besloten werd tot uitroeiing. In

manier waarop er met het echtpaar wordt

dat moment nog jonger dan hun kinderen

het begin was er daarnaast nog ruimte

meegeleefd door niet-joodse Nederlan-

op het moment dat het verhaal speelt. «

voor migratie. Deze paste in het over-

ders. Hun jarenlange maatschappelijke

koepelende doel doordat het vertrek

inzet betaalde zich uit. Dankzij Alberts po-

N.a.v. Bart Wallet, Ontkomen. Het vlucht-

van leidende figuren en kapitaalkrach-

sitie, contacten en doortastende opstelling

verhaal van Albert Andriesse en Ella

tigen met een groot netwerk de joodse

slaagde hij erin met zijn gezin uit te wijken

Andriesse-van den Bergh 1940-1941

gemeenschap verzwakte. Hier kwam het

via België, Frankrijk, Spanje en Portugal.
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perverse motief bij dat de emigratie-op-
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