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Van de redactie

Drs. C. de Jong verzorgt de Schriftstudie 
die als titel meekreeg Wonen of op weg 
gaan? We zitten gelijk midden in de pro-
blematiek. Hoe moeten we dit wonen 
invullen? En is er na de verwoesting van 
de tempel nog een concrete woonplaats 
van God op aarde aan te wijzen? Tevens 
laat hij zien dat we niet om het feit 
heen kunnen dat de Here niet aan de 
volken maar aan Israël zijn woorden 
heeft toevertrouwd. Dat heeft blijvende 
betekenis. De kerk neemt nooit de plaats 
van Israël in.

Prof. Dr. M.J. Paul vertelt aan de hand 
van archeologische vondsten de geschie-
denis van tabernakel en tempel. Daarbij 
komt ook de ark van het verbond ter 
sprake. In zijn artikel De tabernakel en 
tempel in Israël gaat het echt om de 
concreet zichtbare plek van het wonen 
van God bij zijn volk Israël.
Prof. Paul is predikant binnen de 
hervormde kerk (PKN), senior docent 
Oude Testament aan de Christelijke 
Hogeschool Ede en deeltijd hoogleraar 
Oude Testament aan de Evangelische 
Theologische Faculteit te Leuven(B).

Drs. M.C. Mulder diept in zijn artikel 
Tempel, synagoge en kerk de vraag uit 
hoe de dienst aan God voortgang kon 
vinden na de verwoesting van de tempel. 
Tevens stelt hij aan de orde hoe zowel 
in het Jodendom als in het christendom 
het wegvallen van de tempel theologisch 
verwerkt is.
Drs. M.C. Mulder is directeur van het 
Centrum voor Israëlstudies en docent 
judaïca aan de Theologische Universiteit 
te Apeldoorn.

Afgesloten wordt met het persbericht 
inzake rituele slacht dat Deputaten Kerk 
en Israël liet uitgaan.

De artikelen van Prof. Dr. M.J. Paul 
en van Drs. M.C. Mulder werden 
eerder geplaatst in TUA INzicht, het 
studentenmagazine van de Theologische 
Universiteit Apeldoorn.
We stellen het zeer op prijs dat de 
redactie van dit magazine akkoord ging 
met publicatie van de artikelen in Vrede 
over Israël.

Ook ditmaal een nummer rondom één centraal thema: De Tempel. In de 
Bijbel neemt het ‘wonen van God bij zijn volk’ een centrale plaats in. Na de 
bevrijding uit Egypte woont de HERE in het midden van Israël in een tent 
of tabernakel. Zó trekt Hij met zijn volk mee naar beloofde land. Daar krijgt 
Hij in Jeruzalem een vaste woonplaats in de Tempel van Salomo en na de 
Ballingschap in de Tweede Tempel. De laatste wordt in het jaar 70 verwoest. 
Daarmee kwam een einde aan de offercultus. Dat roept vragen op. Hoe 
krijgt het wonen van God bij zijn volk nu gestalte en hoe wordt nu aan de 
dienst der verzoening vorm gegeven? Daarover gaat het in dit nummer.

Bij de foto op de voorpagina
In het model van de tabernakel, de tent der samenkomst, in het Timnapark in Israël, is ook een 
replica van het ‘reukofferaltaar’ geplaatst. Het reukoffer of mincha-offer moest, zo lezen we in 
Ex. 30:1,7-8, ’s morgen en ’s avonds gebracht worden ‘als een bestendig reukwerk voor uw geslachten’ 
(Ex. 30:8). Bij het reukofferaltaar werden, op de gebedstijden, door de priester de gebeden 
uitgesproken. Psalm 141 brengt het als volgt onder woorden: ‘Laat mijn gebed als reukoffer voor uw 
aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer.’ (vers 2); In het Nieuwe Testament wordt 
dit beschreven in Lukas 1, waar de engel Gabriël aan de priester Zacharias verschijnt, ‘staande ter 
rechterzijde van het reukofferaltaar.’

Themanummer
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Wonen of 
op weg gaan?

Drs. C. de Jong

Schriftstudie 
n.a.v. Psalm 84

met name vers 6

1 Voor de koorleider. Op de Gittit. Van de Korachieten. Een Psalm.

2 Hoe liefelijk zijn uw woningen, o HERE der heerscharen!
3 Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des HEREN;
 mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God.
4 Zelfs vindt de mus een huis,
 en de zwaluw een nest voor zich,
 waar zij haar jongen neerlegt:
 uw altaren, o HERE der heerscharen,
 mijn Koning en mijn God.
5 Welzalig zij die in uw huis wonen,
 zij loven U gestadig. sela
6 Welzalig de mensen wier sterkte in U is,
 in wier hart de gebaande wegen zijn.
7 Als zij trekken door een dal van balsemstruiken,
 maken zij het tot een oord van bronnen;
 ook hult de vroege regen het in zegeningen.
8 Zij gaan voort van kracht tot kracht
 en verschijnen voor God in Sion.

9 HERE, God der heerscharen, hoor mijn gebed,
 neem het ter ore, o God van Jakob! sela
10 O God, ons schild, zie
 en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde.
11 Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders);
 ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods
 dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.
12 Want de HERE God is een zon en schild,
 de HERE geeft genade en ere;
 het goede onthoudt Hij niet aan hen
 die onberispelijk wandelen.
13 HERE der heerscharen,
 welzalig de mens die op U vertrouwt.

Drs. C. de Jong

Een weg zoeken in vertalingen en berijmingen
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Geliefde Palmen
De Generale Synode van 2004 van 
onze kerken heeft uitgesproken dat de 
Psalmen en berijmde Schriftgedeel-
ten prioriteit dienen te hebben in de 
eredienst. In de praktijk zal dat op veel 
plaatsen eerder zijn: alleen de Psalmen. 
Want die zijn al eeuwenlang geliefd. 
Maar daardoor zijn ze ook een eigen 
leven gaan leiden. Dat zal vooral in 
de hand gewerkt zijn door de praktijk 
slechts enkele coupletten van een Psalm 
te zingen.

Hierdoor alleen al beleven 
we de Psalmen op een 
heel andere manier dan 
Gods volk ten tijde van 
het Oude Testament. 
Vooral ouderen kennen 
hun geliefde verzen uit 
de Psalmen, verzen die 
iets gedaan hebben op 
belangrijke momenten in 
hun leven.

Vervreemding
Maar veel jongeren zul-
len de Psalmen anders 
beleven. Een catechisant 
vroeg er eens naar. 
Zondag had de gemeente 

Psalm 122 gezongen: ‘Jeruzalem, dat ik 
bemin...’ Wat betekent dat? Wat moet 
je daarmee? Is dat hetzelfde als... (om 
iets te noemen) ‘Doetinchem, dat ik 
bemin’? Of zing je misschien over de 
plaats waar God zijn volk nu ontmoet? 
‘Gemeente, die ik bemin’? Wat doet 
zo’n Psalm?

Hoe dichtbij bepaalde gedeelten van de 
Psalmen ook kunnen komen, je kunt 
bij het lezen van de hele Psalm ook een 
gevoel van vervreemding krijgen.

De Gouden 
Poort vanuit het 
Kedrondal

Trappen naar 
Jeruzalem
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Komen voor God
In het novembernummer van VOI 
(jg. 54, nr. 5) schreef drs. Florimco van 
der Rhee iets over de Israëlreis van 
vorig jaar én ook over deze Psalm. Ik 
wil met u een moment stilstaan bij 
Psalm 84.

Psalm 84 is een van de bijbelgedeel-
ten die we bij ons bezoek aan het 
Schechter instituut vorig jaar heb-
ben gelezen. We hebben hem ook 
 gezongen, in de versie van Psalmen 
voor Nu.

Het gaat in Psalm 84 over het komen 
voor God in zijn tempel. Andere Psal-
men die daarover gaan, zijn Psalm 15, 
24, 27, 42, 43, 63, 87 en 122. De Psalm 
spreekt over het verlangen naar de 
voorhoven van de Here, Gods altaren, 
zijn huis.

Wonen?
Hoe moet je de vertaalslag maken? 
Jeruzalem is de plaats van de tempel. 
Maar de tempel is er niet meer. Toch 
gaat het daar in de Psalm uitdrukkelijk 
wel om. Uit de Psalm spreekt het ver-
langen om te komen in de tempel. Het 
Gereformeerd Kerkboek heeft ‘wonen’. 
Maar dat zal niet de bedoeling zijn. 
Er zijn er wel die wonen in de tempel: 
degenen die behoren tot het tempelper-
soneel. Zij worden gelukkig geprezen 
omdat ze voortdurend zo dicht bij het 
huis van de Here mogen zijn. Maar de 
dichter hoort niet bij degenen die in 
de tempel wonen. Hij verlangt naar de 
tempel.

Wat is dat verlangen? De dichter heeft 
heimwee, zo staat het in de berijming 
van het Gereformeerd Kerkboek, de 
Psalmen voor Nu en de Proeve van 
1941. Zal het dat zijn? Je bent één 
keer in de tempel geweest en je bent 
verkocht... Is het dan misschien een 
Psalm die op de terugweg of thuis 
gezongen werd?

Gereformeerd Kerkboek
Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!
O God, U weet hoe ik begeer
bij U te wonen in uw hoven.
U weet hoe heimwee mij bevangt,
omdat geheel mijn hart verlangt
U in uw heiligdom te loven.
’k Ga jubelend God tegemoet,
die leeft en mij ook leven doet.

Psalmen voor nu
Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw
naar de levende God.

Proeve 1941
Hoe lief ’lijk is uw woning, God!
Hoe zalig is het stil genot,
het toeven in uw heil’ge hoven!
Hoe heeft mijn ziel naar U begeerd!
Zij werd van heimwee haast verteerd,
als zij verlangde U daar te loven.
’k Ga jubelend God tegemoet,
die leeft en mij ook leven doet.

Berijming 1773
Welzalig hij, die bij U woont,
gestaag U prijst en eerbied toont.

Berijming 1968
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Gehuld in glans en glorie (2000)
Gelukkig wie u wilt bewaren,
wie mogen wonen in uw huis,
gedurig klinkt hun lofgejuich.
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Waarom deze berijmingen op een rij 
gezet? Ze doen wat. Ze worden gezon-
gen. De gemeente van het NT neemt 
ze in de mond, rechtstreeks. Er wordt 
niet over gepreekt, er volgt geen uitleg. 
Berijmingen kunnen op die manier 
een eigen leven gaan leiden. Dat eigen 
leven heeft wellicht hier en daar een 
kleine correctie nodig.

Ik doe een poging.
We komen het woord ‘wonen’ vaak 
tegen in de berijmingen van Psalm 84. 
Ik heb ze onderstreept. De Proeve 1941 

heeft ‘toeven’. Dat is nog geen wonen. 
In de berijming van 1968 staat ook 
‘wonen’, maar dan wordt het gezegd 
van God (!). De pelgrim verlangt 
ernaar te komen in het heiligdom. Wat 
betekent dan: ‘welzalig wie daar wonen 
mag’ (GK), als eerder al gezegd is: ‘U 
weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw 
hoven’. ‘Wonen’ in vers 1 en 2 wordt 
dan hetzelfde. Maar is dat de bedoeling 
van de Psalm? Hetzelfde kan (denk ik) 
gezegd worden van de berijmingen van 
1773 en 1968. Bij ‘hij die bij U woont’ 
zal de gemeente geneigd zijn te denken 
aan de gelovige. In de berijming van 
‘Gehuld in glans en glorie’ van 2000 
wordt nog nadrukkelijker in deze 
richting gedacht. Maar dan hebben we 
het dus over onszelf, de gelovige die 
mag wonen bij de Here. De vraag is 
wat de gemeente zich daarbij voorstelt. 
Gaat dat over het komen in de kerk, 
nu al leven met de Here, gaat het over 
de hemel, de nieuwe aarde? Niet de 
tempel, in elk geval. Want die is er niet 
meer.

Over dat probleem ging het van de 
zomer in Israël ook. Hoe gaat het 
Jodendom daarmee om: God dienen 
zonder tempel? Er zijn Joden die dat 
geen probleem vinden. Een tempel heb-
ben we niet meer nodig. Het gebed is in 
de plaats gekomen van de offerdienst. Is 

dat hetzelfde als wat Jezus in 
Joh. 4 tegen de Samaritaanse 
vrouw zegt? ‘De ure komt en 
is nu, dat de waarachtige aan-
bidders de Vader aanbidden 
zullen in geest en in waarheid; 
want de Vader zoekt zulke 
aanbidders.’ Een isgelijkteken 
zetten is te makkelijk. We bid-
den immers tot de Vader in 
Jezus’ naam.

Terug naar Psalm 84. De dich-
ter prijst degenen die in de 
tempel mogen wonen geluk-
kig. Dat is nog eens wat. Zelfs De Drievoudige Poort

De Hulda Poort 
boven aan de 
trappen links

We komen 
het woord 
‘wonen’ 
vaak tegen 
in de 
berijmingen 
van 
Psalm 84
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de mussen en de zwaluwen zijn beter 
af. Maar dan vers 6. Weer dat woord 
‘gelukkig’, ‘welzalig’. ‘Welzalig de mensen 
wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande 
wegen zijn.’ Wendt de dichter nu zijn 
ogen af van de tempel? Bij de NBG 
en de (H)SV krijg je de indruk dat de 
dichter denkt: wonen in de tempel kan 
ik niet, maar God gaat met mij mee. Ik 
heb niet langer hinder van jaloersheid 
op een zwaluw...

Op weg gaan
De Grootnieuwsbijbel heeft: ‘Gelukkig 
zij die hun kracht vinden bij u, vol verlangen 
gaan zij naar u op weg.’ Dat heeft Psal-
men voor Nu ook: ‘Gelukkig die naar u 
vol van verlangen op weg zijn.’ Waarheen 
dan? De Willibrordvertaling zegt: ‘Hij 
droomt van opgaan naar U.’ Naar de 
tempel dus.

Gaat het dan toch over opgaan naar de 
tempel? Dat zal het wel zijn. Want dat 
was voor Israël van levensbelang. Daar 

hing het leven van de gelovige wel van 
af. In Exodus 23:14 is voorgeschreven: 
‘Driemaal in het jaar zult gij Mij een 
feest houden.’ Daar werd het leven van 
de gelovige a.h.w. aan opgetild, aan 
die drie punten per jaar. Net zoals je 
een kleed aan een paar punten optilt. 
Daarmee komt het hele kleed mee. Zo 
belangrijk was dat dus. Zo belangrijk 
was het gaan naar de tempel.

Gebaande wegen zijn wegen naar de 
tempel, naar God. En zo wordt heel het 
leven opgaan. Vers 13: ‘Welzalig de mens 
die op U vertrouwt.’ Ook op de terugweg. 
Ook thuis. Ook als er geen tempel meer 
is.

Een vraag aan onszelf: hebben de kerke-
lijke feesten die de gemeente van Chris-
tus viert ook zo’n functie? We gedenken 
Gods daden in Christus. Wordt heel 
ons leven daardoor ook opgetild naar 
de Here en krijgt het daardoor richting, 
ook naar de naaste? De Gouden Poort

Gaat 
het dan 
toch over 
opgaan 
naar de 
tempel?
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God wilde wonen op speciale plaatsen 
te midden van zijn volk. In dit artikel 
bespreken we in grote lijnen de geschie-
denis van de tabernakel, de ark en de 
twee tempels in Jeruzalem. Daarbij 
wordt ook aandacht gegeven aan arche-
ologische vondsten.

Wetgeving
In het boek Exodus komt een bepaling 
voor dat de Israëlieten altaren mogen 
maken van aarde of ongehouwen steen 
(Ex. 20:24-26). Daarnaast wordt in dit 
Bijbelboek de bouw van de tabernakel 
beschreven (Ex. 25-40). Ondanks 
de zonde met het gouden kalf wil 
God toch wonen te midden van zijn 
verbondsvolk. Verplaatsbare en demon-
teerbare constructies als de tabernakel 
zijn ons ook uit Egypte bekend. Het 
lijkt erop dat er één centraal heiligdom 
is, met een altaar van koper en een 
altaar van goud, maar de Israëlieten 
kunnen elders ook plaatselijke altaren 
bouwen. Dezelfde verhoudingen staan 
in het boek Deuteronomium. Volgens 
hoofdstuk 12 is er slechts één plaats die 
de Here verkiezen zal, de plaats voor 
het centrale heiligdom. Daarnaast is 
het echter wel mogelijk om elders te 
offeren, zoals blijkt uit Deut. 16:21-22; 
27:5 en 33:19.

De omzwervingen van de ark en 
de tabernakel
Na de intocht in Kanaän wordt de 
tabernakel opgesteld in Silo (Joz.18:1). 
De Israëlieten halen later de ark uit de 
tabernakel en denken op deze manier 
de overwinning op de Filistijnen te kun-
nen behalen. Na allerlei omzwervingen 
blijft de ark geruime tijd in Kirjat-Jearim 

(1 Sam. 4-7). Vervolgens gaat ze naar 
het huis van Obed-Edom, om uiteinde-
lijk in een tent in Jeruzalem geplaatst te 
worden.
Over de lotgevallen van de tabernakel 
zijn we minder goed geïnformeerd. 
Die is op den duur naar Nob gebracht, 
waar David en zijn mannen toonbrood 
krijgen (1 Sam. 21:6). De volgende 
verblijfplaats is Gibeon. Daar offert 
Salomo en God verschijnt aan hem in 
een droom (2 Kr. 1:3-6, 13). David haalt 
de ark naar Jeruzalem, maar hij laat de 
tabernakel in Gibeon staan (2 Sam. 6; 

1 Kr. 16:39). Daarna bouwt Salomo 
de tempel. Zo worden de plannen van 
David om Jeruzalem te maken tot poli-
tiek en religieus centrum, verwezenlijkt. 
Jeruzalem is de plaats die Jhwh verko-
ren heeft, om daar te wonen.

De plaatselijke altaren
In de tijd van Samuël staat de taber-
nakel in Silo, maar toch offert hij op 
andere plaatsen: te Rama, Gilgal en 
Betlehem. Wanneer David de ark naar 
Jeruzalem heeft overgebracht, gaat 
Absalom naar Hebron om te offeren 
(2 Sam. 15:7-12). Tot zover horen 
we geen woord van afkeuring. Dit 
verandert in het boek Koningen, want 
daar worden de offerhoogten negatief 

Prof. Dr. 
M.J. Paul

Model van de 
tabernakel met 
brandofferaltaar 
en koperen wasvat

Prof. dr. M.J. Paul

De tabernakel en 
tempel in Israël1

Jeruzalem 
is de plaats 
die JHWH 
verkoren 
heeft om 
daar te 
wonen
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beoordeeld, waarschijnlijk vanwege alle 
misbruik en vermenging met andere 
godsdiensten. Wat voor ons van belang 
is, is dat Elia op de Karmel niet zomaar 
een nieuw altaar bouwt, maar ‘het altaar 
van de Here, dat omvergehaald was’ 
herstelt (1 Kon. 18:30). Hij klaagt dat 
de Israëlieten zulke altaren omverge-
haald hebben en plaatst zulk handelen 
op één lijn met het verlaten van Gods 
verbond en het doden van de profeten 
(19:10, 14).
Wij weten onvoldoende van de precieze 
situatie af, maar het zou goed kunnen 
dat de Levieten uit de Levietensteden 
betrokken waren bij de plaatselijke 
offers (zoals ook de Leviet Samuël) en 
dat later de synagogen de plaats in zijn 
gaan nemen van deze offerplaatsen.

De eerste tempel te Jeruzalem
Wanneer Salomo de tempel bouwt, 
wordt deze 60 el lang en 20 el breed 
(1 Kon. 6:2), terwijl de tabernakel 30 el 
lang en 10 el breed was (vgl. Ex. 26:8), 
dus twee keer zo lang en twee keer zo 
breed. Het gebouw bestaat uit drie 
delen: een voorhal, een hoofdzaal en 
een achterzaal met het eigenlijke heilig-
dom. Deze driedeling berust op de 
indeling van de tabernakel, maar kwam 
ook elders in het Midden-Oosten voor.
Na verloop van tijd is herstel van de 
tempel nodig. Dit gebeurt tijdens de 
regering van Joas, koning van Juda, 
want er zijn ‘bouwvallige gedeelten 
van de tempel’ (2 Kon. 12:7-8). Koning 
Jotam repareert wellicht de schade die 
aangericht is door de aardbeving aan 
het eind van de regering van koning 
Uzzia (Am. 1:1). Later laat Hizkia de 
tempel reinigen (2 Kr. 29), en tijdens 
de restauratie door Josia wordt een 
verloren gegaan wetboek gevonden 
(2 Kon. 22).
De ark van het verbond is weggevoerd 
en niet meer teruggekomen. Er zijn tal 
van verhalen in omloop wat er met de 
ark gebeurd is. Zo heeft 2 Makkabeeën 
2:4-8 het bericht dat de ark in opdracht 

van de profeet Jeremia verborgen is in 
de berg Nebo. Andere verhalen geven 
aan dat de ark naar Ethiopië vervoerd is 
of verstopt is in de tempelberg.

Archeologische gegevens
Er zijn bijna geen archeologische 
restanten gevonden van Salomo’s 
tempel. Dat is ook niet verbazend wan-
neer we bedenken 
welke bouwwerken 
op dezelfde plaats 
zijn uitgevoerd 
sinds Salomo. De 
huidige islamitische 
toezichthouders 
op de plaats geven 
geen toestemming 
voor archeologisch 
onderzoek.
Het is wel mogelijk 
de architectuur van 
de tempel te verge-
lijken met die van 
andere heiligdom-
men in het oude 
Midden-Oosten 
(Ebla, Mari, Aleppo, 
Ain Dara). Tevens kunnen zaken van de 
tweede tempel een afspiegeling vormen 
van de eerste tempel. In de Misjna staat 
dat het tempelplein een vierkant was 
met een lengte van 500 el. Architect 
en onderzoeker Ritmeyer heeft sterke 
aanwijzingen voor de oorspronkelijke 
locatie van dit plein (de helft van de 
oppervlakte van het plein in de tijd van 
Herodes). Hij neemt aan dat koning 
Hizkia bij de uitbreiding van Jeruzalem 
het tempelplein die grootte gegeven 
heeft en daarbij bouwwerken uit de tijd 
van Salomo heeft verwijderd. De aller-
heiligste plaats is daarbij niet gewijzigd: 
de plaats waar de ark stond. Die is vol-
gens Ritmeyer nog steeds te zien als een 
uitgehouwen rechthoek op de hoogste 
plaats van het plein, binnen de ruimte 
waar tegenwoordig de Omar-koepel 
(Dome of the Rock) staat. Dit moet 
ongeveer 5 el boven het toenmalige 

Plattegrond van 
de tempel

De ark 
van het 
verbond is 
weggevoerd 
en niet 
terug-
gekomen
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plein zijn geweest, zodat het achterste 
deel van de tempel, het Allerheiligste, 
hoger lag dan de rest van de tempel.

In 2001 werd een inscriptie van koning 
Joas getoond aan Joseph Naveh van 
de Hebreeuwse universiteit. Omdat de 
steen niet bij een gewone opgraving, 
onder gecontroleerde omstandigheden 
is gevonden, is er discussie ontstaan 
over de echtheid van de vondst.
De tekst luidt: ‘... [Joas, de zoon van A]
chazja ... [Ju]da en ik maakte ... die is 
gevuld ...in het land en in de woestijn 
en in alle steden van Juda om te geven 
zilver van de heiligheden in menigte om 
te kopen gehouwen steen en cipressen 
en koper van Edom/Adam om te maken 
aangaande het werk in betrouwbaarheid 
en ik maakte/herstelde de breuk van het 
huis en de wanden rondom en de uit-
bouw en de hekken en de wenteltrappen 
en de lijsten en de deuren. En deze dag 
zal zijn tot getuigenis, want het werk zal 
slagen. Moge Jhwh bevelen zijn volk 
met zegening.’ Er is veel verwantschap 
met 2 Kon. 12:4-16, een bericht over de 
restauratie van de tempel door de Judese 
koning Joas.

De tweede tempel
De Babyloniërs heb-
ben in 586 v.Chr. bij 
de inname van Jeru-
zalem de tempel ver-
woest en de inhoud 
mee naar Babel 
genomen. De bal-
lingen die terugkeren 
uit de Babylonische 
ballingschap nemen 
de heilige voor-
werpen mee terug. 
Met toestemming 
van koning Cyrus 
beginnen zij aan de 
herbouw. Yoma 5.2 
van de Misjna deelt 
mee dat er, nadat 
de ark weggenomen 

was, in het verder lege Allerheiligste 
een funderingssteen lag die drie vingers 
hoger was dan de grond. Na allerlei 
tegenstand wordt de tempel voltooid in 
het zesde regeringsjaar van Darius, in 
516-515 v.Chr. (Ezra 6).
Antiochus IV Epifanes rooft later 
allerlei zaken uit de tempel en ontwijdt 
deze door een afbeelding van Zeus te 
plaatsen in 167 v.Chr., maar weer later 
reinigen de Makkabeeën de tempel en 
een nieuw feest wordt ingesteld ter gele-
genheid van de herinwijding (1 Makk. 
1:21-25; 4:36-61).
De uitbouw van de tempel in de tijd 
van Herodes is een poging van deze 
vorst om de Joden aan zijn kant te 
krijgen. Hoewel de hoofdzaken binnen 
tien jaar gerealiseerd zijn, gaat het werk 
door tot 64 n.Chr. Herodes laat bijzon-
der grote stenen gebruiken en een deel 
daarvan is nog zichtbaar in de westelijke 
muur (de zgn. Klaagmuur). De laatste 
wijzigingen zijn maar voor korte tijd, 
want in het jaar 70 komen de Romeinen 
en verwoesten deze inmiddels prachtige 
tempel. De gouden lampenstandaard, 
de tafel van de toonbroden en andere 
voorwerpen worden naar Rome 
gebracht, zoals afgebeeld is op de daar 
aanwezige Triomfboog van Titus.

De ruimten onder de tempel
Onder het tempelplatform ligt een 
onbekend aantal kamers, tunnels en 
bouwsels. Charles Warren heeft in 
de 19e eeuw er 37 van gelokaliseerd. 
De meeste van deze ruimten werden 
gebruikt voor de toegang tot bepaalde 
delen van de tempel en voor de opslag 
van water.
Kamer 1 is een gang die mogelijk 
vanaf de voorhof van de priesters naar 
het noorden liep en is van belang 
voor de locatie van de Schaapspoort 
in Neh. 3:1. Kamer 3 was bestemd 
voor het rituele wassen en ook als 
toilet. Kamer 5 is volgens Ritmeyer 
erg belangrijk in de reconstructie van 
de tempel. Hij is uitgehouwen uit de 
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rotsen en vormde een ondergrondse 
gang. Deze liep onder de rand van het 
tempelplein, direct onder het waterrad 
dat het wasvat vulde. De kamers 6 en 
36 dienden mogelijk als wasplaats voor 
hen die de tempel bezochten; mogelijk 
afzonderlijk plaatsen voor de mannen 
en de vrouwen. De kamers 7, 8 en 9 
dienden als wateropslagplaats. Kamer 
30 is ook erg belangrijk. Dit is de gang 
die vanaf de Warrenpoort – de laag 
gelegen ingang die gelijk is aan en ten 
noorden ligt van de Barclaypoort – de 
tempel vanaf de westkant in leidt. In 
onze tijd is het mogelijk in deze gang te 
komen vanuit de tunnel die door Dan 
Bahat uitgegraven is. Deze tunnel loopt 
gedeeltelijk rond de tempelplaats. Het 
is echter onbekend hoe de gang precies 
loopt, omdat de moslims hem hebben 
afgesloten. Gaf deze gang toegang tot 
een kamer met tempelschatten? In de 
uiterste zuidoosthoek van de tempel 
liggen de zogenoemde ‘stallen van 
Salomo’. Het zijn ondergrondse kamers 
die helemaal niets met koning Salomo 
te maken hebben. Het zijn kelders die 
onder de tempelplaats gebouwd zijn. 
Ze werden verwoest door de Romeinen 
in het jaar 70 en later herbouwd door 
de Kruisvaarders, die hun paarden hier 
stalden.

Gods woonplaats
God heeft geen gebouw nodig om in 
te wonen (2 Sam. 7:1-7) en er is geen 
gebouw dat Hem kan omvatten. Maar 
Hij kiest ervoor om ‘zijn naam te doen 
wonen’ bij zijn volk (Deut. 12:5). Ver-
tegenwoordigd door zijn naam verblijft 
God in het heiligdom, zodat Hij daar 
kan worden gediend. Bij de inwijding 
van de tempel vervult de Here het 
gebouw met een wolk, als teken van 
zijn heerlijkheid en aanvaarding van de 
tempel (2 Kr. 5:14). Zijn verblijf daar 
heeft consequenties voor het volk, want 
dat vraagt geloof en gehoorzaamheid. 
Door zonden van het volk is het moge-
lijk dat God zijn eigen heiligdom verlaat 

(Ezech. 10:1-22; 11:22-23), al kan Hij 
daarna toch weer terugkeren (43:1-9).

In het Nieuwe Testament wijzen de 
discipelen Jezus op de prachtige tempel, 
maar Hij geeft aan dat niet een steen op 
de andere zal blijven (Mat. 24:1-2). Ste-
fanus spreekt later over Israëls vertrou-
wen op een tempel die ‘door mensen-
handen is gemaakt’ (Hand. 7:44-50). De 
(eerste) christenen kennen Jezus, in wie 
Gods aanwezigheid blijvend en onver-
gankelijk is (Mar. 13:1; Joh. 2:13-22). In 
Jezus Christus en zijn gemeente wordt 
de symboliek van de tempel vervuld 
(1 Kor. 3:16-17; Ef. 2:21).
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1 Dit artikel verscheen eerder in TUA 
INzicht, het studentenmagazine van de 
Theologische Universiteit Apeldoorn.
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Tempel, synagoge 
en kerk1

Drs. M.C. Mulder

In de tijd van het Oude 
Testament kreeg de tem-
pel een steeds grotere 
plaats in de dienst aan 
de levende God. God 
maakt zijn volk duidelijk 

dat Hij in het bijzonder op één unieke 
plaats aanbeden wil worden; dáár wil 
Hij wonen te midden van zijn volk.
Hoe kon de dienst aan de heilige God 
voortgang vinden, toen de tempel er 
niet meer was? In de tijd van de balling-
schap was er een sterke verwachting, dat 
de tempel herbouwd zou gaan worden. 
Dat is direct na de ballingschap ook 
gebeurd. Hoe is dat echter gegaan nadat 
de tempel opnieuw werd verwoest, door 
de Romeinen in het jaar 70 na Chr.? 
Welke plaats heeft de tempel nog in 
het huidige Jodendom? En op welke 
manier is het verdwijnen van de tempel 
theologisch verwerkt in het christen-
dom?
Over die vragen ging het driedaags 
studieseminar dat het Centrum voor 
Israëlstudies samen met het Schechter-
instituut in Jeruzalem organiseerde in 
juni van het vorige jaar. Het Schechter-
instituut behoort tot de conservatieve 
beweging in het Jodendom en heeft 
een eigen rabbijnenopleiding. Het was 
bijzonder dat christelijke theologen 
en predikanten, onder meer uit de 
Chris telijke Gereformeerde Kerken en 
uit Apeldoorn, samen met rabbijnen 
en rabbijnen in opleiding intensief 
met elkaar in gesprek konden zijn over 
de dienst aan God en de – al of niet 
blijvende – plaats van de tempel daarin. 
Hier een aantal impressies van dit 
seminar.

Continuïteit en discontinuïteit in 
het Nieuwe Testament
Prof. dr. G.C. den Hertog had een 
inbreng in het seminar van christelijke 
zijde. Hij liet onder meer zien, dat de 
eerste christenen zoals al hun volksge-
noten naar de tempel bleven gaan. Dat 
verbaasde de Joodse deelnemers aan het 
gesprek. We lazen Handelingen 3:1-10, 
waarin beschreven wordt hoe Petrus 
en Johannes op het uur van het gebed 
opgingen naar de tempel. Er kwam een 
vraag van een van de rabbijnen over 
de manier waarop men deze gang naar 
de tempel beleefd zal hebben. Wel-
licht ging men daar toch met andere 
bedoelingen heen, dan hun Joodse 
volksgenoten die niet in Jezus als de 
Messias geloofden? Daarover spreekt 
Lucas niet in dit gedeelte, wel geeft 
Handelingen een en andermaal aan, dat 
voor de eerste christenen de gang naar 
de tempel vanzelfsprekend bleef en dus 
ook van belang werd geacht.
Den Hertog bracht ook een ander 
aspect uit het Nieuwe Testament naar 
voren. In Hebreeën 10:1-18 wordt het 
verzoeningswerk van Christus getekend 
als vervulling van de dienst van de 
priesters in de tempel. Dat wil zeggen, 
dat God zelf in en door de dienst van 
Jezus Christus als Hogepriester, de 
beloften die in de oudtestamentische 
priesterdienst worden aangeduid, waar 
maakt. De wijze waarop de Brief aan de 
Hebreeën Grote Verzoendag in Christus 
vervuld ziet wordt vaak gezien als een 
vorm van ‘vervangingstheologie’. Het 
oogmerk van de schrijver van deze brief 
zou zijn geweest om te onderstrepen 
dat de tempel afgedaan zou hebben en 
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Replica van de 
synagoge die aan 
het begin van 
de jaartelling op 
Massada heeft 
gestaan.

Gebed uit een 
Joods gebedenboek. 
De gebeden hebben 
de functie van 
de offerdienst 
overgenomen.

altijd niet meer dan een ‘schaduw’ was 
van wat komen zou. In de Brief van 
Barnabas uit de tweede eeuw worden 
motieven uit de Brief aan de Hebreeën 
in die zin overgenomen. Den Hertog 
onderstreepte dat de Brief aan de 
Hebreeën nergens negatief spreekt over 
het Joodse volk of hun leiders en even-
min over de offerdienst. Op een wijze 
die in het toenmalige Jodendom als 
volstrekt valide gold betoogt de schrij-
ver van deze brief dat het aäronitisch 
priesterschap en ook Grote Verzoendag 
wordt overstegen door het priester-
schap naar de orde van Melchizedek 
en het offer van Christus. De spits van 
het betoog in deze brief is niet een 
depreciatie en afschaffing van de dienst 
in tabernakel en tempel, en laat ruimte 
voor een voortgaande betrokkenheid 
van Joodse christenen bij de eredienst 
in de tempel.

Dat betekent dat er met betrekking 
tot de tempel kennelijk een element 
van continuïteit en van discontinuïteit 
beleefd werd door de eerste discipelen. 
Zij bleven als Joodse volgelingen van 
Jezus naar de tempel gaan en tegelijk 
wisten ze van de vervulling van de tem-
peldienst, die voor hen geen afschaffing 
van de betekenis ervan betekende, maar 
hoop inhield voor de toekomst. Uit het 
gesprek hierover kwam scherp het ver-
schil naar voren tussen de christelijke en 
de Joodse visie op de tempel. De Joodse 
gesprekspartners vroegen zich af hoe 
het mogelijk is dat het offer van één 
mens in de plaats kan komen van alle 
offers. Door de opzet van het seminar 
was het mogelijk te komen tot een exi-
stentiële uitwisseling over de kern van 
het christelijk geloof. Er was werkelijke 
belangstelling om te vernemen, wat dit 
eenmalige van het werk van Christus 
zoals het in Hebreeën beschreven 
wordt, voor ons betekent.
Tegelijk gebeurde er meer, dan het 
uittekenen van verschillen. Omdat de 
notie van vervulling geen afschaffing 

betekent, konden we ook intensief 
spreken over de blijvende betekenis 
van de tempeldienst zoals die in het 
Oude Testament beschreven wordt, 
en het aspect van verwachting dat ook 
voor ons in deze gedeelten aanwezig 
blijft. Op die manier was er niet alleen 
afstand. Wij konden in het lezen van de 
teksten over de tempeldienst ook dicht 
bij elkaar staan in de hoop die vanuit 
deze teksten naar ons toekomt. Wij 
herkenden op die wijze in onze gesprek-
ken ook zelf iets van de continuïteit 
naast de discontinuïteit uit de teksten 
die we lazen.

Vijf reacties op het verlies van de 
tempel in het Jodendom
Van Joodse zijde werd uitgelegd hoe het 
verlies van de tempel in het Jodendom 
is verwerkt. Prof. dr. D. Golinkin liet 
zien dat er minstens vijf verschillende 
manieren zijn waarop dat is gebeurd. In 
de eerste plaats is er de reactie van ver-
driet en depressie. Daarin wordt uitge-
drukt, dat nu de tempel als onderpand 
van Gods aanwezigheid er niet meer is, 
alleen God zelf de hoop kan zijn voor 
zijn volk (Sota 9:15). Vervolgens zijn 
er tekenen en rituelen, waardoor deze 
rouw in het dagelijkse leven wordt bin-
nengebracht. Er wordt niet voortdurend 
gerouwd, maar wel op gezette tijden 
en bij specifieke 
gelegenheden (Baba 
Bathra 60b). Zo 
wordt ter herinnering 
aan de verwoesting 
van de tempel van 
elk huis dat door 
een gelovige Jood 
gebouwd wordt, 
een stukje muur 
niet gepleisterd, bij 
een huwelijk wordt 
een glas gebroken waarbij men met 
Psalm 137 bidt dat men Jeruzalem niet 
zal vergeten, enz.
Een derde reactie op de verwoesting 
van de tempel is de alternatieve dienst 
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aan God in de studie van de Thora, de 
gebeden en het doen van barmhartig-
heid. In feite ligt hier een belangrijke 
reden dat het Jodendom na de verwoes-
ting van de tempel theologisch – als 
Jodendom – kon overleven, omdat er 
binnen de stroming van de Farizeeën 
al belangrijke aanzetten waren gegeven, 

om elementen uit de 
tempeldienst in te 
dragen in de dagelijkse 
dienst in de synagoge 
en het gewone leven 
buiten de tempel. Zo 
zijn de gebeden in de 
synagoge gestructureerd 
aan de hand van de 
offers die in de tempel 
gebracht werden, de 
uren van het gebed zijn 
dezelfde als de uren 
waarop geofferd werd, 
en in de inhoud van de 
gebeden wordt dat ook 

verwoord. Bij de profeten zijn al aspec-
ten van deze ontwikkelingen waar te 
nemen, zoals bij Hosea die sprak over 
de gebeden als de ‘varren’ of ‘offerstie-
ren’ der lippen (Hos. 14:3). Kennelijk 
was die vergelijking al bekend voor de 
tijd van de verwoesting van de tempel. 
Door de Farizeeën is dit theologisch 
verder uitgewerkt. Juist die stroming 
kon dan ook na de verwoesting van de 
tempel richting blijven geven in het 
Jodendom. De aanzetten daartoe waren 
evenwel al eerder aanwezig.
Golinkin wees ten vierde op een aantal 
rabbijnse beslissingen die gemaakt wer-
den, om de dienst aan God ook na de 
verwoesting van de tempel doorgang te 
laten vinden in de synagoge. Met name 
R. Jochanan ben Zakkai en het door 
hem geleide sanhedrin in Jabne hebben 
hierin een belangrijke functie gehad. 
Verschillende gebruiken die waren 
voorbehouden aan de tempel, mochten 
door die beslissingen ook worden uitge-
voerd in de synagoge, zoals het blazen 
op een ramshoorn en het zwaaien met 

een loelav op het Loofhuttenfeest. 
Uiteraard bleef het Jodendom verstoken 
van het belangrijkste wat in de tempel 
centraal stond: de offerdienst zelf. Maar 
door een aantal zaken van de tempel 
naar de synagoge te verplaatsen, kon de 
synagogedienst sterker als vervanging 
van de tempeldienst worden beleefd. 
Daar tegenover wees Golinkin op een 
vijfde reactie, namelijk die van Raba. 
Hij heeft verdedigd dat de studie van 
de Thora voldoende is en men geen 
vervanging meer hoeft te zoeken van de 
tempeldienst. Deze houding van Raba 
was onder meer bedoeld als rem op het 
verlangen de tempel te herbouwen, dat 
kennelijk hier en daar kon opleven.

Toch met de tempel verbonden
Ondanks deze stevige theologische ver-
ankering van de dienst aan God zonder 
tempel, is in de synagogale gebeden 
de gerichtheid op Jeruzalem – in het 
bijzonder op de plaats waar de tempel 
gestaan heeft – blijven bestaan. De 
gebeden om de herbouw van Jeruzalem 
en de tempel hebben een plaats in het 
gebedenboek gekregen en behouden. 
Er kwam een regel dat synagogen 
buiten Israël gebouwd moesten worden 
in de richting van het heilige land, 
in Israël in de richting van Jeruzalem 
en in Jeruzalem in de richting van de 
tempelberg. Zelfs in het gebed na de 
maaltijd – buiten de synagoge dus – 
wordt elke dag gebeden om de herbouw 
van Jeruzalem: “Erbarm U, HERE onze 
God, over Israël uw volk; over Jeruzalem, 
uw stad; over Sion, de plaats van uw heer-
lijkheid... En wil Jeruzalem herbouwen, de 
heilige stad, spoedig in onze dagen. Gezegend 
zijt Gij, HERE, die in uw barmhartigheid 
Jeruzalem herbouwt, amen”. De plaats 
waar God wilde wonen te midden van 
zijn volk blijft centraal staan in de 
hele geloofsbeleving en direct daarmee 
verbonden is de verwachting dat dat 
opnieuw zichtbaar gestalte zal krijgen.
Uit de gesprekken tijdens het seminar 
bleek, dat men zich in deze gebeden 

Het gebed als 
reukoffer voor 
Gods Aangezicht 
is gebleven.

De plaats 
waar God 
wilde wonen 
te midden 
van zijn 
volk blijft 
centraal 
staan in 
de Joodse 
geloofs-
beleving



15

niet zozeer richt op een concrete her-
bouw van de tempel, maar wel op het 
ingrijpen van God, die zijn koningschap 
op een geheel nieuwe manier gestalte 
zal geven en toch verbonden blijft met 
zijn specifieke verbondenheid met die 
ene plaats. Daarbij ziet men steevast 
een belangrijke rol weggelegd voor de 
gebeden zelf. Eén van de sprekers gaf 
zelfs aan, dat de tempel niet zozeer 
voorwaarde van ons gebed is, maar 
eerder resultaat ervan. Hij verwees daar-
bij op de profetie van Zacharia. Deze 
profeet heeft duidelijk gemaakt dat als 
wij niet gehoorzaam zijn, de tempel 
opnieuw verwoest zal worden. Zelfs de 
tempel vermocht het volk niet bij God 
te houden. Uiteindelijk zal God zijn 
tempel schenken aan een volk dat Hem 
wel dient. Daarom is er in het Joden-
dom aan de ene kant een theologische 
ondervanging van het verdwijnen van 
de tempel, terwijl er tegelijkertijd een 
enorm verlangen naar die tempel blijft 
bestaan.

Structuurverschillen en 
herkenning
Uit deze impressies blijkt hoe er een lijn 
loopt van de tempel naar de synagoge 
en van de tempel naar de christelijke 
kerk. In beide lijnen is sprake van 
continuïteit, discontinuïteit en verwach-
ting. In het Jodendom wordt daarbij 
een veel grotere plaats toegekend aan 
het gebed en de eigen gehoorzaam-
heid, dan het geval is bij hen die Jezus 
Christus als Hogepriester erkennen. 
Naast enkele structurele overeenkom-
sten wordt dan ook een fundamenteel 
verschil zichtbaar. Dat is theologisch 
onder een noemer te brengen: terwijl 
christenen de aspecten van heiliging en 
gehoorzaamheid beleven in het grotere 
kader van de in Christus aangebrachte 
verzoening, wordt de verzoening in 
het Jodendom in het grotere kader van 
de heiliging geplaatst (vgl. de weergave 
van de ontmoeting tussen L. Mock en 
J. Hoek in M.C. Mulder en A. Noorde-

graaf, red., Wees Heilig. Joden en christenen 
luisteren naar Leviticus 19, Zoetermeer 
2009, 167,168).
Het waardevolle van de ontmoeting 
die tijdens het seminar plaatsvond, lag 
volgens de deelnemers evenwel niet 
zozeer in het herontdekken, verkennen 
en eventueel bevestigen van structu-
rele overeenkomsten en verschillen, 
ofschoon deze uiteraard stevig aan 
de orde dienden te komen om tot 
een echte uitwisseling te komen. Het 
meest waardevolle werd echter ervaren 
in de ontmoeting zelf. Daarin vond 
een persoonlijk getuigenis plaats van 
de manier waarop de dienst aan God 
beleefd wordt en de schriften daarbij 
open gaan. Er was meer herkenning op 
het vlak van deze beleving, dan de deel-
nemers aan de ontmoeting aanvankelijk 
verwachtten.

Blijvende betekenis van de 
tempel?
In de doordenking aan christelijke zijde 
na de conferentie, hebben we onszelf 
afgevraagd op welke manier het aspect 
van verwachting die uit de teksten 
rondom de tempeldienst spreekt, zoals 
het uitzien naar een plaats waar God 
woont te midden van zijn volk, onder 
ons een plaats heeft. Het gevaar is niet 
denkbeeldig dat door een spirituali-
serende opvatting van de dienst van 
Christus in de hemel, de teksten rond 
de tempel in feite niet meer functio-
neren en het aspect van continuïteit 
zoals deze in het Nieuwe Testament 
tot ons komt, uit onze aandacht ver-
dwijnt. Daarmee zal de concreetheid 
van de dienst aan God op aarde en de 
verwachting van de volkomen vervul-
ling daarvan, vervagen. De plek die die 
verwachting blijft houden in het Joden-
dom is daarom voor de kerk nog steeds 
van betekenis.

1 Dit artikel verscheen eerder in TUA Inzicht, 
het studentenmagazine van de Theologi-
sche Universiteit Apeldoorn.
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Nieuwerkerk a.d. IJssel, 18 april 2011

Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken scharen zich achter de 
brief die namens de PKN aan de fractievoor-
zitters van de partijen in de Tweede Kamer is 
gestuurd. In deze brief wordt verwoord dat het 
moderamen van de generale synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland onaangenaam 
getroffen is over het initiatief wetsvoorstel van 
de Partij voor de Dieren betreffende het ver-
bod op ritueel slachten zonder voorafgaande 
bedwelming.
Deputaten delen het standpunt, zoals ver-
woord in de brief, dat, mocht een dergelijk 
verbod er komen, onze Joodse landgenoten 
in het hart van hun geloof en bestaan worden 
getroffen. Op deze wijze wordt het Joden 
met een orthodoxe levenswijze onmogelijk 
gemaakt hun geloof te praktiseren. Daarmee 
wordt ons inziens een ernstige inbreuk 
gemaakt op de godsdienstvrijheid.
Tevens zijn wij bezorgd dat hierdoor Neder-
land voor orthodoxe Joden minder aantrek-

kelijk wordt om te wonen en het kan leiden 
tot een nog kleiner worden van deze toch al 
kwetsbare oude Nederlandse bevolkingsgroep.
Deputaten spreken de hoop uit dat de Tweede 
Kamer na de geplande hoorzitting van het 
voorgenomen wetsvoorstel zal afzien. Beter 
ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Deputaatschap Kerk en Israël CGK
Het deputaatschap ‘Kerk en Israël’ van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken in Neder-
land houdt zich in opdracht van de generale 
synode bezig met de relatie met Israël en de 
joodse gemeenschap in Nederland.

Meer informatie
Deputaatschap Kerk en Israël
p.a. drs. F.W. van der Rhee (secr.)
Bosveen 16
2912 SJ NIEUWERKERK A.D. IJSSEL
fwvanderrhee@filternet.nl

Ook het Centrum voor Israëlstudies heeft zich 
achter het schrijven van de PKN geschaard.
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scharen zich achter brief PKN inzake rituele slacht

Persbericht inzake ritueel slachten


