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Van de redactie
Een nieuw jaar is aangebroken, het eerste nummer van de nieuwe jaargang ligt voor u. Alweer Jaargang 56. Dit nummer heeft een gevarieerde
inhoud en laat ons grote afstanden afleggen. Zo keren in de Schriftstudie ballingen uit het tweestromen land naar Sion terug. In Israël verblijven we niet alleen in Jeruzalem, maar maken we ook de reis naar Nes
Ammim in Galilea. Om de moord op 25.000 Joden te gedenken verblijven
we een moment in Rumbula, een plaats in Letland. Maar ook Nederland
krijgt aandacht. Daar bladeren we door de kerkorden van verschillende
Nederlandse kerken met de vraag of en op welke wijze het Joodse volk
daarin wordt vermeld. De auteurs van de artikelen zijn ditmaal:
Rob van der Toorn. Hij verzorgt de
Schriftstudie over Psalm 126 met als
titel Bidden met Israël, met een lach en
een traan. Centraal staat het wezenlijke
belang van de ontmoeting van God met
zijn volk Israël. Een ontmoeting waarin
ook wij mogen delen, zodat we verbonden met Israël samen God de lof mogen
brengen.
Kees van den Boogert. Hij schrijft een
vervolg op Jeruzalem, dat ik bemin. De
vorige keer werd de Sjabbat begroet in
een orthodox Joodse synagoge en beleefden we de Erev Sjabbat bij een familie
uit die gemeente. De Sjabbat wordt
voortgezet met een bezoek aan een
Messiasbelijdende gemeente. Wat heeft
deze gemeente gemeenschappelijk met
een synagoge en waarin onderscheidt
hij zich? Vanuit deze gemeente werden
we eveneens gastvrij onthaald en de
gastheer wijdde ons in in de geschiedenis
van de Messiaanse beweging.

Hilbrand van Eeken. Hij vertelt in De
plaats van Israël in de Nederlandse
kerkordes hoe de verschillende Nederlandse kerken in de kerkorde die zij
hanteren spreken over Israël. Als ze al
over Israël spreken, want dat is niet altijd
het geval. Hij legt uit waarom Israël in
de kerkorde thuishoort.
Michael Mulder. Hij bezocht Rumbula
in Letland. Hij haalt de plaats, die ook
bij hem onbekend was, voor ons uit de
vergetelheid. En terecht. Want 70 jaar
geleden vond daar een gruwelijke moord
op Joden plaats. We maken tegelijk
kennis met een voorganger van een Messiaanse gemeente uit Letland.
Marieke van der Sluis. Zij verblijft een
jaar lang in het christelijke dorp Nes
Ammim. In de tekst van haar hand,
getiteld Nes Ammim, een gemeenschap
in dialoog, geeft zij een mooie impressie
van het leven in dit bijzondere dorp.

Bij de foto op de voorpagina
Bergen spelen in de geschiedenis van het volk Israël een grote rol. De berg Sion neemt daarbij
een bijzondere plaats in. Aanvankelijk werd met de naam ‘Sion’ de stad aangeduid die David
veroverde op de Jebusieten (2 Samuël 5:6, 7). Later breidde de naam Sion zich uit naar de
heuvel Ofel en het gebied rondom de tempel of werd er alleen de tempelberg mee aangeduid
(Jesaja 8:18). In Jesaja 33:20 is de naam Sion overgegaan op geheel de stad Jeruzalem. Jeruzalem
kan daarbij het volk Israël representeren. Het volk wordt dan ‘de dochter van Sion’ genoemd
(Zacharia 9:9; Matth. 21:5).

Bidden met Israël, met
een lach en een traan
Rob van der Toorn

Een bedevaartslied.
Toen de HERE de gevangen van Sion deed wederkeren,
waren wij als degenen die dromen.
Toen werd onze mond vervuld met lachen,
onze tong met gejuich.
Toen zeide men onder de heidenen:
De HERE heeft grote dingen bij hen gedaan!
De HERE heeft grote dingen bij ons gedaan,
wij waren verheugd.
HERE, wend ons lot
als beken in het Zuiderland.
Wie met tranen zaaien,
zullen met gejuich maaien.
Hij gaat al wenende voort,
die de zaadbuidel draagt;
voorzeker zal hij komen met gejuich,
dragende zijn schoven

Psalm 126 is een lied dat hoort bij de
ontmoeting die Israël mocht hebben
met God in Jeruzalem. De ontmoeting
met God is een bijzonder gebeuren. En
deze psalm helpt om het ook echt als
ontmoeting met God te beleven.

Opschrift
De psalm hoort bij het bundeltje
psalmen 120 tot 134. Al deze psalmen
hebben het opschrift lied hamaäloth
(zoals de Statenvertaling onvertaald
laat staan). Het wordt gezien als een
opschrift voor opgaan (het werkwoord
dat je terugvindt in hamaäloth) naar het
huis van de Here. Het valt namelijk op
dat in de psalmen 121, 122, 123 (iets
minder), 124, 125, 127 (iets indirect),
128, 132, 133 en 134 min of meer direct
wordt verwezen naar Jeruzalem/Sion, of
naar het huis van de Here.
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Schriftstudie n.a.v.
Psalm 126

Op andere plaatsen in het Oude
Testament vind je dit werkwoord in
combinatie met Jeruzalem als een soort
technische term: opgaan naar Jeruzalem!
Zie daarvoor o.m. 2 Kronieken 36:23//
Ezra 1:3 en Jesaja 2:3//Micha 4:2. Zo
merk je dat de psalmen 120-134 heel
direct te maken hebben met de ontmoeting met God. En niet onterecht vertalen de Nieuwe Bijbelvertaling en de
Herziene Statenvertaling het opschrift
met ‘een pelgrimslied’.

Opbouw
Wat mag er van de ontmoeting met
God verwacht worden?
Deze psalm is een gebed met een lach en
een traan. De psalm eindigt met: ‘Hij
gaat al wenende voort, die de zaadbuidel
draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich,
dragende zijn schoven’. Dus dáár mag de

Rob van der
Toorn

ving en toekomst voor wie zich bekeert
en met Hem leeft.
Vers 1-3 zijn te lezen als een directe
terugblik op Israëls geschiedenis. God
dééd grote dingen voor Israël. En de
volken hadden er geen antwoord op
dan ontzag en verbazing. Denk aan
Rachab in Jozua 2:10-11 en 24; vgl.
Jozua 4:24. Je merkt het ook bij de
Filistijnen in 1 Samuël 4:8.

Uitzicht op de
huidige stad
Jeruzalem of Sion
vanaf de Olijfberg

ontmoeting met God op uitlopen: een
lach in plaats van een traan.
Als je goed naar de psalm kijkt, merk
je dat er een duidelijke opbouw in zit.
De psalm eindigt met een lach en hij
begint met een lach. Daartussen zitten
tranen. Je zou het zo kunnen zien:
1-2: gaan over wat God liet gebeuren.
3: vat dat samen in een belijdenis.
4: maakt van die belijdenis een gebed.
5-6: gaan over wat God zal laten gebeuren.

Terugkijken

De Sionspoort van
de ommuurde stad
die toegang geeft tot
de huidige Sionsberg

Deze psalm laat dus als vanzelf aan
de geschiedenis denken. Waarin God
zichzelf heeft laten zien. En waarin Hij
naam heeft gemaakt als de Bevrijder
van zijn volk. Zo stond Hij bekend.
Zo schreef Hij geschiedenis. En in die
geschiedenis heeft Hij laten merken dat
Hij trouw is aan wat Hij belooft, genadig en bereid tot vergeving. Dat Hij niet
over zonden heenstapt, ook niet over
die van zijn eigen Israël, maar dat hij
ondanks alle zonden wel vasthoudt aan
wat Hij heeft beloofd. Dat je daarop mag
rekenen! Kortom, dat Hij trouw houdt
en eeuwig leeft en de werken van zijn
handen niet loslaat. Bij Hem is verge-

Die herkenning door de volken van
Gods ingrijpen wordt door vers 3
beaamd door die herkenning te
herhalen als een eigen, persoonlijke
belijdenis. Die belijdenis loopt dan uit
op het indringende gebed: ‘Here, wénd
ons lot…’. Je herkent zo het bijbelse
gedenken. God, wij bedenken wat U
in het verleden voor ons deed (in uw
ontferming en genade). Wij vragen
daarom nu: wees opnieuw zo voor ons.
De vreugde die U ons toen liet ervaren,
geef ons die weer, door opnieuw voor
ons in te grijpen.

Concrete situatie?
Je kunt geen concrete situatie in deze
psalm ontdekken. Sommige dingen
wijzen naar de tijd van de ballingschap.
Maar het kan ook ná de ballingschap
zijn. Sommige dingen zouden ook wel
kunnen passen bij een situatie vóór de
ballingschap.
Het is in ieder geval een situatie van
tranen (vers 5-6), waarin gevoeld wordt
hoe hard Gods ingrijpen nodig is. God
grijp ook nu voor ons in!
Maar verder denk ik dat de psalm
opzettelijk de concrete situatie in
het midden laat. Want zo kan er ook
in nieuwe tijden en andere situaties
herkenning in deze psalm gevonden
worden. En dan kan er met deze psalm
houvast worden gezocht bij God die
zich in de geschiedenis heeft laten kennen als de Bevrijder van zijn volk, die
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trouw is en eeuwig leeft en de werken
van zijn handen niet loslaat.

Veelbelovend
Waarop laat de Here door deze psalm
Israël dan hopen? Op de vreugde die
past bij Gods ingrijpen! Maar als het in
vers 4-6 gaat over de toekomst waarin
God zal ingrijpen, lees je over water in
het Zuiderland, de Negevwoestijn, en
over tranen die veranderen in lachen.
Dat zijn beelden die je herkent in het
bijbelse spreken over de toekomstige
heilstijd: een woestijn die vruchtbaar
wordt en tranen die voorgoed gedroogd
worden. Dat is de tijd van de Messias, die een blijvende toekomst laat
aanbreken waar geen traan meer gelaten
zal worden. Je herkent deze beelden in
bijvoorbeeld Jesaja 51:3 en 11.
Gods ingrijpen kent dus een geschiedenis, een verleden én een toekomst.
Er zit duidelijk beweging in. De ene
bevrijding volgde op de andere, zodat
uiteindelijk deze blijvende toekomst er
zal zijn. Door deze psalm leert Israël
zich met hoop voor die toekomst
opnieuw aan God toevertrouwen, ook
in de actuele situatie (ook nu!) God, als
U ingrijpt, ons genadig bent zoals U
vroeger deed, en ons op die manier nu
laat delen in de toekomst waar U naar
toe werkt, zal het lachen ons nooit meer
vergaan. Dan zal er voor ons eeuwige
vreugde zijn, eeuwig leven.
Zo loopt er een directe lijn van deze
psalm naar Johannes 1. Daar staat dat
God met de komst van Jezus zijn Zoon
genade op genade liet volgen. Toen kwam
Gods ingrijpen voor Israël en de wereld
tot een nieuw hoogtepunt, een nieuwe
en beslissende fase!

Reactie op de volken
Als je dus vandaag met Israël deze
psalm zingt, klinkt Johannes 1 mee: De
Here heeft voor hen iets groots verricht.
De Messias is gekomen. Door zijn dood
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kwam er verzoening met God. Zijn
opstanding bracht eeuwig leven. Israël,
jullie mochten worden als mensen die
dromen, mensen die iets meemaakten
wat té mooi lijkt om waar te zijn.
Dat is een
lach. Maar
daar is dan
ook een
traan… Als
je let op
Israël vandaag. Israël
heeft een
geschiedenis en een
heden van
veel pijn
en verdriet. Maar er is ook verdriet
om Israël zoals Paulus het schrijft in
Romeinen 9: dat hij diepbedroefd is
vanwege zijn volksgenoten die Jezus
niet als Messias, als Gods redder, aanvaarden.
Maar Paulus schrijft ook over de taak
van de gelovigen uit de volken in de
richting van Israël. Romeinen 11:11
en 14: ‘Ik vraag dan: zij zijn toch niet
zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten?
Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de
heidenen gekomen, om hen tot naijver op te
wekken. (…) dat ik zo mogelijk de naijver
van mijn vlees (en bloed) mocht opwekken,
en enigen uit hen behouden.’
Als we nu Psalm 126 zingen, doen we
dat met en voor Israël. Net als de volken van Psalm 126 zeggen we dan: God
hééft grote dingen bij jullie gedaan…
door Jezus de Messias. Laten we dan bij
dat getuigenis bidden dat Israël zo ‘tot
naijver wordt opgewekt’ en het beaamt.
Zodat het vervolgens gelovend gaat
bidden: Here, grijp ook nu voor ons
in! Want dan zullen zij delen in Gods
toekomst, waarvan geldt: die (nú) met
tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.
Eens en voorgoed.

De zaal van het
Laatste Avondmaal
op de Sionsberg

De Dormitiokerk op
de Sionsberg, de plek
waar Maria zou
zijn ingeslapen.

Jeruzalem dat ik
bemin (2)
Kees van den Boogert
Een verblijfsimpressie

Op het
programma
staat het
bijwonen van
een dienst
van een
Messiasbelijdende
gemeente

Samenkomst van de
Messiaanse gemeente
aan de Profethstreet,
een gemeente met een
gematigd evangelisch
karakter.

In het vorige nummer van Vrede over
Israël gaf ik een impressie van mijn
verblijf in Jeruzalem, samen met nog
enkele vertegenwoordigers van het
Centrum voor Israëlstudies, ter voorbereiding op de uizending van ds. Aart
Brons naar Israël. Hier het vervolg.

Sjabbatmorgen
Sjabbat in Jeruzalem is een aparte
ervaring. Aan Joodse zijde is het
rustig in de stad. Er rijden, zeker in de
ochtend, nauwelijks auto’s. De mannen, en in mindere mate de vrouwen,
begeven zich wandelend naar een van
de synagogen in de stadswijk waar zij
wonen. Bezochten wij op Erev Sjabbat,
de vooravond van de Sjabbat (voor ons
de vrijdagavond) een orthodox Joodse
gemeente, nu wandelen we aan enige
synagogen voorbij. Op het programma

staat het bijwonen van een dienst
van een Messiasbelijdende gemeente.
Welke gemeente zal het worden? Er is
keuze genoeg in Jeruzalem. Keuze uit
gemeenten die een heel verschillend
karakter dragen. Maar hoe verschillend
ook, het overgrote deel van de leden
van deze gemeenten heeft twee dingen
gemeenschappelijk:
– ze hebben een Joodse afkomst
– ze geloven in Jezus Christus.
Deze twee kenmerken bepalen hun
identiteit.
Toch blijft het verwarrend. De samenkomsten van Messiasbelijdende
gemeenten worden druk bezocht door
niet-Joden en deze gelovigen uit de
volken sluiten zich, als ze voor langere
tijd in Israël verblijven, dikwijls bij zo’n
gemeente aan.
Het verschil in karakter van de gemeenten heeft een aantal redenen:

Kees van den
Boogert
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– De oorsprong van een gemeente. De
Evangelische, Lutherse, Anglicaanse,
Calvinistische oorsprong is in de
liturgie dikwijls nog duidelijk te
proeven.
– De bewuste keuze om dicht tegen de
kerken uit de volken aan te willen
leunen.
– De principiële keuze om afstand te
nemen van de traditionele kerken en
om zo een eigen traditie op te bouwen, waarbij de Joodse achtergrond
toonaangevend is.
Het speelt allemaal mee.
Wij kiezen voor het bezoek aan een
gemeente die zich duidelijk bij de
Joodse synagogale traditie heeft aangesloten.

Ro’eh Yisrael (Herder van Israël)
Bij de stichting in 1972 had deze
gemeente een andere naam, Netivyah
(Weg van de Heer). Nadat de gemeente
zich in 1993 meer verzelfstandigde ten
opzichte van de traditionele kerken
heeft men voor de naam ‘Herder van
Israël’ gekozen. In de samenkomsten
volgt men de liturgie van de synagoge,
maakt men gebruik van het Joodse
gebedenboek, de Siddoer, en wordt er
uit een Thora-rol gelezen. De verwantschap met de dienst in een orthodoxe
synagoge valt direct op. Zo wordt
dezelfde Parasja gelezen, het gedeelte
van de Thora dat op deze Sjabbat aan
de beurt is. Ook hier gaat het dus,
evenals de avond er voor, over ‘recht en
gerechtigheid’ vanuit Deuteronomium
16:18-21:19. Toch is er een verschil. In
aansluiting op de Thoralezing en op de
Profetenlezing uit Jesaja 51 wordt een
bijpassend gedeelte uit het Evangelie
gelezen. De keuze is gevallen op Johannes 8:1-11, de overspelige vrouw. Het is
een gedeelte waarin het ‘recht’ met voeten getreden wordt. Een gedeelte waarin
verteld wordt, dat Jezus in de tempel
gezeten is en leert. Joseph Shulam, die
al jarenlang in deze gemeente voorgaat
en aan de wieg ervan gestaan heeft,
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hield de preek. Hij is de schrijver van
een paar boeiende Schriftverklaringen
op Handelingen, Romeinen en Galaten,
waarin hij de Joodse achtergronden van
het Nieuwe Testament benadrukt en hij
tevens de Rabbijnse traditie bij zijn uitleg betrekt. Uit zijn preek bleef vooral
één uitspraak bij mij hangen. ‘Jezus’,
zo benadrukte hij, ‘is de Messias en we
mogen Hem als onze Verlosser erkennen en belijden, maar dan moeten we
ook echt discipel of leerling van Hem
willen zijn. Geloof in Jezus en gehoorzaamheid aan Hem behoren onlosmakelijk bij elkaar.’ De voertaal in zo’n
dienst is Ivriet. Als je de Hebreeuwse
taal machtig bent kun je de vaste gebeden en de Thoralezing volgen. Voor
de gasten is er altijd wel iemand in de
buurt die in het Engels aanwijzingen
geeft. De preek wordt zelfs geheel in
het Engels vertaald. Door al dat soort
zaken gaat het in zo’n dienst voor ons
gevoel wat rommeliger toe dan in de
strak gestructureerde samenkomsten bij
ons in Nederland. Ook in dat opzicht
hebben de diensten van een Messiaanse
gemeente veel weg van diensten in een
gewone synagoge. Na afloop is er altijd
een gezellig samenzijn waar onder het
genot van koffie en thee over de dienst
kan worden nagepraat en doorgaans
ook wat gegeten kan worden. Al met al
een dienst die de hele ochtend in beslag
neemt, maar die wel een grote indruk
achterlaat.

Toch is er een
verschil met
de synagoge.
In aansluiting
op de Thoralezing en op
de Profetenlezing
wordt een
bijpassend
gedeelte uit
het Evangelie
gelezen.

Een gastvrij onthaal
De Sjabbatdag bleef in het kader staan
van de Messiasbelijdende gemeenschap.
In de loop van de middag werden we
namelijk zeer gastvrij ontvangen bij
een echtpaar uit de gemeente waar
we de dienst hadden bijgewoond. De
gastheer, Shaul Nachum, had ons bij
hem thuis uitgenodigd voor een lezing.
Op boeiende wijze vertelde hij over de
oorsprong en de geschiedenis van de
huidige Jezus als Messias belijdende
gemeenschap. Deze is eigenlijk nog

Joseh Shulam, de
voorganger van de
Messiaanse gemeente
Ro’eh Yisrael

De Sjabbatmaaltijd
bij Shaul Nachum
en zijn vrouw

De oorsprong
van de
beweging
ligt aan het
begin van de
20e eeuw.

Een Sjabbatstel met
Havdalakaars,
wijnbeker en
geurdoosje

maar jong. De oorsprong van de
beweging ligt aan het begin van de
20ste eeuw. Daarvoor maakten Joden
die in Jezus geloofden deel uit van de
kerken, men assimileerde, want met het
specifiek Joodse eigene hadden andere
christenen dikwijls moeite. Toen het
zelfbewustzijn groeide, is men zich
steeds meer gaan emanciperen. Eigen
aan dit proces is dat men het Jood-zijn
is gaan benadrukken. Men noemt zich
doorgaans niet meer een christen of
een Hebreeuwse christen, maar een
Messiaanse of een Jezus als Messias
belijdende Jood. In Israël is men in
1948, na het uitroepen
van de Staat, heel
klein begonnen. Nu
zijn er ongeveer 100
gemeenten over het
gehele land verspreid
met in totaal tussen de
6000 en 15.000 leden.
Het juiste aantal is om
verschillende redenen
moeilijk vast te stellen,
omdat:
– gemeenten dikwijls
veel niet-Joodse
leden hebben;

– er ook in Israël Joodse gelovigen zijn
die zich bewust bij een traditionele
kerk aangesloten hebben;
– er ook gelovigen zijn die niet openlijk voor hun geloof in Jezus uitkomen en met de synagoge verbonden
blijven.
Het was een uitermate leerzame
middag. Aan het slot gaf Shaul ons
als Messiasbelijdende Jood een zeer
opmerkelijk advies. Hij benadrukte:
blijf als christenen uit de volken vooral
in gesprek met het Jodendom. Door het
gesprek komt er bij het Jodendom meer
kennis van het Christendom en worden
de beelden die men van elkaar heeft
gezuiverd.
Na een heerlijk Sjabbatsmaal houdt
Shaul met ons Havdala, de afsluiting
van de Sjabbat.
Want ja, het is inmiddels donker geworden, zaterdagavond, de Sjabbat is ten
einde.
We voelen ons daardoor een beetje
in niemandsland. Voor de Joden is de
Sjabbat voorbij en voor ons christenen
is de Zondag nog niet begonnen. Een
echte botsing van de Joodse en de christelijke cultuur.
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De plaats van Israël
in de Nederlandse
kerkordes
Hilbrand van Eeken
Wat hebben kerkordes en het
denken over de verhouding tussen kerk en Israël met elkaar te
maken? In eerste instantie zijn
we misschien geneigd te denken:
niet zo veel. Toch wordt er in
verschillende Nederlandse kerkordes wel iets gezegd over Israël.
In dit artikel ga ik eerst in op de
vraag waarom het belangrijk is de
bezinning in de theologie op de
verhouding kerk en Israël terug te
laten komen in de kerkorde. Vervolgens geef ik een kort overzicht
in welke Nederlandse kerkordes
hier iets van terug te vinden is.

Waarom zou je eigenlijk de relatie met
Israël een plek willen geven binnen
de kerkorde? Deze vraag heeft alles te
maken met de relatie tussen ecclesiologie en kerkrecht en de relatie tussen
Schrift en kerkrecht.
In Inleiding tot de studie van het kerkrecht1 stelt G.D.J. Dingemans dat een
kerkorde een in rechtsregels vertaalde
ecclesiologie is. Daarmee bedoelt hij dat
je aan een kerkorde kunt zien hoe een
kerkgenootschap denkt over haar eigen
wezen en gestalte. Nu is de verhouding
tussen kerkrecht en ecclesiologie wel
ingewikkeld. L.J. Koffeman2 probeert
met het beeld van een transformator inzichtelijk te maken hoe deze

verhouding naar zijn mening idealiter
zou moeten zijn: Een transformator
bestaat uit twee verschillende spoelen
van koperdraad. Ze raken elkaar niet,
maar beïnvloeden elkaar wel. Om een
transformator te laten werken moeten
de spoelen dicht bij elkaar gehouden
worden, maar ze mogen elkaar niet
raken anders ontstaat er kortsluiting.
Bovendien zijn de spoelen niet gelijk,
ze hebben beide hun eigen ‘logica’.
Zo moeten ook de theologie en het
kerkrecht op elkaar betrokken zijn,
maar theologie en kerkrecht hebben wel
beide hun eigen karakter. Wanneer je ze
één op één met elkaar verbindt, kan er
makkelijk kortsluiting ontstaan.
In het genoemde artikel laat Dingemans
zien dat je kunt zeggen dat voor tal van
onderwerpen binnen de ecclesiologie
dit vaak niet zo functioneert. Kerkordelijke teksten zijn soms duidelijk
het resultaat van een compromis. Of
kerkordelijke teksten worden niet makkelijk gewijzigd omdat gedacht wordt
dat ze reeds de best mogelijke kerkorde
hebben. Als we kijken naar de manier
waarop Israël een plek heeft gekregen
binnen de Nederlandse kerkordes, dan
zien we dit ook terug. De weergave van
de relatie met Israël in de kerkorde van
de PKN is duidelijk een compromis tussen de bewoordingen van de oude Hervormde Kerkorde en de Gereformeerde
Kerkorde van 2003.

1 Spijker, W. van ’t, L.C. van Drimmelen
(red.), Inleiding tot de studie van het
Kerkrecht, J. H. Kok Kampen 1992 (tweede,
herziene en aangevulde druk)
2 Koffeman, L.J., Het goed recht van de
kerk – Een theologische inleiding op het
kerkrecht, Kok Kampen 2009

Een voorbeeld van een kerkverband dat
de tekst van de kerkorde niet makkelijk
wijzigt is de Gereformeerde Gemeenten.
Aan de tekst van de Dordtse Kerkorde
wordt maar heel weinig gedaan. De

Belang
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De kerkorde van
de Christelijke
Gereformeerde
Kerken

Hilbrand van
Eeken

noodzaak daarvan wordt niet
1. Als Christus-belijdende geloofsgeingezien. Maar
meenschap gesteld in de wereld om
wanneer je wel
Gods beloften en geboden voor alle
de theologie en
mensen en machten te betuigen,
het kerkrecht op
vervult de Kerk, delend in de aan
elkaar betrokken
Israël geschonken verwachting van het
wilt laten zijn,
Koninkrijk Gods haar apostolische
dan zul je wanopdracht in het bijzonder in het
neer je als kerk
gesprek met Israël, door het werk der
theologisch ontzending, door de verbreiding van het
dekt hebt dat er
Evangelie en de voortdurende arbeid
voor de kerk een
der kerstening van het volksleven in de
blijvende relatie
zin der Reformatie.
met Israël is, dit
2. De kerk zoekt het gesprek met Israël
ook terug moeten
inzake het verstaan van de Heilige
laten komen in
Schrift, in het bijzonder betreffende het
de kerkorde. Het
Koninkrijk Gods en het getuigenis dat
beeld van de
Jezus de Christus is.
transformator
kan ons helpen te
Protestantse Kerk in Nederland
leren hoe dit kan.
Artikel I, lid 1
De verwoording
De Protestantse Kerk in Nederland is
van de relatie
overeenkomstig haar belijden gestalte van
tussen kerk en
de ene heilige apostolische en katholieke
Israël en wat dit
of algemene christelijke Kerk, die zich,
betekent voor de
delend in de aan Israël geschonken verkerkelijke strucwachting, uitstrekt naar de komst van het
turen vraagt een
Koninkrijk van God.
eigen bezinning.
Theologie en
Artikel I, lid 7
kerkrecht hebben
De kerk is geroep gestalte te geven aan
ieder een eigen
haar onopgeefbare verbondenheid met
karakter.
het volk Israël.
We kunnen
Als Christus-belijdende geloofsgemeennog een reden
schap zoekt zij het gesprek met Israël
noemen waarom
inzake het verstaan van de Heilige Schrift,
het belangrijk is
in het bijzonder betreffende de komst van
dat de relatie met
het Koninkrijk van God.
Israël een plek
behoort te krijgen
in de kerkorde. Die reden komt voort
uit het denken over de verhouding
tussen Schrift en Kerkrecht. Algemeen
heerst in de gereformeerde traditie de
gedachte dat de bijbel en vooral het
nieuwe testament gegevens bevat die
van belang zijn voor het kerkrecht.
W. van ’t Spijker heeft hier behartigenswaardige dingen over geschreven in

Hervormde Kerkorde van 2001

zijn collegedictaat Inleiding gereformeerd
kerkrecht.3 Hij schrijft onder andere:
“De bijbel wil in de situatie gesproken
zijn en daar als Woord van God tot
gezag komen, d.w.z. God zelf wil
spreken. Deze modus van het Woord
behoort maar niet bij een initiële fase,
waarin het Woord een eigenwettige ontwikkeling op gang heeft gebracht, het
behoort bij ieder moment en bij iedere
fase in heel het leven van de kerk:
Spreek Here, uw knecht hoort. Hierin is
het actuele karakter van het kerkrecht,
in dit actuele spreken der Schrift. Het
wordt gehanteerd door de Heilige
Geest. De kerkelijke structuur wil de
vorm zijn, waarin dit actuele spreken
telkens weer geschiedt, het instituut,
waarin het wonder altijd weer gebeurt.
Instituut en gebeuren zijn op elkaar
betrokken, zoals ambt en charisma,
zoals gebondenheid en vrijheid. Tevens
is dit instituut, deze structuur er, om
altijd weer doorgang te verlenen aan dit
spreken en voorrang aan dit gebeuren.
Vrucht van het Woord wil het zijn en
orde van het Woord.”
Wanneer wij de woorden van Paulus uit
Romeinen 9-11 in onze tijd opnieuw
hebben leren verstaan, mag dit niet
zonder consequentie blijven voor het
kerkrecht. Dat zou geheel tegen de aard
van het gereformeerde kerkrecht zijn,
dat het actuele spreken van de Schrift
wil verdisconteren in het actuele karakter van het kerkrecht.

Overzicht
De eerste kerkorde in Nederland
waarin de relatie tot Israël een plek
heeft gekregen is de kerkorde van de
Nederlandse Hervormde Kerk uit 1951.4
Een bezinning over de relatie tussen
kerk en Israël die ver terug gaat binnen
de kring van deze kerken, krijgt hier
3 Spijker, W. van ’t, Inleiding Gereformeerd
Kerkrecht, Apeldoorn z.j., ongepubliceerd
collegedictaat
4 Een handig overzicht van de kerkgenootschappen en hun kerkordes in Nederland is
te vinden op www.kerkrecht.nl.
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een vaste plek binnen de structuur van
de kerk.
In de kerken die een kerkorde hebben
die beschouwd kan worden als een
loot aan deze stam, heeft Israël zijn
plek gehouden. Hierin gaat het om de
kerkordes van de PKN en de Hersteld
Hervormde Kerk. Tussen beide kerken
is wel een groot verschil hoe in de praktijk handen en voeten gegeven wordt
aan hetgeen hieromtrent in de kerkorde
is vastgelegd. Binnen de PKN wordt op
allerlei manieren geprobeerd hetgeen
over de relatie kerk en Israël gezegd
wordt in de praktijk te brengen. Binnen
de Hersteld Hervormde Kerk is men
hier nog niet aan toegekomen.
Binnen de kerken die een kerkorde
hebben die beschouwd kan worden
als een dochter van Dordt, vinden we
als eerste de relatie met Israël terug
in de kerkorde van de Gereformeerde
Kerken in Nederland (vanaf 1959). De
Christelijke Gereformeerde Kerken
geven een plek aan Israël in de kerkorde
vanaf 1967.5
In de kerkordes van andere kerken die
een kerkorde hebben uit dezelfde traditie zoeken we tevergeefs naar artikelen
rondom de relatie met Israël. Dit heeft
verschillende achtergronden.
Binnen de Gereformeerde Gemeente
heeft het te maken met de visie op de
kerkorde. De tekst van de kerkorde
wordt als bijna canoniek beschouwd en
daar zal niet zomaar iets aan veranderd
worden, hoewel er rondom de relatie
tot Israël ook in dit kerkverband allerlei
ontwikkelingen zijn.
Binnen de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) heeft het een andere
oorzaak. Daar heeft het meer te maken
met het ontbreken aan diepgaande
bezinning over de relatie tussen kerk
en Israël binnen de breedte van deze
5 Een mooi overzicht hiervan geeft M.
Drayer in het artikel De CGK in de relatie
Kerk-Israël, eerder verschenen in Kerk en
Israël, dec. 1981
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kerken. In 1951
is deze bezinning
neergelegd bij
de plaatselijke
kerken en daar is
het tot op de dag
van vandaag blijven liggen. Deze
lijn van denken
vinden we zo ook
nog terug binnen
de Nederlands
Gereformeerde
Kerken en de
voortgezette
Gereformeerde
Kerken.

Slot

Gereformeerde Kerken in Nederland
1944 – 2004
Artikel 88 – Kerk en Israël, Editie 2003
1. De kerken zijn geroepen gestalte te
geven aan de onopgeefbare verbondenheid van de gemeente van Christus
met het volk Israël en te zoeken naar
gelegenheid voor Joden en Christenen
tot wederzijds getuige zijn.
2. Ten behoeve van dit werk benoemt
de generale synode deputaten met de
opdracht de kerken met adviezen te
dienen en tevens namens de kerken
deel te nemen aan het overleg tussen
Joden en Christenen.
Bepaling bij artikel 88a van de kerkorde
De door de jaren heen gegroeide wederzijdsheid in de relaties formeel en in
andere verbanden tussen Joden en Christenen biedt ruimte voor overleg en gesprek,
waarin Christenen voor hun deel getuigen
zijn in woord en daad van hun geloof in
Jezus Christus als de levende Heer.

Op grond van de
belangrijke relatie
tussen ecclesiologie en kerkrecht
en de blijvende
betekenis van
de Schrift voor
Christelijke Gereformeerde Kerken
het kerkrecht is
Artikel 21 – Evangelisatie, Evangelieverkondihet van belang
ging onder Israël en Buitenlandse Zending
als een daad van
De kerken zullen zich met de verkondigehoorzaamheid,
ging van het Evangelie richten tot hen die
in afhankelijkheid
van het Evangelie vervreemd zijn alsmede
van het werk van
tot Israël en de volken die nog niet voor
de Heilige Geest,
het christelijk geloof zijn gewonnen. De
een mogelijkheid
bepalingen hierover worden door de genete zoeken om de
rale synode vastgesteld.
relatie met Israël
te verankeren in
de kerkorde. In een aantal Nederlandse
Kerkordes is dit ook gedaan, maar zeker
niet in allemaal.6 Het vraagt inspanning om aandacht te houden voor de
manier waarop deze verhouding onder
woorden wordt gebracht en deze in
pas te laten lopen met de theologische
bezinning die in de kerk plaats vindt.
6 Zie voor een uitgebreid overzicht: Eeken,
H. van, Plaats van Israël in de Nederlandse
kerkordes, augustus 2010, ongepubliceerde
scriptie in het kader van PAO-kadercursus
Kerkrecht

Rumbula
Michael Mulder
Kent u Rumbula? Ik had er nog
nooit van gehoord, tot ik werd uitgenodigd om in Rumbula een conferentie bij te wonen om de moord
op 25.000 Joden te herdenken die
daar 70 jaar geleden plaatsvond.
Massamoord

Naast de
massamoord
in de concentratiekampen
was Rumbula
een van de
grootste
slachtingen
die in de
Tweede
Wereldoorlog
heeft plaatsgevonden.

Al in 1941 plande het Nazi-regime een
grondige ‘zuivering’ van de hoofdstad
van Letland, dat onder de voet gelopen
was door de Duitse legers. Alle inwoners van het Joodse getto werden op
twee dagen in de winter van 1941-1942
gedwongen hun huizen te verlaten. In
rijen moesten ze door de sneeuw lopen
naar Rumbula, acht kilometer buiten
Riga. Voor grote massagraven werden ze
neergeschoten en – menigeen nog half
levend – begraven. Mannen, vrouwen
en kinderen. Duizenden en duizenden
werden zo de dood ingedreven, systematisch, door Duitse nazi’s en door
lokale Letse handlangers. Naast de
massamoord in de concentratiekampen,
was Rumbula een van de grootste slachtingen die in de Tweede Wereldoorlog
heeft plaatsgevonden. Te erg is dit voor
woorden. Een verschrikking die niet

vergeten mag worden. En toch, mij
was de naam van de plaats niet eens
bekend.

Herdenking
Een Messiasbelijdende Joodse voorganger in Letland wilde om die reden de
slachtoffers en daarmee de hele Joodse
gemeenschap van Riga gedenken,
door een speciale samenkomst te
organiseren, precies 70 jaar na dato. Op
de plaats waar de duizenden de dood
vonden, is een monument opgericht.
Zes grote rechthoekige velden markeren
de massagraven, in het midden staat
een menora, geplaatst op een davidsster,
met daaromheen talloze kleine stenen
met namen van vermoorde Joden.
Om de massamoord te herdenken was
een heel aantal vertegenwoordigers van
organisaties uit verschillende landen uitgenodigd. Ik mocht er bij zijn. Alexey
Shepelev voerde het woord. Hij is een
Russische Jood, voorganger in een
Lutherse gemeente. Verscheurd voelde
hij zich. Als Jood leed hij mee met wat
daar herdacht werd, ‘maar ik ben ook
Rus’, zei hij. Zijn grootvader had in
het Russische leger gediend, precies in

Michael Mulder
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De herdenkingsbijeenkomst op de
begraafplaats

de Baltische staten. Hij had daarvoor
speciale onderscheidingen gekregen.
Later werd er niet meer over gesproken,
waarvoor hij gedecoreerd was, maar
Alexey benadrukt de schuld die de
Russen op zich hebben geladen in het
verdrukken van de Letse bevolking.
Enerzijds stond hij daar als Jood, behorend bij het volk van de slachtoffers, en
anderzijds als Rus, vertegenwoordiger
van de wrede onderdrukking van na de
oorlog. Hij keek de samengestroomde
Letten aan en vroeg hen om vergeving
voor de misdaden, door zijn volk aan
hen begaan. Terwijl hij dat zei, kwamen
emoties los en werd er gehuild.
Onmiddellijk daarna kwam een
volgende spreker: een Duitser die
werkt voor een organisatie die Messiasbelijdende Joden ondersteunt. Hij
vertelt dat zijn vader aan het Oostfront
gevochten heeft en zijn grootvader in
Letland is gesneuveld. Ook hij kijkt
de mensen aan en brengt zijn diepe
verscheurdheid onder woorden. Hij kan
niet voor zijn volk spreken, maar wel
voor zijn familie, en ook hij vraagt om
vergeving.
Naast deze beide sprekers waren er nog
meer Rusland, Finland, Noorwegen,
Letland, en ik uit Nederland. De Joodse
Messiasbelijdende voorganger uit Riga
zelf onderstreept het belang van het
gedenken van wat gebeurd is. ‘Vergeten
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leidt tot een nieuwe ballingschap.
Alleen gedenken brengt verlossing.’
Het is een wonder van God dat na
twee generaties vertegenwoordigers van
volken die elkaar zoveel leed berokkend
hebben, nu samen kunnen staan bij dit
monument, en kunnen zingen en bidden, zo benadrukt hij.

Conferentie
Naast de herdenking was er een conferentie waarin aandacht gevraagd werd
voor de positie van Messiasbelijdende
Joden in Oost-Europa. De gemeente
waar we te gast zijn, telt enkele honderden leden; niet allen zijn Joods, zoals
de voorganger, maar een heel aantal

Vergeten
leidt tot
een nieuwe
ballingschap.
Alleen
gedenken
brengt
verlossing.

Het gedenkteken

De kerk heeft
Israël niet
vervangen,
maar er is
ook niet een
aparte weg
voor Israël
naast de
kerk.

Ds. Alexey
Shepelev, Russische
Messiasbelijdende
voorganger

wel. Zij zijn zich ervan bewust dat
de kerk niet de plaats van Israël heeft
ingenomen, maar dat gelovigen uit alle
volkeren mogen worden ingelijfd in
het verbond dat God met Israël begonnen is, en niet heeft opgezegd. Zeker
in Oost-Europa is deze manier van
denken bepaald niet vanzelfsprekend,
integendeel.
Vanuit Noorwegen sprak dr. Rolph
Heitmann, lid van de Noorse kerkendienst aan Israël. Hij besprak de verhouding tussen de kerk en Israël op een
manier, waar ik het standpunt van onze
kerken in herkende. De kerk heeft Israël
niet vervangen, maar er is ook niet een
aparte weg voor Israël naast de kerk. We
bewaren de spanning, waarin we belijden dat Gods bijzondere beloften voor
Israël blijven staan, en tegelijk weten we
dat ook voor Israël er uiteindelijk maar
één weg is tot het heil van God, door
het werk van de Here Jezus Christus.
Heitmann concludeert hoe belangrijk
het is om Israëls plaats te zien, verwonderd te zijn over het geheimenis dat wij
als heidenen in Israël mogen worden
ingelijfd en ons bewust te zijn van onze
opdracht Israël tot na-ijver te wekken,
door liefde, erkenning en gebed.
Ik vond het
een voorrecht
om ook een
bijdrage aan de
conferentie te
kunnen geven.
Naast het internationale gezelschap waren er
veel gemeenteleden uit Riga
zelf aanwezig,
die betrokken
reageerden op
mijn uitleg van
Romeinen 11.

Sjofar
Op zondag
waren er twee

kerkdiensten, waar leden van verschillende gemeenten naar toe kwamen. Ik
schat dat er zeker 700 bij elkaar waren,
christenen uit Rusland en Letland,
met Messiasbelijdende Joden, om de
eenheid in Christus te beleven en deze
gemeenschap zichtbaar te maken in
de omgeving. Naast het herdenken
en de bezinning in de conferentie,
was dit getuigenis een belangrijk doel
van de samenkomst. Daarom waren
vertegenwoordigers van alle kerken in
Riga uitgenodigd, en velen hadden aan
die uitnodiging gehoor gegeven, van
Luthers tot orthodox, van Katholiek
tot evangelisch. Juist de focus op Gods
trouw aan Israël was reden om die brug
te slaan, hoewel de meningen hierover
wel verdeeld bleven.
Aan het eind van de dienst op zondag
werd herhaald, waar de herdenkingsdienst op zaterdag in Rumbula mee
geëindigd was. Op de plaats waar de
beenderen van de tienduizenden begraven waren werd Ezechiël 37 gelezen.
De laatste woorden van die profetie
spreken over de Geest: ‘Ik zal mijn Geest
in u geven, zodat gij herleeft, en Ik zal u
doen wonen in uw land. En gij zult weten,
dat Ik de HERE, het gesproken en gedaan
heb, luidt het woord des HEREN.’ Dit trof
mij, omdat precies deze woorden ook
staan uitgeschreven bij de ingang van
het monument Yad Washem in Jeruzalem, waar de doden van de holocaust
worden herdacht. De voorganger verbond deze verwachting niet alleen met
het herleven van Israël als volk, maar
ook met de persoonlijke verwachting,
dat bij het klinken van de laatste bazuin
God de doden zal doen herleven.
Om die verwachting in herinnering te
brengen, werd tijdens deze bijeenkomst
de ramshoorn – sjofar – geblazen. ‘Hoor
Israël, de HERE is onze God, de HERE is
één.’ En nog eens werd de sjofar geblazen. Zo werd het herdenken van wat
er gebeurd was in Rumbula verbonden
met de verwachting op God, die de
zijnen niet vergeet.
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Nes Ammim,
een gemeenschap
in dialoog
Marieke van der Sluis
Nes Ammim (‘teken voor de volkeren’, Jes. 11:10) is de plaats waar
ik, Marieke van der Sluis, voor een
jaar woon. Inmiddels ben ik hier
ruim drie maanden en kan ik u
een indruk geven hoe het leven
hier is.

Werk
Sinds februari 2011 ben ik afgestudeerd
leerkracht. Mijn taak hier is het geven
van Nederlandse les aan vier kinderen

Gemeenschap
Nes Ammim is een dorpje in het
noord-westen van Israël, slechts een
paar kilometer van de Middellandse
zee verwijderd. Er wonen hier gemiddeld 40 vrijwilligers (met name uit
Duitsland en Nederland) voor één of
twee jaar, waaronder op dit moment
twee Nederlandse gezinnen, een aantal
echtparen, een groep jongeren en een
paar vutters. Daarnaast zijn er mensen
die voor een korte tijd komen meehelpen. Het hoofddoel van Nes Ammim is
het mogelijk maken van ontmoetingen
tussen Joden, Moslims en Christenen.
Een voorbeeld is dat er dialooggroepen samenkomen die voor een aantal
dagen in Nes Ammim verblijven. Om
deze dialoog mogelijk te maken, is er
geld nodig. Dat geld wordt met name
verdiend door het runnen van een
hotel. Dit is ook de branche waarin de
meeste vrijwilligers werken. Ik vind het
een bijzondere en leerzame ervaring om
in een gemeenschap te leven. Je werkt
samen, maar ook in je vrije tijd ben je
altijd in contact met dezelfde mensen.
Iedereen komt met een verschillende
christelijke achtergrond en dat maakt
het hier boeiend. Als je hier komt
wonen, voelt het alsof je deel wordt van
een grote familie.
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in de basisschoolleeftijd. De kinderen
gaan overdag naar een Hebreeuwse
school in een dorpje in de buurt en
daarnaast krijgen ze dus van mij Nederlands.
Andere vrijwilligers werken onder
andere in de tuin, de technische dienst,
op kantoor, in het hotel (receptie, huishouding, keuken) en in het centrum
voor dialoog.
Het is de bedoeling dat iedereen 40
uur per week werkt. Dit betekent dat
ik naast het lesgeven ook nog andere
taken heb. Dat zijn voornamelijk
schoonmaaktaken, zoals het schoonmaken van onze eetzaal en de kerk. Ook
werk ik af en toe in de wasserij.
Ik vind het heerlijk om dit praktische

Marieke
van der Sluis

werk te combineren met mijn lesgevende taken.

Studieprogramma en dialoog

Colofon

Naast het werken is er hier een heleboel
te doen. Er wordt voor ons een heel
studieprogramma georganiseerd. Zo
zijn er onder andere Bijbelstudies,
Israëlische volksdanslessen, lezingen
over Joodse feesten en andere
culturele aspecten,
Hebreeuwse lessen en
verschillende dagtrips naar plaatsen
in de omgeving.
Drie keer per
jaar wordt er een
grote seminar
georganiseerd.
In december zijn
we bijvoorbeeld
voor drie dagen
de Negevwoestijn in
geweest. Een erg speciale
ervaring!
De excursies zijn een mooie manier om
de cultuur en de natuur van het land
verder te ontdekken. Zo hebben we
bijvoorbeeld een dag langs het strand
gewandeld, met tussendoor tussenstops
bij mensen die hier wonen, zodat ze
hun levensverhaal aan ons konden
vertellen. Het leven is hier erg complex
met al die verschillende bevolkingsgroe-

pen, dus het is bijzonder om van verschillende kanten persoonlijke verhalen
te horen.
Dit is voor mij wel belangrijk, want Nes
Ammim is tijdens het werken vooral
een ‘Europees eiland’, waardoor je niet
zo heel makkelijk in contact komt met
de lokale bevolking.
Op dit moment wordt er daarom ook
een programma opgezet, waarbij
wij als vrijwilligers een aantal uren per week kunnen deelnemen aan
de dialoogprojecten
die plaatsvinden.
Contacten aangaan en versterken
door in gesprek
te blijven, dat is
waar het om draait.
Maar niet alleen dialooggroepen zijn een
optie. Op dit moment
zijn we een concert aan het
voorbereiden in samenwerking
met een synagoge uit Nahariya met als
thema ‘Live together in harmony’. Zo
wordt er op verschillende manieren
gewerkt aan het bouwen van relaties.
Het is een heel rijke ervaring om in dit
land te mogen wonen en werken! Ik
ben blij dat ik daar de komende maanden nog van mag genieten.
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