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Van Levi zeide Hij:
…Want zij onderhouden uw woord en
bewaren uw verbond;
zij onderwijzen Jakob
uw verordeningen,
Israël uw wet; …

Tweemaandelijks orgaan, uitgegeven door Deputaten
‘Kerk en Israël’ van de Christelijke Gereformeerde
Kerken in Nederland

Van de redactie
Het vierde nummer van
Jaargang 50 is een dubbel
nummer, waarin we stilstaan
bij het vijftigjarig bestaan
van ‘Vrede over Israël’.
De Schriftstudie wordt verzorgd
door deputaat ds. C.J. Droger. Hij
geeft zowel aandacht aan de voorrechten van Israël, verwoord in
Romeinen 9 : 1-5, als aan de roeping
van de kerk in relatie tot Israël.
Vanuit Groningen werd in 1985 drs.
Rien van der Vegt naar Israël uitgezonden. Hij woonde en werkte als
Israëlpredikant namens de Christelijke Gereformeerde kerken tien jaar
lang in Jeruzalem. Hij vergelijkt in
zijn bijdrage het vijftigjarig bestaan
van ons blad met de ‘Jubeltijd’ in
Israël. Drs. Van der Vegt woont
momenteel in Hamburg.
De derde bijdrage wordt verzorgd
door drs. M. van Campen. Hij stelt
in zijn artikel: ‘Israël: subject of
object van zending?’ de voor het
gesprek met Israël principiële vraag
aan de orde of ‘door’ Israël dan wel
‘aan’ Israël zending moet worden
bedreven. Drs. M. van Campen
was tot voor kort directeur van het
Centrum voor Israëlstudies (CIS) en
woont te Ede.
De huidige Israëlconsulent, drs. C.J.
Rodenburg, gaat in op de verschillende manier waarop Joden en

christenen met de Bijbel omgaan. In
zijn bijdrage ‘Vanuit Jeruzalem’ dat
de titel draagt ‘Met Joden de Bijbel
lezen’ illustreert hij overeenkomst
en verschil aan de hand van de
profeet Elia.
In het vijfde artikel schrijf ik, drs.
C.J. van den Boogert, zelf iets over
de schrijnende situatie in Israël en
Libanon. Ik sluit in de vijftigste
jaargang van V.o.I aan bij een artikel
over ‘conflicten in en om Israël’ door
mij geschreven in 1998 ter gelegenheid het 50 jarig bestaan van de staat
Israël. In die tijd was ik als Israëlpredikant namens de Christelijke
Gereformeerde kerken werkzaam in
Jeruzalem. De titel van de huidige
bijdrage luidt: ‘Vrede over Israël’.
De laatste bijdrage is van de hand
van de voorzitter van deputaten
Kerk en Israël, ds. H. Biesma. Door
hem wordt aan twee dingen aandacht geschonken.
In’Vijftig jaar ‘Vrede over Israël’’
schets hij de ontwikkelingen die het
blad heeft doorgemaakt.
In ‘Israël en Hezbollah’ gaat hij in
het kort in op de oorlog tussen Israël
en Libanon.
Ook in deze uitgave wordt een van
de glas-in-loodramen over de zonen
van Jakob van de joodse schilder
Marc Chagall besproken. Deze keer
Levi, de derde zoon van Jakob bij
zijn vrouw Lea.
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Ds. C.J. Droger

Inleiding
Is het wel nodig dat wij als Chr.
Geref. Kerken een deputaatschap
hebben voor Kerk & Israël? Is het
wel zinvol dat we als kerken participeren in het Centrum voor Israëlstudies en via dat Centrum een
werker in Israël hebben in de persoon van drs. C.J. Rodenburg? Is het
wel een roeping voor onze kerken
om aan het joodse volk het Evangelie door te geven langs de weg van
luisteren, dienen en getuigen? Of
moeten wij alleen maar met Joden
in gesprek zien te komen om zo
wederzijds onbegrip weg te nemen,
hen het door christenen aangedane
onrecht in de geschiedenis als
schuld te belijden en hen dan op
hun eigen manier de weg tot God
te laten gaan? Is er een eigen heilsweg voor Israël en een ándere voor
christenen uit de heidenen? Of is er
voor allen maar één weg tot God?
Dit zijn zomaar wat vragen die te
stellen zijn bij het 75-jarig bestaan
van het deputaatschap Kerk & Israël
van onze kerken. En wat is het antwoord op deze vragen? We willen
luisteren naar wat de apostel Paulus
daarover gezegd heeft in zijn brief
aan de Romeinen.

er tegenaan gelopen dat ze vijanden
waren van het kruis van Christus.
Maar Paulus heeft Christus lief én
Israël. En daarom spreekt hij aan
het begin van Romeinen 9 over
het diepe hartzeer dat hij voelt als
hij denkt aan de positie van zijn
volksgenoten voor God. Ja, Paulus
voelt zoveel smart in zijn hart, dat
hijzelf wel van Christus verbannen
wenst te zijn als zijn broeders naar
het vlees maar bij Christus zouden
schuilen (vs. 3).

Schriftstudie
n.a.v.
Romeinen 9:1-5

Rijke voorrechten
Hoeveel voorrechten heeft het
Joodse volk niet? Wat heeft de
HEERE dit volk in het verleden
allemaal niet geschonken? Paulus
somt het op. De Joden mogen de
naam ‘Israëlieten’ dragen (vs. 4).
Ze stammen af van vader Jakob die
geworsteld heeft met de Engel van
de HEERE en van Hem de zegen en
de naam ‘Israël’ heeft gekregen. En
niet alleen deze vader was van hen,
ook de andere aartsvaders: Abraham
en Izak. Ze waren voortgekomen
1 Ik zeg de waarheid in Christus, Ik lieg niet (mijn
geweten mij mede getuigenis gevende door den
Heiligen Geest, 2 Dat het mij een grote droefheid,
en mijn hart een gedurige smart is.
3 Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van
Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap
zijn naar het vlees; 4 Welke Israëlieten zijn, welker is
de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de
verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God,
en de beloftenissen; 5 Welker zijn de vaders, en uit
welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is
God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.

Diep hartzeer
Paulus begint Romeinen 9 met te
vertellen dat hij een groot verdriet
heeft over de houding van Israël
tegenover het Evangelie. Hij heeft
het zelf verschillende keren aan
den lijve ondervonden, letterlijk
en figuurlijk, de grote vijandschap
van de Joden tegen Jezus Christus
en Zijn Evangelie. Telkens was hij
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onder Zijn volk en in Zijn genadige
tegenwoordigheid bij Zijn volk.
Hij gaf aan hen ook Zijn verbonden: het verbond der genade in zijn
verschillende gestalten, het natuurverbond, het verbond met het huis
van David en noemt u maar op. En
in het kader van het genadeverbond
kwam God met Zijn wetgeving en
bepaalde Hij hoe er binnen Zijn
verbond geleefd moest worden. Hij
gaf Israël ook de eredienst, de offerdienst, de dienst van de verzoening
in tabernakel en tempel. Ja, Hij
sprak rijke beloftenissen tot Zijn
volk, die vooral tot inhoud hadden
de komst en het werk van de Messias, Die de breuk tussen God en
mensen, door de zonde geslagen,
zou helen en zó zondaren met God
zou verzoenen.
Schilderij van Ruud
Bartlema over de
Hebreeuwse letter ‘Kaf’.
Kaf = handpalm, wolk.
De berg Sinai, waarop
als een wolk Gods
heerlijkheid rust.

Gegeven blijft gegeven!
Omdat dit allemaal van Israël is,
daarom heeft Paulus zo’n diep hartzeer. Zóveel van de HEERE ontvangen, maar wat wordt er weinig uit
geleefd! Tegelijk is dit echter voor
ons een heerlijk perspectief voor
het werk onder Israël. Want wat
in de dagen van Paulus van Israël
was, dat is het nóg! Het grootste
deel van het joodse volk heeft
Christus weliswaar verworpen,
maar daarmee heeft God Zijn volk
nog niet verstoten (Rom. 11:1)! De
bijzondere voorrechten die zij in
het verleden van Hem hebben ontvangen, willen nog steeds wat doen
in hun leven.
De HEERE wil het nog steeds onder
de Joden laten komen tot een aanneming tot kinderen in de diepste zin
van het woord. Hij wil nog steeds
Zijn heerlijkheid openbaren aan het

uit hen die God had uitverkoren
om de stamvaders van Zijn volk te
zijn. En uit die stamvaders had God
een volk gebouwd dat Hij aangenomen had als Zijn eigen volk. Uit
alle volken van de wereld wilde de
HEERE de Israëlieten aannemen
tot kinderen. De HEERE verkoos
Israël tot Zijn volk, niet om Israël,
- dat stelde op zich niets voor -,
maar omwille van Zijn grote Naam.
Omdat uit dit volk, wat het vlees
aangaat, de Christus zou voortkomen. Om Christus’ wil was Zijn
heerlijkheid over Israël en kwam
deze openbaar in de wolk- en vuurkolom in de woestijn en bij de ark
van het verbond in de tabernakel
en in de tempel. God openbaarde
de rijkdom van Zijn eigenschappen
aan Israël in Zijn machtige daden



Israël dat Hij het de zaligheid
zal schenken (Rom. 10:1). Als er
zoveel beloften op hen rusten, dan
mag dat toch verwachting geven?
Inderdaad, ook in ónze tijd zullen
er Joden tot bekering komen, want
God blijft Zijn beloften vervullen.
De verharding van het joodse volk
zal ook nooit compleet zijn (Rom.
11:25). Telkens zullen er harten
open bloeien voor Christus, óók
vandaag!

hart van het joodse volk waarop nu
bij de meesten nog een deksel ligt.
Hij wil het ook vandaag nog laten
komen tot de beleving van het verbond der genade, waarvan Christus de
Middelaar is. Hij wil met Zijn wet
ook vandaag nog Israël uitdrijven
tot Christus en het door het geloof
in Hem laten komen tot een waar
achtige dienst aan God, met de ingekerfde wet van God in het hart. Alle
beloften die in het Oude Testament
voor Israël te vinden zijn, gelden
nog steeds voor Israël. ‘U komt de
belofte toe en uw kinderen’, zei
Petrus op de Pinksterdag. En zó is
het!

Onze houding
Wat moet onze houding tegenover
Israël zijn? Drie kernwoorden
zouden te noemen zijn. In de
eerste plaats ootmoed. Ons past
een ootmoedige en bescheiden
houding richting het joodse volk.
Wat hebben christenen in de loop
van de geschiedenis dat volk niet

Een werkelijke ontmoeting
In de ontmoeting met het joodse
volk mogen we proberen tot een
gesprek te komen over wat we
gemeenschappelijk hebben (het
O.T. dat we via hen ontvingen). In
dat gesprek moet ook het Evangelie
aan de orde komen. Ook voor het
joodse volk is er maar één weg tot
God (Joh. 14:6). Liefdevol mogen
we erop wijzen dat zij leven onder
vele ‘zwangere’ beloften van God (R.
Erskine). Beloften die vruchten willen afwerpen, ook in hun leven. En
zo mogen we, vanuit God en Zijn
gaven, hen proberen te lokken tot
Christus. Tot Hem Die de meeste
Joden nu nog hartgrondig verwer
pen, maar Die ook naar het joodse
volk nog steeds hartgrondig Zijn
armen uitbreidt.
En omdat de HEERE in het verleden zoveel bemoeienis met het
joodse volk heeft gehad en zoveel
aan hen geschonken heeft, daarom
is de toegenegenheid van Paulus’
hart en zijn gebed tot God voor



Schilderij van
Ruud Bartlema over
de Hebreeuwse letter
‘Lamed’.
Lamed = onderwijzen,
leren.
De plezier van het
‘leren’ in de relatie
leraar – leerling wordt
uitgebeeld. De vreugde
ontstaat als de letters als
het ware de ontmoeting
tot stand brengen tussen
Schepper en schepsel.
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11:11). Opdat ook zij die Christus
gaan dienen die wij mogen dienen.
Kom, ga met ons en doe als wij!
En dan komen ootmoed en bewogenheid samen in het derde kernwoord voor onze houding: het gebed.
Laten we in onze gebeden Israël niet
vergeten! Met Paulus meebidden
om hun behoud, pleitend op de
beloften van God en Hem wijzend
op het feit dat Hij Zijn oude volk
niet verworpen heeft en daarom
niet vergeten kan, ondanks hun
verwerping van Zijn Zoon. Laten we
Hem smeken of Hij nog vele deksels
van joodse harten af zal nemen en
die harten zal laten ontdekken wie
God is, wie Jezus Christus is en hoe
het zelf is. En in het samengaan van
al die ontdekkingen het zal laten
komen tot een hartelijke overgave
aan Hem Die aan het kruis van
Golgotha wilde sterven voor Joden
én heidenen. Aan Hem Die aan dat
vloekhout uitriep: ‘Vader, vergeef
het hun, want zij weten niet, wat
zij doen’. In dát gebed van Christus
ligt ten diepste de grond voor de
bekering van Joden. Om Christus’
wil ontfermt God de Vader Zich ook
over Zijn oude verbondsvolk. En zal
Hij doorgaan met Zijn werk, ook
onder dát volk.
En daaraan mogen we als Chr.
Geref. Kerken een bescheiden
bijdrage leveren, nu al 75 jaar lang.
Een bijdrage die de HEERE van ons
vraagt en die onder Zijn zegen zal
leiden tot het machtige wonder dat
ook Joden de Heere Jezus Christus
van harte gaan liefhebben en dienen.
Omdat de dingen zó liggen, zijn wij
heel sterk met Israël verbonden. U
en jij ook?

aangedaan en hoe er tegenover
gestaan (vaak vanuit de zgn. vervangingsleer)? Wij hebben aan hen
te belijden dat dat zonde en schuld
voor God is. Wij hebben oprecht
om vergeving te vragen voor alles
wat wij in christelijke naam hen
aandeden. Bovendien hebben we
onze plaats te weten: wij zijn als
heidenchristenen bij Israël ingelijfd
(Rom. 11:17) en dat volk blijft Gods
eerstgeroepene (Rom. 11:29).
Het tweede kernwoord voor onze
houding is bewogenheid. Wij hebben
iets te kennen van wat Paulus had,
van die droefenis, van dat hartzeer.
Het volk dat in het verleden zoveel
gunsten heeft genoten, is nu zo
gesloten voor Gods genade en de
Verdiener ervan. En van daar uit
komt dan het verlangen op om hen
tot jaloersheid te verwekken (Rom.

Het eerste
“echte”
nummer
van ons
blad Vrede
over Israël,
met een foto
van de Jeruzalem-kerk in
Hamburg,
waar ds. M.
Boertien zijn
werk als Israëlpredikant begon.



50 jaar de jubeltijd
Vijftig jaar bestaat het blad ‘Vrede
over Israël’. Dat is natuurlijk
iets om bij stil te staan. Het is
gewoonte: vijftig jaar is een halve
eeuw en dat wordt, vrijwel overal,
gevierd.
Vijftig is een rond getal, of eigenlijk
de helft daarvan. Het gaat om de
honderd, maar omdat dat zo veel
is, dat maar een klein deel van de
mensen en lang niet alle tijdschriften die leeftijd bereikt, vieren we
ook de vijftig jaar als een belangrijke datum.
Maar het is niet altijd zo, dat onze
ronde getallen in de bijbel ook zo
belangrijk zijn. Zo komen 10 en 100
veel minder vaak voor dan je zou
denken, en in plaats daarvan zijn 7
en 12 zogenaamde heilige getallen.
Met vijftig echter is het een heel
bijzonder geval. Vijftig is zowel in
de Bijbel als in ons dagelijks leven
een getal om bij stil te staan. Maar
wel om verschillende redenen.

Rien van der Vegt

ten dan bij de Sinai, en God geeft
hen de geboden. Dat is het Wekenfeest. Zeven weken duurt het eerste
stuk van de reis door de woestijn,
en op de vijftigste dag wordt alles
anders. Het groepje slaven wordt
tot een volk, de bevrijding uit de
slavernij ontvangt een voorlopig
doel. Israël krijgt de geboden en
kan dan leven als volk van God.
Wij hebben dat overgenomen. Op
de vijftigste dag na de opstanding
van de Here Jezus werd de Heilige
Geest uitgestort op de kring van de
apostelen. Zeven weken na Pasen
komt het Pinksterfeest. Ook bij ons
wordt daarmee de verlossing tot
een eerste afsluiting gebracht. Sinds
de Heilige Geest er is, kunnen wij
mensen leven in relatie met God.
Het vijftigste jaar wordt ook
genoemd in het Oude Testament.
In Leviticus 25 staan de wetten over
het sabbat- en jubeljaar. Dat is niet
éen van de meest gelezen gedeelten
van de Bijbel, maar voor ons onderwerp centraal.
Vijftig dagen en vijftig jaren
Eerst gaat het over het sabbatjaar:
Laten we eerst eens kijken, waar
vijftig voorkomt in de Bijbel. Het is net zoals de mens op de zevende
denk ik twee maal van belang, éen- dag moet rusten, moet eens in de
maal met vijftig dagen en éenmaal zeven jaar het land rusten. Er wordt
met vijftig jaren.
dan niet gezaaid en niet geoogst
Vijftig dagen is precies de tijd
en men leeft van voorraden of van
tussen Pasen en Pinksteren of, om
dat, wat vanzelf groeit. Daar is op
het Joods te zeggen, tussen het Pe- zich een heleboel over te zeggen,
sachfeest en het Wekenfeest. Pesach maar het gaat nu om het tweede
bijzondere jaar, dat in dat hoofdis het feest van de bevrijding. God
leidt zijn volk uit Egypte, door de
stuk wordt ingesteld: het jubeljaar,
Rode Zee, veilig naar de overkant.
het vijftigste jaar. ’Jubeljaar’ - dat
Na vijftig dagen komen de Israëlie- klinkt vrolijk, maar we weten niet



Vijftig
is zowel in de
Bijbel als in
ons dagelijks
leven een
getal om bij
stil te staan
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eens, of het zo bedoeld is. Het is
simpel een Hebreeuws woord, dat
we hebben overgenomen: ’jovel’. Er
zijn Hebreeuwse woorden, waarvan
niemand precies weet, hoe ze het
beste vertaald kunnen worden. Zo
is het ook met het ‘jovel’-jaar. Maar
er wordt tegelijkertijd op zo’n
bijzondere toon over gesproken,
dat de vertaling ’jubeljaar’ voor de
hand ligt.
Land en mensen blijven
Gods eigendom.
En wat is de inhoud van dat bij-

De wetgeving bij Sinai op de vijftigste dag
na Pesach.

Bij het glas-in-loodraam van Marc
In de synagoge van het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem heeft de joodse schilder
Marc Chagall de zegenspreuken van
Jakob tot zijn zonen (Gen. 49) in glas-inloodramen vertolkt.
Bij de tekening van Levi, de derde zoon
van Lea en Jakob, gaat Chagall voorbij
aan de zegenspreuk in Genesis 49. Deze
is negatief omdat Levi samen met zijn
broer Simeon de stad Sichem heeft uitgemoord (Gen. 34). Jakob verafschuwt deze
wraakactie. Hij distantieert zich van hun
handelwijze met de woorden: ‘Vervloekt
zij hun toorn, want die is hevig, en hun
grimmigheid, want die is hard’ (Gen.
49:7a).
Chagall geeft de geestelijke roeping
van Levi weer, waardoor deze zich losmaakte van de afschuwelijke daad die
hij, verbonden met Simeon, verrichtte.
Daartoe stelt Chagall de zegen van Mozes
centraal. Mozes laat daar zien dat de
toorn van Levi in ijver voor de Here is
overgegaan als Israël zich in de woestijn
bezondigt aan de verering van het Gou-

den Kalf (Deut. 33:8-11). Hij beeldt Levi af
in zijn priesterlijke functie. Toch worden
in het raam niet de rituele symbolen van
de oudtestamentische priesterdienst
afgebeeld, zoals de altaren, het wasvat,
de tafel der toonbroden, e.d., zelfs niet
de door Mozes genoemde Tummim en
Urim (Deut. 33:8).
Neen, Chagall sluit aan bij de gedaanteverwisseling die de eredienst in Israël
heeft ondergaan na de verwoesting van
de tempel in het jaar 70 van onze jaartelling. Hij vertolkt zo de leefwereld die hij
aantrof in de synagoge en de huiselijke
kring waarin hij zelf was opgegroeid.
De kleur geel, die de achtergrond van
het raam vormt, herinnert aan de voorwerpen in de tempel die van zuiver goud
waren gemaakt of met bladgoud waren
belegd.
De kleur beeldt de glans van de eredienst
van het joodse volk uit.
Het raam toont:
- de Davidster;



geen land verkopen. Je kon het
alleen huren of verhuren, of je kon
een aantal mogelijke opbrengsten
van het land verkopen: precies
zoveel, als er nog te verwachten
waren tot het jubeljaar. Het land
zelf is van God - Hij heeft het Israël
gegeven om te leven - maar niet zó,
dat ze er alles mee kunnen doen,
wat hen invalt. En de mensen
blijven ook Gods mensen: slavernij
is er ook in Israël geweest, maar
het werd beperkt. Het kon geen
situatie worden, waar je kinderen
en kleinkinderen nooit uit zouden

zondere jaar? Na zeven jaar-weken
komt er een extra jaar, een heilig
jaar. Alles wordt dan anders. Je
kunt ook zeggen: het wordt weer
zo, als het eens begonnen is. De
wetten van het jubeljaar zijn vooral
sociale wetten, die de heerschappij
van God over het volk en het land
in herinnering willen roepen. De
slaven worden vrijgelaten en het
land wordt teruggegeven aan de
vroegere bezitter. De armen en de
rijken verdelen het land opnieuw
en iedereen krijgt weer gelijke kansen. Zo kon je in Israël dus eigenlijk

Chagall

De kandelaars verwijzen meer naar sabbatskandelaars dan dat ze herinneren aan
de zevenarmige kandelaar in de tempel.
Slechts twee elementen in het raam verwijzen direct naar Levi:
- de naam Levi bovenin;
- de tekst van de zegen van Mozes die
geschreven is op de tafels van de wet
i.p.v. de Tien Woorden (Deut. 33:10-11).
Deze opdracht tot onderwijs in de wet
wordt verlicht door de brandende kandelaars die de tafels omringen.

- de tafels van de wet;
- een aantal dieren die op leeuwen lijken;
- een kring van ontstoken kandelaars.



De op het raam afgebeelde dieren zijn in
principe in het O.T. voorkomende offerdieren (duif, stier, lam en ram). Chagall
geeft ze echter een bredere betekenis.
Ze drukken verschillende bijbelse en
rabbijnse religieuze denkbeelden uit. Ze
doen o.a. denken aan de vier wezens uit
het roepingsvisioen van Ezechiël (Ezech.
1) en aan afbeeldingen in synagoges en
op grafstenen van joodse begraafplaatsen
uit de leefwereld van Chagall zelf. De vaas
met bloemen, die door de twee platliggende leeuwen wordt opgehouden,
symboliseert de boom des levens.

50 jaar - de jubeltijd
komen. Vijftig jaar kon het op zijn
hoogst duren, en dat is dan ook nog
een zeer lange tijd. Twee generaties
konden slaven zijn, maar dan werden de mensen weer vrijgelaten en
mochten ze opnieuw proberen, een
eigen bestaan op te bouwen.
50 jaar ’Vrede over Israël’.
En wat betekent het voor ons, dat
een blad 50 jaar bestaat? Ja, het
is dus een halve eeuw, maar het
is ook, volgens het tellen van de
Bijbel, een volheid, een bijzonder,
afgerond, tijdperk. Het is de tijd
van twee generaties, die zo lang is,
dat mensen kunnen verarmen of
zeer rijk worden. Zo’n ongelofelijk
lange tijd zijn we al met Israël
bezig, en ook al hebben we geen

In 1977
veranderde
niet alleen de
abonnementsprijs, maar ook
het uiterlijk
van VOI. Wel
blijft voorlopig
de omvang nog
hetzelfde: 8 bladzijden – met kleine
lettertjes en weinig
plaatjes…

slaven vrij te laten en geen land
terug te geven, het is wel bij uitstek
een periode om bij stil te staan en
op terug te kijken. Dat is dan ook,
wat er in deze aflevering van het
blad gebeurt.
Ik denk dat we voor ons kerkelijk
leven van een grote verrijking
mogen spreken, wanneer het gaat
over de betekenis van dit werk,
dat de naam van Israël draagt. Het
lezen over land en staat Israël, het
leren over de wijze, waarop het
joodse volk zijn trouw aan God
vorm en gestalte geeft, de bezinning op de vragen, die we van de
kant van Israël krijgen over ons
christen-zijn in woord en daad: het
zijn slechts enkele van vele aspecten
van een verdieping en verbreding
van ons geloven.
We hoeven daarvan niets terug te
geven na vijftig jaar, maar het is wel
zaak, dat we ons ervan bewust zijn,
dat het hier bij uitstek het eigendom van God is, waar we mee bezig
zijn. Het is vergelijkbaar met zijn
land en zijn mensen. Israël blijft
volk-van-God, dat we aan onze
zijde vinden als gelovigen en dienaars van de God van Abraham,
Izaak en Jacob.
En op de eerste dag van het
51e jaar gaat het weer gewoon
verder. Niet bij nul, maar wel
met nieuwe inzet en vreugde,
al zo’n volheid van tijd te
mogen schrijven en lezen
over de dingen van God.

10

Israël: subject
of object van
zending?

Drs. M. van Campen

Bij het reflecteren over de relatie
tussen zending en Israël bestaat de
neiging onmiddellijk in te zetten
bij het Nieuwe Testament. In de
meeste missiologische handboeken
- vooral van ouder datum - is dat
inderdaad het geval. Men komt
dan al snel tot de conclusie dat
het zendingsbevel, zoals we dat
bijvoorbeeld aantreffen in Mattheüs 28:18-20, alle volken omvat,
inclusief het joodse volk. Als gevolg
van deze benadering tekenen zich
doorgaans vervolgens drie lijnen af.
•	Het eerste is de nadruk op
het centrifugale aspect van de
zending: het uitgaan, het zich
expliciet richten tot de volken met
de boodschap van de Gekruiste en
Opgestane Kurios. Meestentijds
wordt dit bevel sterk individueel
verstaan.
•	Dat is het tweede dat opvalt. Het
zijn de gelovigen die geroepen
worden het goede nieuws te communiceren met de mensen in hun
omgeving, dichtbij of verder weg.
•	En het derde wat treft in de
oudere zendingsliteratuur is dat
het onderscheid tussen Israël en
de gojim (volken) min of meer is
weggevallen. De roeping van de
kerk ten aanzien van het joodse
volk is ten principale geen andere
dan ten opzichte van alle andere
volken.

Het begint in Genesis
Het is de vraag of een dergelijke
hermeneutische benadering - die
wat de zending betreft insteekt bij
het Nieuwe Testament - de meest
voor de handliggende is. De Schrift
begint immers niet bij Mattheüs,
maar bij Genesis. Veel logischer
en vruchtbaarder is om niet in te
zetten bij het zendingsbevel uit
het evangelie, maar bij de notie
van de missio Dei. Ik realiseer me
dat op dit theologische concept,
zoals het soms wordt uitgewerkt
en ingevuld, wel wat af te dingen
valt, maar tegelijkertijd pleit er
veel voor dit concept. De missio
Dei-gedachte onderstreept dat het
in het zendingswerk en ook in de
arbeid onder Israël niet primair
gaat om de activiteiten van mensen,
maar om het soevereine handelen
van God Zelf. Hij is de zendende
God, de God die in zijn grote barmhartigheid naar deze gebroken en
verloren wereld wil omzien. In
deze genadige toewending, in deze
bemoeienis die gericht is op de voltooiing van Gods heilsplan wordt
primair Israël en vervolgens de kerk
betrokken. Anders gezegd: God
schakelt mensen in om het wereldwijde zendingswerk te voltooien,
waarbij als eerste Israël in het vizier
komt.
In dit kader is de notie van het
verbond van beslissend belang.
In het verbond krijgt enerzijds
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Israël: subject of object van
Van meet af
aan is de
afzondering
van Israël
gericht op het
uiteindelijke
heil voor de
volken

het soevereine handelen van
God alle nadruk, het verbond
gaat immers van Hem uit en het
rust is zijn genadige verkiezing.
Tevens blijkt uit deze notie dat
God daarbij de mens verkiest tot
zijn verbondspartner, zonder dat
daarbij overigens ooit sprake is van
gelijkwaardigheid. Het verbond is
en blijft een genadeverbond. Maar
tegelijkertijd: het verbond dat eenzijdig van inzet is, dient te worden
ingewilligd en gehoorzaamd. Tot
deze gehoorzaamheid behoort
voor Israël als verbondsvolk ook

van Jesaja. Met name in Jesaja 2
wordt duidelijk dat het daarbij niet
alleen gaat om het centrifugale,
het uitgaan van Israël tot de volkeren, maar ook en vooral om het
centripetale aspect: de volkeren die
worden aangetrokken om te komen
tot Sion. Israël wordt opgeroepen
exemplarisch te leven, ernst te
maken met de heiliging van Gods
naam, zodat de heidenen opmerkzaam worden en als door een magneet worden getrokken tot de God
van Israël. De oproep van de profeet
luidt dan ook: ‘Komt gij huis van
Jakob en laat ons wandelen in het
licht des Heeren’. Op deze wijze zal
de Heere zijn belofte vervullen, dat
vele volken in beweging komen en
zeggen: ‘Komt, laat ons opgaan tot
de berg des Heeren, tot het huis van
de God Jakobs, opdat Hij ons lere
van zijn wegen en dat wij wandelen
in zijn paden; want uit Sion zal de
Wet uitgaan en het woord des Heeren uit Jeruzalem (Jes. 2:1-5)’.
Op de Madabakaart vormt niet de Tempel, In het licht van het bovenstaande
maar de Grafkerk het hart van Jeruzalem. kan worden vastgesteld dat Israël
De kerk is in de plaats van Israël gekomen. in het Oude Testament bij de
missio Dei betrokken is als subject.
het volvoeren van de opdracht om Het joodse volk is afgezonderd en
tot zegen te zijn van de volkeren.
bestemd om tot zegen te zijn voor
Meteen al bij de oprichting van het de gojim. Helaas is er van deze roeverbond met Abraham wordt dat
ping om een licht voor de volkeren
duidelijk: ‘In u en in uw nageslacht, te zijn niet veel terechtgekomen.
Israël heeft haar opdracht dikwijls
zullen alle geslachten gezegend
verzaakt. Het boekje Jona is een
worden’ (Gen. 12:1-3).
striemende aanklacht tegen Israëls
particularisme, haar verkorenheidsExemplarisch leven
idee, dat haar weg tot de heidenweVan meet af aan is de afzondering
van Israël gericht op het uiteindereld blokkeert. De indrukwekkende
lijke heil voor de volken. Het joodse liederen van de Knecht des Heeren
spreken keer op keer over het heil
volk wordt daaraan dienstbaar
dat de Ebed Jahwe zal aanbrengen
gemaakt. We vinden deze roeping
voor de volkeren. Steeds sterker
sterk benadrukt in de profetieën
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zending?
huisgenoten Gods, mede-erfgenamen van de beloften (Ef. 2:19;
3:6). Van mijn oudere vriend dr. J.
Haitsma leerde ik: als de heidenen
mede-erfgenamen zijn, dan moet
er ook een eerste erfgenaam zijn
en wie anders is die erfgenaam dan
Israël? God is met Israël nog niet
klaar en ook de rol van Israël is nog
niet uitgespeeld. Alles wijst erop
dat in het Nieuwe Testament een
eigen plaats en een eigen weg voor
Israël blijven gereserveerd. Ik wijs
op de lofzang van Simeon, waarin
van de God van Israël gezegd wordt
dat Hij zijn Zoon gegeven heeft als
een Licht tot verlichting van de heidenen èn tot heerlijkheid van zijn
volk Israël (Luk. 2:31). Ik herinner
ook aan Romeinen 15:8 waar Christus een ‘dienaar van de besnijdenis’
wordt genoemd, die gekomen is
om de beloften aan zijn volk te
vervullen. Steeds wordt gesproken
Geen object, maar subject
met twee woorden. Messias Jezus is
van zending
van cruciale betekenis voor jood èn
De klemmende vraag is wat deze
heilshistorische gang betekent voor heiden. Israël en de volken mogen
door Gods genade delen in één en
de plaats van Israël in de missio Dei
hetzelfde heil, namelijk de door
vandaag. Dat de kerk in de plaats
van Israël gekomen is, zal niemand Christus verworven zaligheid, maar
zij delen daarin wel op eigen wijze
van ons nog voor zijn rekening
en komen daartoe langs eigen weg.
nemen, verwacht ik. De krachtige
vraag en het nog steviger antwoord De vraag daarbij is in hoeverre
van de apostel Paulus uit Romeinen Israël in het Nieuwe Testament nog
altijd beschouwd kan worden als
11:1 spreken immers boekdelen.
Heeft God zijn volk verstoten? Dat subject van de zending. Of moeten
zij verre! Gods genadegiften en roe- we zeggen dat door het ongeloof
en de ongehoorzaamheid van het
ping zijn onberouwelijk. Daarom
is het verbond met het joodse volk joodse volk deze hoge roeping
ook na de komst van Christus nog verspeeld en vervallen is? Is Israël
thans niet louter nog object van de
altijd van kracht. Wat is er wel
gebeurd? Het nieuwe is dat de hei- zending? Een zendingsveld dat
roept om de verkondiging van het
denen nu ook mogen delen in dit
Evangelie door heidenchristenen?
verbond. Zij worden nu genoemd
Ik ben geneigd een andere afweging
medeburgers van de heiligen,
doen deze gedeelten echter onze
ogen afwenden van Israël als knecht
en al luider klinkt in deze liederen
de roep om de komst van de Knecht
bij uitnemendheid. Wanneer Israël
faalt in haar zendingsopdracht
zal de Messias in haar plaats de
volkeren priesterlijk en koninklijk
dienen. Door zijn lijden en sterven
is verzoening voor de zonde aangebracht en mag het heil uitwaaieren
over de volkerenwereld. Paulus
verwoordt dat in de brief aan de
Efeziërs zo: door het kruisoffer
van Christus is de middenmuur,
die scheiding maakte tussen Israël
en de volken weggenomen. De
heidenen die eertijds veraf stonden,
vervreemd van het burgerschap
van Israël, en vreemdelingen van de
verbonden der belofte, mogen nu
dichterbij komen (Ef. 2:12, 13).
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worden het
evangelie
onder hun
volksgenoten
bekend te
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te maken. Wordt de opdracht aan
Israël om tot zegen voor de volkeren te zijn niet primair vervuld in
het zendingswerk van de apostelen?
En zijn de Messiasbelijdende joden
die in hun voetspoor traden niet
evenzeer representanten van Israël
dat nog altijd als subject van zending in de wereld gesteld is? Ik voor
mij trek uit deze stand van zaken
in ieder geval de conclusie dat het
met name de joodse volgelingen
van Christus zijn die geroepen
worden het evangelie onder hun
volksgenoten bekend te maken.
Het is de Messiasbelijdende joodse
predikant Rottenberg geweest die
hier sterk voor gepleit heeft. Zonder
een heidenchristelijke betrokkenheid bij het werk onder de Joden te
ontkennen was hij van mening dat
Messiasbelijdende Joden daarbij
de hoofdrol dienen te spelen. Zij
kennen de joodse leefwereld, zij
kennen het joodse hart en weten
van alle weerstanden tegen het
Evangelie van vrije genade, zoals die
in de joodse ziel leven.
Delen in Israëls beloften èn
in Israëls roeping
Sprekend over Israël als subject van
de zending na kruis en opstanding
kijken we niet alleen naar de Messiasbelijdende Joden van vroeger en
nu. We richten de blik ook op de
toekomst. De joodse volgelingen
van Jezus worden door Paulus
eerstelingen (Rom. 11:16) genoemd
en daarmee zijn zij tevens de
voorboden van de volle oogst die de
apostel in het vooruitzicht stelt. Als
de volheid der heidenen is ingegaan
zal heel Israël zalig worden (25,26).
Maar dat is het niet het enige dat

we over deze geweldige toekomst
horen. De apostel trekt een vergelijking met wat er gebeurde toen het
merendeel van het joodse volk Jezus
afwees. Indien hun val de rijkdom
van de wereld is en hun vermindering de rijkdom der heidenen,
hoeveel te meer hun volheid (12).
En: Indien hun verwerping - namelijk de verwerping van het evangelie
- de verzoening der wereld was, wat
anders zal hun aanneming wezen
anders dan leven uit de doden (15)?
Paulus wil zeggen: door de val van
Israël is het heil naar de volkerenwereld gekomen. Dat zal echter in
nog veel sterker mate het geval zijn
wanneer zij Jezus straks herkennen en erkennen als hun Messias.
Kennelijk zal het hele joodse volk
dan een rol spelen in de voltooiing
van Gods heilplan. Als subject van
zending in de missio Dei mogen
zij tot grote zegen zijn voor de
heidenen. Zal dan wellicht ook ten
volle vervuld worden wat Zacharia
profeteerde in hoofdstuk 8:23: ‘In
die dagen zal het geschieden dat
tien mannen, uit allerlei tongen der
heidenen, grijpen zullen, ja de slip
grijpen zullen van een Joodse man,
zeggende: Wij zullen met ulieden
gaan, want wij hebben gehoord dat
God met ulieden is.’
Israël, subject of object van de
zending?. Wat mij betreft is het
antwoord op die vraag: Israël is
nog altijd subject van zending.
God houdt de claim op zijn volk
nog altijd staande en Hijzelf zorgt
ervoor en gaat ervoor zorgen dat
Israël aan deze bestemming zal
beantwoorden. De komst en het
werk van de Ebed Jahwe betekent
niet dat de roeping van Israël is
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zending?
overgegaan op de gelovigen uit
de volken. Zoals wij door kruis en
opstanding mogen delen in Gods
verbond met Israël, in Israëls beloften en verwachting van het Koninkrijk Gods, zo deelt de gemeente van
Christus ook in Israëls roeping om
te participeren in de missio Dei. Wij
worden geroepen een licht voor de
volkeren te zijn, niet in de plaats
van Israël, maar samen met Israël.
Luisteren, dienen, getuigen
In het volvoeren van deze opdracht
komen Israël en de kerk elkaar
tegen. Op welke wijze? Wat is de
aard van deze ontmoeting? Van
zending onder Israël kan in het
licht van het bovenstaande geen
sprake zijn. Een dergelijke benadering miskent de unieke plaats van
het joodse volk in het heilshandelen van God. Zending impliceert
de bekendmaking van de God van
Abraham, Izak en Jakob, de Vader
van onze Heere Jezus Christus aan
de volkeren. Van een dergelijke
proclamatie kan onder Israël geen
sprake zijn, alleen al vanwege het
feit dat de kennis van deze Naam
via het joodse volk tot ons is
gekomen. Moeten we dan opteren
voor een vrijblijvende relatie,
waarbij ieders weg en ieders geloof
gerespecteerd wordt? Wie zich al
wat langer bezig houdt met het
jodendom kan geneigd zijn deze
kant op te gaan. Wat mij betreft
dienen we hier waakzaam te zijn
voor onszelf en voor elkaar. Ik werd
getroffen door een uitspraak van
wijlen dr. S. Gerssen, de vroegere
secretaris van de verhouding voor
Kerk en Israël in de Nederlandse
Hervormde Kerk: ‘Wie een vrucht-

bare relatie met het jodendom wil
hebben, moet tot aan de rand van
de twee-wegenleer gaan, maar in
geen geval er overheen.’ Ik besef dat
deze uitspraak toelichting behoeft,
maar laat die nu even voor wat ze is.
Wat mij betreft mag er geen misverstand bestaan: het unieke en ook
het exclusieve van Jezus Christus
mag op geen enkele wijze worden
afgezwakt of ingeleverd.
Het Centrum voor Israëlstudies te Ede (CIS) heeft als insteek
voor de joods-christelijke relatie
het sleutelbegrip ‘ontmoeting’
gekozen. Daarbij dient te worden
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Met de plaatsing van de
Grafkerk in het hart van
Jeruzalem verkondigde
de kerk: Israël is object
van zending.

Israël: subject of object van
eenrichtingverkeer. Men leefde
in de veronderstelling dat de kerk
een boodschap heeft aan Israël,
maar dat het omgekeerde niet het
geval was. Naar de mening van het
CIS valt deze conclusie op bijbelse
gronden niet vol te houden. Aan
de Joden zijn immers de Schriften
toevertrouwd. Met Paulus beseffen we dat er een bedekking is
wat betreft het verstaan van de
Schriften tot op Jezus de Christus
(2 Kor. 3:14), maar daarmee is niet
gezegd dat we in het verstaan van
Tenach van de Joden niets zouden
kunnen leren. Hun kennis van de
taal en van de joodse achtergrond
van de Bijbel kan de christelijke
kerk geweldig verrijken. Uit de
traditie van de het gereformeerde
protestantisme zijn veel theologen te noemen die rabbijnse
commentaren raadpleegden bij
de uitleg van de Schriften, waarbij
absoluut niet alleen maar sprake
was van afwijzing van de joodse
uitleg. Het is de theoloog K.H.
Miskotte geweest die een aantal
klemmende vragen op noemer
heeft gebracht die de synagoge
op basis van Tenach stelt aan
het adres van de kerk. Slechts
tot onze schade kunnen we deze
vragen en uitleggingen negeren.
In een luisterende houding mag
de kerk haar winst doen met wat
van joodse zijde ons - op grond
•	In de ontmoeting met Israël past
van Mozes en de profeten - wordt
van christelijke zijde een houding
aangereikt, zonder daarmee
van luisteren. Deze attitude is niet
te vervallen in een omgekeerd
slechts een vorm van wellevendeenrichtingsverkeer, zoals in somheid, maar ingegeven door de
overtuiging dat het in de joodsmige leerhuisconcepten in onze
christelijke relatie gaat om weder- tijd het geval is.
kerigheid. In de geschiedenis
•	Als tweede kernwoord onderwas er voornamelijk sprake van
streep ik het begrip dienen. In de

aangetekend dat nadrukkelijk een
ontmoeting met heel Israël bedoeld
wordt. Naast Messiasbelijdende
Joden komen daarbij ook religieuze
en seculiere Joden in het vizier.
Ter nadere adstructie zijn drie
kernwoorden toegevoegd, namelijk
luisteren, dienen en getuigen. Bij elk
van deze kernwoorden plaats ik een
enkele opmerking.

Een synagoge in
Jeruzalem. Israël toch
subject van zending.
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joods-christelijke relatie kan en
conale projecten ten behoeve van
mag niet alleen het gesprohet joodse volk, zowel in Nederken woord bepalend zijn. Het
land (Vrienden van het Cheider)
Hebreeuwse woord dabar maakt
als in Israël (Shaare Zedek, Jaffaproject).
duidelijk dat woord en daad
•	Ik kom tot het derde kernwoord:
altijd hand in hand behoren
te gaan. Dat gaat temeer op in
getuigen. Daadwerkelijke solidade ontmoeting tussen kerk en
riteit en praktische steun zijn
Israël. De apostel Paulus legt op
onmisbaar. In de praktijk blijkt
dit aspect grote nadruk, wandat daardoor stenen die tussen
de kerk en Israël zijn komen te
neer hij aangeeft dat het onze
liggen, kunnen worden wegchristelijke roeping is het joodse
volk tot jaloersheid te verwekken.
geruimd. Maar hulpverlening of
Daarvoor zijn woorden alleen niet morele steun maken het getuigetoereikend. Zoals Wilhelmus à
nis aangaande Jezus Christus
Brakel en andere oudvaders ons
geleerd hebben, gaat het allereerst Uit Sion zal de wet uitgaan.
en allermeest om een heilige
levenswandel, om de heiliging van
het leven, waardoor het beeld van
Christus gestalte in ons aanneemt.
Hier kunnen we leren van de
wijze waarop Israël geroepen was
en is om een licht ter verlichting
van de volken te zijn. Zoals we
zagen speelt daarbij naast het
centrifugale ook het centripetale
aspect een belangrijke rol. Dat
mogen we ook honoreren in onze
ontmoeting met het joodse volk.
Het is pijnlijk te horen wat de
- enkele jaren geleden overleden
- joodse kenner van het Nieuwe
Testament Pinchas Lapide hierover zei: ‘Jullie christenen hebben
op allerlei manieren gepoogd
ons te bekeren, met disputen en
door gedwongen doop, maar de
methode die jullie eigen apostel
Paulus jullie aanbeveelt, het
ons tot jaloersheid verwekken,
daar zijn jullie nog nooit aan
toe gekomen.’In dit aspect van
joods-christelijke relatie ligt wat
mij betreft de legitimatie van dia-
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Israël: subject of object…
niet overbodig. We mogen in het
voetspoor van de apostel Paulus
gaan die zijn joodse volksgenoten
opzocht in de synagoge en met
de Schriften in het midden met
hen het gesprek aanging. Van
vrijblijvendheid was daarbij geen
sprake. Op grond van de Schriften
betuigde hij - vgl. het woord
dialegomai in de Handelingen der
apostelen - dat Jezus de Messias is.
Het zicht verduisterd?!
Intussen mogen we niet over het
hoofd zien dat tussen de apostolische periode en onze eigen tijd
eeuwen van vervreemding en verwijdering liggen.

In 1983
verschijnt
VOI weer
in een
nieuw jasje.
Daarbij doet
ook de boekrol
zijn intrede: in
het vervolg is
op elke voorkant
een gestileerde
boekrol te vinden.
Het wijst op de
centrale plaats van
de Heilige Schriften, die wij via Israël
ontvangen hebben.

Er is een diepe kloof tussen kerk en
synagoge gegroeid en als christenen gaan wij daarbij bepaald niet
vrijuit. Hebben wij door een antijoodse houding en handelwijze het
zicht op de Messias voor Israël niet
mede verduisterd en daarmee ook
de weg voor een open ontmoeting geblokkeerd? Het feit dat de
kerk en de christelijke theologie
medeschuldig staan aan het lijden
dat het joodse volk is aangedaan,
moet ons bescheiden en ootmoedig
maken. Het spreekt - in het licht
van de geschiedenis - niet vanzelf
dat Joden een vertrouwelijke relatie
met christenen willen aangaan. Het
komt aan op echtheid en daadwerkelijke loyaliteit. Mijn persoonlijke
ervaring is dat waar een klimaat
van vertrouwen en vriendschap
gegroeid is, deuren en harten op
een verrassende wijze open gaan.
Het heeft mij altijd getroffen
dat van joodse zijde nooit werd
gevraagd mijn christelijke
identiteit te verdoezelen. Eerder
hoorde ik de aansporing mezelf
te zijn en niet ter wille van een
vriendelijk en vrijblijvend
contact water te doen in de
wijn van het Nieuwe Testament. Waar men wel op
staat - en dat lijkt me niet
meer dan vanzelfsprekend is wederzijds respect. Laten
we vurig bidden dat het
steeds meer mag komen
tot zo’n wezenlijke en
vruchtbare ontmoeting tussen kerk en
synagoge. En laten wij
vooral waken dat onze
woorden niet breken
op onze handelwijze.
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Vanuit Jeruzalem
C.J. Rodenburg

Met Joden de
Bijbel lezen
Inleiding
De dialoog tussen Joden en christenen, die in de twintigste eeuw
op gang is gekomen, is voor veel
buitenstaanders een nogal vage,
abstracte bezigheid van een paar
enthousiastelingen. Ik zal niet
ontkennen dat dit soms klopt,
maar wil toch benadrukken dat het
gesprek tussen Joden en christenen
soms ook heel concreet en diepgaand is. Dat is onder andere het
geval wanneer het gesprek gevoerd
wordt over de Schrift.
Dat Joden en christenen met
elkaar de Bijbel lezen is niet nieuw.
Bekend is het contact dat de vertalers van de Statenvertaling hadden
met joodse geleerden. En zo zijn
er meer voorbeelden te noemen.
Nieuw is echter wel de openheid
van zowel joodse als christelijke
kant om de manier van lezen en
uitleggen van de ander te leren kennen en daar met elkaar over door
te praten. In de afgelopen eeuw
heeft dat geleid tot een enorme
bibliotheek aan studies en boeken.
Christenen gingen de eigen waarde
van het Oude Testament ontdekken, Joden begonnen het Nieuwe
Testament te lezen en als reactie
daarop gingen christenen op zoek
naar de boodschap van het Nieuwe
Testament tegen de achtergrond
van het toenmalige jodendom.
In dit artikel wil ik vooral laten zien

hoe anders de joodse omgang met
de Schrift is dan de christelijke. Om
dat te doen ontkom ik er niet aan
een aantal gangbare joodse termen
te gebruiken en uit te leggen en dus
om de inspanning en het geduld
van de lezer te vragen.
Vragen stellen
Wie geïnteresseerd raakt in de
joodse wijze van Schriftuitleg stapt
een andere wereld binnen. De
joodse wijze van lezen is altijd heel
precies lezen. Letter voor letter de
tekst spellen en leren vragen wat er
staat geschreven, hoe dat is geschreven en waarom dat zo is geschreven.
De joodse omgang met de tekst is
tegelijkertijd heel vrij, zodat zonder
probleem de tekst kan worden
gecorrigeerd om er een nieuwe
betekenis in te vinden! Nauwgezetheid en vrijheid wisselen elkaar
voortdurend af en dat is heel intrigerend om te zien, maar soms ook
erg verwarrend voor iemand die
gewend is naar dé betekenis van de
tekst te vragen.
Hoe kijken Joden eigenlijk aan
tegen de bijbelboeken die wij
als het Oude Testament kennen? Joden noemen die boeken
‘Tenach’. Deze heeft een eigen
indeling met achtereenvolgens
de Tora, de Profetenboeken en de
Geschriften. Daarvan wordt de Tora
jaarlijks in z’n geheel gelezen, en

19

In dit artikel
wil ik vooral
laten zien
hoe anders
de joodse
omgang met
de Schrift
is dan de
christelijke

Vanuit Jeruzalem

De Tora,
de boeken
Genesis tot en
met Deutero
nomium, vormt
dus de kern
van de joodse
Schriften en
is Joden het
meest bekend

worden de zogenaamde feestrollen (Jona, Esther, Hooglied, Ruth,
Klaagliederen) gelezen tijdens de
grote feesten, maar worden andere
boeken niet of slechts gedeeltelijk
gelezen in de synagoge. De Tora,
de boeken Genesis tot en met Deuteronomium, vormt dus de kern
van de joodse Schriften en is Joden
het meest bekend. Het joodse volk
leeft met en vanuit de Tora. Tijdens
synagogediensten wordt een van
de Torarollen uit de speciale kast
gehaald, rondgedragen en bezongen als de boom des levens. Altijd
weer indrukwekkend om mee te
maken.

gang geven tot dezelfde kamer en
waardoor je vanuit die kamer naar
buiten kunt gaan. Ik noem hier de
drie belangrijkste deuren:
1	De al genoemde Rasji is de meester van de vers voor vers uitleg van
de tekst. Hij houdt zich vooral
bezig met de vraag wat er nu
precies in de tekst staat. Hij geeft
met korte aantekeningen de betekenissen van woorden aan, legt
verbanden met andere teksten en
lost problemen op. Dat klinkt ons
vertrouwd in de oren en verklaart
ook wel de invloed die hij onder
christenen heeft gehad. Zo houdt
Rasji zich in zijn commentaar op
Genesis direct uitvoerig bezig met
de vraag of er geen tegenstrijdigTora
heden in het eerste hoofdstuk
Wie als christen een vraag over een
staan over de volgorde waarin alles
Bijbelstekst heeft, is gewend een
is geschapen (zoals het water dat
Bijbel met kanttekeningen of een
al in vers 2 wordt genoemd, maar
commentaar te raadplegen. Dat
pas in vers 6 wordt geschapen).
is voor Joden niet anders, maar de
centrale plaats van de Tora houdt
Rasji laat dan aan de hand van
wat dit betreft in dat er in de joodse andere teksten zien dat de woorbibliotheek wel verschillende uitden ‘in den beginne schiep God
de hemel en de aarde…’ eigenlijk
gaven van de hele Tenach te vinden
gelezen moeten worden als ‘in
zijn, maar er een veel groter aantal
uitgaven is van tekst en commenhet begin van het scheppen van
taar van de boeken van de Tora. Het God’ en de tekst helemaal niet wil
commentaar van de middeleeuwse
vertellen in welke volgorde alles is
Rasji is het meest bekend en heeft
geschapen.
2	De tweede deur is die van de
nog steeds de meeste invloed.
uitleg die zoekt naar de concrete
Zozeer dat ik pas geleden een
joodse professor hoorde verzuchten leefregels voor het joodse volk.
dat hij wilde dat mensen eens de
De Misjna en de Talmoed zijn
de bekendste werken waarin
eigenlijke tekst gingen lezen in
deze wetsvoorschriften worden
plaats van Rasji!
genoemd en bediscussieerd. Maar
tot op vandaag worden er nieuwe
Uitleg
beslissingen over de toepassing
Kenmerkend voor het jodendom
van wetten genomen. Zo vroeg de
is dat er meerdere manieren zijn
Israëlische vliegmaatschappij El Al
om teksten uit te leggen. Er zijn als
enige tijd geleden om raad aan het
het ware meerdere deuren die toe-
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opperrabbinaat van Israël. Tijdens
lange lijnvluchten veroorzaakten
biddende Joden een zeker gevaar
door het gangpad voor anderen
te blokkeren. Het rabbinaat
erkende het probleem en schreef
voor dat het gebed persoonlijk en
zittend moest gebeuren in plaats
van gezamenlijk en zo mogelijk
voorafgaande aan de vlucht. Een
duidelijke oplossing voor een
praktisch probleem.
3	Maar er is nog een andere benadering van de tekst en die komt veel
associatiever en verhalender over.
De tekst wordt daarin woord voor
woord en soms letter voor letter
gewikt en gewogen, onderzocht
eigenlijk om andere, diepere
betekenissen op te delven. Dat
levert vele prachtige verhalen op
waarin er geen grens lijkt te zijn
aan de fantasie en de vrijheid van
de verteller. Hiervan wil ik twee
voorbeelden geven, die allebei de
profeet Elia opvoeren.
Elia
In de Bijbel komen we Elia tegen in
de boeken Koningen en bij Maleachi. In Koningen wordt hij geschilderd als de ijveraar voor Gods
naam, die opstaat tegen Achab en
zijn priesters, die het opneemt voor
het recht, maar die ook twijfelt en
vraagt Gods heerlijkheid te mogen
zien. Zijn leven eindigt met een
mysterieuze hemelvaart; zijn graf
is nergens gevonden. In Maleachi
vinden we iets heel anders, namelijk dat Elia als de voorloper van de
grote dag des Heren zal komen.
Een van de centrale verzen uit de
Elia-verhalen is de zin: “ik heb zeer
geijverd voor den Heere, den God der

heirscharen; want de kinderen Israëls
hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren
afgebroken en Uw profeten met het zwaard
gedood” (1 Kon 19:10). Elia beroept
zich tegenover God op zijn ijverige
inzet en schildert in donkere tinten
het geloof van Israël.
De ijveraar wordt Sinterklaas
We komen dit vers tegen in een
verhaal waarin Elia God er voortdurend op wijst hoe erg de situatie

is en God hem dan, opmerkelijk
genoeg, terechtwijst.
Al eerder gaf het verhaal aan dat
zowel Mozes als Jesaja op enig
moment kwaad spraken van Israël
en daarom werden bestraft. Zo
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vergaat het ook Elia. “Hij zei: ik heb
zeer geijverd voor den Heere, den God der
heirscharen want de kinderen Israëls hebben Uw verbond verlaten. En God zei: is
het mijn verbond of jouw verbond?
En hij zei: zij hebben Uw altaren afgebroken. En God zei tegen hem: zijn
het mijn altaren of jouw altaren?
Toen zei hij: en Uw profeten met het
zwaard gedood. God zei tegen hem:
zij zijn mijn profeten; waarom zou
het jouw zaak zijn?” (Sjier haSjieriem Rabba 1:6).
Dit verhaal maakt een paar dingen
duidelijk. We ontdekken hoe er
in deze tekst tegen de taak van de
profeet wordt aangekeken. Profeten
mogen geen kwaad spreken over
het volk Israël bij God, maar horen
juist bij God te pleiten voor het
volk! Daarnaast zien we ook dat in
de joodse traditie kritiek op de groten uit het verleden niet geschuwd
wordt. De ijver van Elia wordt zelfs
onomwonden afgekeurd. Nu is
het niet zo dat inzet voor de zaak
van God in zijn algemeen wordt
afgekeurd, maar in een verhaal
als dit wordt wel gewezen op de
gevaarlijke kant ervan. IJver kan
makkelijk ontsporen in zelfingenomenheid en veroordeling van
anderen. God wijst Elia terecht en
opent zijn ogen ervoor dat hij niet
op Gods plaats moet gaan zitten.
Het is grappig om te zien hoe allerlei tradities hier nog op voortborduren. Van Elia wordt gezegd dat
hij aanwezig is bij de sederavond
van pesach, bij de ceremonie aan
het einde van de sjabbat en bij de
besnijdenis van jongetjes. Waarom,
zo wordt gevraagd? Dat is zijn
verdiende straf, is het antwoord.
Het zal hem leren Israël te veroor-

delen en hij zal erdoor inzien dat
het volk wel degelijk het verbond
houdt en God eert. Je zou kunnen
zeggen, met een joodse geleerde,
dat het jodendom de ijverige Elia
heeft omgevormd tot een soort
sinterklaas die bij het gezinsleven
hoort, redder in nood is met speciale aandacht voor de kinderen. Hij
wordt gedwongen aan de kant van
het volk te staan.
De Messias komt vandaag…
Een ander prachtig verhaal ( uit
bSanhedrin 98a) knoopt aan bij de
rol van Elia als aankondiger van
de Messias. Deze rol van Elia heeft
natuurlijk te maken met de tekst
uit Maleachi, maar ook met zijn
merkwaardige verdwijning van de

aarde. Zijn hemelvaart maakt dat
Elia een soort verbindende schakel
vormt tussen hemel en aarde. Hij
kan zo maar ineens verschijnen en
heeft kennis van dingen die mensen maar al te graag willen weten.
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In dit verhaal ontmoet Rabbi
Joshua ben Levi de profeet Elia en
vraagt hij hem wanneer de Messias
zal komen. Elia zegt dan dat hij
dat maar aan hemzelf moet vragen.
Hij zit bij de ingang van de stad
(Rome). Maar hoe zal ik hem herkennen vraagt de rabbi? Elia: hij zit
tussen de arme melaatsen. Iedereen
verwijdert alle banden om zijn
wonden in een keer en verbindt de
wonden in een keer, terwijl hij de
wonden een voor een behandelt,
zodat hij direct kan komen als
het moment voor zijn komst is
aangebroken. Joshua ben Levi
zoekt dan de Messias op en vraagt
wanneer hij zal komen. ‘Vandaag’
is het antwoord. Als de rabbi Elia
weer tegenkomt, vraagt deze wat
het antwoord van de Messias was.
Het antwoord was ‘vandaag’, zegt
Joshua dan, en voegt toe ‘dat was
een leugen, want hij is vandaag niet
gekomen! En Elia zegt: ‘dit is wat
hij tegen je zei: vandaag, als je mijn
stem hoort’.
Het slot van dit verhaal, dat ik met
eigen woorden heb naverteld en
ingekort, is een citaat uit psalm
95:7. Het ‘vandaag’ dat eerder in het
verhaal al klonk wordt nu ineens
uitgebreid met een voorwaarde ‘als
je mijn stem hoort’. De komst van
de Messias is dus niet onvoorwaardelijk. Hij is wel steeds bereid om
te komen, maar kan dat alleen als
de stem van God gehoord wordt.
Ik heb dit verhaal vooral gekozen
omdat er een interessante discussie
in te beluisteren is tussen synagoge
en kerk. Professor Yuval heeft erop
gewezen dat de tekening van de
Messias tussen de melaatsen een
duidelijke verwijzing is naar Jes 53,

waar de knecht des Heren deelt in
de ziekte van anderen. In tegenstelling tot het christelijk geloof wil
dit verhaal volgens Yuval aangeven
dat de Messias er wel al is, maar
door niemand herkend wordt. Hij
is nog niet openbaar verschenen.
Daarnaast is een belangrijk element
in dit verhaal dat de Messias daarin
niet oproept om naar zijn stem te
horen, maar naar de stem van God.
Het verhaal spreekt daarmee de
christelijke boodschap waarin Jezus
als geopenbaarde Messias wordt
beleden, die oproept naar zijn stem
te horen tegen (vgl Hebr 3-4).
Samen lezen
Met dit laatste verhaal in gedachten
wil ik nog eens terugkeren naar de
vraag wat het samen lezen van de
Bijbel voor vrucht kan opleveren.
We hebben op heel kleine schaal
iets gezien van de eigen wijze
waarop Joden met de tekst van de
Tenach omgaan. De verschillende
manieren van uitleggen kunnen tot
enorm verschillende boodschappen
leiden, maar zijn op een of andere
manier toch altijd weer verbonden
met de tekst van de Schrift, al is
het maar met een woord daarin,
en raken altijd aan het hart van
het joodse geloof. Al lezend en
studerend raak ik steeds weer onder
de indruk van de enorme kennis
van de tekst die Joden hebben.
En van de precisie waarmee deze
grondtekst wordt doorgegeven. De
interpretatie van de tekst mag dan
alle kanten opgaan, aan de tekst zelf
is de eeuwen door tittel noch jota
veranderd.
Voor het samen lezen betekent dit
ondertussen wel dat je niet zomaar
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eenvoudig de joodse en christelijke
uitleg van een bepaald vers of
gedeelte naast elkaar kunt leggen.
De concrete tekst die we allebei zien
als het heilige Woord van God verbindt ons met elkaar en dat schept,
God zij dank, onderlinge eenheid.
Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat diezelfde tekst een soort
raakvlak is van twee werelden die er
geheel anders uitzien!
En daar ligt ook precies de grote
winst van de afgelopen eeuw, dat
Joden en christenen zich zijn
gaan openstel-

len voor de wereld van de ander
en de manier waarop de Bijbel
daarin wordt gelezen, bestudeerd
en uitgelegd. We leven in een tijd
waarin we proberen om, anders
dan in het tweede verhaal over de
komst van de Messias gebeurde, de
onderlinge verschillen te begrijpen
en niet te vervallen in een strijd om
het gelijk, waarin ieder zijn eigen
stellingen inneemt en we samen
niet meer verder komen. Op zo’n
manier is het mogelijk van Joden
te leren en aan Joden te laten
zien hoe de Tenach voor ons
het Oude Testament vormt en
wij deze boeken alleen maar in
wisselwerking met het Nieuwe
Testament kunnen lezen en
verstaan.
De Bijbel kunnen lezen met
Joden heeft bij mij vooral
teweeg gebracht dat ik
verwonderd ben over de
enorme rijkdom die de
tekst in zich bergt. De
dialoog tussen Joden en
christenen draait daarom
voor mij om de ontmoeting rond de Schrift
die ons gegeven is en
waarin de stem van
God tot ons komt.
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Vrede over Israël

C.J. van den Boogert

Opnieuw in oorlog
Het is bijzonder aangrijpend om,
nu ons blad ‘Vrede over Israël’ vijftig jaar bestaat, aandacht te moeten
geven aan de oorlogssituatie waarin
Israël op dit moment verkeert.* De
naam van ons blad is destijds een
weloverwogen keuze geweest. De
naam is ontleend aan de bede waarmee Psalm 125 afsluit: ‘Vrede zij
over Israël’. Opnieuw is het Israël
niet vergund om in vrede te leven
in het land dat het volk reeds in de
belofte aan Abraham door de HERE
is toegezegd (Gen. 12:1). Nog steeds
trekken de volkeren niet samen
met Israël naar Jeruzalem op om
zich daar ‘neer te buigen voor de
Koning, de HERE der heerscharen’
(Zacharia 14:16). Op grond van o.a.
de genoemde teksten hebben we als
kerken na 1948 leren inzien dat de
terugkeer van het volk Israël naar
het beloofde land ‘een teken van
Gods trouw’genoemd mag worden.
Israël zelf spreekt over de terugkeer
naar het land en de stichting van
de staat Israël in het officiële gebed
voor de staat over ‘het ontluikend begin
van onze verlossing’ . In het themanummer ’50 jaar staat Israël’ (V.o.I,
42e jaargang, nummer 2, april 1998)
is door ds. H.Biesma in positieve
zin aan deze uitdrukking aandacht
besteed. Toch is deze verwachting
van het joodse volk tot op heden
een aangevochten zaak gebleven.
Dat werd op een pijnlijke wijze
duidelijk toen de terreurbeweging
Hezbollah aan de Israëlisch-Libanese grens twee Israëlische soldaten
ontvoerde. De weloverwogen en
goedvoorbereide ontvoering stortte

zowel Israël als Libanon in de
ellende van een vooral burgers treffende catastrofe. De handelingen
van Hezbollah onder aanvoering
van Hassan Nasrallah hebben een
tweetal bijna onoplosbare problemen op de tafel van de regering van
Israël gelegd: haat en raketdreiging.

Militair neemt
gebedstijd in acht tijdens
de strijd in Libanon.
Haat en raketdreiging
Fanatieke sji’itische moslimgeestelijken hebben in de tachtiger
jaren de Hezbollah met steun van
Iran opgericht. De beweging werd
in het leven geroepen om Israël te
vernietigen. Het gaat Hezbollah
dus niet om recht en gerechtigheid,
maar om het van de kaart vegen
van Israël. De leider van Hezbollah,
Hassan Nasrallah, doet dan ook
niets anders dan haat prediken
tegen Israël. Hier liggen tevens
de verbindingslijnen naar de
Palestijnse Hamasbeweging, een
beweging die tot op heden ook heel
Palestina opeist. Beide bewegingen
krijgen financiële steun van Iran.
Voor Hezbollah gaat het hierbij om
zo’n 60 miljoen dollar per jaar.
De vraag dringt zich op of haat
zaaien te bestrijden is. Het heeft
* I nmiddels is er een staakt het vuren van
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Israël in de ellende gestort, maar
niet minder Libanon. Libanon, dat
sinds de terugtrekking van Israël
enige jaren geleden weer tot bloei
kwam, is terug bij af. De infrastructuur is door de Israëlische bombardementen opnieuw voor een groot
deel vernietigd. De machteloze
regering weet zich daarnaast door
Hezbollah gegijzeld en de gewone
Libanese burgers, die niet om het
optreden van Hezbollah gevraagd
hebben, zijn het slachtoffer geworden.
Naar de zijde van Israël doet zich
een nieuw verschijnsel voor. Iets
waarop Israël tot op heden geen
antwoord heeft weten te vinden:
de raketdreiging. Dit is nieuw voor
Israël en maakt het erg kwetsbaar.
Hezbollah blijkt de tijd na de
terugtrekking van Israël uit Libanon in het jaar 2000, benut te hebben voor het aanschaffen van meer
dan 10.000 Katjoesja-raketten voor
de korte afstand. Deze raketten
vormden van oudsher al een bedreiging voor het noorden van Israël.
Inmiddels is het arsenaal echter
uitgebreid met een groot aantal
raketten voor langere afstanden.
Raketten die de afstand naar Tel
Aviv kunnen overbruggen. Deze
raketdreiging jaagt de bevolking
van Israël grote angst aan en dwingt
het tot aan Haifa toe voortdurend
in de schuilkelders te vluchten. Het
leven is daardoor behoorlijk ontwricht. Dat Israël moeite heeft om
een afdoend antwoord te vinden op
deze bedreiging blijkt uit het feit
dat, ondanks de bombardementen
die Israël uitvoert, de regen van
raketten aan blijft houden. Ook de
bezetting van het zuidelijke deel

van Libanon door Israël heeft geen
einde kunnen brengen aan deze
beschietingen.
Een en ander stelt Israël voor
de vraag hoe deze kwestie moet
worden opgelost. Daarbij moet één
ding voorop staan: Israël mag, ja
heeft de roeping om zijn land en
burgers te beschermen tegen agressie. De vraag is alleen of de manier

Gedwongen verblijf in de schuilkelder.
waarop Israël nu geantwoord heeft
op de agressie, ook maar iets oplost.
Er wordt gesproken over ‘disproportionele’ maatregelen, dus maatregelen die in Libanon meer leed
veroorzaken dan waardoor Israël
zelf wordt getroffen. Die bovendien
in grotere mate de gewone Libanese
bevolking treffen dan de aanhangers en strijders van de Hezbollah.
De partijen zullen tot een staakt
het vuren moeten komen en aan
de onderhandelingstafel moeten
plaatsnemen. Daarbij zal Israël zich
geplaatst zien voor een uitdaging
waarmee het al sinds de stichting
van de staat in 1948 worstelt.
De heiliging van de Naam
Bij de vijftigste verjaardag van
de staat Israël in 1998 heb ik er
in een artikel in Vrede over Israël
getiteld ‘Conflicten in en om Israël’
(V.o.I, 42e jaargang, nummer 2,
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1998) op gewezen, dat Israël zich
voor een grote uitdaging gesteld
wist. ‘Eindelijk’ zo vertelde een
religieuze Jood in een interview
‘werd ons in de gave van de staat de
mogelijkheid geschonken om ons
godsdienstige leven in de maatschappij gestalte te geven’. Naar de
overtuiging van de geïnterviewde
bestond voor 1948 voor Joden deze
mogelijkheid alleen maar in huis of
in de synagoge, in de privé-sector. In de nieuwe staat kan het op
maatschappelijke en politieke wijze
ingevuld worden.
Hij bracht met deze uitspraak iets
zeer wezenlijks voor het jodendom
onder woorden, namelijk: Het is en
blijft voor een Jood een roeping om
op alle levensgebieden aan de heiliging van de Naam gestalte te geven.
Hij mag naar recht en gerechtigheid
leven.
Mijns inziens zag Israël zich, zo
schreef ik toen, geplaatst voor de
kwestie een antwoord te geven
op het terrein van tenminste drie
probleemvelden. Dat is naar mijn
mening ook nu nog het geval.

Het gaat om de probleemvelden:
a.	de identiteit van het joodse volk
zelf;
b.	de plaats van de Arabische bevolking;
c.	de verhouding tot de internationale gemeenschap.
Vanuit de heiliging van de Naam
kan de staat een middel zijn om
op alle terreinen van het leven naar
Gods wil te leren leven. In 1998
schreef ik daarover: ‘De bijbelse
waarden en rechtvaardige wetten
mogen centraal staan. Dat uitgangspunt betekent een geweldige
uitdaging voor elke joodse staatsburger in zijn relatie tot God en tot
zijn joodse landgenoot. Tegelijk
mag het een geweldige uitdaging
zijn om de niet joodse bewoners
van het land een plek te geven
waarin ze volledig tot hun recht
komen.’
Zo mag men ook, zo voeg ik er nu
aan toe, zoeken naar vrede met
de buurlanden. ‘Bovendien mag
op de christelijke en islamitische
bewoners van het land (en van de
buurlanden) een beroep gedaan
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gestalte te
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Vredesduif.
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worden om naar dezelfde waarden
van recht en gerechtigheid, die zij
vanuit hun heilige boeken met het
joodse volk gemeenschappelijk
hebben, te leven en zo hun plaats
in de maatschappij in te nemen.
De hantering van dit principe zal
de manier mogen en moeten zijn
om conflicten als een uitdaging te
gaan zien en die vervolgens op een
heilzame manier tot een oplossing
trachten te brengen.’
Bidden om vrede
In het heden worden we geroepen
om te bidden voor vrede.
- Vrede voor het volk Israël.
Het gaat nu ik dit

stukje schrijf, gebukt onder een
regen van raketten. Van verschillende zijden bereiken mij berichten die de nood onder woorden
trachten te brengen. Ook vanuit
Nes Ammim, de christelijke
nederzetting in het noorden van
Israël waarin wij als kerken participeren, komen verontrustende
signalen. Men leeft er als het
ware in de schuilkelders en tracht
het leven draaglijk te maken.
Nes Ammim tracht doorgaans
een brug te vormen tussen de
joodse en de Arabische bevolking
waartussen hun mensen wonen.
Zoeken naar vrede tussen Joden en
Arabieren. Zij ervaren ook hoe een
vreedzame samenleving in Israël
door de oorlog met Libanon onder
spanning staat.
- Maar ook vrede voor Libanon.
Het gaat gebukt onder de terreur
van Hezbollah en de bombardementen en troepenbewegingen
van Israël.
- Bidden om een gesprek tussen
de oorlogvoerende partijen
waarin de bijbelse begrippen
van recht en gerechtigheid centraal
zullen staan.
We hopen en bidden dat het
geweld spoedig afgelopen zal
zijn, zodat de gewone mensen in beide landen weer
veilig kunnen leven. Maar
dan wel echt veilig, en niet
gegijzeld door terreur.

In 2001 kreeg ons
blad het uiterlijk dat
het ook nu nog heeft.
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1. Vijftig jaar
‘Vrede over Israël’
Voorlopers
Nu in dit nummer aandacht wordt
besteed aan het feit dat we nu aan
de vijftigste jaargang van
V.o.I. bezig mogen zijn, moet – om
te beginnen - gezegd worden dat
dit informatieblad eigenlijk al meer
jaargangen achter de rug heeft.
In de 41e jaargang (febr.1997) lees
ik het volgende: ‘Van maart 1939
tot april 1942 verscheen de voorloper
van ons huidige blad. Ook dat blad had
een Hebreeuwse naam : Malak Sjaloom
– dat is:‘Vredebode’. Het werd gestuurd
naar joodse (!!) adressen. Daar werd het
genoemd ‘de kleine concurrent’, omdat het
blad in de schaduw stond van het blad dat
de Geref. Kerken naar Joden verstuurden:
‘De Messiasbode’.
In de oorlogstijd werd ‘Malak’ door
de bezetter verboden. Na de oorlog
is het een tijdje ‘windstil’ gebleven.
Van april 1954 tot oktober 1955
verscheen het huidige V.o.I. als
bijlage bij het zendingsblad ‘Uw
Koninkrijk kome’. In oktober van
laatstgenoemd jaar verscheen V.o.I.
als een zelfstandig blad. Hiernaast
kunt u lezen wat ‘Ter inleiding’
werd geschreven.
Meteen wordt ook aangegeven wat
de bedoeling is. In die lijn begeven
we ons nu nog steeds, tenminste:
bijbels licht op Israël in al z’n facetten en nieuws over het werk bleven
de hoofdinhoud.
Eerlijkheidshalve moet wel gemeld
worden dat het nog wel lang
geduurd heeft voor er ‘iets voor de

jeugd’ in VOI kwam. Ik vond het
eerste in jrg. 5 no. 6; daar begint
een vervolgverhaal in vier delen,
‘voor de kinderen’, geschreven door
ds. Van Smeden. Daarna moest de
jeugd wachten tot de 30e jaargang
no. 4. Daarin verscheen de rubriek
‘speciaal voor jou’, met een artikel
over Chaim Potok. In jrg. 31 no. 6
komt die rubriek weer terug; nu
gaat het over Elie Wiesel. Verder
zijn er nog wat artikelen over
‘werken in Israël’ (bv. Nes Ammim),
waarmee ook wel juist op de jeugd
gemikt wordt. En natuurlijk zijn
heel wat artikelen ook voor de
jeugd interessant… Maar over het
algemeen komt de jeugd er toch
wat bekaaid af.
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Sinds
1955 heeft
ons blad
regel
matig
mogen
verschijnen

Deze ‘zelfstandig-wording’ moet
alles te maken hebben gehad met het
feit dat er een opleving kwam in de
aandacht van onze kerken voor Israël.
Prof. Kremer en later ds. Op den Velde
hebben daarin een voortrekkersrol
gespeeld. Er kwam in die jaren toenemend inzicht in onze verbondenheid
met Israël en met betrekking tot onze
taak ten opzichte van Israël. Zo groeide
ook het verlangen om daadwerkelijk
Israël van dienst te zijn.
Dat kon gerealiseerd worden in de
verbintenis van onze eerste Israëlpredikant, ds. M. Boertien (1923-2005)
aan de kerk van Groningen (1954). In
de nummers 4 t/m 7 vinden we een
uitgebreid en smeuïg verslag van een
werkbezoek dat ds. K.G. van Smeden
en ds. M. Drayer daar brachten. Een
opmerkelijke zin daaruit (n.a.v. het bijwonen van een kerkdienst): ‘Vermoeid
van het luisteren – liever hadden wij
zelf gepreekt – brachten wij de avond
door in het gastvrij gezin van onze
missionaris.’
Vandaaruit was hij tot 1960 werkzaam
in Hamburg, ten dienste van de evangelieverkondiging onder Israël. Van
1960-1967 woonde en werkte hij met
zijn gezin in Jerusalem.
Deze hernieuwde belangstelling
hing niet alleen samen met het begin
van de arbeid van ds. Boertien. Na
de afschuwelijke ontdekking van de
‘shoah’ (6 miljoen Joden werden in de
2e wereldoorlog vermoord) kwam sterk
de vraag naar voren naar het geheim
van het joodse volk en ook van het
antisemitisme. De stichting van de
joodse staat Israël in 1948 versterkte
dat: hoe moest dat ‘theologisch geduid’
verstaan worden?
Om op die ontwikkelingen in te spelen
en er informatie over te geven was

het meer dan ‘een waagstuk’ om een
nieuwe periodiek aan de bestaande toe
te voegen: het was een nóódzaak!
Sinds 1955 heeft ons blad regelmatig
mogen verschijnen. Soms (1986, 1991
en 1997) als een extra dik nummer.
Veranderingen
In vorm, kleur en lay-out zijn we in
de afgelopen 50 jaar meegegaan met
de technische mogelijk- heden. De
oudste uitgave in mijn bezit (26e jrg,
nr 2, apr.1982) is een uitvoering in
zwart-wit; na het titelblad 7 pagina’s
volgeschreven met tamelijk kleine letters. In 1984 werd de kleur grijs, nog
net zo vol geschreven. In 1986 kwam
de blauwe kleur van Israël daarbij; het
lettertype bleef klein, maar was wel
wat helderder. Sinds juni 2001 wordt
ons blad u aangeboden in meerkleurendruk, met een mooie lay-out en
een wat beter leesbaar lettertype. De
uiterlijke verschijningsvorm heeft
ons – naast de inhoud - zowel vanuit
de kring van onze eigen kerken als
van daarbuiten, veel complimenten
opgeleverd.
Dat is te danken aan de onvermoeibare
inzet en toewijding van de redactie.
Er zijn veel ‘commissies van redactie’
geweest, aangevoerd door diverse
eindredacteuren. Ik heb zelf wat jaartjes in de redactie mogen meelopen
en in die tijd ben ik onder de indruk
gekomen van de vindingrijkheid en
wijsheid van mederedacteuren. Ik
vind het knap om 4 à 5 keer per jaar
een verantwoord nummer bij u door
de bus te laten glijden! De redacteuren moesten dit werk doen in hun
(schaarse) vrije tijd, ze hebben niet
voor dit werk gestudeerd, maar door
hun eigen accuraatheid en met externe
hulp (vooral wat de opmaak be- treft)
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is dit tot nu toe gelukt – 50 jaargangen
lang. Alle hulde daarvoor!
Voorlichting
‘De nood is ons opgelegd’ schreef
de redactie in 1955. Tegenwoordig
zouden we het wellicht anders formuleren, maar van de noodzaak van ons
blad zijn we als deputaten (en, naar ik
hoop, u als kerkleden ook) nog even
overtuigd.
Nu Israël onontwijkbaar op de agenda
van kerk en theologie geplaatst is (om
nog maar te zwijgen van het wereldtoneel), hebben we te maken met
fundamentele vragen.
Om er enkele te noemen:
- wat was/is de plaats van Israël in het
handelen van God?
- heeft (het bestaan van ) Israël theologische betekenis en zo ja, welke?
- hoe is de relatie enerzijds tussen
Israël uit het verleden en in het
heden en anderzijds de gemeente uit
de heidenen, zoals wij zijn?
- hoe is het O.T. te verstaan en wat
kunnen we leren van het joodse verstaan van de Heilige Schrift?
- op welke manier en in welke houding kan de kerk dienstbaar zijn aan
Israël?
- enz., enz.
Om in dat alles wat wegwijzend
bezig te zijn, zijn en worden in ons
blad artikelen van allerlei aard en
over diverse onderwerpen geschreven. Naast de Schriftstudie (die ook
bedoeld is om gebruikt te worden
in bijbelkringen!) worden artikelen
over allerlei onderwerpen geschreven
die dienstbaar kunnen zijn aan het
verstaan van Israël en van onze taak.
Soms wordt een hele jaargang aan een
bepaald thema gewijd. Van belang
zijn ook de berichten uit Jerusalem,
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waaraan alle tot nu toe daar werkzame broeders hebben bijgedragen,
verhelderend om inzicht te krijgen in
wat zich voordoet in de ontmoeting
met het levende jodendom.
De aard van de onderwerpen breng
met zich mee dat er stevig op gestudeerd moet worden. Dat betekent
ook dat V.o.I. in de keuze van de
artikelen en in het schrijven daarvan
méér is dan een reclamefolder of een
makkelijk leesbaar niemendalletje.
Aandachtige lezers merken dat ook
wel. De schrijvers proberen, zoveel als
in hun vermogen ligt, te voldoen aan
het vaak gehoorde verzoek om ‘niet
zo moeilijk te schrijven’….
Verschijning
De geheel eigen aard van de relatie
tussen kerk en Israël brengt met zich
mee dat we nog altijd van mening
zijn dat het verantwoord is V.o.I.
apart te laten verschijnen, niet als
onderdeel van welke andere gewaardeerde periodiek ook maar. In de
verzending wordt wel samengewerkt
met andere bladen, maar wat de
inhoud betreft zijn we ‘zelfstandig’. Dat moet ook maar zo blijven
vanwege de eigen problematiek in de
genoemde relatie, maar ook om naar
buiten (en zeker naar onze joodse
lezers) toe helder te laten overkomen
dat de relatie tussen kerk en Israël
van geheel andere aard is dan die van
zending of diaconaat naar andere volken. Ik haast me eraan toe te voegen
dat dit géén ‘verdoezeling’ van het
evangelie betekent, integendeel!
Aan het verschijnen van diverse artikelen is in de laatste jaren in die zin
een verbreding toegevoegd dat van
tijd tot tijd ook wordt meegewerkt
vanuit het C.I.S.

De aard
van de
onderwerpen
brengt
met zich
mee dat
er stevig
op gestudeerd
moet
worden
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Heel dit
gebeuren
is een
reden
temeer om
dringend
te bidden:
‘Vrede
zij over
Israël’!!!

Verzoek
Het past me niet om onszelf als deputaten te feliciteren met 50 jaargangen.
Wie daar behoefte toe gevoelt, doe dat!.
Maar wel ben ik dankbaar voor wat we
via ons blad aan u/jou hebben mogen
doorgeven.
Maar ons blad kan pas werkelijk aan de
bedoeling beantwoorden als het ook

2. Israël en Hezbollah
Terwijl ik dit schrijf, is al ruim 14
dagen de strijd in en rondom ZuidLibanon gaande, met op dit moment
nog maar weinig uitzicht op een
staakt-het-vuren. Het valt me moeilijk
om in heel dit gebeuren Israël in alles
gelijk te geven. Bombardementen,
vernielingen en slachtoffers zijn daar te
ernstig voor. Aan de andere kant mag
nooit uit het oog verloren worden dat
op de achtergrond een diepingekankerd antisemitisme (anti-Israël)
meespeelt.
Zo hebben de sympathisanten van
Hezbollah (= ’partij van God/Allah’,

Colofon

gelezen en ‘verwerkt’ wordt. Wat dat
laatste betreft: ik ben ervan overtuigd
dat de ‘commissie van redactie’ blij
is met reacties, vragen, stimulerende
opmerkingen, tips voor artikelen, enz.
Zo lang het ons gegeven wordt ten
dienste van kerk en Israël bezig te zijn,
hoop ik dat V.o.I. daaraan een waardevolle bijdrage mag (blijven) geven.

Commissie
van redactie
drs. C.J. van den Boogert
ds. A. Brons
ds. H.D. Rietveld

Eindredacteur
drs. C.J. van den Boogert
Graspieper 8
8081 ZR Elburg
tel.: (0525) 69 02 22
e-mail:
booge269@planet.nl

Internetpagina
www.kerkenisrael.nl

wat een afschuwelijke naam!!) dat ook
overduidelijk laten merken. Voor Israël
is dit een ‘struggle-for-live’, ook al kun
je vragen hebben bij het buitenproportionele geweld en bij de schade die dit
alles heeft aangericht. Maar zit achter
dit alles ook niet de duivelse afkeer van
het volk waarmee God in de geschiedenis begonnen is en daarmee een verzet
tegen God Zelf, die de God van Israël
én van de volken is?
Heel dit gebeuren is een reden temeer
om dringend te bidden: ‘Vrede zij over
Israël’!!!.
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