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Natuurlijk is er in Israël vreugde over 

méér dingen. God bewaarde zijn volk 

te midden van alle dreiging die er sinds 

1948 was. Vijanden stelden alles in het 

werk om de Joodse staat ‘van de kaart 

te vegen’. De eerste premier van Israël, 

David Ben-Gurion, zei ooit: “Wie in Israël 

niet in wonderen gelooft, is geen realist.” 

In de oorlogen van 1967 en 1973 moest 

het Israëlische leger vechten tegen een 

overmacht aan Arabische tegenstanders. 

Toch kwam het als winnaar uit de strijd. 

Maar de vreugde van Simchat Thora is van 

een andere orde.

Oogst en wet
In de Joodse traditie is het gebruikelijk om 

in één jaar de Thora door te lezen. Daarna 

begint men aan een nieuwe cyclus die 

weer aanvangt bij Genesis 1. Aan het ein-

de van het Loofhuttenfeest (Soekot) wordt 

de uitbundige vreugde over de oogst ver-

bonden met de vreugde over het feit dat 

God zijn Woord gegeven heeft. Eigenlijk is 

Simchat Thora een nieuw feest, maar het is 

nauw verbonden met Soekot.

De hoogste vreugde vindt Gods volk niet 

in de oogst, maar in het ontvangen van 

Gods wet! Letterlijk vieren Joden dat door 

de Thorarollen uit de kast te halen en 

deze rond te dragen. Dat gebeurt zingend 

en dansend. Het is een hoge eer om voor-

op te mogen dansen, met de Thorarol aan 

het hart gedrukt. Wat een vreugde: Gods 

wet op je hart te mogen ronddragen!

Ook kinderen worden in die vreugde 

betrokken. Zij krijgen een ‘knuffelthora’ 

in de armen en dansen zo met de vol-

wassenen mee. Zo leren de kinderen dat 

Israël hier het meest blij mee kan zijn. 

God heeft in zijn Thora gesproken! 

Wonder
Over Simchat Thora valt veel te zeggen. 

Je kunt er ook vragen bij stellen, zoals: 

Hoe blij zijn wij eigenlijk met Gods wet? 

Wat is voor ons de ‘vreugde van de wet’? 

Wat heeft het ons te zeggen dat God zijn 

Woord via Israël aan ons gegeven heeft?

Hoe dan ook, het is een wonder dat Joden 

in steden als Jeruzalem en Tel Aviv dit uit-

bundige feest in vrijheid kunnen vieren. 

In 2022 kunnen ze zich (weer) verheugen 

over de oogst van het land én over de 

wet van God. Je zou ervan gaan zingen en 

dansen! «

Lieuwejan van Dalen

Vreugde in Israël

Israëlzondag komt eraan! Op zondag 2 oktober 2022 staan onze kerken stil bij Gods volk Israël. Het thema is dit  
jaar ‘Vreugde van de wet’. Dit thema is niet zomaar gekozen. In Israël viert men in oktober namelijk Simchat Thora. 
Dit is een uitbundig feest. Op straat en in de synagoge viert het Joodse volk ‘vrolijk en vrij’ dat God zijn wet gaf.

Joodse symbolen
De knuffeltorah
Vóór de lezingen op Simchat Thora komt het moment van ‘het dansen met de rollen’. Daarbij 

worden zoveel mogelijk rollen gebruikt. Daarmee maakt men zeven omgangen (hakafót), door-

gaans rond de plek waar de rol ligt als hij gelezen wordt. Om zoveel mogelijk iedereen aan de 

beurt te laten komen doet men dit meestal een aantal keren – elke keer omlijst met gebeden. 

Rond de mensen met de rollen in de armen is er dan telkens een kring van mensen die dansen, 

zingen, klappen en springen. Een spontane, aanstekelijke vreugde. In de orthodoxere synago-

gen dansen alleen de mannen en de kinderen; in een liberale synagoge doet iedereen mee. De 

kinderen worden er overal volop bij betrokken. Veel kleintjes hebben een knuffel in de vorm 

van een Thora in handen.
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Simchat Thora, Vreugde der wet
Het feest Simchat Thora komt niet in de 
Bijbel voor. Sinds de 9de eeuw van onze 
jaartelling sluit het de zeven dagen van het 
Loofhuttenfeest af. Daarop mag men naar 
Gods gebod alleen maar blij zijn (Lev. 23:40). 
Simchat Thora is een extra vreugdevolle dag 
om de gave van God die alle andere gaven 
overtreft: de gave van het Woord, de Thora. 
De jaarlijkse cyclus van lezingen van de 
Thora wordt dan afgesloten en men begint 
op dezelfde dag de nieuwe cyclus. Men leest 
het slot van Deuteronomium en aansluitend 
Genesis 1:1-2:3. Aan de vreugde wordt vorm 
gegeven door dansend rond te gaan met een 
Thorarol in de armen.

actueel

‘Welzalig de man die de HEERE vreest,  
die grote vreugde vindt in zijn geboden’  

(Psalm 112:1).  
Dat betekent dat hij gezegend  

is te noemen die de geboden niet doet  
met het oog op de beloning die de  
geboden geven, maar uit vreugde  

over Gods geboden zelf.

Talmoed, Aboda zarah 19a

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

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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De zaligheid is uit de Joden
Evangelieverkondiging is in eerste instantie een taak van Israël en geldt als een uiting van  
verbondsgehoorzaamheid.

Het werk van het Centrum voor Israëlstudies wordt gety-

peerd met drie kernwoorden: luisteren, dienen en getuigen. 

In een serie artikelen ga ik in op de historie, theorie en prak-

tijk van het getuigen onder het Joodse volk. In deze vierde 

aflevering beantwoord ik de vraag: Wat betekent de komst 

van Christus voor Gods opdracht aan Israël, namelijk om tot 

een zegen te zijn voor de volken? 

Eén in Christus
In de vorige aflevering hebben we gezien dat God het heil 

van Jood én heiden op het oog heeft. Abraham en zijn nako-

melingen zijn Gods instrument bij het bekendmaken van dat 

heil. De verbondsongehoorzaamheid van Israël belemmert 

Gods heilsvoornemen niet. In Christus verzoent God Israëls 

ongehoorzaamheid en garandeert de vervulling van Zijn 

verbond met Abraham (zie bijv. Gal. 3:13-14).

Betekent de komst van Christus dat de bijzondere taak van 

het Joodse volk in het kader van Gods heilsplan is komen 

te vervallen? En verdwijnt in Christus al het onderscheid 

tussen Jood en heiden?

Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Ten opzichte van 

God staan Jood en heiden naast elkaar. Voor zowel Jood als 

niet-Jood is er alleen heil door het geloof in Jezus Christus. 

En door het geloof zijn ook niet-Joden geestelijke kinderen 

van Abraham. ‘Want u bent allen kinderen van God door het 

geloof in Christus Jezus. (…) Daarbij is het niet van belang 

dat men Jood is of Griek. (…) Allen bent u één in Christus. 

En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht’ 

(Gal. 3:26-29).  

Rehabilitatie
De eenheid in Christus betekent ondertussen – en dat is de 

andere kant – niet dat alle verschillen komen te vervallen. 

Ook in het Nieuwe Testament ligt bijvoorbeeld als het gaat 

om de ontvangst en de verkondiging van het heil, het pri-

maat bij het Joodse volk.

Iets daarvan blijkt uit het leven van Jezus Christus. Naar ei-

gen zeggen is Hij primair gekomen voor de verloren schapen 

van het huis van Israël (Matth. 15:24). Ondertussen erkent 

Jezus wel degelijk dat er ook andere schapen zijn. Die beho-

ren niet tot de eigenlijke kudde, maar moeten daar ook aan 

worden toegevoegd (Joh. 10:16).

De taak om alle schapen (lees: Joden én niet-Joden) toe te 

voegen aan de kudde legt Christus na Zijn opstanding op de 

schouders van de twaalf apostelen (een symbool van het 

volk Israël). Christus rehabiliteert hiermee de eeuwenoude 

verbondsopdracht van Israël om tot een zegen te zijn voor 

alle volken. Toegerust met Zijn belofte (Matth. 28:17-20) en 

vervuld met Zijn Geest trekken deze Joodse mannen er met 

het Evangelie op uit.

De zendingsopdracht
De opdracht aan de discipelen om het heil aan alle vol-

ken te verkondigen, wordt vaak gebruikt om het kerkelijk 

zendingswerk te funderen. Daar is reden voor. We dienen 

als niet-Joden echter te beseffen dat de Great Commission 

(de zendingsopdracht) allereerst is gericht aan de Joodse 

volgelingen van Jezus.

Dat het primaat bij het Joodse volk ligt, blijkt ook uit de 

volgorde van het zendingsbevel: ‘te beginnen bij Jeruzalem’ 

(Luk. 24:47). Jezus’ volgelingen geven hieraan gehoor. ‘God, 

Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst 

naar u gezonden om u hierin te zegenen’ (Hand. 3:26). De 

verbondsverdienste van Christus daalt eerst neer op de 

directe nakomelingen van Abraham.

Nadat Israël zich gezegend weet, komt hun roeping voor de 

volken in beeld. Het is een principiële volgorde die terug-

gaat tot de oerbelofte van God aan Abraham: ‘Ik zal u tot 

een groot volk maken, u zegenen (…) en u zult tot een zegen 

zijn (…) in u zullen alle geslachten van de aardbodem geze-

gend worden’ (Gen. 12:2-3).

Eerst voor de Jood 
In Romeinen 1:16 deelt Paulus met de lezers een motto voor 

zijn zendingswerk: ‘Eerst voor de Jood, en ook voor de Griek’ 

(vgl. Rom. 2:9). Als Jood kent Paulus zijn verbondsroeping. 

En ook hij legt het primaat bij het Joodse volk.

Deze volgordelijkheid keert bij Paulus ook terug in de prak-

tijk. In het Bijbelboek Handelingen lezen we steeds weer dat 

Paulus zich met het Evangelie eerst meldt bij zijn volksge-

noten in de synagoge. Pas na volhardend ongeloof en tegen-

stand, richt hij zich met het Evangelie tot de heidenen.

Het resultaat is dat ook niet-Joden door het Evangelie 

worden opgeroepen om de God van Abraham, Izak en Jakob 

te dienen. Het blijkt zelfs dat uitgerekend bij de heidenen 

een geopende deur wordt gevonden voor het Evangelie (vgl. 

Hand. 18:9-10). 

Tot verwondering en blijdschap van Jezus’ Joodse volgelin-

gen (zie bijv. Hand. 11:18) worden heidenen ‘medeburgers’, 

‘huisgenoten’, ‘mede-erfgenamen’ en ‘mededeelgenoten’ 

van Gods beloften ‘in Christus’ (Ef. 2:19 en Ef. 3:6). Binnen 

enkele decennia heeft zelfs de meerderheid van de gelovi-

gen in Jezus Christus een niet-Joodse achtergrond.

Ook uit het voorgaande blijkt dat er alle reden is om de 

vervangingstheologie te verwerpen (zie aflevering 1). Gelo-

vigen uit de heidenen mogen royaal delen in het heil dat in 

Jezus Christus via Israël tot ons komt. Van een vervanging 

van Israël door de kerk is principieel echter geen sprake. 

Verbondsautomatisme
Betekent het feit dat de zaligheid uit de Joden is (Joh. 4:22), 

dat Israël zelf bij voorbaat deel uitmaakt van het heil? 

Aanhangers van de tweewegenleer (zie aflevering 2) beant-

woorden die vraag positief. Ik deel die opvatting niet. 

Bij God bestaat niet zoiets als verbondsautomatisme. Hij 

verwacht van Israël verbondstrouw. Verbondsautomatis-

me, het theologisch fundament onder de tweewegenleer, 

minimaliseert verbondsontrouw. Een directe consequentie 

van de tweewegenleer is ook dat de positie en het werk van 

Jezus Christus worden miskend.

Jood en niet-Jood nemen onderscheiden posities in het 

heilsplan van God in. Ook zijn er verschillen als het gaat om 

de weg tot het heil. Immers, Joden komen in Christus in aan-

raking met een bekende God. Heidenen worden in Christus 

geconfronteerd met een tot dan toe onbekende God. Dit 

doet echter aan het essentiële belang van Jezus voor zowel 

Jood als heiden geen afbreuk: ‘Niemand komt tot de Vader 

dan door Mij’ (Joh. 14:6). «

Dit artikel is de vierde aflevering in een serie artikelen over 

getuigen onder het Joodse volk. 

Drs. A. Groothedde werkt voor  

het Centrum voor Israëlstudies 

in Jeruzalem.

De Hurva-synagoge in de Oude Stad van Jeruzalem.

Bij God bestaat niet zoiets als 
verbondsautomatisme

Van een vervanging van Israël door de 
kerk is principieel geen sprake

‘De verbondsverdienste van Christus daalt eerst neer op de directe nakomelingen van Abraham.’ Op de foto het Tempelplein, de vermoedelijke 
plaats van de uitstorting van de Heilige Geest.

Albert Groothedde

focus
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Michael Mulder

Voor mij werd hier opnieuw pijnlijk voelbaar hoe ver kerk en 

Israël van elkaar verwijderd zijn geraakt. Eigenlijk zouden 

Messiasbelijdende Joden een brug moeten vormen tussen 

de kerk uit de volkeren en het Joodse volk, om hen met Je-

zus als hún Messias bekend te maken. Maar voordat dat kan 

gebeuren is eerst een gesprek van de kerk met Messiaanse 

Joden zelf nodig. Kunnen zij – als Joden die Jezus willen vol-

gen – ten volle deel uitmaken van het lichaam van Christus? 

Dat zou zo moeten zijn, maar de praktijk is nog steeds heel 

anders. Dat is pijnlijk.

Toch biedt het ook hoop dat deze ontmoeting plaats kon 

vinden. Ik zie er een teken in dat vooruitwijst naar de dag 

dat Joden en heidenen samen, schouder aan schouder, de 

HERE aanroepen, zoals Zefanja daarvan profeteert (Zef. 3:9). 

Deel van het lichaam van Christus
‘Zolang de beweging van Messiasbelijdende Joden een be-

weging buiten de kerk blijft, zal deze niet werkelijk “katho-

liek” zijn, en zolang Messiaanse Joden binnen de kerk niet 

echt als Joden kunnen leven, beantwoordt de kerk nog niet 

werkelijk aan zijn Messiaanse roeping als lichaam van Chris-

tus in deze wereld’, aldus een hartenkreet van de Joodse 

rooms-katholieke priester Antoine Lévy. Hier ligt de eerste 

uitdaging voor de kerk, als het gaat om de belijdenis dat 

Jezus de Messias van Israël is. Want als dat zo is, hoe is het 

dan mogelijk dat Messiaanse Joden niet voluit hun Joodse 

identiteit kunnen beleven binnen de kerk?

Ruimte?
In de loop van de geschiedenis heeft de kerk een eigen 

identiteit ontwikkeld, waarbij zij zich heeft afgezet tegen 

Israël. Zo werd de zondag gekozen als rustdag, tegenover de 

zaterdag, en werden de feesten van Pasen en Pinksteren niet 

langer gevierd op dezelfde datum als het Joodse volk. 

De eerste christenen hadden er moeite mee dat heidenen 

niet besneden hoefden te worden, daarom moest er een dui-

delijk besluit over genomen worden dat heidenen niet als Jo-

den hoefden te gaan leven. Maar na een aantal eeuwen was 

de situatie omgedraaid: de vraag kwam op of Joden zich nog 

wel moesten laten besnijden. De praktijk werd dat Joden, als 

zij Jezus wilden volgen, in feite hun hele Jood-zijn moesten 

afzweren. Zo ging de kerk zichzelf beschouwen als het nieu-

we Israël, zonder verbondenheid met het Joodse volk.

Messiaanse Joden stellen vandaag de vraag of zij ruimte 

krijgen om uiting te kunnen blijven geven aan hun Jood-

zijn binnen de wereldwijde kerk. ‘Dit heeft consequenties 

voor de visie op alle kenmerken van de kerk’, zo stelde de 

rooms-katholieke theoloog Ursula Schuhmacher. ‘Dat de 

kerk één, heilig, katholiek en apostolisch is: elk van deze 

kernwoorden vraagt om een nieuwe doordenking door de 

verbondenheid met Israël.’

Om slechts één voorbeeld te noemen: de éénheid van de 

kerk kan niet echt bestaan, als de onverbreekbare band met 

Israël daar geen deel van uitmaakt. Messiaanse Joden laten 

alleen al door hun aanwezigheid zien dat die eenheid nog 

niet ten volle beleefd kan worden, zolang zij hun Jood-zijn 

ten dele aan de kant moeten zetten om echt bij de kerk te 

horen. 

Jezus als Koning der Joden
Messiaanse Joden kunnen de kerk ook een nieuw perspec-

tief geven op Jezus zelf. Dat werd onder meer benadrukt 

door de Messiaans-Joodse theoloog Mark Kinzer. Hij sprak 

Hoopvol teken in pijnlijke werkelijkheid
In gesprek met Messiasbelijdende Joden

‘Israël is voor grijsaards’. Ik moest wel even slikken toen 

ik deze uitspraak van Albert Groothedde in het Nederlands 

Dagblad van 13 juni las.

Hij vertelde daar over een videoproject van onder meer het 

Centrum voor Israëlstudies (CIS), om Israël wat meer onder 

de aandacht van het publiek te brengen. Want dat is hard 

nodig.

Jongeren hebben niets meer met Israël, behalve de moge-

lijkheid van een goedkope vliegvakantie naar Eilat, zei hij.

En om het allemaal nog erger te maken kwam IenO research 

twee dagen later met de uitkomst van een groot onderzoek 

waaruit blijkt dat 80 procent van de Nederlanders niets of 

bijna niets weet van de situatie in Israël en van het conflict 

tussen Israël en de Palestijnen. Vandaar dat men, mocht 

men nog iets willen zeggen, Israël en Hamas, wat geweld 

betreft op één lijn zet.

Tja, daar zit je dan als grijsaard.

Ben ik onderdeel van de laatste generatie die zich onop-

geefbaar verbonden weet met Volk, Land en Staat?

Het lijkt er soms wel op, alhoewel ik nog enige hoop heb op 

jongeren uit de reformatorische en evangelische traditie. Of 

is dit ijdele hoop?

Andersom kan je natuurlijk argumenteren dat 20 procent 

van de Nederlanders veel betrokkenheid voelt en misschien 

zitten er juist veel christenen onder deze groep.

Maar toch, de trend is helder.

Israël wordt gezien als een van de 193 landen die op aarde 

bestaan en aan het land is niets bijzonders meer te zien.

Het collectieve geheugen over 1948 en 1967 is aan het ver-

dwijnen en dan blijft er weinig over dan een staat die erom 

bekend staat nog wel eens hardhandig op te treden tegen 

weerloze Palestijnen.

Israël moet zich voorbereiden op afnemende steun uit 

Europa en zeker ook uit de VS, waar de afname van de steun 

misschien nog wel harder gaat.

Het is daarom niet voor niets dat de Abrahamakkoorden zijn 

gesloten. Want in Israël lezen ze ook de krant.

Andries Knevel

Israël is voor grijsaards

column

over ‘Jezus, de Koning der Joden’. ‘Dat Hij nog steeds Koning 

van de Joden is, betekent dat de kerk via Jezus verbonden is 

met het Joodse volk, en dat het volk Israël via Jezus verbon-

den is met de kerk, of men dat nu beseft of niet,’ zo stelde 

Kinzer.

Wanneer Jezus en zijn boodschap wordt losgemaakt van 

Gods concrete verkiezing van dít ene volk, kan de bood-

schap van de kerk zomaar worden ingevuld met allerlei hei-

dense voorstellingen van God. Aan Israël is de eigennaam 

van God bekend gemaakt. Israël leeft daar nog steeds mee. 

Daarom is het zo heilzaam voor de kerk om het gesprek met 

Israël te blijven zoeken, ook voor het eigen nadenken over 

God en over Jezus als de Messias.

Eenheid in de lofprijzing
Voordat de vragen die gesteld zijn op de conferentie in de 

praktijk beantwoord kunnen worden, zal er nog een lange 

weg te gaan zijn. Toch kan de eenheid met Israël, al is die 

nog niet ten volle zichtbaar, al wel beleefd worden in de lof-

prijzing (vgl. Rom. 15:8-11). Dat perspectief biedt hoop. Het 

is mooi dat er telkens opnieuw stappen gezet worden om 

daar meer gestalte aan te geven door echt te luisteren naar 

de diverse stemmen van Messiasbelijdende Joden. Het is 

nog maar een begin, maar al wel een teken dat vooruitwijst 

naar die dag, dat Joden en heidenen als uit één mond God 

verheerlijken (Rom. 15:6). «

Dr. M.C. Mulder is o.a. wetenschappelijk medewerker van het 

CIS en docent aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Israël is via Jezus verbonden met de kerk

Van 11 tot 13 juli vond in Wenen een unieke conferentie plaats. Zo’n 100 christelijke theologen spraken met 
Messiasbelijdende Joden over Jezus: is de Messias van Israël nog steeds de Messias vóór Israël? 

Antoine Lévy

Mark Kinzer

Voorbereidingsboekje, te bestellen  
via info@tjcii.nl (9 euro incl. verzend-
kosten). Op het omslag De kruisiging 
(1943) van Marc Chagall.

De theoloog en schrijver Andries Knevel 
was als radio- en televisiepresentator 

werkzaam bij de Evangelische Omroep

contact

mailto:info@tjcii.nl
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Leviticus 25 is een fascinerend hoofdstuk; 

net als Leviticus 16. Twee centrale hoofd-

stukken in het boek. Het eerste gaat over 

het sabbats- en jubeljaar; het tweede over 

de Grote Verzoendag. In 25:9,10 worden 

beide hoofdstukken verbonden: ‘Op Grote 

Verzoendag moet in heel het land de rams-

hoorn schallen. Elk vijftigste jaar zal voor 

jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschel-

ding wordt afgekondigd voor alle inwoners 

van het land. Dit is het jubeljaar, waarin 

ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen 

familie kan terugkeren.’ 

Eens in de zeven jaar zal aan het land 

gegeven worden wat het volk elke week 

krijgt: een tijd van rust. Wekelijks is er 

de rustdag. Eenmaal in de zeven jaar is 

er voor het land een sabbatsjaar. Er zal 

niet gezaaid en geoogst worden. Het land 

blijft braak liggen. Wat vanzelf groeit in 

dat jaar, mag door ieder gebruikt worden.

Jaar van kwijtschelding
Na verloop van zeven sabbatsjaren zal er 

in het vijftigste jaar een jubeljaar zijn. Dat 

jubeljaar raakt het land en de inwoners. 

Opnieuw zal er – net als in het jaar ervoor, 

wat een sabbatsjaar was – niet gezaaid en 

geoogst worden. Daarbovenop zal iedere 

Israëliet die van zijn grond (erfdeel) 

afstand heeft moeten doen, weer zonder 

schuld naar zijn grond terug mogen 

keren. De oorspronkelijke verhoudingen 

worden hersteld, zoals ook in de relatie 

met God gebeurt op Grote Verzoendag.

In Leviticus 25:25-54 wordt verteld hoe 

een Israëliet in de problemen kan komen 

met betrekking tot zijn erfdeel. Er worden 

drie situaties geschetst, toenemend 

in ernst: iemand raakt in de schulden, 

iemand moet geld lenen om in leven te 

blijven, en iemand moet zichzelf verko-

pen als slaaf. Ook wordt aangegeven hoe 

de andere Israëlieten met zulke naasten 

moeten omgaan. Centraal staan daarbij 

de woorden van vers 23, waar God zegt: 

‘het land is van Mij’. Deze claim van God 

heeft ingrijpende sociale consequenties.

Sociale grenzen
Omdat het land van God is, kan niemand 

in Israël een absoluut recht op het land 

laten gelden. Ook de gemeenschap in 

totaliteit kan dat niet. Gods eigendoms-

recht stelt grenzen in voor de onderlinge 

verhoudingen. Er is een grens aan de 

vrijheid: niet iedere Israëliet kan zich on-

beperkt alles (de erfdelen van anderen) 

en iedereen (de naaste als slaaf) blijvend 

toe-eigenen. Die vrijheid wordt beperkt 

doordat in het jubeljaar (eens in de 50 

jaar, dat is eens in een mensenleven) de 

oorspronkelijke situatie moet worden 

hersteld.

Er zijn ook grenzen aan de sociale 

ongelijkheid onder het volk. In de 50 

jaren tussen twee jubeljaren zal het de 

ene Israëliet heel anders vergaan dan de 

andere. Wie zijn land slecht beheert, een 

onvruchtbaar stuk land toebedeeld heeft 

gekregen of door nare omstandigheden 

wordt getroffen, zal mogelijk met armoe-

de te maken krijgen, misschien zelfs in 

slavernij vervallen. Een tijd lang zal dat 

in het persoonlijke leven grote gevolgen 

hebben. Maar de inzetting van het jubel-

jaar voorkomt dat die sociale ongelijk-

heid altijd zal voortduren. In het jubeljaar 

vindt herstel van verhoudingen plaats.

Deze diepe ingrepen in de sociale orde 

zijn gefundeerd in Gods eigendomsrecht 

op het land en het volk. De Israëlieten 

zijn slechts beheerders van het land. Die 

kritische notie richting het volk klinkt 

in vers 23 door in de woorden: ‘jullie 

zijn slechts vreemdelingen die bij Mij 

te gast zijn.’ Letterlijk spreekt de tekst 

over ‘vreemdelingen en bijwoners’. De 

Israëlieten moeten zichzelf zien als 

mensen die in het land van een ander (in 

dit geval: de Ander) wonen. Hun rechten 

zijn beperkt. Ze zijn aangewezen op de 

welwillendheid en gastvrijheid van Hem 

die de Eigenaar is.

Economische regelingen
Omdat het land van God is, mag het niet 

verkocht worden (vs. 23), wel verpand. 

In het economisch verkeer wordt de 

waarde van het land bepaald door de te 

verwachten opbrengst van de oogsten 

tot aan het jubeljaar. Hoe groter het 

aantal jaren tot het jubeljaar, hoe hoger 

de prijs van het land.

Het is de vraag of dit in de praktijk ook 

zo gefunctioneerd heeft. Velen denken 

van niet. Het onderhouden van het sab-

batsjaar was al moeilijk (Deut. 15). Ook 

de kritische woorden van profeten (o.a. 

Jes. 58) doen in die richting denken.

Waarschuwing
Omdat het land van God is, kan Hij het 

ook weer van de Israëlieten afnemen. 

Vers 18: ‘Leef mijn bepalingen na, houd 

je aan mijn regels en handel ernaar, dan 

zul je onbezorgd (veilig) in je land kun-

nen leven.’ Deze waarschuwing wordt 

nog ernstiger in Lev. 26, als daar wordt 

gesproken over de vloek die het land zal 

treffen bij flagrante ongehoorzaamheid 

aan Gods geboden.

Ook in Lev. 18:28 klonk al zo’n waarschu-

wing. Als het volk zich verontreinigt met 

afgoderij en kwade praktijken zal het land 

onrein worden, met als gevolg dat het 

land het volk zal uitbraken. Het wonen 

in het land dat van God is vraagt van het 

volk een aan God toegewijd leven.

Geen absolute claim
Kan Lev. 25 dienstbaar zijn in de bezin-

ning op de betekenis van het land voor 

het volk Israël? Het is niet eenvoudig 

om de geboden betreffende sabbats- 

en jubeljaar rechtstreeks in relatie te 

brengen met het land in de huidige staat 

Israël. Van erfdelen is geen sprake meer. 

Niemand kan vandaag op grond van de 

verdeling van het land meer dan 3000 

jaar geleden recht laten gelden op een 

stuk land dat zijn of haar erfdeel zou 

zijn. Daarbij speelt een rol dat de regels 

van Lev. 25 een agrarische maatschappij 

betreffen. Hoe zullen dergelijke regels 

toepasbaar zijn in een industriële en 

dienstenmaatschappij?

Van belang voor de vraag over de 

Gespreksvragen: 

1.  Hoe kijkt u aan tegen de instelling 

van het jubeljaar?

2.  Gelden de woorden van Lev. 25:23 

‘Het land behoort Mij toe’ nu nog 

altijd? Ook inclusief de sociale orde 

die ermee verbonden is?

3.  ‘Is er een verband tussen Lev. 25:23 

‘Het land behoort Mij toe’ en Psalm 

24:1 ‘Van de  HEER  is de aarde en alles 

wat daar leeft...’ en zo ja welk?

Land mag nooit verkocht worden zonder recht van terugkoop, want het land  

behoort Mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij Mij te gast zijn.

Leviticus 25:23  (NBV21)

Rien Vrijhof

bezinning op het land Israël lijkt me de 

kritische notie die ligt in de woorden ‘Het 

land behoort Mij toe’. We kunnen er twee 

gedachten aan verbinden. Allereerst dat 

er God alles aan gelegen is dat er onder 

het volk een goede sociale orde zal zijn. 

Het gebod gegrond op Gods eigendoms-

recht wil hebzucht intomen. Laat er  een 

nieuwe kans zijn voor mensen die faalden 

en in de problemen kwamen.

Ten tweede: als het volk en de staat Israël 

een recht claimen op het land dat hun 

door God is beloofd, dan zal die claim 

nooit absoluut kunnen zijn. Het land is 

wel aan het volk gegeven, maar het kan 

ook van hen afgenomen worden. Het 

wonen in het land vraagt om een leven in 

een toegewijde dienst aan God. «

Ds. M.W. Vrijhof is emeritus predikant en 

oud-voorzitter van het deputaatschap Kerk 

en Israël.

Het land behoort Mij toe
In Leviticus 25 horen we Gods aanspraak op het land Kanaän. Het is zijn land dat na de intocht verdeeld zal worden over 
de twaalf stammen. De Israëlieten zullen geen eigenaars zijn, maar beheerders. Door de instelling van het jubeljaar laat 
God zijn eigendomsrecht garant staan voor een rechtvaardige sociale orde onder het volk.

(Foto: Theun Woudwijk)

Israël is aangewezen op de 
gastvrijheid van de Eigenaar

samen luisteren
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Aan de slag voor de video over het Gilboagebergte en de Jizreëlvallei.

De Woestijn van Judea, een fascinerend gebied.

10

Ben je benieuwd naar de beelden bij de Bijbel? Neem dan eens een kijkje op de website van De Verkenners. De Verkenners is een 

gezamenlijk videoproject van het Centrum voor Israëlstudies (CIS) en twee andere Israëlorganisaties.

Dit jaar valt het feest op de avond van 

17 oktober tot de middag van 18 okto-

ber. Het is een feestdag waarop letterlijk 

gevierd wordt dat God de Thora aan Israël 

heeft gegeven. De Thorarollen worden 

door de synagoge heengedragen en alle 

bezoekers raken de rol aan of geven de 

boekrol een (hand)kus. Symbolisch wordt 

de liefde voor het Woord van God zo in 

beeld gebracht… De wet is geen “moe-

ten”, maar “het ontvangen van zegen”.

Jezus, de wet en vreugde
In Mattheüs 11:29 adviseert Jezus ons om 

Zijn juk op ons te nemen, om rust te vin-

den voor onze ziel. Want Zijn juk is zacht 

en Zijn last is licht. Deze tekst wijst op 

twee zaken. Allereerst op hetgeen Jezus 

doet voor degenen die Hem liefhebben. 

Ten diepste draagt Hij voor ons het juk. 

Door Zijn volmaakte leven, maar vooral 

door Zijn lijden en sterven. 

Tegelijkertijd is er voor Jezus’ volgelingen 

nog steeds sprake van het dragen van een 

juk. Weliswaar een zacht juk en een lichte 

last, maar wel een juk. Leven uit genade 

en leven in de vrijheid van Christus leidt 

niet tot zonde, maar juist tot het onder-

houden van Zijn geboden.  

Het juk van Christus neemt onze vermoeid-

heid van ons weg. Het geeft rust. Juist het 

doen van de wil van de Vader geeft een 

christen vreugde. De wet (Thora) en vreug-

de zijn geen tegenstellingen, maar juist 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden!

Israël als spiegel
Israël leert ons in de spiegel te kijken: 

ervaren wij vreugde bij het doen van de 

wil van de Vader? Hoe uiten wij deze 

vreugde? Nu gaat het er niet om dat we 

Joodse rituelen kopiëren. Het gaat er wel 

om dat de vreugde zichtbaar mag zijn in 

ons leven. Dat we op deze wijze een lich-

tend licht zijn. Tot eer van God, maar ook 

tot zegen van de mensen om ons heen.

Materialen
Dit jaar biedt het Centrum voor Israëlstu-

dies weer diverse materialen aan voor de 

Israëlzondag:

•   een preekschets van ds. Lieuwejan van 

Dalen over Mattheüs 11:28-30 (op de 

website www.hetcis.nl);

•   een filmpje uit de reeks “DomineeTon-

vertelt” (door ds. Ton van der Wekken) 

(op de website www.hetcis.nl). Voor 

alle leeftijden is dit een waardevol film-

pje, maar specifiek voor jongeren maakt 

dit de relatie tussen Israël en de kerk op 

een eenvoudige wijze helder;

•   materialen voor het jeugd- en jonge-

renwerk i.s.m. Goed in Vorm (via de 

website www.gezegendmetisrael.nl);

•   een flyer om uit te delen in de gemeen-

te (te bestellen via info@hetcis.nl).

Armoedebestrijding
Als collectedoel adviseren we de organi-

satie Yad Elie. Deze organisatie bestrijdt 

armoede in Jeruzalem en omgeving door 

goede maaltijden te verschaffen aan 

Joodse en Arabische kinderen, evenals 

aan vluchtelingenkinderen. Tegelijkertijd 

worden zo bruggen geslagen tussen de 

verschillende groepen.

Eind september is een professioneel 

filmpje van twee minuten beschikbaar, 

dat onder meer aan de gemeente kan 

worden getoond. Indien u interesse 

heeft, kunt u zich ook vast aanmelden via 

info@hetcis.nl. Zodra de film gereed is, 

sturen we u een link toe.

We wensen u een vreugdevolle Israël- 

zondag! «

Ds. J.H. Bonhof is directeur van het CIS.

Om de liefde voor Israël en het Joodse volk bij kinderen te 

stimuleren, startten de stichtingen Steunfonds Israël / Isaac 

Da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het 

Centrum voor Israëlstudies recent een mooi bijbels edu-

catieproject: De Verkenners. Op locatie in Israël maakt een 

professioneel team tientallen educatieve video’s over bij-

belse plaatsen. Ook gaan ze in gesprek met lokale inwoners 

en worden de bijbelse feesten in beeld gebracht.

De video’s duren ongeveer 5 tot 7 minuten en zijn pri-

mair bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ca. 8 tot 12 

jaar. De video’s kunnen daarom goed worden gebruikt ter 

ondersteuning van bijvoorbeeld de Bijbelvertelling op de 

bassischool. Door de unieke beelden en de waardevolle in-

formatie zijn de video’s ondertussen ook aantrekkelijk voor 

andere generaties.

De video’s zijn gratis te bekijken via het YouTube-kanaal  

van De Verkenners en op de speciale projectwebsite  

(www.deverkenners.info). Wekelijks verschijnt er een nieu-

we video. In totaal worden er tenminste 75 video’s gemaakt. 

Op de projectwebsite zijn ook kijkwijzers (kijkvragen bij de 

video’s) en informatiebladen te vinden.

De video’s worden geproduceerd door Frontline Media, een 

mediabedrijf uit Israël. De presentatie is in handen van  

Albert en Martha Groothedde. Zij wonen en werken in Jeru-

zalem namens het CIS. «

Heeft u hart voor Israël? Zou u dan willen overwegen om dit 

unieke project financieel te sponsoren? U kunt rechtstreeks 

een gift overmaken naar het CIS of een donatie doen via de 

website: www.deverkenners.info

Geeft de wet ons vreugde? 
Israëlzondag 2 oktober 2022

Stichtingen starten 
          gezamenlijk videoproject

Joan Bonhof

samen werken kijk op Israël

‘Hallo, ik ben Martha, getrouwd 

met Albert. Wij wonen als gezin in 

Jeruzalem. Voordat we verhuisden, 

werkte ik met veel plezier in het 

onderwijs. Het overdragen van ken-

nis deed ik met plezier. Misschien 

dat ik daarom al snel denk bij alle 

bijzondere plaatsen die we hier in 

Israël bezoeken: ‘Wat zou het 

prachtig zijn als ik dit kan laten zien 

aan de kinderen in Nederland!’  We hebben biddend gezocht naar 

mogelijkheden. En nu is het zover: iedereen kan een kijkje nemen 

in dit prachtige land dankzij de video’s van De Verkenners. Hopelijk 

vergroot het de liefde voor Israël, het Joodse volk én vooral de God 

van Israël. Veel kijkplezier toegewenst!’

Het woord ‘wet’ bezorgt ons niet zo snel een gevoel van vreugde. Ook als we de regels van God belangrijk vinden 
voor ons leven, associëren we het woord vreugde sneller met het offer van de Heere Jezus en Zijn genade dan met de 
wet. Ondertussen viert het Jodendom elk jaar Simchat Thora (de vreugde van de wet).

Martha Groothedde-Vreugdenhil

http://www.hetcis.nl
http://www.gezegendmetisrael.nl
mailto:info@hetcis.nl
mailto:info@hetcis.nl
http://www.deverkenners.info
http://www.deverkenners.info
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Bij ons in Auschwitz
We zijn geneigd te denken dat de verschrikkingen van Auschwitz met geen pen te beschrijven zijn. Toch hebben 
mensen dat wél gedaan. Niet alleen historici, maar ook Joden (e.a.) die in Auschwitz-Birkenau verbleven. Sommi-
gen van hen overleefden op wonderbaarlijke manier de ‘hel’ van Auschwitz. Anderen stierven er, maar lieten hun 
op schrift gestelde ervaringen achter opdat de wereld zou weten wat hen overkomen was.

Het behoeft geen lang betoog dat Arnon 

Grunberg een gevierd schrijver is. Kort 

geleden heeft hij de P.C. Hooft-prijs 

gekregen. Deze oeuvreprijs was dit jaar 

bestemd voor verhalend proza. De fees-

telijke uitreiking vond plaats op 19 mei 

2022 in Den Haag. Boeken van Grunbergs 

hand worden graag gelezen.

Getuigenissen
Dit boek, dat al even eerder uitkwam, 

bestaat echter niet uit verhalend proza 

van Grunberg zelf. Hij schreef wel de 

inleiding waarin hij de lezer uitlegt hoe 

het beruchtste vernietigingskamp was 

opgebouwd en ingedeeld. Auschwitz was 

een ‘effectieve vernietigingsmachine’ 

waardoor miljoenen Joden de dood von-

den door vergassing, mishandeling, medi-

sche experimenten, uitputting, executies, 

ziekten en hartzeer. Wat dáár gebeurde 

was onvoorstelbaar en onbeschrijflijk.

Toch hebben mensen het beschreven. De 

ondertitel van dit boek is ‘Getuigenissen’. 

Grunberg heeft een selectie gemaakt van 

de getuigenverslagen die we hebben. 

Mensen geven door wat hun ogen zien en 

oren horen, wat hun neus ruikt en hun lijf 

voelt. Indringend kruipen hun gedachten 

en gevoelens de lezer onder de huid. 

Geen ‘gezellig boek’ dus. Voortdurend 

lopen de rillingen over je rug. Maar het 

is écht gebeurd – en dáárom moet het 

gelezen worden!

Sonderkommando
Grunberg legt een zekere nadruk op de 

getuigenissen van het  Sonderkommando. 

Hij vertelt: “Dit was een commando met 

Joden dat door de SS gedrongen werd 

Lieuwejan van Dalen

om de lijken uit de gaskamers te halen, 

de gouden tanden te trekken, de doden 

van de gaskamers naar de crematoria te 

brengen om ze daar te verbranden.” Bijna 

niemand die in een Sonderkommando zat 

overleefde de oorlog. “Om de drie maan-

den kwam er een nieuwe groep.”

Meerdere keren wordt een tekst van de 

Joods-Italiaanse schrijver Primo Levi 

aangehaald: “Het uitvinden van het 

Sonderkommando was een van de meest 

demonische daden van de nazi’s. Want zij 

moesten de Joden, zigeuners en politie-

ke gevangenen vermoorden. Ze werden 

moreel vernietigd. De nazi’s trokken het 

Sonderkommando op die manier naar 

beneden, zeiden daarmee: kijk, jullie zijn 

net zoals wij. Jullie vermoorden jullie 

broeders.”

Vele leden van het Sonderkommando, als 

ze al overleefden, pleegden zelfmoord.  

Grunberg zei daarover op Radio1: “Ze 

konden het verleden niet meer schoon-

wassen. De bevrijding vond wel plaats, 

maar eigenlijk ook niet. De schuld en 

schaamte was zo groot en diep dat velen 

daarmee niet konden leven.”

Symbool
Op 27 januari 1945 werd Auschwitz-Bir-

kenau door de Russen bevrijd. Bij ons in 

Auschwitz doet de lezer echter ervaren 

dat je de overlevenden wel uit Auschwitz 

kon halen, maar Auschwitz niet uit de 

overlevenden. Het kamp is de overleven-

den én hun (klein)kinderen altijd blijven 

achtervolgen, tot op de dag van vandaag.

In 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secre-

taris-generaal van de Verenigde Naties, de 

bevrijdingsdatum van Auschwitz, 27 janu-

ari 1945, uit tot een dag van herdenking: 

The Holocaust Memorial Day. Wereldwijd 

worden de slachtoffers herdacht van 

de Holocaust en van andere genocides. 

Auschwitz is uitgegroeid tot universeel 

symbool voor de massavernietiging van 

onschuldige burgers. Dat maakt dit boek 

zo belangrijk!

N.a.v. Arnon Grunberg, Bij ons in Ausch-

witz. Getuigenissen, Uitgeverij Querido, 

Amsterdam 2020, 496 blz., € 25,99.

Beeldredacteur gezocht
Wie heeft er affiniteit met het Joodse 

volk en de digitale handigheid om vier 

keer per jaar bijpassende illustraties 

voor Verbonden te zoeken? Neem 

voor meer informatie contact op met 

de eindredacteur. Zie colofon voor 

contactgegevens.

gelezen


