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Samen tegen antisemitisme
‘Ik hoef niet de krant te lezen om te weten of er in Israël iets gaande is. Als er in Israël spanningen zijn, dan zie ik dat de
politie vaker om mijn huis heen rijdt’, aldus rabbijn Jacobs. Hij deed deze uitspraak op een bijeenkomst op 1 september in
Ede over antisemitisme. Een uitspraak die pijnlijk duidelijk maakt hoezeer antisemitisme werkelijkheid is in het Nederland
van 2021.
Welke afschuwelijke vormen antisemitisme vroeger kon aannemen werd in dezelfde septembermaand opnieuw zichtbaar
gemaakt. Op 19 september onthulde koning Willem Alexander
het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Het
monument bevat ruim 102.000 stenen met daarop de namen
van alle vermoorde Joden en 200 stenen met de namen van
de vermoorde Roma en Sinti. Vanaf de bovenkant vormt het
monument het Hebreeuwse woord ‘lezecher’, dat betekent: ter
herinnering aan. Al die duizenden stenen maken iets tastbaar

Bij de foto op de voorpagina:
Op 15 maart 2010 werd in de joodse wijk
van de Oude Stad Jeruzalem de Hurvasynagoge opnieuw in gebruik genomen. Het
is een prachtige koepelsynagoge, waarin de
Asjkenazische Joden, afkomstig uit Middenen Oost-Europa, samenkomen.
In de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948
werd deze toenmalige hoofdsynagoge
van Jeruzalem verwoest. In de voormalige
Hurva-synagoge was de grootste Jesjiva
(Talmoedschool) van Jeruzalem gevestigd.
De Asjkenazische opperrabbijnen kregen
hier hun opleiding en werden er ingewijd.
Nu is deze synagoge in oude luister hersteld.

van het onbevattelijke van de moord op zoveel Joodse mensen
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ontzag voor God gaat vooraf aan geloof.
Het is de wortel van het geloof.
We moeten groeien in ontzag
om geloof te bereiken.
We moeten geleid worden door ontzag
om geloof waardig te worden.
Abraham Joshua Heschel (in God zoekt de mens)

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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Antisemitisme nu

je in te laten werken. En zulke schokkende voorbeelden zijn er

Toen op 15 november vorig jaar in verschillende kerken een

helaas veel te veel…

schuldbelijdenis van nalatigheid ten opzichte van de Joodse
gemeenschap in de Tweede Wereldoorlog werd voorgelezen,

Antisemitisme straks?

werd in diezelfde schuldbelijdenis ook uitgesproken: ‘we nemen

Bij de voorbeelden die rabbijn Jacobs in zijn bijdrage noemde,

de verplichting op ons, ons naar vermogen in te zetten voor de

stelde hij uitdrukkelijk de vraag: ‘Wat doen wij er aan?’ Die

veiligheid van de Joodse gemeenschap in ons land.’

vraag was gericht aan het onderwijs. Maar ook aan de kerk. Waar

Die uitspraak vraagt natuurlijk om een vervolg. Vandaar dat be-

kennis van de geschiedenis (in het bijzonder de Holocaust)

gin september vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap

ontbreekt en jongeren gevormd worden door antisemitische

en vertegenwoordigers van diverse kerken in Ede samenkwamen

uitingen op internet en in de (sociale) media, daar is het gevaar

om over het onderwerp antisemitisme door te spreken. Ook de

groot dat de veiligheid van Joodse mensen in ons land verder

ambassadeur van Israël, Naor Gilon, was hierbij aanwezig. Het is

verslechtert.

verhelderend om samen na te denken over de achtergrond van

Daarmee ligt de vraag dus rechtstreeks bij u en bij mij: ‘Wat doe

antisemitisme en de definitie ervan. Het is tegelijk schokkend

ík er aan?’ Dat is een vraag om goed over na te denken. Dat is

om de concrete voorbeelden van antisemitisme in onze tijd op

een vraag om mee aan de slag te gaan! «

Joodse symbolen

colofon

Synagoge en thuis
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Joden kennen vier heilige plaatsen: tabernakel en tempel, die allebei niet meer bestaan. Daarnaast

Voor legaten en schenkingen kunt u contact opnemen met de penningmeester, hij geeft
ook gaarne informatie over diverse aan te bevelen projecten.

naar Jeruzalem en voorwerpen als de negenarmige Chanoekalamp in de synagoge en thuis verwij-

ook de synagoge en thuis, waar de herinnering aan de twee vroegere heiligdommen levend wordt
gehouden. De eerste synagogen ontstonden als plek van samenkomst, gebed en studie voor Joden
die niet naar de dienst in de tempel konden. Na de verwoesting van de tweede tempel in het jaar 70
vestigden Joden zich meer en meer buiten het heilige land. Daardoor werd de synagoge de belangrijkste religieuze plaats met de Rabbijn als leraar, rechtsgeleerde en geestelijk leider. Ook het huis is
een heilige plaats, met de eettafel als symbolisch altaar. Rond de tafel worden sjabbat en feestdagen
gevierd. Religieuze gebruiken worden van generatie op generatie overgedragen. De gebedsrichting
zen naar tabernakel en tempel en houden de herinnering aan deze heilige plaatsen levend.
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focus
Als gevolg van deze idee wordt de Joods-christelijke relatie
eeuwenlang vooral getekend door vijandelijkheid.
Albert Groothedde

Pas in de achttiende en negentiende eeuw begint dit te veranderen. De aanzet hiervoor wordt gegeven door een reeks piëtistische predikers. Te denken valt bijvoorbeeld aan theologen

Jodenzending in historisch perspectief

als Charles Simeon (1759-1836), Robert Murray M’Cheyne
(1813-1843), Andrew Bonar (1810-1892) en Charles Haddon

Beladen getuigenis

Spurgeon (1834-1892). Zij bekritiseren de vervangingstheologie en krijgen oog voor onvervulde beloften van God aan het
Joodse volk.

Hoe betrokken is een christen op het zielenheil van een Jood? Na eeuwen van onverschilligheid en wreedheid vindt
er in de negentiende eeuw een grote verandering plaats. Honderden zendelingen gaan aan de slag onder het Joodse
volk. De gewenste vrucht blijft echter uit.

Premillennialisme
De opkomst van de leer van het premillennialisme in de
negentiende eeuw betekent een extra impuls voor Joden-

Het werk van het Centrum voor Israëlstudies wordt getypeerd

vigen in Jezus en de vervloeking van de ketters (‘minim’) in het

zending. De gedachte van het premillennialisme houdt in dat

met drie kernwoorden: luisteren, dienen en getuigen. In een

dagelijkse Amidah-gebed veroorzaken de definitieve scheiding

Jezus fysiek terugkeert naar de aarde voordat het Duizendjarig

ste eeuw Joden intensief worden ‘bewerkt’ door christelijke

serie artikelen ga ik in op de historie, theorie en praktijk van

tussen de ‘broeders van hetzelfde huis’: Joden en christenen.

Vrederijk aanbreekt. Voor die tijd zouden de Joden massaal tot

zendelingen. Vergeleken met andere volken is de hoeveelheid

geloof komen.

zendelingen per persoon bovengemiddeld hoog.

In deze eerste aflevering schets ik de relatie jodendom-chris-

Vervolging

Een resultaat van deze theologische heroriëntatie is de

Tijdens de World Mission Conference in Edinburgh (1910)

tendom van de eerste eeuw tot en met de Tweede Wereld-

Met de promotie van het christendom tot staatsgodsdienst van

oprichting van genootschappen die zich richten op zending

blijkt dat er op dat moment in totaal 95 genootschappen zijn

oorlog. Kennis van deze 2000 jaar lange geschiedenis van

het Romeinse Rijk in het jaar 380 wordt de bestaande schei-

onder Joden. Veel van deze organisaties promoten niet alleen

die zich bezighouden met Jodenzending. Zij hebben 804 zen-

Joods-christelijke relaties is van belang om de verschillende

ding herbevestigd en begint een periode van stelselmatige

de zending onder Joden, maar tonen zich ook voorstanders

delingen in dienst.

posities te kunnen verklaren die worden ingenomen als het

onderdrukking van Joden door christenen.

van een terugkeer van de Joden naar het Heilige Land. Iets wat

De inspanningen van deze honderden zendelingen zijn niet

gaat om het onderwerp getuigen onder het Joodse volk.

Christenen hebben het Joodse volk eeuwenlang zwaar ver-

past in het eschatologische scenario dat door veel van deze

vruchteloos. Tal van Joden belijden Jezus als de Messias en be-

volgd. De drogreden dat dé Joden Christus zouden hebben

zendingsorganisaties wordt aangehangen.

keren zich tot het christendom. Afgezet tegen de zendingsinzet

het getuigen onder het Joodse volk.

Familieruzie

vermoord en daarom door God zijn verstoten, is voor veel

Aanvankelijk is het geloof in de Jood Jezus Christus moeilijk

christenen voldoende reden om Joden uit te sluiten, te intimi-

Jodenzending

de effectiviteit van het zendingswerk in bijvoorbeeld een land

los te denken van het jodendom. De meerderheid van Jezus’

deren en zelfs te vermoorden. Vele duizenden Joden verliezen

Groot-Brittannië geldt als bakermat van de Jodenzending.

als Zuid-Korea.

eerste volgelingen is Jood. Voor hen geldt dat hun geloof in

bijvoorbeeld hun levens tijdens de kruistochten en de repete-

Een van de toonaangevendste zendingsgenootschappen is de

Sterker nog, niet de christelijke zendingsijver, maar de Franse re-

Jezus niet automatisch betekent dat ze afstand nemen van het

rende pogroms in Oost-Europa.

London Society for Promoting Christianity amongst the Jews.

volutie is verantwoordelijk voor het grootste deel van de Joodse

jodendom en van veel Joodse gebruiken (zie bijv. Hand. 3:1,

Droevig dieptepunt vormt de sjoa. Ruim zes miljoen Joden

Aan het begin van de twintigste eeuw heeft deze stichting 200

‘bekeringen’ in de negentiende eeuw. In de nasleep van de

18:18 en 18:21).

worden systematisch vermoord om hun Jood-zijn. Het ‘chris-

zendelingen in dienst, verspreid over 52 posten.

Franse revolutie ontvangen Joden dezelfde rechten als andere

De daadwerkelijke scheiding tussen jodendom en christendom

telijke’ Duitsland (en Europa) laat zich van zijn meest demoni-

De aard van de christelijke missionaire activiteiten onder Jo-

burgers. Veel Joden laten zich vervolgens dopen. De christelijke

– een familieruzie – voltrekt zich pas in de periode tussen de

sche kant kennen.

den is divers. Behalve dat men aan (straat)prediking doet, ver-

doop vormt namelijk dé sleutel voor maatschappelijk succes.

Eerste en Tweede Joodse Opstand (70-135 na Chr.). Theolo-

Deze genocide is niet alleen het resultaat van een verwerpelijke

spreidt men bijvoorbeeld folders en boekjes in het Hebreeuws

gische conflicten, de positie van messiaanse Joden tijdens de

rassenleer. Ook theologen hebben bloed aan hun handen. Dubi-

en Jiddisch. Anderen – vaak waren dit messiaanse Joden – gaan

“Heulen met de vijand”

Joodse Opstanden, de groeiende invloed van niet-Joodse gelo-

euze theologische overwegingen legitimeren deze wandaad.

actief in debat met volksgenoten.

Er zijn tal van redenen aan te dragen die helpen verklaren

De meest verspreide theologische opvatting die de christelijke

Vooral in Verenigde Staten en in het Heilige Land is ook het

waarom het succes van de Jodenzending beperkt bleef. Een

suprematie legitimeert, is de vervangings- of substitutietheo-

verlenen van diensten een beproefde zendingsmethode. Het is

belangrijke oorzaak is historisch van aard. Belangstelling voor

rie. Volgens deze opvatting heeft de kerk de plaats ingenomen

voor Joden mogelijk om bijvoorbeeld Engelse lessen te volgen,

het christendom – laat staan een bekering – voelt voor een

van het Joodse volk. De kerk zou daarmee de rechtmatige

er worden kinderactiviteiten belegd en ook wordt er gratis of

Jood als heulen met de vijand. Immers met kerkelijke toestem-

eigenaar zijn geworden van Gods verbondsbeloften – Gods

tegen een geringe vergoeding medische zorg geleverd. In som-

ming zijn vele tienduizenden Joden koelbloedig vermoord.

verbondswraak wordt in dit kader vaak verzwegen.

mige gevallen is het ontvangen van een evangelisatiefolder

Toch is die verklaring niet afdoende. Het onderwerp Joden-

inbegrepen bij de zorg.

zending confronteert ook anno 2021 met een geheimenis. Een

Piëtistische predikers

Nog steeds zijn er in Israël tal van plaatsen die herinneren aan

geheimenis waarvan Paulus – een teleurgestelde Jodenzen-

Het is opvallend dat gedurende vele eeuwen kerkgeschiedenis

deze manieren van Jodenzending. Zo verraadt een tekst op de

deling – in zijn Romeinenbrief een tipje van de sluier oplicht.

het Joodse volk het Evangelie vaak is onthouden. Eeuwenlang

gevel van de Anglican International School in Jeruzalem dat het

Daarover later meer. «

is er geen sprake van noemenswaardige evangelieverkondi-

gebouw oorspronkelijk dienstdeed als zendingshospitaal van de

ging onder Joden.

London Society for Promoting Christianity amongst the Jews.

is de vrucht echter uiterst gering, zeker als je het vergelijkt met

Gebouw van de Anglican International School in Jeruzalem, tot 1962
een zendingsziekenhuis.

Dit artikel is de eerste aflevering in een serie over getuigen onder
het Joodse volk.

Ook hieraan ligt een theologische motivatie ten grondslag.
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Christ Church, Jeruzalem, gebouwd in 1849 en gedeeltelijk bekostigd
door de London Society for Promoting Christianity amongst the Jews.

Het Joodse volk zou voor God hebben afgedaan. Er is voor een

Effectiviteit

Jood gewoonweg geen hoop meer. Waarom zou je dan energie

Het enthousiasme voor Jodenzending resulteert erin dat in

Drs. A. Groothedde werkt voor het Centrum voor Israëlstudies in

steken in evangelieverkondiging onder Joden?

de negentiende eeuw en in de eerste helft van de twintig-

Jeruzalem.
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nieuw CIS-project

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

Joan Bonhof

Is gewone Bijbeluitleg niet genoeg?

Struikelen met je hart

Joodse exegese?!
“Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. (Mattheüs 5:48)” Deze zin van de Heere
Jezus kan ons voor grote vragen stellen. Hoe kan Hij van ons verwachten dat we volmaakt zijn? We zijn en blijven
toch zondige mensen tot onze laatste snik? Maar ook Paulus sprak na de ontmoeting met de Heere Jezus dat hij
“onberispelijk was wat betreft de rechtvaardigheid die in de wet is”. Joodse exegese kan ons helpen wat meer licht
over deze teksten te krijgen.

‘Een mens is pas vergeten als zijn naam wordt vergeten.’
Geïnspireerd door dit gezegde uit de Talmoed werd op
zondag 19 september in Amsterdam een reusachtig doolhof
van muren met ruim honderdtweeduizend bakstenen
onthuld. Het Nationale Holocaust Namenmonument. Elk
individueel Nederlands slachtoffer van de Holocaust wordt

Joodse exegese? Valt exegese dan in te verdelen langs

hun tijd. In de loop van de tweede eeuw is het christendom

van de Heere Jezus veel dichter bij de Farizeeën stond dan bij andere

met naam en toenaam genoemd op wat vanuit de lucht

etnische lijnen? Is er dan zoiets als Nederlandse of Joodse

buiten het jodendom komen te staan. Het jodendom in de tijd

stromingen. Ook negeren we dan dat deze lekenstroming een grote

de vier kolossale letters van het Hebreeuwse woord voor

exegese? Gaat het niet gewoon om het toepassen van de juiste

van de Heere Jezus kende nogal wat stromingen. Bekend zijn

stimulans heeft gegeven aan het godsdienstige leven in Israël en aan

‘herdenken’ vormen. Iedere steen één naam, één persoon,

methoden bij het uitleggen van de Bijbel?

de Farizeeën, Sadduceeën en Essenen, die ieder op een geheel

de studie van de Schrift.

een verhaal.

Als we het hebben over Joodse exegese van de Bijbel zijn

eigen wijze het Oude Testament uitlegden. Paulus was opge-

Een ander voorbeeld: de Bergrede. Bij uitstek gaat de Heere Jezus

twee dingen van belang. Allereerst, de zogenaamde rabbijnse

leid binnen de stroming van de Farizeeën.

in gesprek met het Jodendom van zijn tijd. In de gesprekken die de

Anderhalve week later was ik als predikant op uitnodiging

exegese, die zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld heeft

Na de val van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus, bleven er

Heere Jezus voert, gaat het vaak over de mondelinge overlevering.

aanwezig bij de plaatsing van de eerste zeven ‘Stolper-

(“u hebt gehoord dat van de ouden gezegd is …”). Deze mondelinge

steine’ (struikelstenen) op vier plekken in het centrum van

overlevering is een proces van eeuwen geweest waarin de Bijbelse

de stad Woerden. Steentjes van beton met op de kop een

geboden geconcretiseerd worden in allerlei praktische toepassin-

messing plaatje van 10x10 centimeter met daarin de naam,

gen. Later is dit geheel vastgelegd in de Talmoed. Maar in de eerste

geboortedatum, deportatiedatum en de plaats en datum

eeuw was dit nog veel meer een open mondelinge overlevering. In

van overlijden van het slachtoffer gegrift. Geplaatst in het

binnen het Jodendom. In de tweede plaats de kennis van het
Joodse geloofsleven ten tijde van het schrijven van de Bijbelboeken. Beide wil ik hieronder toelichten.

Rabbijnse exegese

Vanuit Joods perspectief komt
er regelmatig nieuw licht op een
Bijbeltekst

Als we het hebben over Joodse exegese, dan hebben we niet

twee stromingen over: de rabbijnse stroming die voortkwam

deze overlevering werden tot in detail de geboden uitgewerkt. Als er

trottoir voor de woonhuizen van hen die door de nazi’s zijn

zozeer over het jodendom als volk, maar over het jodendom als

uit de Farizeeën en de christelijke stroming. Beide exegeti-

niet gewerkt mag worden op de sabbat, is de vraag wat werken dan

verdreven, gedeporteerd en veelal vermoord. Inmiddels

religie. In de eerste eeuw stonden de discipelen van Jezus met

sche stromingen ontwikkelden zich naast elkaar (zij het niet

precies is. Deze definitie wordt zó concreet en praktisch uitgewerkt

liggen er in 27 landen in totaal al meer van 75.000 van deze

hun voeten helemaal in het jodendom.

helemaal los van elkaar). Belangrijk voor de huidige Joodse

dat het mogelijk is je er geheel aan te houden. Hoewel de Heere

stenen, maar voor Woerden was het een primeur.

Vandaag de dag zien velen het christendom als een aparte

schriftuitleg is de Talmoed (5e eeuw na Christus). Maar ook

Jezus een andere insteek kiest, staat Hij niet buiten of tegenover de

religie naast het jodendom. Dat is niet altijd zo geweest. De

diep in de Middeleeuwen zijn er belangrijke Joodse geleerden

discussies in het Jodendom van zijn tijd, maar er middenin. De Bergre-

Ik weet dat er bij sommigen een weerzin bestaat tegen

Heere Jezus en de apostelen zijn geboren binnen het Joodse

geweest die een grote invloed hebben (gehad) op de Joodse

de dient dan ook allereerst gelezen te worden binnen de toenmalige

deze manier van herdenken. De vrees voor vandalisme, de

volk, leefden en ademden binnen het religieuze jodendom van

Schriftuitleg (Rashi, Maimonides).

geloofsdiscussies. Dan verstaan we de teksten ook beter.

gedachte dat honden erop piesen en poepen, het idee dat
Joodse slachtoffers – zo hoorde ik een Holocaust-overleven-

Jodendom in de eerste eeuw

Mattheüs-project

de eens zeggen – (opnieuw) ‘met voeten getreden’ worden,

Bij Joodse exegese van het Nieuwe Testament willen we ook

We hebben 2000 jaar uitleg van het Nieuwe Testament achter de rug.

zijn enkele van de bezwaren die soms worden genoemd.

recht doen aan de concrete situatie waarin de tekst van de Bijbel

Dat levert ons zeer waardevolle informatie op voor ons Schriftver-

is geschreven. Vanzelfsprekend wil elke exegeet dit. Recente

staan. Daarnaast wordt steeds meer duidelijk van de Joodse context

Toch komt deze manier van herdenken voor mij persoon-

publicaties van exegeten vanuit Joods perspectief werpen toch

van het Nieuwe Testament en kunnen we onze winst doen met de

lijk nóg dichterbij dan het indrukwekkende monument in

regelmatig nieuw licht op de achtergrond van een tekst.

eeuwenoude rabbijnse uitleg.

Amsterdam. Letterlijk. Want deze steentjes in de alledaagse

De Joodse context van toen is niet gelijk aan de Joodse religi-

Als Centrum voor Israëlstudies willen we hiervan leren en u daarin

publieke ruimte concretiseren de onbevattelijkheid van

euze context van vandaag, omdat er eeuwen van ontwikkeling

meenemen. Concreet kiezen we voor het Evangelie van Mattheüs.

wat de Joodse gemeenschap in de Tweede Wereldoorlog is

hebben plaatsgevonden. Het is zeker niet de 21e-eeuwse

Als u zich opgeeft (info@hetcis.nl), krijgt u vanaf januari 2022 eens in

aangedaan nog sterker. Als voorbijganger struikel je erover.

religieuze context waarin wij leven.

de paar weken via de mail een Joodse uitleg van een perikoop.

Niet met je benen, maar met je hart en met je verstand. De

We sluiten daarbij zo veel mogelijk aan bij het kerkelijk jaar, zodat

slachtoffers leefden in ‘onze buurt’. Zij waren onderdeel van

Voorbeelden

predikanten deze uitleg ook kunnen gebruiken bij de preekvoorbe-

het gewone leven. Iedere steen één naam, één persoon, een

Een voorbeeld: In het Nederlandse taalveld is het woord “Fari-

reiding. «

verhaal. «

Heere Jezus is op punten terecht kritisch op de Farizeeën. Als we

Ds. J.H. Bonhof is directeur

Jacco Overeem

het woord Farizeeër zo lezen, dan vergeten we dat de prediking

van het CIS.

zeeër” een synoniem voor huichelaar of hypocriet geworden. De

6

7

samen luisteren
Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader,
Die in de hemelen is, volmaakt is.

Mart-Jan Paul

(Mattheüs 5:48, HSV)

Streven naar volmaaktheid?
In de Bergrede geeft Jezus aanwijzingen voor ons leven. Wat betekent de oproep ‘volmaakt’ te zijn? Dat doel kunnen
wij immers nooit realiseren? Toch zegt Jezus: ‘Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is’
(Matth. 5:48). Het is goed om Joodse bronnen te raadplegen om na te gaan wat met deze uitspraak bedoeld kan zijn.
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Slot van Mattheüs 5

opgaan over slechte en goede mensen, en

Tegen deze achtergrond is het goed eens

het laat regenen over rechtvaardigen en

te kijken naar het slot van het eerste

onrechtvaardigen, toont Hij daarmee zijn

hoofdstuk van de Bergrede. Want waarom

liefde en goedheid. Dat gedrag behoren

geeft Jezus de opdracht ‘volmaakt’ te

wij na te volgen.

zijn? Hij verstrekt concrete aanwijzingen

In het verband gaat het dus niet over

voor ons leven. Als iemand jou bele-

onze volmaaktheid en zondeloosheid,

digend op de rechterwang slaat, keer

maar om het navolgen van het gedrag van

dan ook de linkerwang toe (vs. 39). En

de Vader naar anderen. De meeste Ne-

als iemand je dwingt één mijl te gaan,

derlandse vertalingen hebben ‘volmaakt’,

wees dan bereid ook een tweede mijl

maar de Willibrordvertaling heeft een

mee te gaan (vs. 40). Na deze aansporing

weergave die beter past in het verband:

vriendelijk te handelen en de minste te

‘Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn,

zijn, volgt een uitspraak over de houding

zoals jullie hemelse Vader onverdeeld

tegenover vijanden. ‘Heb uw vijanden

goed is.’ Het betreft dus de getoonde

ten. Daaraan voldeden Noach, Abraham

lief; zegen hen die u vervloeken; doe

goedheid, en dat met een volkomen hart.

en Job, want zij waren zoals iemand als

goed aan hen die u haten; en bid voor hen

Dit lijkt mij een goede weergave van de

mens kan en moet zijn: heel en onver-

die u beledigen en vervolgen’ (vs. 44).

bedoelde heelheid en goedheid naar

deeld.’

Mattheüs 5:48 is een moeilijke tekst,

Koninkrijk van God anders toegaat dan

toewijding en eerlijkheid, zoals bij No-

De Heiland heeft dit zelf ook in praktijk

anderen. De bedoeling is dat wij volledig

Het slot van Mattheüs 5 roept in de mees-

vooral voor christenen die hoge ei-

in de wereld. Jezus begint met bemoe-

ach: hij was een rechtvaardig en oprecht

gebracht toen Hij bad om vergeving voor

toegewijd zijn in het tonen van goedheid.

te vertalingen veel vragen en zelfs onbe-

sen aan zichzelf stellen. Herhaaldelijk

digingen en zaligsprekingen. Daarna

man onder zijn tijdgenoten (Gen. 6:9). En

hen die Hem kruisigden.

Deze uitleg wordt bevestigd in Lukas 6.

grip op. Door te letten op de Hebreeuwse

blijkt dat we de hoogste normen niet

klinken allerlei oproepen hoe met de

Abram krijgt de opdracht: ‘Wandel voor

Jezus geeft ook het doel aan van deze

Daar staat: ‘Wees dan barmhartig, zoals

achtergronden en door het raadplegen

halen. Daarom is begrijpelijk dat veel

medemensen om te gaan. Het hoofdstuk

Mijn aangezicht en wees oprecht.’ (Gen.

houding van vriendelijkheid: ‘Zodat u

ook uw Vader barmhartig is’ (6:36).

van Joodse deskundigen kunnen wij

christenen met een boog om deze tekst

eindigt met de oproep ‘volmaakt’ te zijn.

17:1) Deze twee mannen waren groten

kinderen zult zijn van uw Vader, die in de

De discipelen die genade ontvangen heb-

meermalen tot een beter begrip komen.

heenlopen en zeggen: ‘Dat is toch niet

Deze vertaling is een weergave van het

in het Koninkrijk van God, en toch waren

hemelen is’ (vs. 45). Het is dus de bedoe-

ben en God hun Vader mogen noemen,

Gelukkig dat steeds meer hulpmiddelen

mogelijk’. Zij benadrukken liever dat ze

Griekse woord teleios: het gaat er om dat

zij niet zondeloos. Ze waren gericht op

ling dat we lijken op Hem.

worden opgeroepen in de stijl van Gods

beschikbaar komen! «

zondaars blijven tot hun laatste adem-

we een doel bereiken. Of het Evangelie

God en aan Hem gehoorzaam.

Hoe gaat Hij om met mensen? ‘Hij laat

koninkrijk te leven. Als ze horen bij God

tocht.

naar Mattheüs nu wel of niet eerst in het

In het Nieuwe Testament lezen we over

zijn zon opgaan over slechte en goede

de Vader, laten ze dan zijn houding tonen!

Luther was erg somber over de Bergrede.

Hebreeuws geschreven is, het is belang-

Zacharias en Elizabeth die rechtvaardig

mensen, en laat het regenen over recht-

Hij noemde de bepalingen nog erger

rijk te beseffen dat de Joodse lezers de

voor God waren en onberispelijk wan-

vaardigen en onrechtvaardigen. Als Hij zo

Hulpmiddelen

dan de wetten van Mozes: ‘Mosissimus

Griekse woorden wel tegen die achter-

delden volgens alle geboden en verorde-

handelt, laten wij het dan ook doen.

Pinchas Lapide behandelt in zijn boekje

Moses’, wat zoveel betekent als ‘Mozes

grond lazen.

ningen (Luk. 1:6). Ze waren niet foutloos,

Natuurlijk is het mogelijk je in een eigen

De Bergrede – Utopie of program? ook

in het kwadraat’. De rede schetst volgens

In onze tijd bestaan er twee verschil-

maar wel toegewijd en gehoorzaam.

kringetje terug te trekken. Dan help je

deze tekst. Hij wijst de vertaling ‘vol-

hem een onbereikbaar ideaal, vooral

lende ‘terugvertalingen’ van de tekst in

Het woord sjaleem levert een vergelijk-

alleen maar mensen die je aardig vindt,

maakt’ af en schrijft: ‘Maar in de Semi-

geschikt om ons onze zonden duidelijk

het Hebreeuws. De ene vertaalt met de

baar beeld op. In de boeken Koningen en

zoals de tollenaars doen (vs. 46vv).

tische invloedssfeer heeft het Griekse

te maken, waardoor wij de verlossing

oproep temimiem te zijn, zoals de Vader

Kronieken worden veel leiders beoor-

en genade van Christus nodig hebben.

tamiem is. De andere vertaalt met sjele-

deeld op hun godsdienstige houding.

‘Dan’ in vers 48

- als het tegendeel van de tweespalt, die

Maar is dat het doel van Jezus’ concrete

miem en met sjaleem.

Heel wat keren wordt de formulering

Na deze verzen staat de oproep: Weest

‘twee zielen in een borst’ herbergt en

onderwijs?

Wanneer we het woord tamiem nagaan

‘met een volkomen hart’ gebruikt. Met

u dán volmaakt zoals uw Vader in de

het daarom met zichzelf oneens is. Dit

Prof. dr. M.J. Paul is onder meer hoogleraar
Oude Testament aan de Evangelische
Theologische Faculteit in Leuven.

Gespreksvragen:

woord ‘teleios’ de betekenis van heelheid
1.

Naar aanleiding van de visie van
Luther: Hoe vat u de Bergrede op?

2.

Maken concrete aansporingen tot

in het Oude Testament, valt op dat

enige parallellen staat in 2 Kronieken

hemelen volmaakt is. Dán: op grond van

heelheidsbegrip (sjalem) behelst ook

een christelijke levenswandel u

Hebreeuwse achtergrond

steeds heelheid en gaafheid bedoeld

19:9 de opdracht van Josafat aan de

wat genoemd is. Het gaat er dus om dat

de sjalom (…) als een allesomvattende

moedeloos? Zo ja, hoe kunt u hier

Volgens Mattheüs 5:1 neemt Jezus zijn

zijn. Een offerdier moet gaaf zijn en

rechters om ‘in de vreze van Jhwh, in

we het gedrag van de Vader, zoals in

harmonie van de onverdeeldheid die in

discipelen mee een berg op en geeft Hij

mag geen gebreken hebben (Ex. 12:5).

getrouwheid en met volkomen hart’ te

het voorafgaande beschreven is, gaan

overeenstemming is met de eis van de

onderwijs. Daaruit blijkt dat het in het

Bij mensen gaat het om de houding van

handelen.

vertonen. Als de Vader zijn zon laat

onberispelijkheid en de reinheid des har-

anders mee omgaan?
3.

Wat vindt u van de voorgestelde
vertaling van vers 48?
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samen werken

column
Gertjan de Jong is medewerker
bij jongerenplatform BasiC.

Albert Groothedde

Samen op zoek naar waarheid
en wijsheid

Naast het kruis een Hitler-portret

Hoe lezen Joden de Tenach? Om daar beter zicht op te krijgen, organiseerde het Centrum voor Israëlstudies
het Parasja-project. Tijd voor een terugblik.

Ben je een held als je 2500 kinderen van de dood redt? De Poolse verpleegster Irena Sendler deed het.
En toch, ze wilde absoluut niet dat mensen haar een ‘held’ noemden.

Het afgelopen jaar ontvingen bijna 2400

2. Opvallend is verder de tijdbetrokken-

voelt minder de behoefte om de Schrift op

Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt,

mensen wekelijks een stukje Joodse

heid van de Joodse Schriftuitleg. De uitleg

formule te brengen. Wat mij betreft een

is Irena 29 jaar oud. In 1942 beginnen de

Bijbeluitleg in hun mailbox. Deze uitleg

verbindt de woorden van toen steeds weer

navolgenswaardige houding. Het betekent

Duitsers groepen Joden weg te voeren

ging over het specifieke gedeelte uit de

met het leven van nu. De zeggenschap

dat we ons bewust zijn van de begrensd-

uit het getto in Warschau naar concentra-

Thora dat in die bewuste week in de sy-

van de Schrift in het heden wordt volop

heid van ons verstand; dat we in de Schrift

tiekampen. Irena kan het niet aanzien en

nagoge gelezen werd (de ‘parasja’ van de

gehandhaafd. Gods Woord is er voor toen,

onze meerdere kunnen erkennen.

neemt een moedig besluit. Zij en andere

week). Twaalf Nederlandstalige rabbijnen

nu en de toekomst.

verpleegsters gaan van deur tot deur en
5. In aansluiting op het voorgaande zou de

bieden aan om kinderen in veiligheid te

3. Godsdienst heeft alles te maken met

Joodse omgang met de Schrift getypeerd

brengen. Kleine kinderen worden met

Vijf indrukken

het leven van alledag; deze principiële

kunnen worden als een zoektocht naar

medicijnen in slaap gebracht en dan in

De reacties op het project waren overwe-

notie keerde steeds weer terug in de

wijsheid. Christenen daarentegen lijken

zakken of kartonnen dozen buiten het

gend positief. De rabbijnen gaven aan dat

stukjes uitleg. De ‘toepassingen’ waren

vooral te zoeken naar waarheid. Deze

getto gemokkeld. Zo redt Irena 2500

zij het bijzonder vonden om een Bijbel-

daardoor vaak ethisch van aard en hadden

onderscheiden benadering van de Schrift

kinderen van de dood.

studie te mogen verzorgen voor chris-

bijvoorbeeld betrekking op de vraag hoe

maakt dat openheid naar de ander toe leer-

tenen. Voor veel christelijke lezers was

je als individu betrokken kunt zijn op de

zaam is. Samen op zoek naar de waarheid

Als rooms-katholieke gelovige waagde

het een eerste kennismaking met Joodse

‘tikkun olam’, het herstel van de wereld.

van het Woord en de wijsheid van God.

Irena haar leven om Joodse kinderen te

Schriftuitleg. Op 4 oktober is het project

Zou dit een notie kunnen zijn die in onze

afgesloten met een webinar.

gereformeerde traditie soms wat weinig

Beter verstaan

tenen. Helaas waren die zeldzaam. Vaak

uit de verf komt?

Ten slotte, de ontvangen stukjes Bijbel-

liet de kerk zich van een heel andere kant

Over de katholieke school die hij bezocht,

de kerk – en die is er tot op vandaag.

uitleg waren vaak verrassend, leerzaam

zien. Op 1 september, tijdens de appèl-

vertelde hij: “Als de leraar binnenkwam

Antisemitisme is wereldwijd in opkomst.

verzorgden dit.

In dit artikel wil ik vijf dingen met u

redden. Zoals Irena waren er meer chris-

delen die mij opvielen als het gaat om de

4. Wat mij ten vierde opviel aan de Joodse

en inspirerend. Soms zullen ze echter ook

dag van het CIS over antisemitisme en

moesten we opspringen, met onze hak-

Durven we die donkere kant van de kerk

methodiek van de Joodse Schriftuitleg.

uitleg is de ontspannen omgang met

als bevreemdend of ‘leeg’ zijn ervaren.

de kerk, werd dat ook pijnlijk duidelijk.

ken klikken en de Hitlergroet brengen.

onder ogen te zien en nieuwe generaties

Daarbij probeer ik in de spiegel te kijken:

lastige Bijbelgedeelten. Een Joodse Bij-

Wanneer je gewend bent om in de Thora

Hier nam Wolfgang Kotek, een 90-jarige

Daarna weer zitten en een kruis slaan.

ervoor te waarschuwen? «

wat kunnen wij als christenen leren van

belgeleerde kan prima leven met vraag-

steeds weer op zoek te gaan naar Jezus

gepensioneerde arts uit Rotterdam, het

In het gebed werden twee heilanden

Joodse Bijbeluitleg?

tekens en onduidelijkheden. Hij (of zij)

Christus, miste je iets, miste je Iemand.

woord. Direct na de Kristallnacht, 9 op

genoemd: Jezus van Nazareth en Adolf

Er is geen noodzaak om afscheid te nemen

10 november 1938, was hij met vele

Hitler. Van beiden hing een afbeelding

Woord met gezag

van een dergelijke christocentrische bena-

anderen Duitsland ontvlucht. Die datum

voorin de klas. Pal naast het kruis hing

BasiC is een jongerencommunity die

1. Joodse Bijbeluitleg is uitleg van de

dering van het Oude Testament. Jezus zegt

waarop de Kristallnacht plaatsvond was

het portret van Hitler. Ik dank mijn leven

uitdaagt tot een leven dat dieper gaat,

Schrift. Niet zelden draaide de uitleg om

Zelf dat de Schriften van Hem getuigen

niet toevallig: het was de geboortedag

mede aan christenen die met veel liefde

'back to BasiC'. Met video’s, inter-

slechts een enkel woordje. Deze bena-

(Joh. 5:39). Als de ander ons ondertussen

van Maarten Luther.

en opofferingsgezindheid voor mij ge-

views en artikelen over de wereld van

dering verraadt een diepe erkenning

instrumenten aanreikt die kunnen helpen

zorgd hebben, maar ik ben ook bang voor

vandaag én de basics van het leven.

van de autoriteit van Gods Woord. Een

om de Schriften nog beter te verstaan,

In Nederland bracht Kotek de oorlog door

het dubieuze dat sterk is geweest in het

De C staat voor ‘Core’, de kern van het

houding die aantrekkelijk en voorbeeldig

bestaat er geen enkele reden om ook niet

in 14 pleeggezinnen. In Duitsland had hij

christendom. En ik ben bang dat dat weer

leven. Maar ook voor Christus. Merk

is voor ons christenen. Het stimuleert ook

met enige regelmaat je oor te luisteren te

gruwelijke dingen meegemaakt. “Kin-

terugkomt.”

je iets van Hem in de wereld en het

nauwgezet Schriftonderzoek; zo mogelijk

leggen bij Joodse Schriftuitleggers. «

deren hadden leerplicht, maar Joodse

in de grondtaal. Onderzoek waarvoor
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Het Holocaustmonument in Berlijn

leven van vandaag? Daar gaan we naar

kinderen gingen niet naar school om te

Ja, ze waren er tijdens de Tweede Wereld-

op zoek. BasiC gaat voor het eerlijke

een luisterende, ontvankelijke houding

Drs. A. Groothedde werkt voor het Centrum

leren, maar om geplaagd te worden. Door

oorlog, christenen zoals Irena.

verhaal (www.basi-c.nl).

voorwaarde is.

voor Israëlstudies in Jeruzalem.

de leraren en door medescholieren.”

Maar er was ook die dubieuze kant van
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gelezen
C.P. de Boer

Dagboek van de opperrabbijn
Op verzoek van het Joods Cultureel Kwartier te Amsterdam legde opperrabbijn Jacobs zijn dagelijks leven tijdens
de eerste periode van de coronapandemie in dagboekvorm vast. Deze uitgave is een selectie daarvan. Jacobs
kadert de coronapandemie en nog veel meer in binnen zijn referentiekader. Dat maakt dit dagboek uniek.
Jacobs’ kader bestaat uit de Schrift,

wat eindigt op -isme als een uitwas van

de mondelinge overlevering en de

seculiere religie te bestrijden.

veelkleurige en eeuwenoude joodsorthodoxe traditie. Door dit kader betrekt

Gemeenschappelijk kader

hij deze pandemie, de vragen van onze

Jacobs weet dat hij op belangrijke

tijd, de zwaarbeladen erfenis van de

onderdelen met christenen van mening

naoorlogse periode en onze onzekerheid

verschilt, maar dat gesprek vindt plaats

over de toekomst op God.

binnen een gedeeld kader, met een
gedeelde eerbied voor Israëls God en

Spiegel

betrokkenheid op elkaar omdat de een de

Met het theocentrisch inkaderen van alle

ander beschouwt als zijn naaste.

dagelijkse wederwaardigheden houdt

Het karakter van dat gesprek verschilt

Jacobs zijn lezers een spiegel voor. Hij

principieel met het debat tussen

illustreert door voorbeelden hoe deze

seculieren en religieuzen, tussen hen

pandemie onze verhouding tot God, tot

die het bestaan van God ontkennen

onze naaste en onze overheid zwaar

of negeren en hen die Israëls God met

beproeft. Ook reikt hij vanuit de Joodse

eerbied en ontzag op alle terreinen van

traditie zijn naaste hoop en houvast aan.

het leven willen vrezen. Van harte hoop ik

Jacobs beseft dat deze pandemie zich

dat christelijke lezers Jacobs’ bedoeling

voltrekt in een tijd waarin het Westen alle

begrijpen, zijn referentiekader herkennen

klassieke kaders overboord heeft gezet

nationale en internationale contacten, ja

en in hem het Joodse volk als hun oudste

en mensen wegglijden in nihilisme.

alles is ingebed in de geschiedenis van

broeder erkennen.

Zonder op zijn tijd af te geven laat hij

Gods grote daden.

in zijn dagboek zien hoe iemands leven
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Natuurlijk heeft Jacobs daarbij zijn eigen

bedding, structuur en perspectief krijgt

Contacten

belang, namelijk het voortbestaan van zijn

wanneer een mens zich oriënteert op God

In zijn dagboek beschrijft opperrabbijn

volk. Mag hij zijn volk liefhebben?! Maar

zijn Schepper. Met dit referentiekader

Jacobs hoe hij voortdurend contact zoekt

zijn belang is ook het belang van de kerk

is een mens in staat om het duister van

met Nederlandse christenen, vanuit

die bestaat uit alle volkeren en natiën.

het moderne heidendom te ontvluchten,

verbondenheid én het diepe besef dat

Sinds de roeping van Abraham zijn zij

zich op Israëls God te richten en zin en

Joden en christenen elkaar meer dan ooit

door God met Israël verbonden en worden

betekenis aan zijn leven geven.

nodig hebben.

zij vanaf Pinksteren in de verhoogde

Door zijn dagboek beschrijft Jacobs hoe

Het ontstellende leed dat de samenleving

Messias door Israëls God gezegend. Van

hij dit doet. Zo omlijst het ochtend- en

en kerken de Joodse gemeenschap voor,

harte aanbevolen!

avondgebed zijn dag, wordt de week

tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

door de sabbat en vooral de wekelijkse

hebben aangedaan, overschaduwt

Dr. C.P. de Boer is chr. geref. predikant en

synagogale Schriftlezing gestructureerd

tot op de dag van vandaag de Joodse

deputaat Kerk en Israël.

en heiligen de Joodse feesten een

gemeenschap in Nederland. Toch wil

kalenderjaar. Zó ontleent Jacobs zin en

Jacobs in de samenleving bruggen slaan.

N.a.v. Binyomin Jacobs, Dagboek van de

hoop aan het leven dat God hem schenkt.

Met het oog op de actualiteit. Hij roept

opperrabbijn. 54 dagen uit het leven van

Zijn dagelijks leven, zijn functioneren

Joden en christenen op om zij aan zij te

Binyomin Jacobs, Scholten Uitgeverij,

als opperrabbijn in coronatijd, de vele

gaan staan en bijvoorbeeld samen veel
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