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De drie reizen zijn:

1.  De Joodse geschiedenis begint met de reis van Abram en 

Saraï ‘uit hun land naar het land dat de HERE hen wijzen 

zal’ (Gen. 12);

2.  In de boeken Exodus tot Deuteronomium leidt God Israël 

aan de hand van Mozes uit Egypte naar Kanaän;

3.  De Tenach eindigt met de derde reis. Cyrus de Pers geeft 

toestemming dat de ballingen terug mogen keren naar 

hun land (2 Kron. 36:23).

Onafscheidelijk
Israël en het land horen blijkbaar onafscheidelijk bij elkaar, 

al bracht het Joodse volk meer tijd door in ballingschap 

dan in Israël. Waarom die verbondenheid met het land? 

De HERE is toch de koning van heel de aarde en kan toch 

overal gediend worden?  Zeker, maar de HERE Zelf heeft op 

aarde de plek aangewezen waar Hij te midden van zijn volk 

wil wonen. De Here wil dat Israël op die plek een samenle-

ving opbouwt. Hij is daar toegewijd aan zijn volk en Israël 

toegewijd aan Hem! Heel concreet dus, want de wetgeving 

in de Tora is bijna helemaal gericht op het met God leven in 

Kanaän. 

Goddelijke aanwezigheid
De meeste wetten uit de Tora zijn alleen maar toe te passen 

in het door God aan Israël toegewezen land. Het gaat om het 

directe bestuur ervan door God. Op grond daarvan zegt God 

in Numeri 33:53: ‘Neem het land in bezit en ga er wonen, Ik 

geef jullie dit land in bezit’, dus ten erfdeel.

Valt de sociale gerechtigheid en het gevoel van goddelijke 

roeping weg, dan dreigt telkens weer ballingschap. Is de 

HERE dan niet meer bij zijn volk als het in ballingschap is? 

Enerzijds wel. In Mechilta, parasja Bo 14 lezen we daarover: 

‘waar ook de Israëlieten in ballingschap gingen, de god-

delijke aanwezigheid ging met hen mee in ballingschap’. 

Anderzijds nee. In Talmoed Ketoebot 110b staat een ander 

gevoelen: ‘iemand die Israël verlaat om ergens anders te 

gaan wonen, is als iemand zonder God’.

Spanning
De joodse traditie geeft dus een dubbel antwoord op de 

vraag of men God kan vinden en dienen buiten het hei-

lige land. Rabbijn Jonathan Sacks zegt daarover: ‘Als het 

antwoord enkel ja was, zou er geen reden zijn om terug te 

keren. Als het antwoord enkel nee was, zou er geen reden 

zijn om in ballingschap te blijven. Op deze spanning is het 

joodse bestaan gebaseerd.’ «

Dit artikel is gebaseerd op een gelijknamige bijdrage in  

NUMERI. Boek van de woestijnjaren van Jonathan Sacks.

Ds. C.J. van den Boogert is oud-Israëlpredikant.
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Bij de foto op de voorpagina:

Jeremia treurt
In het vorige nummer van Verbonden stond 
‘het land Israël’ centraal. De foto op de 
voorpagina beeldde de profetie van Ezechiël 
af over het herleven van het volk Israël en 
de terugkeer uit de ballingschap. Dat bracht 
vreugde teweeg. De tegenhanger daarvan 
is het in ballingschap weggevoerd worden. 
De afbeelding op de voorpagina laat nu 
zien hoeveel verdriet de ballingschap 
veroorzaakte. We zien de profeet Jeremia 
in wanhoop zijn armen ten hemel strekken 
over de ondergang van zijn volk.

actueel

Niet door kracht en niet door geweld,  
maar door mijn Geest,  

zegt de HERE der heerscharen

Zacharia. 4:6
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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 
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voor Israëlstudies (CIS). Een door het CIS 
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Jeruzalem gestalte aan deze ontmoeting en 
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Israëls hoop
Land, stad en tempel in de intertestamentaire literatuur

In de periode na de afronding van de oudtestamentische canon wordt de band tussen Jeruzalem en de Diaspora 
steeds hechter. Hoewel Joden in de Diaspora deelnemen aan de lokale cultuur, beschouwt de meerderheid zich 
als een vreemdeling in de verstrooiing. Hun vaderland is Israël en hun moederstad Jeruzalem.

In deze tijd verspreidt de Joodse religie zich snel binnen 

en buiten het Romeinse Rijk. Tegelijkertijd halen Joden in 

de Diaspora de banden met het thuisland en zijn hoofdstad 

aan. Zij oriënteren zich steeds meer op het beloofde land, 

de stad Jeruzalem en de tempel van Israëls God. Voor hen 

symboliseert het land, de stad en de tempel Israëls hoop.

De gerichtheid op Jeruzalem stempelt ook het dagelijks 

leven in de Diaspora. Bijvoorbeeld door het afdragen van 

de tempelbelasting, het bijwonen van de grote feesten, het 

onderhouden van de maankalender die door een rechtbank 

in Jeruzalem elke maand wordt vastgesteld, het raadple-

gen van het Sanhedrin en het ontvangen en gebruiken van 

geautoriseerde boekrollen die afkomstig zijn uit de tempel 

te Jeruzalem.

Kortom: het land, de stad en de tempel vormen het centrum 

van het Joodse leven in de Diaspora.

Heilig land
In de joodse literatuur uit de periode 200 voor Chr.-100 na 

Chr. is de band tussen het Joodse volk en het heilige land 

zeer sterk. De uitdrukking ‘heilig land’ staat bijvoorbeeld 

in Wijsheid van Salomo 12:3,4 en 7: ‘Hoewel U namelijk de 

oude bewoners van Uw heilig land zozeer gehaat hebt vanwe-

ge hun afschuwelijke daden en om hun occulte praktijken en 

onreine godsdiensten (…).’ Zo ook 2 Baruch 63:9-10: ‘Zo werd 

Sion gered en Jeruzalem verlost en Israël bevrijd van zijn on-

derdrukking. En allen, die in het heilige land waren, verheug-

den zich, de naam van de Almachtige werd geprezen…’

Men beschouwt Israël als het land van Gods belofte, zoals 

blijkt uit het volgende citaat: ‘Mozes brengt het volk naar 

een land dat God hun vaderen als loon gegeven heeft, 

namelijk op grond van het verbond en vanwege de eed…’ 

(Hemelvaart van Mozes 1:7).

Besnijdenis
Net als in het Oude Testament verbindt het populaire 

boek Jubileeën het verblijven in het land van Israël met 

het onderhouden van Gods geboden. Wanneer Israël Gods 

verbond en geboden niet meer bewaart, rukt God hen weg 

uit het heilige land. Kern van het bewaren van Gods gebo-

den is de besnijdenis: ‘En U gebood de kinderen Israëls, 

en zij zullen het teken van dit verbond bewaren voor hun 

nakomelingen tot een instelling voor eeuwig! En zij zullen 

niet uitgeroeid worden van de aarde. Daarom dat geboden 

is de instelling van het verbond, dat zij die bewaren in alle 

eeuwigheid bij alle kinderen Israëls’ (Jubileeën 15:28-29).

Gods presentie heiligt het land voor eeuwig: ‘Een ieder 

echter, die gered is, die ontkomen kan door zijn werken of 

door zijn geloof, waarmee hij geloofd heeft, die zal van de 

aangekondigde oordelen gespaard blijven, en hij zal Mijn 

heil zien in Mijn land en in Mijn gebied, dat Ik Mij voor eeu-

wig geheiligd heb’ (4 Ezra 9:7-8).

Geïntensiveerde verwachting
Verschillende geschriften dragen de gedachte uit dat God 

zichzelf verheerlijkt en zich verzoent met zijn volk Israël 

wanneer Hij voor het oog van alle volkeren zijn volk terug-

brengt en het land en het Joodse volk in ere herstelt. Ten 

opzichte van het Oude Testament is sprake van een intensi-

vering van deze verwachting.

De Psalmen van Salomo voorzeggen dat God al zijn belof-

ten zal vervullen wanneer Hij zijn volk bijeen vergadert. 

Hij zal Davids heerschappij herstellen en ‘door zijn koning 

David zal Hij zijn heilig volk verzamelen, dat Hij zal voeren 

in gerechtigheid. Hij zal de stammen van het volk richten, 

dat geheiligd is door de Heere zijn God. Hij zal niet toestaan 

dat de ongerechtigheid nog in hun midden zal wonen. Geen 

mens, die met het kwaad bekend is, zal met hen samenwo-

nen. Dan zal Hij hen erkennen, dat zij allen zonen van hun 

God zijn. En Hij zal ze naar hun stammen in het land verde-

len, en geen vreemdeling noch buitenlander zal nog onder 

hen wonen. Hij zal volkeren en heerschappijen richten in 

wijsheid en in Zijn gerechtigheid’ (Psalmen van Salomo 

17:26-28).

Het land zal zijn inwoners weer beschermen, omdat God het 

land Israël beschermt met zijn aanwezigheid: ‘Het heilige 

land zal dan medelijden hebben met de zijnen en zal zijn 

inwoners in die tijd beschermen’ (2 Baruch 71:1).

In het laatste der dagen zullen de bewaarden een woon-

plaats krijgen binnen de grenzen van het land Israël, ‘het 

heilige gebied van God’ (4 Ezra 13:48). Zij zullen daar Gods 

troon oprichten en Hem voor eeuwig dienen (1 Henoch 

90:20).

In het algemeen kan worden vastgesteld dat in de Tweede 

Tempelperiode-literatuur het drietal land, stad en tempel, 

onlosmakelijk is.

Qumran
In de Dode Zeerollen treffen we drie verschillende opvattin-

gen van de trits land, stad en tempel aan. Deze visies sluiten 

elkaar niet uit en spreken elkaar niet tegen, maar staan 

naast elkaar. De eerste visie verwacht een hersteld Jeruza-

lem dat als een levende tempel aan God ‘de offers van de 

lippen’ betaalt. Deze visie treffen we vooral aan in De Regel 

der Gemeenschap, de Melchizedek-rol en de Pesher op 

Jesaja, een commentaar op dit boek.

De tweede visie verwacht een nieuw Jeruzalem, een heerlij-

ke en eeuwige stad. In haar is de tempel de plaats waar God 

woont in het midden van zijn volk, een visie die bijvoor-

beeld in Florilegium 1:1-13 staat. Deze tempel heeft God 

eigenhandig gemaakt en heet ‘de tempel van Adam’ en is de 

vervulling van Jesaja 54:11-12.

De derde visie behelst een zeer gedetailleerde blauwdruk 

van de nieuwe en ideale tempel. Deze visie staat in de 

Tempelrol. Deze tempel is een alternatief van de eerste 

en tweede tempel en biedt een nieuw alternatief om de 

tempeldienst in ere te herstellen. Maar deze tempel is nog 

niet de eschatologische, definitieve en eeuwige tempel die 

in het laatste der dagen op Sion zal herrijzen.

Tempelrol
Volgens deze derde visie is de tempel met het tempelcom-

plex het centrum van het land Israël. De indeling en vorm 

van de tempel wijken in deze rol aanzienlijk af van de eerste 

en tweede tempel. Deze nieuwe tempel is gebouwd uit 

drie concentrische gebieden. De indeling visualiseert dat 

de tempel het heilig centrum van het heilige land is. Hier 

woont God. Hij heiligt de tempel, de stad en het land. Buiten 

het tempelcomplex ligt de stad (de tweede cirkel) en daar-

omheen het land Israël (de derde cirkel). Deze beschrijving 

correspondeert met de vorm van Israëls legerkamp tijdens 

de woestijntocht.

Onlosmakelijke eenheid
Samengevat: de Qumran-leden beschouwen de tempel, de 

stad en het land als heilig. Zij verwachten dat het ware Israël 

afgezonderd leeft van de afvallige Joden en heidenen. Dit 

ware Israël kan heilig leven in Gods heiligdom en in het land 

dat God aan hun voorouders gegeven heeft. Het is nog niet 

zo ver. De tempel, de stad en het land moeten geheiligd 

worden. Maar in het laatste der dagen zal God alles gezui-

verd hebben. Dan leeft Hij heilig met zijn volk, het overblijf-

sel van Israël. 

Net als wat met betrekking tot de literatuur van de Tweede 

Tempelperiode geconstateerd is, kan ook voor de Qumran- 

gemeenschap vastgesteld worden: de trits tempel, stad en 

land vormt een onlosmakelijke eenheid.

In deze wereld is het Nieuwe Testament ontstaan. Over tem-

pel, stad en land daarin een volgende keer. «

Dr. C.P. de Boer is chr. geref. predikant in Sliedrecht en o.a. 

docent bijbelse theologie en hermeneutiek aan het Hersteld 

Hervormd SeminarieDe Tempelrol

Vindplaats van de Dode Zeerollen (foto: Aart Brons).

‘Het heilige gebied van God’

C.P. de Boer

focus
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Albert Groothedde

Het werk van het Centrum voor Israëlstudies wordt getypeerd 

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

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

het getuigen onder het Joodse volk. 

Tal van christelijke organisaties zoeken iedere dag weer 

actief naar manieren om Joden te bereiken met het Evange-

lie. In dit artikel zoeken we naar verantwoorde manieren van 

getuigen onder het Joodse volk.

Verdriet
Eerder in deze serie heb ik beargumenteerd waarom ik geen 

aanhanger ben van de tweewegenleer. Dat betekent dat ik 

geloof dat, wanneer een Jood (en christen) voorbijgaat aan 

Christus’ Persoon en werk, dat serieuze consequenties heeft. 

Een deel van de Joden leeft volkomen seculier en heeft aan 

God, Jezus en gebod geen boodschap. Een ander deel is 

uiterst toegewijd aan God en Zijn geboden. Ook zij hebben 

echter vaak met Jezus niets. Zij kennen en gebruiken Zijn 

naam soms alleen als vloek. 

De verwerping van Jezus door Zijn volksgenoten stemt mij ver-

drietig – in dit verdriet gaat de apostel Paulus mij voor (Rom. 

9:1-3). Een voor de hand liggende vervolgvraag is: Wat nu?

Methoden
Een eerste reactie van veel reformatorische christenen zal 

zijn: verkondig de Joden het Evangelie! Deze reactie is om 

verschillende redenen begrijpelijk; niet in de laatste plaats 

omdat Paulus ons daarin voorgaat (Rom. 10:14-15).

De ‘methode’ van verkondiging wordt hier en daar in Israël 

ook toegepast. Andere beproefde manieren zijn: busrecla-

mes, huis-aan-huisfolders, gemeentestichting, diaconale 

hulp, straatevangelisatie en evangelisatie via internet, radio 

en televisie. 

Deze methoden zijn volgens de Israëlische wet in principe le-

gaal. Toch geldt vrijwel zonder uitzondering dat ze een diepe 

afkeer oproepen in de Israëlische samenleving. Er gaat geen 

week voorbij of er wordt wel ergens in de media gewaar-

schuwd voor een campagne van ‘christelijke missionarissen’.

Aandachtspunten
Dat het Evangelie niet altijd in goede aarde valt, is al door 

Jezus voorzien (Luk. 21:12-19). Tegenstand is daarom geen 

reden om als christen te zwijgen. Jezus roept Zijn volgelingen 

op om te volharden en bemoedigt hen door te stellen dat 

er ‘beslist geen haar van uw hoofd verloren zal gaan’ (Luk. 

21:18).

Dit betekent ondertussen niet dat kerken en christelijke 

organisaties hun wijze van evangelisatie niet onder de loep 

mogen nemen. Je kunt er als christen onnodig aan bijdragen 

dat de Naam van Jezus Christus wordt gelasterd (vgl. Matth. 

7:6). De voorbeelden liggen in Israël voor het oprapen.

In het vorige artikel heb ik vier aandachtspunten geformu-

leerd met betrekking tot getuigen onder het Joodse volk. Met 

die aspecten wil ik recht doen aan de Schrift én voorkomen 

dat het christelijke getuigenis in Israël onnodig weerstand 

oproept. Tot die aandachtspunten verhoud ik me ook in dit 

artikel.

Centrale vraag is: is het mogelijk om als christen het Evange-

lie te delen met Joden zonder dat je onnodig brokken maakt? 

Ik geloof dat dat kan. Dat heeft niets van doen met geheim-

zinnigheid en slimmigheid. Kernwoorden zijn juist: presentie 

en transparantie.

Getuigen door te zijn
Bewogenheid rechtvaardigt niet alle evangelisatiemethodes

Het was een mooi idee. Nodig een Israëliër en een Palestijn 

uit, om elkaar wederzijds brieven te laten schrijven in een 

poging om begrip voor elkaars standpunt te kweken, en 

misschien een weg te vinden naar langdurige vrede.

Ik was er niet bij betrokken, zeg ik maar als disclaimer; 

André Diepenbroek organiseerde het project voor de  

EO-radio. Een deel van de briefwisseling werd dan ook  

op de radio uitgezonden.

Gideon Soesman en Mouin Rabbani, beiden mannen met 

een gematigd standpunt, zeg ik er maar even in mijn eigen 

woorden bij, schreven elkaar in ruim vier jaar tijd zo’n 64 

brieven. Ze zijn gebundeld in het boek Neef aan de overkant, 

verschenen in 2006. Ik vind het nog altijd het meest inzicht-

gevende boek over het Israëlisch-Palestijns conflict.

Omdat het lijkt alsof de laatste tijd de standpunten zich 

(nog meer) aan het verharden zijn, heb ik het boek onlangs 

nog een keer gelezen.

Het meest opvallend: in het begin zijn de “neven” uitermate 

welwillend naar elkaar. Ze doen echt hun best om zich in 

te leven in de positie van de ander. Ze halen uiteraard de 

geschiedenis erbij, maar proberen niet meteen het eigen 

gelijk te laten prevaleren.

Maar gaandeweg verandert de toon. Ondanks het feit dat ze 

hun best doen, wordt de toon scherper, en uiteindelijk moe-

ten ze constateren dat ze het eigenlijk, ondanks hun goede 

intenties en ondanks hun verlangen naar vrede, radicaal 

met elkaar oneens zijn.

Jeruzalem, de claim op terugkeer van de Palestijnen en de 

nederzettingen blijven de grote struikelblokken. En Israël 

weigert een prijs voor vrede te betalen door de grenzen van 

1967 op te geven, zegt de andere neef.

Ik werd van het lezen van het boek een beetje moedeloos. 

Als redelijk denkende “neven” ondanks goede intenties 

elkaar ten diepste niet begrijpen, hoe moet het dan verder?

Ach, misschien willen beide partijen op dit moment niet 

verder. Want de prijs is te hoog. Maar, ben ik bang, die prijs 

wordt met de dag alleen maar hoger. «

Neef aan de overkant

column

Presentie
Zout komt niet tot zijn doel als het in het zoutpotje blijft 

zitten. Een christen ontzegt zichzelf mogelijkheden om te 

delen als hij of zij afstand blijft houden tot het Joodse volk – 

iets wat kenmerkend is voor zo’n 2000 jaar kerkgeschiedenis. 

Christelijke presentie onder het Joodse volk is onontbeerlijk.

Hoe krijgt die aanwezigheid vorm? Wat dat betreft ga ik in de 

leer bij Samuel Wells. Deze Anglicaanse missioloog betoogt 

dat een christen zich, in navolging van Christus, diep verbon-

den zou moeten weten met zijn medemensen en zelfs bereid 

moet zijn om onder hen te wonen (vgl. Joh. 1:14). Deze chris-

telijke vorm van presentie noemt Wells ‘being-with’.

Zuivere ‘being-with’, dat wil zeggen authentieke, christelij-

ke presentie, veronderstelt onder andere ontvankelijkheid, 

mededeelzaamheid en letterlijk ‘mede-lijden’. Het betekent 

dat je werkelijk bereid bent om de naaste te zijn van je, in dit 

geval Joodse medemens.

De afgelopen 2000 jaar heeft het Joodse volk te vaak gemist 

dat er christenen zijn die hun naaste willen zijn. Radicale 

presentie maakt Joden duidelijk dat het anders kan. Voor een 

christen betekent dit concreet: presentie in goede, mooie tij-

den, maar ook in tijden van pandemieën, oorlogen, aanslagen 

of alledaags persoonlijk leed.

Geestelijk
Dergelijke authentieke presentie doet iets; het doet iets met 

jezelf én met je medemens. Het creëert verbinding in een we-

reld vol verdeeldheid; het schept vertrouwen in een wereld 

vol wantrouwen. Radicale ‘being-with’ is als het Evangelie 

zonder woorden, als een preek zonder kansel.

Radicale presentie toont welke impact Jezus Christus heeft 

op de levens van duizenden niet-Joden: niet-Joden die Hem 

volop erkennen als de Joodse Messias. Hun radicaal christelij-

ke levensstijl wordt opgemerkt; het roept vragen op en baant 

de weg tot een gesprek. Het zou Joden zelfs jaloers kunnen 

maken. Is dit ook niet een lijn die Paulus voorstaat met zijn 

werk onder niet-Joden (vgl. Rom. 11:13-14)?

Radicale presentie heeft ondertussen ook iets heel ontspan-

nens. Het bevrijdt van maakbaarheidsideeën en verborgen 

doelstellingen. Het is een je laten gebruiken in het kader van 

Gods zending (de Missio Dei) in deze wereld. Het is hiermee 

een uiterst geestelijk missionair concept. Het betekent je 

naar Gods beeld laten vormen, je leven in Gods hand leggen 

en verwachtingsvol uitzien naar wie God op je weg brengt. «

Dit artikel is de zesde aflevering in een serie artikelen over  

getuigen onder het Joodse volk.

Drs. A. Groothedde werkt voor 

het Centrum voor Israëlstudies 

in Jeruzalem.Zicht op de Oude Stad

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

werkzaam bij de Evangelische Omroep

contact met Jeruzalem
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Dat de band tussen een mens en zijn 

grond heel sterk kan zijn hebben we deze 

zomer gezien bij de boerenprotesten. De 

mogelijkheid dat ze onteigend gaan wor-

den raakt hen in hun ziel. Ze voelen zich 

letterlijk bedreigd in de grond van hun 

bestaan. Zeker als ze werken op grond die 

al generaties in de familie is.

In de Torah legt de HERE wettelijk vast 

dat grond in de familie moet blijven. Elke 

stam van Israël ontvangt een stuk land 

dat door het werpen van het lot aan hen 

wordt toegewezen (Num. 26:55). Dat erf-

deel moet vervolgens in de familie blijven 

(Num. 36:9). Zo worden de Israëlitische 

stammen nauw aan hun grond verbon-

den. De grond zal hen voeden (Lev. 25:19) 

en is dus letterlijk de grond onder hun 

bestaan.

Erfdeel
Maar er is één stam waar dat niet voor 

geldt. Dat is de stam van Levi. Zij krijgen 

geen eigen stuk land. Zij worden vrijge-

steld voor de dienst in het heiligdom en 

mogen daarvan leven. Bijzonder is de taal 

waarin het boek Numeri dat beschrijft: In 

hun land zult gij geen erfdeel hebben en 

een stuk land zal u onder hen niet ten deel 

vallen; Ik ben uw deel en uw erfdeel onder 

de Israëlieten (Num. 18:20).

Dit heeft een duidelijk materiële kant. 

Als Israëlieten offers brachten dan was 

een deel daarvan voor de priesters (bv. 

Ex. 29:26). Zij aten dus letterlijk van het 

altaar van de HERE. En de hele stam van 

Levi ontving de tienden die de andere 

stammen naar het heiligdom moesten 

brengen (Num. 18:21-24). Zo leefden ook 

zij van de opbrengst van het heiligdom. 

Heel direct was de HERE de grond van 

hun bestaan voor wat betreft hun voedsel 

en andere materiële behoeften. Tegelijk 

heeft het ook een spirituele kant. De 

leviet mag heel dicht bij het heiligdom le-

ven, in de nabijheid van de HERE zelf, een 

bijzonder voorrecht (Ps. 84:5). Ook op die 

manier is de HERE zijn erfdeel, zijn bezit.

Levietentaal
Het bijzondere van Psalm 16 is dat deze 

levietentaal overgenomen wordt door 

de dichter. De twee woorden die in Num. 

18:20 gebruikt worden om te zeggen dat 

de HEER het deel en erfdeel van de Israë-

lieten is, omlijsten deze verzen: O Here, 

mijn erfdeel en beker (…) ja mijn erfdeel 

bekoort mij. 

Daartussenin staan twee zinnen waar 

over het lot en meetsnoeren wordt ge-

sproken. Die beide woorden gaan over 

de middelen waarmee het land verdeeld 

werd. Dat gebeurde door het lot te 

werpen (Num. 26:55), of door het op te 

meten (Zach. 2:1). Maar beide woorden 

kunnen ook het stuk land betekenen dat 

verloot is (Joz.16:1) of dat opgemeten is 

(Ps. 105:11).

Belijdenis
Al deze woorden, die in de Torah en rest 

van de Bijbel gebruikt worden om het 

land aan te duiden dat de stammen van 

Israël als erfenis krijgen, gebruikt de dich-

ter om aan te geven dat de HERE zélf zijn 

erfenis is, de grond van zijn bestaan, zijn 

álles. Een indrukwekkende belijdenis.

Deze belijdenis past goed in het geheel 

van de psalm. In vers 2 belijdt de dichter 

al: ik heb geen goed buiten U. In vers 4 

neem hij met nadruk afstand van alle an-

dere goden, hij gaat hun naam niet eens 

noemen. In vers 7 belijdt hij dat zelfs in 

de nacht, als hij slaapt, zijn nieren, de ze-

tel van de diepste emoties, hem vertellen 

dat hij helemaal op de HERE vertrouwt. 

En in vers 11 ten slotte belijdt hij dat 

er dicht bij het aangezicht van de HERE 

een overvloed  (of zelfs verzadiging) van 

vreugde is. Hij heeft helemaal genoeg 

aan de HERE alleen.

Het mag ons niet ontgaan dat Psalm 

16 op naam van koning David staat. De 

koning die het grondgebied van Israël 

uitbreidde tot zelfs over de grenzen 

van het beloofde land. De koning die 

voor  het eerst echte vrede en veiligheid 

wist te bieden aan het volk Israël. Het is 

bijzonder dat juist deze koning in deze 

psalm woorden die normaal over het land 

gaan op de HERE toepast. Het erven van 

het land is geen doel in zichzelf, maar 

het gaat ten diepste om het erven van de 

HERE zelf. Daar is het wonen in het land 

uiteindelijk ook voor bedoeld: om daar 

de HERE te dienen (Psalm 105:44-45). 

Het gaat in de Bijbel uiteindelijk om de 

God van het land, meer dan om het land 

van God. Mensen hebben altijd weer 

de neiging om God te dienen om iets te 

krijgen: welvaart, voorspoed, land. Maar 

uiteindelijk gaat het in het dienen van 

de HERE om hemzelf. Dat is de plek waar 

deze psalm ons wil brengen.

Behulpzaam bezit
Tegelijk is deze psalm niet negatief over 

het land als zodanig. Het is eerder dat Da-

vid het mooie van die erfenis gebruikt als 

taal om God mee te prijzen en te zeggen: 

Gespreksvragen: 

1.  Herken je zelf de band die je met je 

(geboorte)grond kunt hebben, of juist 

helemaal niet? Waar komt dat door?

2.  Voor de dichter is God het aller- 

belangrijkste, het hoogste goed. Wat 

doet het met jou als je de woorden uit 

deze psalm op de lippen neemt?

3.  Helpen of hinderen jouw grond en je 

bezittingen je om God te dienen?

O HERE, mijn erfdeel en mijn beker, Gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees.  

De meetsnoeren vielen mij in liefelijke dreven, ja, mijn erfdeel bekoort mij.

Psalm 16:5-6, (vert. NBG 1951)

Wim de Bruin

maar U bent nog belangrijker voor me. 

Het bezit van het land helpt hem dus juist 

om God te dienen.

Deze psalm laat ons daarom ook naden-

ken over onze eigen omgang met onze 

bezittingen: ons koophuis, onze auto, 

onze spullen. Kunnen wij, met alles wat 

wij bezitten, meekomen in de uiting van 

David: “HERE, U bent mijn enige bezit, ik 

heb geen goed buiten U”? 

Gelukkig is degene die een lieflijke plek 

aan de zijde van God gevonden heeft.

Ds. W. de Bruin is werkzaam als legerpredi-

kant en is deputaat Kerk en Israël

De HERE als erfdeel
De Israëlieten kregen in het beloofde land allemaal hun eigen erfdeel. Dat moest van generatie op generatie in de  
familie blijven. Het bijzondere van Psalm 16 is dat deze taal op de HERE zelf toegepast wordt: Hij is het erfdeel van  
de dichter.

Het gaat in de Bijbel 
uiteindelijk om de God  
van het land, meer dan  
om het land van God

samen luisteren
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“Mijn lamme handen zijn zo sterk als de vleugels van een adelaar”

10

“Stort als je bidt je hart zo eerlijk mogelijk uit, alsof je met je beste vriend spreekt.” Dat advies komt van de beroem-
de rabbi Nachman van Breslov, een fascinerend persoon die ons in deze tijd nog veel heeft te zeggen.

In november 2022 heeft een groep 

theologen en predikanten de daad bij het 

woord gevoegd. Ze besloten mee te doen 

aan een online-cursus van het Schechter 

Institute, georganiseerd door het Centrum 

voor Israëlstudies.  Er is al jaren een goe-

de band tussen het Centrum voor Israël-

studies en deze rabbijnenopleiding. De 

CIS-collega’s Albert Groothedde en Joan 

Bonhof hebben diverse cursussen gevolgd 

over “midrashim (Joodse verhalende vorm 

van uitleg); bekende rabbijnen uit de tijd 

van het Nieuwe Testament (Hillel, Yocha-

nan Ben Zakkai); de theologische duiding 

van de val van Jeruzalem, etc.” Telkens 

weer bleek dat kennis van de Joodse exe-

gese uit de eerste eeuwen verhelderend 

en verrijkend was voor de uitleg van het 

Nieuwe Testament.

Bruggen slaan
Helemaal boeiend is dat de docent, dr. 

Vernon Kurtz, goed in staat is bruggen te 

slaan tussen de Joodse en de christelijke 

wereld. In zijn werkzame leven had hij lei-

dinggevende functies binnen het conser-

vatieve Jodendom in de Verenigde Staten. 

Daar studeerde hij zowel aan Joodse als 

christelijke theologische faculteiten. Als 

geen ander weet hij dus bruggen te slaan 

tussen Joodse bronnen én het Nieuwe 

Testament. 

Genoeg redenen dus om collega’s in 

Nederland enthousiast te maken voor een 

korte introductiecursus over de aard en 

de wijze van openbaring in het jodendom 

en het christendom. Samen delen we de 

Schrift (Tenach, Oude Testament), maar de 

leesbrillen zijn geheel anders. Hoe zien 

Joden openbaring? Welke rol heeft de Tal-

moed hierin? Op welke wijze vinden we 

de discussies over en uit de mondelinge 

Thora terug in het Nieuwe Testament?

Joodse invloeden
Eén van de deelnemende collega’s is 

ds. Sander Kok, anderhalf jaar geleden 

bevestigd als predikant van de christelijke 

gereformeerde kerk in Opperdoes. Hij 

is – mede door het onderwijs op de TUA 

over Kerk & Israël – zeer geïnteresseerd 

geraakt in de dialoog met het jodendom. 

Hoe verhouden beide zich tot elkaar? Bei-

de hebben immers dezelfde oorsprong, 

maar de wegen zijn uiteen gegaan.

Naast deze interesse is er ook een belang-

rijke inhoudelijke én praktische reden 

om deel te nemen. Als de meeste (zo niet 

alle) schrijvers van het Nieuwe Testament 

Joden zijn, dan kan het niet anders dan 

dat de Joodse achtergrond en wijze van 

exegetiseren mede bepalend is voor het 

Nieuwe Testament. Door de komst van 

Christus is de Joodse manier van leven en 

denken uit de Schrift weliswaar door een 

vernieuwing heengegaan, maar daarmee 

is zij niet minder Joods geworden.  

Helder is dat de Joodse wijze van omgaan 

met de Schrift heel anders is als dan onze 

westerse, op rationale basis geschoeide 

exegese. Hoe nuttig is dan kennis van de 

Joodse exegese! Wat is er mooier dan met 

een Joodse kenner mee te kijken met zijn 

omgang met de Schrift? 

Vervolgvragen
Wat betreft ds. Kok is de cursus zeker 

een aanrader. Er liggen zeker nog verdere 

vragen om op te studeren: Hoe zou een 

rabbijnse Jood vandaag de dag de wijze 

van exegetiseren van het Oude Testament 

door Paulus ervaren? Maakt het verschil 

als het een Messiaanse Jood betreft?

Kortom, het smaakt naar meer. «

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

Rabbi Nachman werd geboren in 1772 in wat nu Oekraïne is. De 

rabbi was een geweldige verhalenverteller. Hij leerde: “Maak ge-

beden van mijn verhalen. Laat ze niet stollen, maar laat ze leven, 

als een gebed onder elkaar en naar God toe.”  

Een bekend verhaal van hem gaat over een eenzaam prinsje die 

zich inbeeldt dat hij een kalkoen is, tot wanhoop van zijn ou-

ders. Dan komt er een zwerver met lamme handen, hij belooft 

het jongetje in vier dagen te genezen. Hij doet alsof hij een 

kalkoen is en gaat, net als de jongen, in zijn blootje onder de 

tafel zitten kakelen.  

“Wie ben jij?” gilt de prins. “Ik ben een kalkoen, net als jij,” zegt 

de zwerver. “Nou, die is gek!” reageert de prins. Dan ziet het 

prinsje de lamme handen van de bedelaar en weet het dan zeker: 

dat zijn net zulke vreemde vleugeltjes als hijzelf heeft.

Samen eten ze van het kalkoenenvoer en kakelen uit volle 

borst. Ook de tweede dag wordt er weer flink op los gekakeld. 

Maar na een tijdje trekt de zwerver een broek aan. “Wat doe je 

nu?” roept de prins geschrokken. “Dat is toch een afschuwelijke 

mensenbroek!” “Inderdaad,” zegt de zwerver. “Maar dat geeft 

toch niks? Je bent en blijft een kalkoen, net als ik.”

Zo gaan ze steeds een stapje verder. Na de broek volgt een 

hemd en ze gaan weer gewoon menseneten eten… Op die 

manier geneest de jongen. Een beloning wil de zwerver niet 

ontvangen van de koning. Hij zegt: “De genezing van uw zoon, 

dát is mijn loon. En nog iets, majesteit. U denkt natuurlijk dat 

ik lamme handen heb, maar in werkelijkheid zijn mijn handen 

zo sterk als de vleugels van een adelaar en kan ik er machtige 

heldendaden mee verrichten. Maar als lamme kalkoenenvleu-

geltjes bezitten zij een andere kracht: de macht van de troost 

en de kracht van de genezing.”

Ook voor christenen bevatten de intrigerende verhalen van 

Rabbi Nachman een belangrijke les: Laat je geloof niet stollen 

tot theorie, leg je hart erin! «

Gertjan de Jong is storyteller bij jongerenplatform BasiC,  

onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC).

Waarom studeren aan een  
         Joodse rabbijnenopleiding? Lamme handen

Joan Bonhof Gertjan de Jong

samen werken kijk op Israël

De Schrift bestuderen… dat zit bij wijze van spreken diep verankerd in het Joodse DNA. De bekende rabbi Hillel 
antwoordde eens op een vraag of het mogelijk is om de Thora te leren, terwijl je op één voet staat: “Wat schadelijk is 
voor jou, doe dat ook niet aan een ander. Dat is de Thora, de rest is interpretatie. Ga en studeer.”

Bonhof, Kurtz en Groothedde

Acceptgiro wordt vervangen door betaalverzoek 
 
en QR-code
U kent ongetwijfeld de brief met de acceptgiro die we regelmatig meesturen met Verbonden. Die acceptgiro gaat verdwijnen. In 

juni 2023 wordt deze betaalwijze door de banken officieel afgeschaft. Om toch de mogelijkheid te geven om Verbonden te blijven 

steunen, sturen wij u vanaf dan een brief met een betaalverzoek en een QR-code. Daarmee kunt u uw gift digitaal overmaken. Als 

u gewend was om de acceptgiro naar de bank op te sturen, is dat even wennen. Het nieuwe betaalverzoek ziet er overzichtelijk uit, 

de bankgegevens staan duidelijk vermeld. Wellicht kunt u zo nodig iemand uit uw omgeving vragen even te helpen. We hopen dat u 

ook via deze nieuwe manier van geven uw waardering voor Verbonden laat blijken, zoals u dat steeds heeft gedaan. Leest u ook het 

blad Doorgeven, dan treft u het betaalverzoek aan in één en dezelfde brief.
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De dominee van Gaza
De dominee van Gaza is het levensverhaal van ds. Hanna Massad en zijn vrouw. In Verbonden gaat het de laatste 
tijd geregeld over het land van het volk Israël. In dit boek komt sterk het perspectief van een Palestijn naar voren. 
Tegelijk probeert Massad hier als christen bovenuit te stijgen.

Uitgeverij Gideon wil met dit boek zicht 

geven op christelijke Palestijnen. Zij 

worden vervolgd door hun volksgenoten 

als ze tot geloof in Christus komen. De 

uitgever wil – al ‘hebben ze mogelijk 

andere opvattingen dan wij over de 

staat Israël’ – christenen in Nederland 

verbinden met broeders en zusters in de 

Gazastrook. Hij wil hen hun pijn leren 

voelen en voor hen leren bidden.

Versmalde blik
Dat is een sympathiek streven. Het 

is wel zo dat deze ‘mogelijk andere 

opvattingen’ de lezer behoorlijk in de 

weg kunnen zitten. Bewoners van het 

Midden-Oosten hebben er een handje 

van alle problemen in hun werelddeel 

terug te voeren op het ontstaan en het 

opereren van de staat Israël,  Massad 

ook. Er waren oorlogen in 1948 en 1967, 

maar hij wijdt geen woord aan andere 

partijen dan Israël. De ‘verdrijving’ van 

700.000 Palestijnen is een exclusieve 

actie van het Israëlische leger – alsof er 

daarnaast niet een oproep van Arabische 

landen was om te vertrekken. De vele 

humanitaire problemen in Gaza zijn 

gevolg van de ‘omsingeling’ door Israël 

– alsof er niet ook een grens met Egypte 

is, alsof niet ook Gaza zelf een aandeel 

heeft in deze perikelen.

Intussen blijkt uit het levensverhaal wel 

dat Israël niet de enige probleemmaker 

is: de Palestijnse Autoriteit, Hamas, de 

Grieks-Orthodoxe Kerk, de meerder-

heidsdruk van moslims op minderheden, 

het regime van Saddam Hussein in Irak, 

de Islamitische Staat en andere militante 

moslims komen voorbij. Frappant is de 

beschermende hand van Israël. Zodra dit 

zich terugtrekt uit de Gazastrook, reali-

seert Massad zich dat er vervolging gaat 

komen voor zijn baptistengemeente. Dát 

is de oorzaak dat ‘de dominee van Gaza’ 

dat slechts tien jaar in Gaza zelf kan zijn. 

Daarna werkt hij noodgedwongen in 

Jordanië, inmiddels vanuit de Verenigde 

Staten.

Waardevol
De betekenis van Massads boek ligt 

niet in zijn visie op de problemen in het 

Midden Oosten. Hetzelfde geldt voor zijn 

visie op het volk Israël. Afgezien van het 

einde der tijden ziet hij alleen een bij-

zondere positie voor Joden die in Jezus 

zijn gaan geloven. Zelf houdt hij van het 

Israëlische volk, ‘omdat zij net als ieder 

mens geschapen zijn naar Gods beeld’.

Waardevol is dit boek om drie andere 

redenen. Allereerst maakt het duidelijk 

hoe diep de pijn bij Palestijnen zit over 

hen aangedaan onrecht. Daarvan kun je 

zeggen dat de oorzaken genuanceerder 

zijn, de oplossingen niet alleen van de 

kant van Israël kunnen komen en dat het 

niet vruchtbaar is om hier collectief in te 

blijven hangen, het is hoe dan ook een 

realiteit om rekening mee te houden.

Ten tweede maakt Massad duidelijk wat 

vervolging doet met christenen en ker-

ken. Zij groeien in empathisch vermogen 

en worden zich meer van Gods nabijheid 

bewust. Toch: ‘Vervolging maakt een 

zwakke kerk niet sterk en een zieke kerk 

niet gezond.’

Wapen van de liefde 
Wat dit boek ten derde waardevol maakt, 

is dat het de kracht van vergeving laat 

zien. Massad is hier heel realistisch in: 

vergeving is voorwaarde, maar geen 

garantie voor verzoening. Vergeving zal 

ook het vertrouwen niet automatisch 

herstellen. Het zuivert wel het eigen in-

nerlijk en heeft in het Midden Oosten tot 

gevolg dat velen ‘onze ontzagwekkende 

Heer’ leren kennen.

Massad noemt vergeving de enige hoop 

op blijvende vrede. Al het andere is al 

geprobeerd en mislukt: onderhandelin-

gen, bezetting, sancties, terrorisme. De 

belijdenis van Christus alleen kan Isra-

eli’s en Palestijnen bij elkaar brengen. 

Wat bij mensen onmogelijk is, is het bij 

God niet.

Niels van Driel

gelezen


