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

nisatie die staat voor ontmoeting met Israël en de Arabische 

volken, de Reveilweken. Dit zijn geloofsopbouwende con-

ferenties waarin de deelnemers worden opgeroepen om te 

ontwaken uit de roes van het consumentisme en de moderne 

ik-gerichtheid. Zij worden er ook gestimuleerd en toegerust 

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

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

33) heel ons land zal gaan doortrekken en Nederland zich 

omkeert en serieus werk gaat maken van het dienen van de 

God van Israël.

Nieuw verbond
Dit jaar koos de voorbereidingscommissie voor het thema 

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

gangspunt. Het thema is schitterend, maar past het genoemde 

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

heeft voor de bijzondere positie van Israël in Gods heils-

plan voor de wereld en die onderwijs geeft over de Joodse 

wortels van ons geloof. Als je naar de theologiegeschiedenis 

kijkt dan kun je er niet omheen dat Hebreeën nogal eens 

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

serveren. Men meende uit Hebreeën op te kunnen maken 

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

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?

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

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

tot het centrum van je jaarlijkse conferentie maakt? In welke 

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

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

de wereld ondersneeuwen in gekibbel over 'de ware kerk des 

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

voor de kerken).

Maar als je dan, ondanks reserves, het Bijbelboek zelf laat 

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

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

speciaal de Joodse volgelingen van Jezus willen bemoedigen 

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

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

gendeel. Gods verbondsgeschiedenis met het volk dat Hij ge-

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

waarin nu ook de heidenen mogen delen, wordt niet voor 

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

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

en dat Hij nooit loslaat wat zijn Hand begon.

Bijdetijds
Volgens Hebreeën is het nieuwe verbond geen breuk met 

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

Een belangrijk onderdeel daarvan is dat Gods wet nu in ons 

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

actueel zouden kunnen zijn als we ze ook echt serieus zouden 

gaan nemen. De Wet en de Profeten bevatten zoveel wijsheid 

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

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

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

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

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

Piet Jonkers is algemeen directeur van Near East Ministry

Niet ver van verdwijning …

Onderwijs aan jong-volwassenen tijdens de Reveilweken

Piet Jonkers
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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 

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

te kreet ‘laat ons met rust en bemoei je met jezelf’ kunnen 

we nooit helemaal gehoor geven. Want de Vader van Jezus 

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

Jakob. Jezus Christus kan alleen verstaan worden tegen de 

achtergronden van de weg van God met Israël.

U zult de ervaring ongetwijfeld herkennen dat de opvattin-

gen over de vraag hoe christenen tegen het volk Israël aan 

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

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

raël in Gods heilsplan? Hoe verhouden de kerk en Israël zich 

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

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

leden, predikanten, theologen tot verschillende conclusies. 

En vanuit die verschillende posities ontstaan er kampen, 

die eigenlijk elkaars taal niet meer spreken. Die elkaar niet 

echt meer bevragen en niet meer naar elkaar luisteren. 

Standpunten radicaliseren en daarbij lopen we het risico dat 

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

uiteindelijk in een soort onverschilligheid berusten.

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

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

kerkmuren heen verbondenheid met elkaar. Bijvoorbeeld 

in het Centrum voor Israëlstudies als een gezamenlijk 

christelijk-gereformeerd en hervormd initiatief. In gehoor-

zaamheid aan de Schrift en staande in het gereformeerde 

belijden proberen we over kerkmuren heen samen op te 

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

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

de ontwikkelingen rond Israël roepen daar ook om. «

Jacco Overeem

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 ul-
traorthodoxe minderheid en de rest van de bevolking.

De wereld is al weken in de 

greep van het corona-virus. 

Israël vormt daarop geen uit-

zondering. De regering neemt 

ingrijpende maatregelen. Een 

deel van de bevolking houdt 

zich plichtsgetrouw aan de 

voorschriften. Een specifieke 

bevolkingsgroep heeft echter 

lak aan de regels.

De beelden waren veelzeggend. Een ambulanceteam rea-

geerde eind maart op een melding uit de ultraorthodoxe wijk 

Mea Shearim. Een inwoner vreesde het coronavirus te heb-

ben. Het bezoek van de hulpverleners werd door buurtbe-

woners echter niet gewaardeerd. Een horde ultraorthodoxe 

Joden bekogelde de ambulance met stenen.

Het incident valt niet onder de categorie kattenkwaad. Het is 

het resultaat van dubieuze uitspraken van enkele ultraortho-

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

ultraorthodoxe vrouwen pruiken dragen die zijn gemaakt van 

haar van niet-religieuze vrouwen…

Sommige ultraorthodoxe rabbijnen worden ook niet moe te 

herhalen dat het bestuderen van de Thora het beste medicijn 

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

(thorascholen) blijven open.

Het resultaat van het onverantwoordelijke gedrag liet even 

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

De statistieken zijn zorgelijk. Veel dichtbevolkte ultraortho-

doxe steden en wijken zijn broeinesten van het virus.

Dit ontgaat de beleidsmakers niet. De (radicale) oplossingen 

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

ultraorthodoxe wijken. Een ander roept op tot zware straffen. 

Een derde stelt de minister van Gezondheidszorg persoonlijk 

verantwoordelijk. De minister, zelf een ultraorthodoxe Jood, 

zou als het gaat om zijn achterban een oogje dichtknijpen.

Alle maatregelen ten spijt, het is wachten op het moment 

dat de ultraorthodoxe minderheid de hand in eigen boezem 

steekt. Met het aanvankelijke nonchalante gedrag zetten ve-

len van hen immers niet alleen hun eigen gezondheid, maar 

ook de nationale eenheid op het spel. «

Verdeeldheid  
en verbondenheid

Corona als splijtzwam
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