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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
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het woord Farizeeër zo lezen, dan vergeten we dat de prediking
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zeeër” een synoniem voor huichelaar of hypocriet geworden. De
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