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Lieuwejan van Dalen

Los van vroeger?
Enkele maanden geleden vond er in ons land een unieke gebeurtenis plaats. Op een vrijwel lege Dam in Amsterdam
sprak onze koning tijdens de Nationale Dodenherdenking zijn volk toe. Maar deze keer anders dan anders.
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land zijn ontzetting over wat de Joden
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Een vergeten groep: Messiasbelijdende Joden
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levensverhaal van Jules Schelvis, die in

Israël in het hart van de Kerk

16

vernietigingskamp Sobibor, die verschrik-

en de Holocaust deelde hij met Nedermoesten meemaken in de oorlog, in de
concentratiekampen. Hij stond stil bij het
juni 1943 op transport werd gezet naar
king overleefde, maar zijn vrouw Rachel
nooit meer terugzag.

Bij de foto op de voorpagina:
Collage van foto’s, met onder meer
toeschouwers van het afbranden van de
synagoge in Ober Ramstadt, 10 november
1938. De lokale brandweer voorkomt dat de
brand zich verspreidt, maar probeert niet
de schade aan de synagoge te beperken.
Tijdens de Kristallnacht, de nacht van het
gebroken glas, gaan in Duitsland zo’n 7500
joodse synagogen, bedrijfsruimtes en
winkels in vlammen op.

Wilhelmina

Aangezien de kerkeraad meent in deze correct
te moeten handelen zal aan den heer Cohen
door dominee medegedeeld worden dat de
kerkeraad in deze voor hem niets kan bereiken.
(Notulen kerkenraad chr. geref. Kerk van Rotterdam-Centrum,
14 september 1942, in reactie op het verzoek van Cohen om
vrijgesteld te worden van deportatie door, hoewel niet gedoopt,
als christen-jood gerekend te worden)

colofon
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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Tegelijk sprak koning Willem-Alexander
ook zijn verlegenheid uit over de nalatigheid van de Nederlandse regering en zijn
eigen overgrootmoeder, koningin Wilhelmina. Dát was uniek: laten merken dat je
niet losstaat van je voorgeslacht. Laten

Niet voorbij

afstand in tijd brengt steeds helderder

merken dat je niet alleen een individu

De Tweede Wereldoorlog en de Holo-

aan het licht wat er goed ging én wat er

bent, maar op een of andere manier ook

caust worden vaak gezien als iets uit

fout ging.

deel uitmaakt van een collectief.

het verleden, als iets van vroeger. Maar

Nadat de koning de helden in herinne-

in hoeverre is dat zo? Je kunt de mens

Nalatigheid

ring had geroepen die bereid waren te

wel uit de oorlog halen, maar de oorlog

Medio november is er een verklaring

sterven voor onze vrijheid en waarden

niet uit de mens, las ik eens. Tijdens de

aan verschillende kerken aangeboden.

zei hij: ‘Maar er is ook die andere reali-

Nationale Dodenherdenking werd het

Hoewel er kerken en mensen waren die

teit. Medemensen, medeburgers in nood,

als volgt gezegd: ‘Oorlog werkt gene-

tegen de nazi’s opstonden en hun Joodse

voelden zich in de steek gelaten, onvol-

medeburgers probeerden te helpen,

doende gehoord, onvoldoende gesteund,

toont onderzoek ook een andere realiteit

al was het maar met woorden. Ook vanuit
Londen, ook door mijn overgrootmoeder,
toch standvastig en fel in haar verzet. Het

De kerken dragen een duistere
erfenis met zich mee

aan. In de verklaring staat dat er in grote
lijnen een afstandelijke houding was,
waarbij de ongestoorde doorgang van

is iets dat me niet loslaat.’

eigen kerkelijk leven prevaleerde.

Niet alleen wat zijn overgrootmoeder

Voor velen bleef buiten beeld dat in het

wél deed, maar ook wat zij níet deed, is

raties lang door. Nu, 75 jaar na onze

vernietigen van het Joodse volk niet

iets wat onze koning bezighoudt. Daar-

bevrijding, zit de oorlog nog steeds in

alleen een aanslag plaatsvond op een

mee liet ons staatshoofd zich in zijn ziel

ons. Het minste wat we kunnen doen is:

groep medeburgers, maar ook op Israël

kijken. Maar, zit er ook niet een dringend

niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet

als uniek volk van Gods heilsplan (Rom.

appel in zijn woorden? Bij het horen of

uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘nor-

9:1-5). Dit is een duistere erfenis die de

lezen van deze woorden komt toch als

maal’ maken wat niet normaal is.’

kerken met zich meedragen. Helaas is het

vanzelf de vraag op ons af: en wij dan?

Nee, het is niet voorbij. En nee, wij

waar: ook wij zijn nalatig geweest. Wij

Wij als kerken? Wij als christenen?

staan er niet los van. Sterker nog: de

staan niet los van vroeger. «
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samen werken
Joan Bonhof

Een pijnlijk verleden…

De schuld van nalatigheid
Op zondag 15 november 2020 wordt er in veel kerkdiensten een verklaring uitgesproken over de nalatigheid
van de kerken in Nederland. Het gaat om de nalatigheid om op te komen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de Holocaust (of Sjoa): de systematische Jodenvervolging en genocide door de nazi’s
en hun bondgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In haar boek The Orchard laat de Israëlische schrijfster Yochi Brandes vier rabbijneneen mystieke ervaring ondergaan
eind eerste, begin tweede eeuw na Christus. Het leven van elk van deze vier mannen zou nooit meer hetzelfde zijn.
In de mystieke ervaring zien rabbi Akiva en de anderen het toekomstige lijden van het Joodse volk. “Wie zal ons
vervolgen, Akiva?”, vraagt zijn vrouw vlak voor zijn terechtstelling.

Elk jaar wordt in november herdacht dat in Duitsland de

gen en die mede een verhindering is geworden voor het

Kristallnacht plaatsvond (9-10 november 1938). In die nacht

licht van het evangelie om helder in onze samenleving te

werd het streven van de nazi’s om het Joodse volk in Europa

schijnen.

te vernietigen levensgroot zichtbaar. Veertienhonderd sy-

Nieuwe weg

Paulus schrijft in de Romeinenbrief over

tijden en contexten of het zich distanti-

Joodse eigenaren werden vernield. Ook ons land kreeg met

Daarom past het de kerken om nu gezamenlijk tegenover

de verhouding tussen Joden en de gelo-

ëren van vervolging door het rooms-ka-

die vernietiging te maken toen we in 1940 door de Duitse

God schuld te belijden voor haar passieve houding bij de

vigen uit de volken (heidenen). In hoofd-

tholicisme en oosterse orthodoxie, zijn

legers bezet werden en de anti-Joodse maatregelen ook hier

deportatie van het Joodse volksdeel in onze samenleving.

stuk 11:11 stelt hij dat “de zaligheid tot

niet op zijn plaats. Er past alleen maar

van kracht werden.

We mogen eraan denken dat bij een oprechte erkenning van

de heidenen is gekomen om hen (Israël)

erkenning dat we als gelovigen uit de

tot jaloersheid te verwekken”. De kerk

volken het tegenovergestelde hebben

Verbinding

weg opent. In het gaan van een nieuwe weg moet duidelijk

heeft een hoge roeping naar Israël toe.

gedaan van Paulus’ oproep.

Inmiddels ligt die periode van de Tweede Wereldoorlog

worden dat de kerken daadwerkelijk afstand hebben geno-

ver achter ons. We vieren dit jaar dat we alweer 75 jaar in

men van een schuldig verleden. «

Israël, de oudste broeder, met wie God
Zijn verbond gesloten heeft.
Hoe anders is de geschiedenis helaas

Graf van Akiva

schuld zich door Gods belofte van vergeving een nieuwe

De Bijbel geeft duidelijke voorbeelden

vrijheid leven. Dat we nu aandacht vragen voor die periode

van schuldbelijdenis over de daden van

heeft te maken met de overwegend afstandelijke houding

het voorgeslacht. Denk aan het volk Israël

die de kerken in die tijd aannamen tegenover het grote

na de ballingschap. “Na de terugkeer uit

lijden dat over de Joodse gemeenschap in ons land kwam.

opstand in 133 na Christus is de schei-

voelen als de Napoleontische oorlogen:

ballingschap zonderde Israël zich af (...). Ze

In de afgelopen tijd klonken er verschillende stemmen in

ding tussen synagoge en kerk definitief

andere tijden, waar ik niet bij was.

beleden hun zonden en de ongerechtighe-

onze samenleving, onder andere van de regering en de

den van hun vaderen” (Nehemia 9:2). Deze

Nederlandse Spoorwegen, die uiting gaven aan de verbin-

verlopen. Na de mislukte Bar Kochba

geworden. Deze scheiding heeft voor
de Joden dramatische consequenties

Zo niet voor Joden in Nederland. Tijdens

houding past de kerk vandaag. Schuld

ding tussen heden en verleden. Stemmen die erkenden dat

gehad... Nadat het christendom staats-

de ontmoeting en de gesprekken met

belijden voor de zonde van de kerk tegen-

de Joodse gemeenschap aan haar lot is overgelaten toen

godsdienst is geworden in Europa, zijn er

Joodse mensen is de oorlog nooit ver

over de Joden. De schuld van medeplich-

de vervolging losbarstte. Ook de koning erkende dat het

vele voorbeelden van Jodenvervolging.

weg. In juni reageerde een bestuurslid

tigheid, de schuld van het wegkijken.

hem niet loslaat dat zijn overgrootmoeder te weinig vanuit

Massamoorden gedurende de kruistoch-

van het Nederlands-Israëlitisch Kerkge-

ten, verbanning uit Engeland, inquisitie

nootschap op een artikel in het Reforma-

Yochi Brandes wekt in haar boek zeker

en gedwongen bekeringen in Spanje,

torisch Dagblad waarin gesproken werd

geen afkeer van het christelijk geloof.

En de kerken?

antisemitisme bij Luther, pogroms in

over het delen van het Evangelie met

Integendeel. Des te pijnlijker is daarom

Deze stemmen uit de samenleving stellen ons een vraag:

Oost-Europa. Uiteindelijk de holocaust

Israël. Opvallend is dat hij in zijn reactie

het laatste gesprek tussen rabbi Akiva

‘Kerken, hebt u gedaan wat in uw vermogen lag om Joodse

gedurende de Tweede Wereldoorlog.

nauwelijks ingaat op inhoudelijke aspec-

en zijn vrouw:“Je hebt het mis, Akiva. De

medeburgers te beschermen in het uur van het dodelijke

Wat is er terecht gekomen van het ja-

ten, zoals de vraag of Jezus de Messias

volken die onze God hebben aanvaard

gevaar?’ Deze ernstige vraag hebben de kerken zich al

loers maken?

is. Het grootste deel gaat over de holo-

door de Nazarenen zullen Zijn volk niet

vaker gesteld. Maar nog nooit kwam het tot een gezamen-

caust, de ervaringen van overlevenden

vermoorden. Dat kan niet”. Yochi Brandes

lijk gedragen belijdenis van schuld, uitgesproken voor het

Nooit ver weg

en de keuzes van zijn (groot)ouders na de

laat Akiva antwoorden: “De christenen

aangezicht van God.

Als mensen uit de éénentwintigste eeuw

oorlog voor het (rabbijnse) jodendom. Hij

zullen God verraden, Jezus verraden,

hebben wij in meer of mindere mate de

verbindt zich met het lijden en de keuzes

Paulus verraden, de apostelen verraden.

We weten dat de kerken tijdens de Tweede Wereldoorlog op

invloed van het individualisme onder-

van zijn (groot)ouders. “Laat ons met

Ze zullen ons vervolgen.” «

bepaalde momenten stelling hebben genomen tegenover

gaan. Dat strekt zich niet alleen uit naar

rust” is zijn verzuchting.

familie- en andere verbanden in het

Christendom, Evangelieverspreiding ligt

heden, maar heeft ook invloed op onze

(on)bewust dichtbij vervolging...

verbondenheid met ons voorgeslacht
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nagogen werden in brand gestoken. Duizenden winkels van

Londen opriep tot hulp aan de Joden.

de barbaarse maatregelen van de bezetter. Ook weten we
Ds. J.H. Bonhof is directeur van het CIS.

dat er christenen zijn opgestaan om bescherming te bieden
aan Joodse medeburgers in nood. Maar in grote lijnen was
er een neutrale houding. Er werd ook geen verband gelegd

en met hun daden in de geschiedenis.

Schuld

tussen de vernietiging van het Joodse volk en de plek die dit

Voor een westerling kan de afstand tot

Het verleden dient ons als christenen be-

volk ontving in de geschiedenis van Gods heil (Rom. 9:1-5).

de Tweede Wereldoorlog net zo ver weg

scheiden te maken. Spreken over andere

Er is een duistere erfenis die de kerken met zich meedra-

Herdenking Auschwitz. beeld ANP
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Schuldbelijdenis

Gebed

Op zondag 15 november 2020 wordt er in vele kerken een schuldbelijdenis uitgesproken. Het gaat om de
schuld van nalatigheid om op te komen voor de door de nazi’s bedreigde Joodse gemeenschap in ons land voor
en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hieronder volgt de tekst van die schuldbelijdenis.

Een belijdenis van schuld vraagt om gebeden van verootmoediging.
Daarom is er een gebed geschreven dat de nalatigheid van de
kerken onder woorden brengt en deze als schuld belijdt. De tekst
van dit gebed is als volgt:

Vanuit onze verbondenheid met de kerk van vroeger tijden en

We zijn nalatig geweest toen de realiteit van de vernietigings-

vanuit de erkenning dat wij al te lang onze stem niet hebben

kampen bekend begon te worden en wij dat onrecht niet aan

laten horen, belijden wij beschaamd onze nalatigheid ten

de kaak hebben gesteld.

aanzien van de Joodse gemeenschap en anderen aan wie door
de kerken onrecht is aangedaan zowel voor, tijdens als ook in

We zijn nalatig geweest toen Joodse medeburgers terug-

de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. We erkennen dat onze

keerden uit de kampen en de onderduik en hun rechtmatige

nalatigheid het volk betrof waaraan een blijvende bijzondere

eigendommen weer opeisten en wij niet naar hen luisterden

positie is toevertrouwd in de geschiedenis van Gods heil.

en hun rechten niet erkenden.

We zijn nalatig geweest toen het antisemitisme in het Europa

We zijn nalatig geweest toen Joodse families hun in de oorlog

van voor de oorlog toenam en wij onze stem daar niet tegen

ondergedoken kinderen weer kwamen ophalen en wij hen hun

hebben verheven.

kinderen niet meer wilden afstaan.

We zijn nalatig geweest toen ten tijde van de bezetting in

Het is met schaamte dat wij onze nalatigheid erkennen.

steeds ernstiger mate anti-Joodse maatregelen werden geno-

Tegelijk erkennen we met dankbaarheid de moed van hen uit

men en wij bleven zwijgen.

ons midden die wel hun stem verhieven en tegen het onrecht
streden.

We zijn nalatig geweest toen om ons heen Joodse medeburgers werden opgepakt en afgevoerd en wij dat hebben laten

We gedenken hen die de moed hadden Joodse medeburgers

gebeuren.

bescherming te bieden en in die onderduik hun Jood-zijn te
respecteren. Hun moed brengen wij respectvol in herinnering.

We zijn nalatig geweest toen opgejaagde Joodse medeburgers
bij ons een schuilplaats zochten en wij onze huizen voor hen

We noemen met dankbaarheid hen die na de oorlog de Joodse

gesloten hielden.

kinderen in de onderduik weer toevertrouwden aan hun
Joodse families.

We zijn nalatig geweest toen wij ervoor kozen minder krachtig
tegen de Jodenvervolging te protesteren ten einde de eigen

We erkennen dat velen die moed en dat respect niet opbrach-

gemeenteleden van Joodse komaf te beschermen.

ten. Het belijden van nalatigheid houdt het voornemen in dat
wij, die niet anders en beter zijn dan de generaties die ons
voorgingen, verplicht zijn lering te trekken uit wat wij nu
als schuld benoemen.
Het is ons gebed dat God ons onze tekortkomingen vergeeft,
onze schuld verzoent en onze harten vernieuwt. Moge Gods
Geest ons verlichten om in onze dagen moedig het kwade
te weerstaan waar het zich manifesteert in antisemitisme
en vreemdelingenhaat, opdat wij niet opnieuw nalatig
zullen zijn.

God van Abraham, Izak, Jakob en Israël,
die wij omwille van Jezus, de Messias, onze Vader mogen noemen,
met eerbied en ontzag roepen wij U aan
en doen een beroep op Uw ontferming.
Gedenkend dat we 75 jaar in vrijheid leven,
zien we met afschuw terug op de tijd
dat hier een geest uit de afgrond heerste,
angst wekkend,
dood en verderf zaaiend,
zinnend op de uitroeiing van Israël, het Joodse volk.
Als deelgenoot van de kerk der eeuwen en haar geschiedenis
belijden wij met schaamte
dat we in veel opzichten nalatig zijn geweest tegenover U
en tegenover het volk,
dat U in Uw Woord, Uw oogappel noemt.

Kamp Westerbork

Wat hebben wij U en het Joodse volk aangedaan
door niet onze stem te verheffen
toen antisemitisme toenam in Europa
en ook onze samenleving vergiftigde?

God van Abraham, Izak, Jakob en Israël,
die wij omwille van Jezus, de Messias, onze Vader mogen noemen,
met respect gedenken we hen
die wel de moed hadden hun stem te verheffen;
het onrecht te bestrijden;
een schuilplaats te bieden aan Joodse medeburgers.
Met dankbaarheid gedenken we hen
die na de bevrijding als vanzelfsprekend ondergedoken Joodse
kinderen
weer toevertrouwden aan hun ouders of hun Joodse families.
Laat hun gedachtenis ons tot zegen zijn.

Wat hebben wij U en het Joodse volk aangedaan
door niet te spreken
toen de bezetter met anti-Joodse maatregelen
de vernietiging van Uw volk voorbereidde?
Wat hebben wij U en het Joodse volk aangedaan
toen we het stilzwijgend lieten gebeuren
dat Joodse medeburgers werden opgepakt en afgevoerd?
Wat hebben wij U en het Joodse volk aangedaan
toen wij nalieten om een schuilplaats te bieden
aan Joodse medeburgers die werden opgejaagd en vervolgd?
Wat hebben wij U en het Joodse volk aangedaan
toen wij nalieten om op te komen
voor gemeenteleden van Joodse herkomst
toen zij maatschappelijk en kerkelijk in het nauw werden gedreven?
Wat hebben wij U en het Joodse volk aangedaan
door te weigeren bij ons ondergedoken Joodse kinderen
terug te geven aan hun ouders of hun families
die waren ontkomen uit de grote verschrikking?
Zie ons aan zoals wij zijn,
met de last van het verleden op onze schouders.
Ontferm U over ons en neem die last van ons af,
vergeef ons onze zonden.

Moment van stilte

Met eerbied en ontzag roepen wij U aan
en doen een beroep op Uw ontferming
over de Joden die deze verschrikking hebben overleefd en over de
generaties na hen die voort moeten leven met de erfenis van deze
donkere nacht in de geschiedenis.
Zegen hen en bescherm hen,
laat het licht van Uw gelaat over hen schijnen,
wees hun genadig en geef hun vrede.
Laat ook ons delen in die zegen.
Vernieuw ons en verlicht ons door de heilige Geest
om in onze dagen niet nalatig te zijn
maar moedig het kwaad van antisemitisme en vreemdelingenhaat te
weerstaan.
God van Israël, verhoor ons gebed omwille van Jezus, de Messias,
in Wie wij U mogen kennen.
In Zijn Naam bidden wij:
Onze Vader…

Wij verootmoedigen ons tegenover de Joodse gemeenschap
van onze dagen. We nemen de verplichting op ons, ons naar
vermogen in te zetten voor de veiligheid van de Joodse geBloemenkransen bij het Spiegelmonument Nooit meer Auschwitz.
beeld ANP, Evert Elzinga
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meenschap in ons land.

De totstandkoming van de schuldbelijdenis was een initiatief
van mensen uit verschillende kerken. Het ging en gaat erom om
als kerken gezamenlijk onze stem te laten horen. De volgende
personen hebben zich verbonden aan de schuldbelijdenis zoals
hierboven verwoord:

Ds R. ter Beek (GKV)
Ds C.P. de Boer (CGK)
Ds L. van Dalen (CGK)
Ds D.J. Diepenbroek (HHK)
Ds R. van de Kamp (HHK)

Ds A.A.A. Prosman (Geref. Bond)
Dr.ir. H.J. Schouten (CGK)
Ds J.H. Soepenberg (GKV)
Drs P.J. Vergunst (Geref. Bond)
Ds M.W. Vrijhof (CGK)

7

Gertjan de Jong

Oorverdovend stil

‘Eindelijk, eindelijk’
Vier reacties op de verklaring

Nalatigheid, schuld en schaamte. Het

In de verklaring vind ik te weinig uitko-

zijn terechte woorden voor de houding

men dat er in het geheim op individu-

van de kerk richting het Joodse volk,

eel niveau bescherming is geboden;

in de tijd, voor, tijdens en na de Twee-

die uitzonderingen waren talrijker

de Wereldoorlog. Waar we gelukkig

dan in de verklaring uitkomt. Omdat

dankbaarheid mogen uitspreken voor

dit alles in het geheim gebeurde, is er

de moed van hen, die soms hun leven gaven

weinig van bewaard gebleven in het

voor hun Joodse medeburger.

publieke geheugen. Maar ik herinner mij nog goed de

Ik ben dankbaar voor deze verklaring. Hij komt te laat voor

namen van landgenoten die met succes Joden verborgen

de meeste overlevenden van de vervolging en ook dat is

wisten te houden.

beschamend, maar het stemt tot nederige dankbaarheid dat

Ik heb waardering voor de bewogenheid van de initiatiefne-

er een handreiking is gekomen.

mers van deze schuldbelijdenis. Maar heeft dit na zo lange

De laatste jaren houden de Holocaust en de nasleep me

tijd nog zin? Het schuldbesef waartoe nu wordt opge-

in toenemende mate bezig. Toen ik de verklaring voor het

roepen, had er toen moeten zijn. Veel Nederlanders zijn

eerst las, raakte ik ontroerd. Ik deel in de schuld en ben

destijds echter ook misleid door de Duitse verklaring dat de

dankbaar dat anderen de juiste toon hebben getroffen en

Joden elders voor werkzaamheden zouden worden ingezet.

er indringende woorden aan hebben gegeven. Eindelijk,

Slechts zeer weinig kerkgangers hebben zelf nog de Joden-

eindelijk.

vervolging meegemaakt. Kunnen zij deze belijdenis doen en

Vijftien jaar was hij nog maar. Een schooljongen. Maar dat

was U? En ook om jezelf te bevragen. Waar ben ik? Heb ik

dit gebed van harte meebidden?

hield de nazi’s niet tegen hem mee te voeren naar Ausch-

het lef om op te komen voor wie gepest, getreiterd en ge-

witz. Zijn naam was Elie Wiesel. In Auschwitz zag hij dingen

haat worden? Christenen als Corrie ten Boom, Sophie Scholl

die hij nooit zou vergeten. En niemand greep in. Dat was

en Dietrich Bonhoeffer hadden dat lef tijdens de Tweede

voor de 15-jarige Elie nog de grootste schok.

Wereldoorlog. Kennelijk was Christus zo’n levende werke-

Andries Knevel
Dies Koole (geb. 1926)

lijkheid voor hen dat ze zelfs het beest van nazi-Duitsland in
Later schreef hij over zijn ervaringen in het boek Nacht. Het
Het lezen van de schuldbelijdenis voor

Het is goed en belangrijk dat voor God en

boek is eigenlijk een waarschuwing: dit kan er gebeuren

al het onrecht wat het Joodse volk ten

de mensen het verleden wordt opge-

als de wereld wegkijkt. Zo beschrijft hij hoe twee mannen

Pijnlijk genoeg is het niet alleen maar geschiedenis. Joden-

tijde van de holocaust is aangedaan,

haald en schuld en nalatigheid worden

en een jongen aan een galg werden gehangen. De twee

haat is nog springlevend. Columnist Özcan Akyol schreef

maakt mij stil. Want wat had ik gedaan

benoemd en beleden! Of de insteek

mannen stierven gelijk, het kind niet. “Langer dan een half

begin dit jaar in het Algemeen Dagblad: “Wat zou het fijn

als ik daar en toen geleefd had? Tege-

bij ‘nalatigheid’ altijd ter zake is en de

uur bleef hij hangen, tussen leven en dood, stervend onder

zijn als er stelselmatig opschudding ontstond als Joden wer-

lijkertijd realiseer ik me dat het gif van

kern treft? Zijn degenen die niet fel pro-

onze ogen. En wij moesten hem recht in het gezicht kijken.

den geïntimideerd. Nu is er steeds vaker een oorverdovende

de Jodenhaat zich al eeuwenlang verspreidt,

testeerden, in het besef dat ze daarmee de

Toen ik langs hem ging, leefde hij nog. Zijn tong was nog

stilte. En dat is eng.”

binnen en buiten de kerk. Het antisemitisme is pijnlijk

door de bezetter gevrijwaarde groep van gedoopte Joden in

rood, zijn ogen niet gebroken. Achter mij hoorde ik een man

genoeg springlevend. Heb ik het lef om op te komen voor

gevaar zouden brengen, nalatig geweest? Hangt dat niet af

vragen: ‘Waar is God toch?’ En binnen in mij hoorde ik een

Elie Wiesel zou het hier zeker mee eens zijn geweest. Zijn

wie gepest, getreiterd en gehaat worden? Het lied ‘Lord

van de vraag of ze zich al dan niet metterdaad voor Joden

stem die antwoordde: ‘Waar is Hij? Hier – hier is Hij opge-

leven lang bleef hij waarschuwen: Blijf niet stil als je getuige

have mercy’ van Adrian Snell komt in mijn gedachten. ‘We

hebben ingezet?

hangen – aan deze galg.’”

bent van onrecht, doe iets, verhef je stem. Want ‘stilte moe-

your people bow before you, broken and ashamed. We have

Alleen van ‘nalatigheid’ te spreken geeft de indruk dat het

turned on your creation, crushed the life you freely gave.

probleem in het ‘leven’ zat, dat de ‘leer’ wel goed was. Maar

De hemel zweeg en de wereld zweeg. Die schok is Elie

Lord forgive us, and our lives and faith renew.’ Geef ons nu

hebben niet velen in de kerk Israël weggeschreven uit Gods

Wiesel nooit meer echt te boven gekomen. Zijn familie en

en altijd een open hart en open ogen voor Uw oogappel, het

heilsweg, met als consequentie dat men de Sjoa als Gods

volk werden massaal de dood ingejaagd – maar het bleef

Joodse volk.

oordeel over Israël duidde en afzijdig bleef?

ijzingwekkend stil. Niemand deed iets.

Marjolein Hooydonk-Rietveld

Gerard den Hertog

Soms lijkt het makkelijker om dit soort verhalen uit de

digt de beul aan, nooit de gefolterde’. «

weg te gaan. Omdat ze zoveel vragen losmaken. En toch.
Misschien is het goed om die lastige vragen niet weg te
drukken. Om mee te schreeuwen met de Psalmen. God, waar
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de ogen konden kijken.

Gertjan de Jong is medewerker bij jongerenplatform BasiC.

BasiC is een interkerkelijk initiatief van jongerenwerkers,
schrijvers en videomakers met allen een passie voor jongeren. De C staat voor ‘Core’, de kern van het leven. Maar ook
voor Christus. Merk je iets van Hem in de wereld en het leven
van vandaag? Daar gaan we naar op zoek. BasiC gaat niet
voor vrome praatjes, maar voor het eerlijke verhaal.
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contact met Jeruzalem

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

Albert Groothedde

“Ik moest bidden tot Jezus”

Alarmsignaal

In een verzorgingstehuis in Jeruzalem komt iedere woensdagmorgen een groep Joodse senioren bijeen.
De aanwezigen hebben allen Nederlandse wortels en zaten tijdens de oorlog ondergedoken.
Vijf van hen delen iets van hun ervaringen met kerk en christenen in de jaren 1942-1945.

Voor het eerst sinds 1911 werd de Troonrede dit jaar niet in
Wegvoering van de Joden uit Middelburg, 24 maart 1942

de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag uitgesproken. Van de plek die symbool staat voor het hoogste

“Ik kwam bij de familie Cuperus in Heerhugowaard terecht, dat had mijn vader geregeld. (...) Mijn pleegouders waren gere-

“Ik was negen jaar toen ik moest onderduiken. Ik ben op 28

regeringsgezag werd uitgeweken naar de plaats die herin-

formeerd. Elke zondag ging mijn ‘oom’ als eerste in de kerkbank zitten, dan mijn ‘tante’ en dan ik. Ik kreeg wat kleingeld voor

verschillende adressen geweest. Mijn eerste onderduikadres

nert aan het Allerhoogste regeringsgezag.

het zwartfluwelen zakje dat doorgegeven werd. Ook kreeg ik een pepermuntje en een dropje; totdat die niet meer te krijgen

was bij een dominee. Daarna kwam ik bij nonnen terecht,

waren. Ik herinner me de kerk nog goed. De jongens, die soms een beetje giechelden, konden mij niet schelen. Eén jongen

waar ik moest bidden tot Jezus. Op weer een ander adres

Het omgekeerde gebeurde eind juni vorig jaar. Op een war-

wilde met mij trouwen. Zijn ouders hadden een kruidenierswinkel en hij bracht de artikelen die tante bestelde. Maar in de

kon ik met mijn blonde haar en blauwe ogen gewoon naar

me dinsdagmorgen werd in de Ridderzaal de sjofar gebla-

hemel was besloten dat ik Joods zou trouwen en zo is het ook gebeurd.”

school gaan. (...)

zen door rabbijn Jacobs. Samen met mensen uit de Joodse

Riva Marcus-Wajnstok, geboren 1932.

Van de bevrijding werd een groot feest gemaakt, maar ik

gemeenschap en andere betrokkenen was ik aanwezig

was op zoek naar wie er van mijn familie nog overgebleven

tijdens een internationale bijeenkomst over het opnieuw

was. Behalve een neef van mijn vader kwam niemand terug.

opkomend antisemitisme.

“Ik kwam bij de familie Wiegersma in de Wieringermeer te-

Toen ik terugging naar het huis waar we hadden gewoond,

““Gezegend zijn zij die hier in- en uitgaan”. Een hand-

recht. Ik kreeg een persoonsbewijs en ging als Johanna Maar-

deed de buurvrouw open. “Wat! Leef je nog?”, zei ze. Ik wil-

Een symbolische plek voor deze conferentie, want in die-

werk met deze tekst hing in het huis van de familie

sen, van Indische afkomst, in hun huishouding werken. In dit

de naar mijn kamer, maar ze liet weten dat haar dochtertje

zelfde zaal hield rijkscommissaris Seyss-Inquart, de man

Wassink in Eibergen. Zij hebben, na bemiddeling door de

gezin met zes kinderen was ik ongeveer negen maanden.

daar nu woonde.”

die in de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk was voor

gereformeerde dominee uit Eibergen, mijn vader Sallie

Toen ik mij realiseerde welk groot gevaar mijn aanwezigheid

Sonja Ellern-Nerden, geboren 1933.

de deportatie van duizenden Joden naar de vernietigings-

Zion en zijn broer Zadok twee jaar lang als onderduikers

voor het hele gezin vormde, wilde ik er weg. Ik deelde mijn

gehad. Behalve de broers Zion bood het kleine huisje

angst met de moeder, maar zij vond dat ik het verkeerd zag.

van de Wassinks onderdak aan twee joodse meisjes van

“Wij zijn bevoorrecht dat G’d ons wil gebruiken om iets voor

“Tijdens de oorlog waren we bij de meest fantastische

maakte op mij het geluid van de sjofar, dat haakt in je ziel

16 en 18, hun eigen zoon en neef, die anders in Duits-

een kind van Zijn volk te mogen doen. Dit ervaren wij als een

familie in Holland, Wop en Heiltje Kooistra. In hun kleine

en dat de betekenis in zich heeft van een sirene, een alarm-

land tewerkgesteld zouden worden, en drie neergescho-

zegen. Neem die niet weg door ons te verlaten.””

woningbouwhuisje verstopten ze maar liefst negen Joden

signaal om alert en waakzaam te zijn.

ten geallieerde piloten. Totaal negen onderduikers!

Esther Lengel-Sternheim, geboren 1917.

en deelden alles met ons. Toen direct na de capitulatie bij

kampen, zijn inauguratierede. Nu klonken er woorden van
schuldbelijdenis en verzoening. Maar de meeste indruk

Voor de onderduikers was een ruimte ingericht op de

de buren de vlaggen uithingen, stonden we allemaal om de

En dat is wat we steeds weer nodig hebben. Tijdens een

eerste etage van het kleine huisje. Via een touwladder

tafel en las Wop Psalm 150 voor: “Halleluja, looft den Heer.”

vergadering van de hervormde synode deed iemand ooit de

klommen de negen onderduikers naar het ‘hol’. Daar

In al die moeilijke maanden ervoor had Wop, wanneer er

uitspraak: “Elke vorm van antisemitisme is ons vreemd.” De

verbleven ze hutjemutje zolang er onraad dreigde. De

iets goeds gebeurde (bijvoorbeeld toen mijn vader zonder

toenmalige secretaris van de Raad voor de Verhouding van

dappere Leida Wassink hing het geborduurde schilderij

penicilline van een ernstige longontsteking genas), in de

Kerk en Israël, dr. Sam Gerssen, reageerde: “Dan kent u uw

met de waardevolle tekst aan de muur precies onder

achterkamer die Psalm 150 van David voorgelezen.

eigen hart niet.”

het stuk plafond waar haar kostbare onderduikers in- en

Op de dag van de bevrijding gebeurde er iets moois. Plot-

uitgingen via de wiebelige touwladder.

seling vroeg de oude mede-onderduiker meneer Pam, een

Het valt niet te ontkennen dat de kerk medeplichtig

Nu, 75 jaar later, hangt het borduurwerk nog steeds bij

lieverd die we allemaal mochten, om een moment stilte.

geweest is aan het lijden dat het joodse volk de eeuwen

de Wassinks. Tegenwoordig in de voorkamer van de des-

Uit zijn broekzak haalde hij een verfomfaaid boekje tevoor-

door heeft ondergaan. Dat maakt schuldbelijdenis blijvend

tijds 10-jarige zoon Wim Wassink. Hij is ondertussen 87

schijn en met een stem die weer jong klonk, jubelde hij in

noodzakelijk. Maar ook inkeer.

jaar oud. Een vluchtelinge uit Kosovo heeft in de jaren

het Hebreeuws: ‘Halleluja, looft den Heer!’”

Zou ik ten tijde van de Tweede Wereldoorlog staande geble-

’90 een kopie ervan geborduurd voor mij en mijn zus

Ellis Lehman-Cohen Paraira, geboren 1924.

ven zijn? Ik weet het oprecht niet. Wat ik wel weet, is hoe

Henriëtte, voor ons huis in Israël.

Israël nu in mijn spreken en schrijven ter sprake komt. Geef

Er bestaat nog steeds een hechte relatie met de Was-

ik, bewust of onbewust, wellicht voeding aan anti-joodse

sinks. Derk en Leida Wassink werden in 2008 postuum

De meeste bijdragen zijn afkomstig uit het boek Uitkijken

sentimenten? Bij een chronisch christelijk schuldcomplex

geëerd als Rechtvaardigen onder de Volkeren door het

naar Woensdag. Dit boek is uitgegeven door Elah. Elah is

zijn onze Joodse medeburgers niet gebaat. Wél als uit onze

Israëlische Instituut Yad Vashem.”

in 1979 opgericht voor en door Nederlanders in Israël. De

woorden én daden blijkt, dat hun zaak ook ónze zaak is. Nu

Marcelle Zion. Haar vader Sallie is geboren in 1910.

organisatie verleent psychosociale hulp aan overlevenden

en in de toekomst! «

van de Tweede Wereldoorlog. (zie ook www.elah.org.il) «
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samen luisteren
En ik bad tot de HERE, mijn God, en deed schuldbelijdenis en zeide: Ach HERE,
Gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid

Wim de Bruin

jegens hen die U liefhebben en uw geboden bewaren; wij hebben gezondigd en
misdreven, wij hebben goddeloos gehandeld en zijn wederspannig geweest;
wij zijn afgeweken van uw geboden en uw verordeningen.
Daniël 9:4-5 (vert. NBG 1951).

vrijheid en verantwoordelijkheid voor je

door individuen; zij zouden dan indivi-

het feit dat hij ook de straf van zijn volk

eigen leven vanzelfsprekend. Maar nog

dueel gestraft worden (Deut. 7:10). Maar

meedraagt: hij brengt het grootste deel

niet zo lang geleden voelden mensen

in de tweede plaats ook door het volk

van zijn leven in ballingschap door.

zich veel meer een deel van een groter

als geheel. In Deuteronomium 28 vinden

geheel. Als op een feestje iemand wil

we een lange lijst met vervloekingen die

Toekomst

weten wie jij bent, dan stelt diegene jou

over Israël komen als ze God verlaten,

Het indringendst wordt het gebed in vers

meestal de vraag wat voor werk je doet –

met als uiterste consequentie dat ze het

13. En daar komen we ook bij de diepste

je bent wat je zelf presteert. Vroeger was

beloofde land moeten verlaten (Deut.

reden waarom Daniël in de wij-vorm bidt.

het veel vanzelfsprekender om te vragen

28:63). En dat is precies de reden dat

Het vers is moeilijk te vertalen, maar het

wie je vader en opa zijn – je bent wie je

Daniël in Babel verblijft. “Heel Israël heeft

betekent zoiets als: “we hebben nog niet
gebeden tot de HERE onze God, om ons

familie is. In de tijd van de Bijbel ervaren

te bekeren”. Inmiddels is Daniël 50 jaar

mensen zich dus in de eerste plaats als

Daniëls schuldbelijdenis
over de zonde van Israël
Schuld belijden over wat je voorouders verkeerd hebben gedaan. In de Bijbel komt het een aantal keren voor. Een indringend voorbeeld is het gebed van Daniël in hoofdstuk 9. Waarom bidt de goede Daniël in de wij-vorm om vergeving?

begrijpelijk dat Daniël in de wij-vorm

Daniël bidt niet alleen namens,
maar echt als deel van het volk

verder, al 50 jaar rust de vloek van God
op zijn volk, maar al die tijd is er nog geen
schuld beleden. En daarom is er ook nog

schuld belijdt voor de groep waar hij bij

geen echte bekering geweest.

hoort.
Maar in Daniël 9 komt daar nog iets bij. In

uw wet overtreden en is afgeweken door

Het is nog niet goed tussen God en zijn

vers 4 introduceert Daniël God namelijk

niet te luisteren naar uw stem” (Dan.

volk. De voorgaande generaties hebben

als de God van het verbond. Hij doet dat

9:11). Daarom heeft God Israël als volk

het niet gedaan. De huidige generatie is

met woorden die rechtstreeks ontleend

gestraft. Om die reden bidt Daniël hier als

er nog niet aan toegekomen. Maar het

zijn aan de Thora: die vasthoudt aan het

deel van het volk in de wij-vorm.

is wel nodig; zonder schuldbelijdenis,

verbond en de goedertierenheid jegens hen

Het is goed hier nog even halt te houden

vergeving en bekering is er geen weg

die U liefhebben en uw geboden bewaren

en ons ervan te laten doordringen dat

naar de toekomst. Dat maakt dit gebed

(Deut. 7:9). God had zijn verbond geslo-

Daniël hier niet alleen namens het volk

van Daniël zo intens. Dat maakt dat hij als

ten met Israël als geheel.

bidt, maar echt als deel van het volk. Ook

deel van zijn volk het nu doet. Zeker, het

al heeft hij persoonlijk niet meegedaan

is laat. Dat is een extra reden om je diep

Als christenen vandaag zijn we gewend

is het tweede gebod, waar de kinderen

zelf blijft hij bidden tot God als het hem

om ons geloof te beleven als een per-

boeten voor de schuld van de ouders, tot

verboden wordt. Een model-gelovige en

soonlijke zaak tussen God en ons. Er is

in het derde en vierde geslacht (Ex. 20:5).

groot voorbeeld voor iedereen die in de

Meedragen

aan de zonde van zijn volk, de schuld van

te schamen (Dan. 9:7). Maar ook al is het

geen tussenkomst van een geestelijke

Dit is een tekst die veel vragen oproept:

zondige wereld zichzelf rein wil bewaren.

Dat verbond met God was op twee ni-

het volk is ook zijn schuld. Hij draagt die

laat, het is nu de tijd. Hij heeft de schuld

nodig om met God te leven. Er ligt een

waarom zou God kinderen straffen voor

En juist híj zegt in Daniël 9:5: “wij hebben

veaus te overtreden. In de eerste plaats

met zich mee. Dat is alleen al te zien aan

ingezien en beleefd en belijdt die nu. Als

sterke nadruk op onze persoonlijke

wat hun ouders verkeerd doen? De uitleg

gezondigd”.

verantwoordelijkheid om goed te leven.

die volgt is meestal: dit geldt alleen als

Daarbij komt dat het inmiddels al behoor-

En als we gewend zijn om onze zonde

de kinderen in het slechte gedrag van

lijk lang geleden is. In Daniël 9:1 lezen we

Ds. W. de Bruin is krijgsmachtpredikant en

te belijden, dan is dat vrijwel altijd onze

hun ouders blijven volharden. Maar als ze

dat Daniël dit bidt in het eerste jaar van

onder meer deputaat Kerk en Israël.

persoonlijke schuld. De Bijbel geeft hier

zich bekeren, zal God niet straffen.

Darius de Meder, dat is ongeveer 50 jaar

ook aanleiding toe. Denk bijvoorbeeld
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onderdeel van de groep. Dat maakt het

deel van zijn volk. «

na het begin van de ballingschap. Dan

Gespreksvragen:

aan Psalm 32:5, waar David zijn persoon-

Wij

ben je meer dan een generatie verder!

lijke zonde belijdt en ook heel persoon-

Bij Daniël gaat het echter een stap ver-

Daniël zou dus met recht kunnen bidden:

lijk vergeving ontvangt.

der. Daniël kennen we uit de eerste zes

“onze voorouders hebben gezondigd.”

hoofdstukken van het gelijknamige boek

Toch bidt hij in de wij-vorm. Om dit enigs-

om schuld uit het verleden van

Collectief

als een buitengewoon gelovig en trouw

zins te begrijpen zijn een paar dingen

Nederland of de kerk te belijden, of

Er zijn echter ook teksten in de Bijbel die

mens. Hij leeft in Babel tussen de heide-

belangrijk.

heb je daar moeite mee? Zo ja, welke

de nadruk leggen op de gezamenlijkheid

nen en op die plek blijft hij trouw aan alle

In de eerste plaats is het belangrijk om

van schuld en zelfs op de overdraagbaar-

geboden van God. Hij weigert om onrein

het culturele verschil tussen de tijd van

2. O
 ver welke zonden uit het verleden

heid van schuld van de ene generatie

voedsel te eten, zijn vrienden weigeren

de Bijbel (en ver daarna) en onze tijd in

hebben we als volk nog schuld te

op de andere. Het bekendste voorbeeld

om een afgodsbeeld te aanbidden en

beeld te hebben. Voor ons is persoonlijke

belijden? En als kerk?

1. V ind jij jezelf medeverantwoordelijk

moeite?
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focus
Pieter Siebesma

zendingswerk onder de Joden te promoten. Later werd dit

Een vergeten groep: Messiasbelijdende Joden

blad de spreekbuis van de gereformeerde leider Abraham

Vorig jaar verscheen het boek Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen, een geschiedenis van een vergeten
groep. Naar aanleiding hiervan dit artikel over enkele Messiasbelijdende Joodse predikanten, die vooral tot de
Afgescheiden kerken behoorden, tussen 1800 tot 1945.

Moeizame weg

Kuyper.

Eliëzer Kropveld (1840-1920) uit Coevorden kwam in het
graafschap Bentheim in aanraking met diverse christenen. Hij
begon het Nieuwe Testament te lezen en kreeg contact met
ds. J. Moolhuizen, voorganger van een Oud Gereformeerde

Nederland was een van de eerste landen in Europa waar de

Dat hier weinigen overgingen naar het christendom blijkt

Gemeente. Het lezen van Jesaja 53 gaf de doorslag. Na een

Joden dezelfde rechten kregen als de andere Nederlandse

onder andere uit de cijfers. In 1940 registreerden de Duitse

moeilijke tijd, waarin zijn familie grote druk uitoefende op

burgers. Vanaf 1796 stonden alle beroepen voor hen open.

bezetters 140.000 Joden. Van hen waren minder dan 2.000

hem om geen christen te worden, werd hij in de Christelijke

Zij konden in principe iedere politieke functie bekleden. De

lid van een kerk of christelijke gemeenschap. Onder hen

Afgescheiden kerk in 1862 gedoopt en werd hij predikant.

praktijk was weerbarstiger. Pas in de twintigste eeuw komen

waren relatief veel Duitse vluchtelingen. Er waren zo’n 700

Ook Philippus Samuel van Ronkel (1829-1890) had in zijn

we bijvoorbeeld Joodse burgemeesters tegen. Een van de

rooms-katholieken en van de protestanten was de helft Ne-

moeizame weg naar Christus te maken met tegenstand van

eerste was de uit Suriname afkomstige Jacob Samuel da

derlands hervormd. Omdat veel Joodse christenen gemengd

de kant van zijn familie. Zijn vader was hoofdonderwijzer in

Silva (1875-1943), die burgemeester was van Zwartewaal

gehuwd waren, was het aantal kerkleden met een of twee

de Joodse gemeente van de stad Groningen. Hij en zijn elf

waren van deportatie. Maar dat was niet altijd een garantie.

(1924-1932) en van Oostvoorne (1932-1938). In Zwartewaal

Joodse grootouders wel weer groter, maar op het geheel

broers en zussen groeiden op in een orthodox Joods gezin.

De enige twee Joodse hervormde predikanten in die tijd, A.M.J.

werden hij en zijn gezin Nederlands hervormd.

toch een klein aantal.

Zijn oudste broer maakte naam door te breken met de Joodse

Rottenberg (1890-1942) en J.W.B. Cohen (1904-1942), allebei

gemeente en een nieuwe Joodse gemeente te stichten met

gemengd gehuwd, kwamen om in een concentratiekamp.

Relatief weinig

Afscheiding en Doleantie

een eigen synagoge. Hierdoor waren de onderlinge verhou-

Daarnaast kon je als protestantse Jood op een speciale lijst

De situatie voor Joden in Nederland was anders dan in bij-

Dat Joden zich lieten dopen vanuit overtuiging, is ook een

dingen tientallen jaren lang verstoord. Aanleiding voor deze

geplaatst worden. Zo’n vijfhonderd (alleenstaande of niet ge-

voorbeeld Duitsland of Hongarije. Omdat hier al vroeg alle

verklaring dat velen een theologische opleiding gingen

afscheiding was de invoering van koorzang in de Groningse

mengd gehuwde) protestantse Joden werden vanuit Wester-

beroepen openstonden, was er geen noodzaak de synagoge te

volgen of actief werden op het kerkelijke erf.

synagoge. Philippus zorgde op een andere wijze voor reuring

bork in september 1944 naar Theresienstadt gedeporteerd.

verlaten en zich volledig aan de christelijke wereld te assimi-

De negentiende eeuw was de tijd van de Afscheiding en

onder de Groningse Joden, en wel door christen te worden.

Onder hen waren ds. S.P. Tabaksblatt (1902-1992) en zijn

leren. Vandaar dat in vergelijking met andere Europese landen

de Doleantie en het is niet verbazingwekkend dat we ook

Toen hij in Amsterdam als predikant werkte, had hij veel

gezin en theologiestudent Max Enker. Samen met de Joden

hier relatief weinig Joden christen zijn geworden. Daarom mo-

daar predikanten van Joodse komaf tegenkomen. De meest

contact met Abraham Kuyper. Hem werd een baan aangebo-

van de Barneveld-groep (700 personen die belangrijk werden

gen we aannemen dat ze dit vanuit een innerlijke overtuiging

schilderachtige figuur was wel Salomon Mozes Flesch

den aan de pas opgerichte Vrije Universiteit, maar hiervoor

geacht voor de Nederlandse staat) bleven zij in Theresien-

deden. Joden in Duitsland en Oost-Europa lieten zich vaak do-

(1812-1862) uit Amsterdam. Hij kwam, naar eigen zeggen,

bedankte hij. Hij bleef hervormd predikant. In hoeverre heeft

stadt en werden niet naar Auschwitz gedeporteerd. In de

pen om met hun Joodse achtergrond te breken en veranderden

tot geloof tijdens zijn militaire dienst door traktaatjes die

zijn eigen familiegeschiedenis daarin een rol heeft gespeeld?

Barneveld-groep bevonden zich zo’n 100 gedoopte Joden.

vaak hun achternaam in een minder Joods klinkende naam. In

door onbekenden in zijn ransel waren gestopt. In 1842

Nederland kwam dat laatste nagenoeg niet voor.

werd hij samen met zijn vrouw en zoontje Mozes in de

Zendelingen

Hervormde gemeente van Broek en Waterland gedoopt.

Veel Joodse bekeerlingen voelden zich aangetrokken tot de

Tot slot

En daarna volgde een merkwaardige gang door kerkelijk

zending. Meier Salomon Bromet (1839-1905) uit Suriname

Opvallend is dat in de negentiende eeuw veel Joodse pre-

Nederland. Na een korte theologische studie bij de Afge-

werkte jarenlang als evangelist onder Joden in Suriname en

dikanten niet werkzaam waren binnen de grote Hervormde

scheidenen werd hij predikant in Elburg, en vervolgens

Amsterdam. Aan hem danken we de Nederlandse vertaling

Kerk, maar voor organisaties en kerken die gericht waren op

predikant of lerend ouderling in diverse afgescheiden

van liederen als ‘Welk een vriend is onze Jezus’ en ‘Ik zie een

jodenzending, of verbonden waren aan Afgescheiden ge-

gemeenten. Overal bleef hij maar kort, niet alleen vanwege

poort wijd open staan’.

meenten. Het geestelijk klimaat hier sloot nauw aan bij hun

de kerkelijke twisten die in deze tijd de Afgescheidenen

Andere bekeerlingen sympathiseerden met de toenmalige

eigen geloofsbeleving en er waren ook meer mogelijkheden.

teisterden, maar ook vanwege zijn moeilijke karakter. Hij

evangelische wereld. Jacob Benjamin de Pinto werd in 1841

Uitzonderingen zijn Isaäc da Costa (1786-1860) en Abraham

overleed na een kort ziekbed met de woorden “Ik weet dat

gedoopt. Hij ging door het lezen van de geschriften van

Capadose (1795-1874), maar zij waren betrokken bij de op-

mijn Verlosser leeft.”

Darby (de voorman van de Vergadering der Gelovigen) anders

wekkingsbeweging van het Reveil. Ook in de twintigste eeuw

De Heraut, later het orgaan van de Gereformeerde Kerken,

over de doop denken. Hij heeft dan ook aan de wieg gestaan

komen we Messiasbelijdende Joden bij de Afgescheidenen

werd gesticht door Carl A.F. Schwartz (1817-1870). Deze

van het Nederlandse baptisme en was de stichter van de

tegen. De meest illustratieve persoon is wel Eliëzer van Praag

was in Duitsland geboren als Solomon Schwartz en kwam

baptistengemeente in Zutphen.

(1878-1978), die tot de volgelingen van ds. J.P. Paauwe wordt

De reden waarom zij bleven leven, is niet duidelijk.

gerekend. «

tijdens zijn studie in Berlijn tot geloof. Na een theologische

Dr. Ph.S. van Ronkel
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Ds. A.M.J. Rottenberg (met dank aan
uitgeverij Den Hertog voor de illustraties)

studie werkte hij als zendeling onder de Joden in onder

Tweede Wereldoorlog

meer Constantinopel, Berlijn en Londen. Uiteindelijk werd

Als Joods protestant had je meer kans om de oorlog te overle-

Dr. Pieter A. Siebesma is onder meer hoogleraar godsdienst-

hij predikant van de Schotse Zendingskerk in Amsterdam.

ven dan andere Joden. De voornaamste reden was dat velen

wetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit

Het blad De Heraut was oorspronkelijk bedoeld om het

van hen gemengd gehuwd waren en om die reden vrijgesteld

in Leuven
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gelezen
Lieuwejan van Dalen

Israël in het hart van de Kerk
In het najaar van 2015 hield Mark S. Kinzer op uitnodiging van de Jules Isaac Stichting en Christenen voor Israël
vijf lezingen in Nederland. Jeroen Bol heeft deze prettig leesbaar vertaald. In het boek staan ook een interview
met Kinzer en een beknopt overzicht van twintig eeuwen messiaans jodendom.

Mark Kinzer woont in de Verenigde

het boek Handelingen wordt immers dui-

Staten, waar hij vele jaren een messi-

delijk dat de Joodse volgelingen van Jezus

aans-joodse gemeente heeft geleid (Ann

de Thora blijven houden en de tempel

Arbor, Michigan). Kinzer kan met recht

blijven bezoeken. Pas na de verwoesting

een van de meest invloedrijke messi-

van Jeruzalem in 70 na Christus gaat het

aans-joodse theologen van dit moment

mis. De deur wordt dichtgegooid ‘voor

worden genoemd. Zijn werk geeft stof tot

de neus van Joodse Jezus-gelovigen die

nadenken en dóórdenken.

aan Joodse gebruiken willen vasthouden’
(blz. 63). Zo ontstaat in de Vroege Kerk

Twee-eenheid

een breuk tussen Israël en de Kerk. Er was

Messiaans jodendom is voor Kinzer de

geen ruimte meer om Joods te leven in de

‘brug’ tussen Israël en de Kerk. Hij ziet

christelijke gemeente.

het als zijn levenstaak om deze twee te

Kinzer beoogt herstel van deze breuk: zo-

verbinden. De rode draad van zijn lezin-

wel het herstel van Joodse aanwezigheid

gen is dat Jezus Messias zijn volk Israël

in het leven van de Kerk als het herstel

vertegenwoordigt als een ‘corporatieve

van de aanwezigheid van Joden die in

persoonlijkheid’: ‘De koning van Israël

Jezus geloven te midden van het Joodse

was altijd degene die heel het volk verte-

volk. De Kerk is volgens hem het eerst aan

genwoordigt. Wanneer Jezus gekruisigd

tussen de Messias en Israël: de Knecht is

wordt vertegenwoordigt Hij heel Israël en

zowel Israël als de Messias.

neemt Hij Israël mee in zijn dood. En wan-

Ook andere bijbelteksten maken dui-

Inzichtgevend

neer Hij uit de dood wordt opgewekt wijst

delijk dat Gods volk en Gods Zoon een

Waar sommigen vinden dat Kinzers Isra-

dat op het uiteindelijke herstel en de

‘twee-eenheid’ zijn. Vanuit het Evangelie

ël-christologie te veel eer geeft aan Israël

verlossing van Israël’ (blz. 23-24). Kinzer

naar Mattheüs benadrukt Kinzer hoezeer

en te kort doet aan Christus, bieden zijn

vat dat samen in de term ‘Israël-christolo-

Jezus als de ‘Koning der Joden’ wordt

lezingen volgens mij juist mooie inzichten

gie’, Jezus als de belichaming van Israël.

gepresenteerd. Israël en Jezus zijn zó

en goede aanzetten om oude bijbeltek-

Hij is de Hogepriester die alle stammen

nauw verbonden met elkaar dat de ‘hele

sten op een nieuwe manier te lezen en

van het volk Israël op het borstschild, op

geschiedenis van Israël vooruit wijst naar

onszelf daarbij de vraag te stellen: heeft

zijn hart draagt.

het leven van Jezus zelf’, bijvoorbeeld de

de Kerk het wel goed begrepen? Want één

bevrijding uit Egypte (Mat. 2:15).

ding is zeker: Israël en Jezus zijn onlosmakelijk verbonden! In het hart van de Kerk

Deze ‘Israël-christologie’ wordt verder
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zet.

uitgewerkt, te beginnen bij de ‘Liederen

Tweevoudige gemeenschap

van de Knecht’ uit Jesaja. Wie is de lijden-

Op grond van het Nieuwe Testament pleit

de Knecht van de HEER in Jesaja 53? Jo-

Kinzer voor de Kerk als een tweevoudige

den zeggen: dit gaat niet over Jezus, maar

gemeenschap van gelovigen uit Israël

N.a.v. Mark. S. Kinzer, Israël in het hart

over Israël. Christenen zeggen: dit gaat

en de volken: binnen de gemeente van

van de Kerk. Jezus in het hart van Israël

niet over Israël, maar over Jezus. Kinzer

Christus moet er per definitie ook ruimte

Scholten Uitgeverij, Zwolle 2020, 182

bepleit de onlosmakelijke verbondenheid

zijn voor een Joodse manier van leven. In

blz., € 16,50

leeft een Joodse Messias. «

