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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.
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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.


