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Ds. Wim de Groot neemt ons in zijn 
Schriftstudie mee naar de brief aan de 
Romeinen van de apostel Paulus. Paulus 
roept de gemeente van Rome, die Jezus 
als de Messias heeft leren kennen, op 
om zich niet boven het joodse volk te 
verheffen. Die verleiding hebben chris-
tenen daarna ook dikwijls niet kunnen 
weerstaan. Met de woorden van Paulus 
Wees niet hoogmoedig, maar vrees…, 
die de titel van de Schriftstudie vormen, 
wordt ons de juiste levenshouding in 
relatie tot Israël gewezen.

Drs. Rien van der Vegt heeft namens de 
Christelijke Gereformeerde kerken tien 
jaar lang in Israël gewerkt en gewoond. 
Hij schrijft een vervolg op het artikel van 
ds. Aart Brons over de charediem. In zijn 
artikel Het orthodoxe Jodendom vertelt 
hij eerst wie het orthodoxe Jodendom 
in het leven riep en in welke tijd dat 
gebeurde. Daarna tekent hij het karakter 
van de joodse orthodoxie. Ten slotte laat 

hij zien dat het begrip orthodox voor 
meer dan één zaak gebruikt wordt.

Drs. Kees van den Boogert doet verslag 
van de lezing die de orthodoxe rabbijn 
Tzvi Marx gehouden heeft op de bezin-
ningsdag van deputaten kerk en Israël. 
De lezing ging over Verzoening in het 
Jodendom tegen de achtergrond van 
Psalm 51. In de tekst die binnen kaders 
geplaatst is, wordt ter verduidelijking wat 
achtergrondinformatie gegeven.

Met een drietal berichten van het 
Centrum voor Israëlstudies wordt dit 
nummer besloten.
•  De nieuwe voorzitter van het bestuur 

van het CIS wordt voorgesteld.
•  Een Ontmoetingsreis naar Israël 

wordt aangekondigd.
•  De periode waarin de Israëlconsulent, 

ds. Aart Brons, een tournee in Neder-
land zal houden, wordt bekendge-
maakt.

In het tweede nummer van Jaargang 57 treft u twee artikelen aan. Als 
eerste de traditionele Schriftstudie, gevolgd door een artikel over stro-
mingen binnen het Jodendom. De vorige keer vroegen we aandacht 
voor de charediem, de ultra-orthodoxe Joden. Het voorvoegsel ‘ultra’ 
doet vermoeden dat er ook gewone orthodoxe Joden zijn. Wat hen als 
‘orthodox’ typeert wordt uit de doeken gedaan. Na de twee artikelen 
een verslag van een boeiende lezing die door een joodse spreker op 
een bezinningsdag van deputaten kerk en Israël werd uitgesproken. 
Ten slotte een aantal berichten van het Centrum voor Israëlstudies.

Bij de foto op de voorpagina
Een Chanoeka kandelaar ( Chanoekia), een achterwandmodel op pootjes uit 1869. De Chanoekia 
is de kandelaar die hoort bij het Chanoekafeest. Dit feest, dat in december wordt gevierd, is een 
herinnering aan de herinwijding van de tempel in Jeruzalem door de Maccabeeën in het jaar 165 
voor Christus. Het feest duurt acht dagen. Daarom telt de Chanoekia acht lichtjes, één meer dan 
de zevenarmige kandelaar, die voorheen in de tempel heeft gestaan. Tussen twee gladde zuilen 
staan tegen de achtergrond met krullende bladmotieven twee leeuwen die de stenen tafelen met 
de tien geboden vasthoudend. Uit elke zuil komt een vlam. Op de bovenste bladeren staan twee 
vogels met tussen hen in als bekroning een gevlochten mand met fruit. De Chanoekia staat op 
vier bladvormige pootjes. Rechts aan de zuil hangt de sjammasj. Met de sjammasj of dienaar 
worden de acht andere lichtjes aangestoken.

Van de redactie
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 Schrift studie 
n.a.v. 

 Romeinen 
11:20b

Wees niet 
hoogmoedig, 
maar vrees…

Ds. Wim de Groot

Hoogmoed, een hardnekkige 
zonde
Eén van de zeven hoofdzonden die in 
de middeleeuwse theologie genoemd 
werden, was de hoogmoed. Dat is de 
overschatting van eigen plaats en moge-
lijkheden en het daarmee samenhan-
gende gevoel meer te zijn dan de ander. 
Ook de kerk is er niet aan ontkomen 
om in allerlei conflicten uitingen van 
hoogmoed te vertonen. Ook daar waar 
de oprechte liefde voor de waarheid 
bewerkte dat wegen uiteen gingen, heb-
ben een aantal kerkmensen op een gege-
ven moment toch ook uit de hoogte 
minachtend gesproken over anderen, 
die ze allerlei etiketten meegaven. 
Hoogmoed was er 
ook al bij sommige 
christenen na de 
eerste breuk die 
zich in Gods volk 
heeft voorgedaan: 
daar waar Israël 
en de christelijke kerk blijvend uiteen 
gingen. Dit was een breuk die diepe pijn 
gaf, maar ook spoedig met hoogmoed 
was vermengd. Dat is de reden waarom 
Paulus tegen deze zonde waarschuwt 
in de hoofstukken Romeinen 9 t/m 11 
(speciaal in 11 vers 20!). Hier reageert 
hij op wat zich in de gemeente van 
Rome reeds vroeg voordeed en wat 
gedurende de eeuwen die volgden 
steeds weer zou terugkomen. In Rome 
reeds bleek een groep christenen op 
het Jodendom neer te kijken en in de 
twintig eeuwen daarna kwam dit steeds 
terug: denk aan de verandering van de 
paasdatum, de vervangingstheologie, 

de verguizing van het Jodendom, de 
vervolgingen, enz.

Een dringende oproep 
tot ootmoed
Het motief om deze hoogmoed te 
bestrijden vinden we in Romeinen 11 
vers 17-19. Hier staat het bekende beeld 
van de takken die op de olijfboom zijn 
ingeënt. Zo is de gemeente van Christus 
geënt op de boom van het oude ver-
bond. Niet wij dragen de wortel, maar 
de wortel draagt ons. Het beeld van de 
boom mag niet worden overbelast, maar 
ongetwijfeld is Gods werk bedoeld, dat 
begon met Abraham en zijn nageslacht. 
Het is voor Paulus duidelijk dat God 

in Israël zijn werk 
eeuwen terug begon 
en dat Gods trouw 
inhoudt dat Hij dit 
werk blijvend voort-
zet. De verbondsre-
latie van God met 

Zijn volk is en blijft daarbij in tact als 
de ondergrond van Gods werk in Israël 
en daardoorheen voor de hele wereld. 
Door het werk van Jezus Christus en 
door het geloof in Hem mag de kerk 
zich ingelijfd weten bij Israël. Dat houdt 
in dat wij zodoende met Israël “voorgoed 
verbonden” zijn (aldus de titel van de bro-
chure die onze deputaten onlangs uit-
gaven). Bij het beeld van de olijfboom 
voegt Paulus ook nog het verrassende 
element van een omgekeerde gang van 
zaken: de wilde tak is hier op de tamme 
boom geënt, terwijl de hoveniers praktijk 
andersom is. God verricht het wonder 
dat de oude tamme boom in de wilde 

ds. Wim 
de Groot

Wees niet hoogmoedig, 
maar vrees!
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loten iets goeds doet groeien (zie vers 17 
en 24). Dat betekent dus dat wij, hoewel 
oorspronkelijk heidenen, toch mogen 
delen in Gods werk. Dit is een wonder 
van Gods goedheid en genade. Wij 
kregen die plaats alleen door inlijving 
en zijn daardoor zelfs in zekere zin als 
mensen van een tweede plek, dus als 
“tweederangs” te typeren. Dit laatste is 
iets wat we in de kerk niet snel zullen 
willen accepteren, maar in historisch 
perspectief gezien nemen wij inderdaad 
een tweede plaats in. Gods eerste keus is 
Israël. In dat Israël zijn wel grote gaten 

gevallen toen dit volk de weg van de 
HERE niet wilde gaan, maar het volk is 
er nog steeds. Vele volken verdwenen, 
maar Israël bestaat nog steeds. Dit is 
een signaal van Gods trouw tegenover 
dit volk. Tegelijk weten we dat God via 
Israël zich ook tot andere volken is gaan 
wenden en hen een plek gaf in de oude 
boom van Gods verbond. Dat gebeurde 
in volledigheid na Jezus’ komst, toen 
Hij door Zijn offer de tussenmuur 
weggenomen had. Maar dit typeert wel 
onze positie als oorspronkelijke buiten-
staanders die in de loop der tijd mee 

mochten gaan doen, door 
Gods genade alleen. Juist 
daarom is iedere vorm van 
hoogmoed zo verwerpelijk.

Hoe moeilijk het is 
ootmoedig te zijn en 
te blijven
Dat moet je wel steeds weer 
willen zien. De houding die 
de kerk heeft ingenomen 
ten opzichte van Israël is 
niet een houding geweest 
van ootmoed, maar eerder 
van hoogmoed. In plaats 
van de dankbare herinnering 
aan de wortel van het werk 
van Gods verbond kwam er 
vaak het bewust zich afzet-
ten tegen en zich verheffen 
boven het joodse volk. 
Europa heeft een dramati-
sche geschiedenis gehad van 
zonden van eigengereidheid 
en zelfverheffing van de 
christelijke kerk tegenover 
de joodse gemeente. Vaak 
gingen christelijke leiders 
voorop in de verguizing 
van het joodse volk. En 
moeten we ons niet de vraag 
stellen hoe dit alles ook 
heeft meegewerkt aan een 
klimaat waarin Auschwitz 
een plaats kon krijgen? Hoe 
kon zoiets ergs gebeuren 

De gemeente van 
Christus geënt op de 
boom van het oude 
verbond.
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in het christelijke Europa? 
Omdat velen, ook in de 
kerk, van het Jodendom af 
wilden. Maar je kunt er niet 
van af, omdat tak en boom 
en wortel altijd verbonden 
blijven. Wordt dit onder 
ons echt beseft? Misschien 
zullen weinigen het falen 
van de kerk openlijk willen 
tegenspreken. Toch kom je 
ook in de kerk soms tegen 
dat men vindt dat na meer 
dan 65 jaar het praten over 
de vernietigingskampen 
en de holocaust nu wel 
een keer voorbij moet zijn. 
Zou daarmee weer niet een 
nieuwe vorm van hoog-
moed de kop opsteken? 
Hebben wij werkelijk begrepen hoe 
onze houding ten opzichte van Israël 
is geweest? En is de gemakkelijkheid 
waarmee ons falen in het verleden soms 
wordt genegeerd ook niet een nieuwe 
vorm van hoogmoed in onze fase van 
de geschiedenis, waarin juist alleen 
bescheidenheid ons past?

“vrees!”, want genade is echt 
genade
Wat Paulus bedoelt in de Romeinen-
brief gaat echter tegelijk een spade 
dieper. Hij bedoelt zijn lezers iets te 
leren van een geestelijke houding van 
ootmoed en kleinheid die bij het ware 
geloof horen. Dat is niet relativerend 
bedoeld ten aanzien van Christus en 
het hart van het geloof. Maar het is wel 
bedoeld als een les om genade ook echt 
genade te laten zijn. In 11 vers 20 roept 
Paulus zijn lezers op tot “vrees” (NBG 
51), resp. “ontzag voor God” (NBV). 
De vertaling “vrees” heeft de klank van 
zorg en angst. Dat is hier ook bedoeld. 
Niet angst voor God zonder meer. Wel 
de angst die tegelijk een angst is voor 
onszelf. De zorg dat we geen betweter 
worden tegenover anderen. De zorg dat 
we ons niet boven anderen (en Israël) 

zullen verheffen. In de kerk kan een 
verkeerde zelfverzekerdheid voorko-
men. Terwijl het leven uit genade, als 
ingeënte tak, alleen maar door ootmoed 
wordt gekenmerkt. Alles wat we heb-
ben, hebben wij toch eerst zelf als bede-
laars met lege handen ontvangen? “Pas 
daarom op voor de hoogmoed”, zegt de 
apostel. En hij verbindt dit met vrees, 
het ware ontzag voor God. Als wij niet 
meer leven van genade en uit verwon-
dering, met diep ontzag voor Gods weg, 
dan zal het met ons gaan als met Israël, 
waar takken werden weggekapt. God 
haat hoogmoed en eigengereidheid. 
God haat kerken die zichzelf boven 
anderen verheffen. “Vrees!” zegt Paulus 
en hij noemt in vers 21 de mogelijk-
heid dat God ook bij ons takken kan 
wegkappen in zijn oordeel. Wanneer 
wij niet meer onze plaats kennen van 
het leven van genade zal het ook met 
ons verkeerd gaan aflopen. Dan zullen 
ook wij Gods oordelen over ons zien 
komen.

Leven van verwondering
Het woord “vrees” of “ontzag” kan 
tegelijk ook gelezen worden in het grote 
verband van deze hoofdstukken. Dan 

De takken van de 
olijfboom

In de kerk 
kan een ver-
keerde zelf-
verzekerdheid 
voorkomen
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is het tegelijk verwondering over de 
bijzondere weg die God gaat met Israël. 
Een volk dat na twintig eeuwen van 
lijden en beproeving nog steeds bestaat, 
is een wonder en een blijvend appel om 
ontzag voor God te hebben. Ook een 
oproep om Gods trouw te zien en Zijn 
bijzondere weg in de wereldgeschiede-
nis. Niet voor niets eindigt de apostel 
juist dit hoofdstuk met de lof op Gods 
ondoorgrondelijke wegen. Het moet 
duidelijk zijn dat het bovenstaande 
niets wil afdoen van de unieke plaats 
van Christus en Zijn werk als het enige 
waardoor mensen behouden worden. 
Wij geloven dat we alleen door Jezus 
in de realisering van Gods heil delen. 
Dat is zeker waar, maar het is waar op 
de manier van vers 20A: “U staat door 
het geloof”. Wij staan door geloof in 
Christus. Dat wordt nooit iets om een 
verkeerde, zelfverzekerde houding aan 

te nemen. Wij staan door geloof en door 
verwondering over de genade die ons ten 
deel is gevallen. Door het ongeloof wor-
den takken uit Gods boom weggebro-
ken. Maar het geloof, dat wil zeggen het 
leven van genade, in nederige afhankelijk-
heid en als een ontvangend mens, geeft deel 
aan de sappen van Gods goede boom. 
De kernvraag is: leven wij echt van deze 
genade? Leven wij van verwondering? 
En kunnen wij zo Israël ook brengen 
tot jaloersheid? Wanneer wij onszelf 
deze vragen stellen is de bezinning op 
de relatie van kerk en Israël geen theore-
tische kwestie. Het is de vraag naar het 
wezen van ons geloof en de beleving 
ervan. Dat eindigt nooit in hoogmoe-
dige zelfverzekerdheid, maar steeds met 
Paulus in de ootmoedige lofprijzing van 
Gods werk: “o diepte van rijkdom, wijsheid 
en kennis van God;… Hem zij de heerlijk-
heid tot in eeuwigheid”.

De grillige vormen 
van de olijfboom

De kernvraag 
is: leven wij 
echt van deze 
genade? 
Leven wij 
van verwon-
dering?
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Het orthodoxe 
Jodendom

Jochanan ben 
Zakkai bij de 
puinhopen van 
Jeruzalem (Detail 
van menora bij 
Knesset)

Drs. Rien van der Vegt

Jochanan ben Zakkai
Ik wil mijn lezers niet onderschatten, 
maar denk toch, dat de meesten van u 
de naam van Jochanan ben Zakkai niet 
kennen. Joden kennen die naam wel, 
want hij heeft een belangrijke invloed 
gehad op de ontwikkeling van de joodse 
godsdienst. We kunnen met goed recht 
beweren, dat door hem de orthodoxie 
ontstaan is. We vinden zijn afbeelding 
op de grote menora in Jeruzalem. Daar-
boven zien we de ruïnes van de stad, 
met omgevallen zuilen en de kapotte 
boog van een poort. En beneden staat 
Jochanan met de handen ten hemel, de 
kleding gescheurd, en hij huilt over deze 
onvoorstelbare catastrofe. Om hem 
heen zitten enkele andere rabbijnen, die 
boekrollen lezen en bestuderen.
Dat Jochanan zo luid rouw droeg over 
de verwoesting van Jeruzalem in het 
jaar 70, vonden sommigen in zijn tijd 
niet helemaal oprecht. Hij was uit de 
stad gevlucht, hij had voorzien, dat 
het mis zou gaan met de grote joodse 
opstand tegen de Romeinen, die in het 
jaar 67 begonnen was. Toen het einde 
naderde, had hij zich de stad uit laten 
smokkelen en contact gezocht met de 
gehate Romeinen. De Zeloten, de extre-
mistische vleugel bij de opstand tegen 
Rome, noemden dat eenvoudig ‘ver-
raad’. Het was vanwege hen en ook om 
de Romeinen, dat Rabbijn Jochanan 
niet zomaar de stad uit kon wandelen: 
hij werd door vrienden en leerlingen 
geholpen, volgens sommigen in een 
doodskist. In het romeinse kamp vroeg 
hij Vespasianus, de latere keizer, hem 
‘Javne en de geleerden daar’ te geven. 
Daar had Vespasianus niets op tegen: 
niet de studerende Joden wilde hij over-
winnen, maar de opstandigen. Jochanan 

ben Zakkai mocht naar Javne en stichtte 
daar een nieuw geestelijk centrum voor 
het Jodendom.

De verandering van Javne
Javne was een kleine stad, niet ver van 
de plek, waar nu Tel Aviv ligt. Het had 
niet bijzonder veel betekenis, maar dat 
veranderde snel. Jochanan kwam er 
aan in het jaar 68 of 69, en toen dus 
twee jaar later de tempel verwoest werd, 
dreigde er van het Jodendom niets 
over te blijven. Wat moest dat worden 
zonder centrum en zonder hoofdstad, 
zonder tempel en Jeruzalem? Jochanan 
verzamelde geleerden om zich heen en 
probeerde de lege plaats van Jeruzalem 
op een waardige wijze in te vullen. De 
betekenis van Javne nam toe en door 
meerdere belangrijke beslissingen werd 
bewezen, dat het joodse leven ook 
buiten Jeruzalem door kon gaan.
Natuurlijk, in zekere zin wist men dat 
al wel, want ook na de verovering van 
Jeruzalem door Nebukadnesar, ruim 
600 jaar eerder, was het Jodendom niet 
verdwenen. Toen al waren fundamenten 
gelegd, waarop kon worden voortge-
bouwd: aan een Jodendom zonder tem-
pel, maar met synagogen en leerhuizen, 
zonder priesters, maar met rabbijnen. 
We lezen in het Nieuwe Testament, hoe 
de synagoge al een vaste plaats was gaan 
innemen naast de tempel.
Het Jodendom bleef. Wat verdween, 
was de pluriformiteit, de veelkleurigheid 
van de godsdienst. De rabbijnen, eerder 
Farizeeën genoemd, zetten zich door, 
andere stromingen verloren na het jaar 
70 hun betekenis. De Zeloten hadden, 
zeker na de opstand onder Bar Kochba 
(135) niet veel invloed meer. Hetzelfde 
gold voor de Sadduceeën, voor wie 

drs. Rien 
van der Vegt
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de tempel steeds veel sterker het mid-
delpunt van het geloof was geweest dan 
voor de Farizeeën.
Zo veranderde het Jodendom na de 
genoemde gebeurtenissen ingrijpend. 
Op het eerste gezicht is daaraan de 
diaspora schuld, de verstrooiing van 

de Joden over de wereld. 
Maar dat was een proces, 
dat allang begonnen was 
– en ook na 70 bleven 
veel Joden in het land 
Israël wonen, zij het op 
een bepaalde afstand van 
Jeruzalem. Belangrijker was 
de genoemde verandering 
in de godsdienst, waardoor 
het rabbijnse denken, de 
traditie van de Farizeeën, 
bepalend werd voor alle 
Joden. Zij waren uiteinde-
lijk degenen, die gewonnen 
hadden bij de verwoesting 

van 70 – al hadden ze dat zelf vermoe-
delijk zo niet gewild en al zal de rouw 
van Jochanan over de tempel zeker wèl 
oprecht geweest zijn.

Gebeden als reukwerk
Het was natuurlijk een probleem, dat 
mèt de verwoesting van de tempel de 
offerdienst onmogelijk werd. Er waren 
geleerden, die daarmee de mogelijkheid 
van verzoening over de zonden van het 
volk als verloren beschouwden. Jocha-
nan ben Zakkai probeerde de mensen 
hoop te geven. Hij stelde, dat er een 
andere manier is om verzoening te 
doen, namelijk met daden, die door de 
liefde geinspireerd zijn. En hij haalde 
Hosea 6:6 aan: ‘Want in liefde heb ik beha-
gen, en niet in slachtoffer.’ Zo werden ook 
de gebeden in de synagoge gezien als 
een vervanging van de offers. De dage-
lijkse gebeden worden gehouden op de 
tijd van de offers, ze zijn als reukwerk 
voor Gods aangezicht.

De rabbijnse traditie
Zo werd het Jodendom na 70 eenvor-

miger dan in de tijd daarvoor. Wel 
woonden er Joden in allerlei landen, 
en dit had natuurlijk tot gevolg, dat ze 
zich aanpastten aan de omgeving, dat 
de mensen verschillende talen spraken, 
verschillende kleding droegen, niet 
dezelfde beroepen uitoefenden – maar 
dit betrof steeds het dagelijks leven. De 
godsdienst was in grote lijnen overal 
gelijk. De gebeden, de feesten en de 
wijze, waarop ze gevierd worden, de 
geboden, die men hield: het werd alles 
opgeschreven in het Hebreeuws en 
de mensen, in elk geval de geleerden, 
konden het lezen. In Javne begonnen 
de rabbijnse discussies over belangrijke 
– en minder belangrijke – onderwer-
pen. Het Sanhedrin kwam er samen. 
De sjofar werd er geblazen, wat eerder 
alleen in Jeruzalem gebeurde. En om te 
beginnen stelde men vast, welke boeken 
in de Bijbel horen, en welke niet. 
Dat lag nog niet helemaal vast, over 
bijvoorbeeld Esther en Prediker was 
lang discussie. Javne nam, zo goed en 
zo kwaad als dat mogelijk was, de plaats 
van Jeruzalem in. Dat duurde niet zo 
lang, want later trokken veel geleerden 
naar Galilea, maar met de grote veran-
deringen is de naam Javne verbonden: 
daar begon het ‘orthodoxe Jodendom’.
In de volgende eeuwen groeide die 
Rabbijnse literatuur. De commentaren 
op de Bijbel en de gesprekken – of 
discussies – over alle aspecten van 
het joodse leven werden voortgezet. 
In synagogen en leerhuizen op heel 
verschillende plaatsen, maar steeds met 
elkaar in gesprek, werd de zogenaamde 
‘mondelinge leer’ ontwikkeld en 
uitgebreid. Het werd verzameld en na 
ongeveer 500 jaar voorlopig afgerond in 
de  Talmud. Daar verschenen later ook 
weer commentaren op. Zo begeleidde 
de leer het joodse volk door de geschie-
denis.

Alles is orthodox
Dat is eigenlijk orthodox: die traditie, 
dat staan en leven in die traditie. Dan 

De menora bij 
de Knesset
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zijn er mensen, die meer geboden 
houden en er zijn er, die met minder 
tevreden zijn, maar dat is niet eens zo 
bepalend. Eeuwenlang was de ortho-
doxie de enige joodse bestaanswijze 
– en tegelijk de garantie, dat het Joden-
dom bestaan bleef en joods bleef, ook 
na twintig eeuwen diaspora.
De weinigen, die niet orthodox leefden, 
die de band met het Jodendom verbra-
ken, verloren zich in de geschiedenis. 
Ze sloten gemengde huwelijken, hun 
kinderen telden niet meer als Joden. 
Men had als Jood alleen toekomst, 
wanneer men erbij bleef. Men wist, 
waaraan men zich te houden had. En 
bij vragen kon men naar de rabbijn 
gaan, die in gesprek met collega‘s 
uit verleden en heden een antwoord 
geven kon. Allen waren ‘orthodox’, en 
niemand kende dat woord.

Orthodoxie als stroming
Rond 1800 verandert dat. Er komen 
eerste afsplitsingen, er ontstaan 
stromingen, waarover nog veel meer 
geschreven gaat worden in de rest van 
deze serie artikelen.
Maar voor de orthodoxie is dat een 
grote verandering. Nog altijd vormt zij 
de grote meerderheid in het Jodendom, 
maar ze is niet meer ‘alles’, er komt 
keuzevrijheid, en in zekere zin lijkt 
dat op de situatie in de tijd van het 
Nieuwe Testament, met de meerdere 
mogelijkheden.
Wie zijn er dan nu orthodox? In de 
eerste plaats natuurlijk degenen, die 
ervoor gekozen hebben, in die lijn van 
de rabbijnse traditie voort te gaan. Niet 
liberaal, niet ultra, maar in de breedheid 
van heel-Israël. Maar daar zijn er ook 
heel wat bij, die niet zo bewust gekozen 
hebben, die gewoon gebleven zijn bij 
de grootste groep. Dat is vooral in Israël 
het geval, waar ‘iedereen’ als orthodox 
gerekend wordt, behalve degenen die 
héel bewust gekozen hebben voor een 
liberalere stroming of voor de ultra-
orthodoxie.

Gewoon orthodox
Zo moeten we bij orthodox niet ál te 
orthodox denken. In de praktijk zijn 
er heel wat orthodoxe Joden, die zelf 
uitmaken, waar voor hen de grenzen 
liggen. Natuurlijk zijn er dingen, 
die absoluut duidelijk zijn, maar de 

precieze viering van de feestdagen 
is in veel gevallen een persoonlijke 
zaak. De orthodoxie als ‘stroming’ is 
breder en machtiger dan het totaal 
van de orthodox levende personen. 
Maar ze vinden eigenlijk allemaal, dat 
 liberalen amper echte Joden zijn, en dat 
de ultra-orthodoxen het wat overdrij-
ven. Doe gewoon, houd het midden, 
blijf bij de traditie. Zo is het altijd 
geweest, in ieder geval sinds Jochanan 
ben Zakkai.

Centra van 
rabbijns 
Jodendom na de 
verwoesting van 
de Tempel.
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Verzoening in het 
Jodendom tegen 
de achtergrond van 
Psalm 51 Drs. Kees van den Boogert

Elk jaar wordt door deputaten kerk en Israël een bezinningsdag 
gehouden. Dan wordt nagedacht over een bepaald thema. Dit jaar 
was dat het thema ‘verzoening’. De laatste jaren nodigen we daarbij 
telkens een joodse spreker uit. Dit jaar werd rabbijn Tzvi Marx uitge-
nodigd. Hem werd gevraagd het thema ‘verzoening in het Jodendom’ 
nader uit te werken tegen de achtergrond van Psalm 51.
Drs. Kees van den Boogert doet verslag van deze lezing. In de tekst 
die in de kaders is weergegeven geeft hij wat noodzakelijke achter-
grondinformatie.

Het is een schuldbelijdenis vanuit zijn 
hart. Dat is ook de reden waarom in de 
Bijbel David ‘een man naar Gods hart’ 
wordt genoemd (1 Sam. 13:14; Hand. 
13:22). Hij is heel anders dan zijn 
voorganger Saul, die als hij gezondigd 
heeft zich eerst gaat verontschuldigen 
(vgl. 1 Sam. 15).

De schuldbelijdenis van David
Hoewel in 2 Samuël 12 de schuldbe-
lijdenis van David al wordt vermeld, 
voegt Psalm 51 daaraan nog een uitbrei-

drs. Kees van 
den Boogert

De achtergrond 
van Psalm 51
Tzvi Marx schets 
eerst de donkere 
achtergrond waar-
tegen Psalm 51 is 
ontstaan (vs. 2). Het 
is de geschiede-
nis van David die 
overspel pleegt met 
Bathseba, de vrouw 
van de Hethiet Uria, 
die in 2 Samuël 11 
wordt verteld. In het 
volgende hoofdstuk 
wordt vervolgens verteld dat de Here de 
profeet Nathan naar David toestuurt. 
Nathan ontmaskert David en beschrijft 
in de vorm van een gelijkenis de 
misdaad van David. De beschuldi-
gende woorden waarmee Nathan 
David toespreekt zijn onontkoombaar: 
‘U bent die man!’ (2 Sam. 12:7 HSV). 
David reageert op de beschuldiging 
met een duidelijke schuldbelijdenis: 
‘Ik heb gezondigd tegen de Heere’ (2 Sam. 
12:13). David doet daarbij geen enkele 
poging om zich te verontschuldigen. 

Rabbijn Tzvi Marx 
geeft uitleg van 
Psalm 51.
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ding toe. David gebruikt in vers 4 en 5 
een reeks van woorden voor zonde die 
in ernst toenemen:
•  Chata: geeft een misser aan, een fout, 

een onbewuste zonde. Bijvoorbeeld: 
men doet iets op sabbat wat verbo-
den is, terwijl men niet weet dat het 
sabbat is.

•  Pèsja: dit is een bewuste overtreding. 
Men weet dat het fout is, maar men 
doet het toch. Bijvoorbeeld: het eten 
van varkensvlees als Jood.

•  Awoon: Een zonde met een rebels 
karakter tegenover God. Men komt 
dan bewust in opstand tegen Hem.

De laatste is de ergste vorm van zonde.
David belijdt dat hij gezondigd heeft 
tegen God Zelf (vs. 6), tegen de Mits-
woot, de geboden, van God. Tzvi Marx 
maakt duidelijk dat men binnen het 
Jodendom uitgaat van 613 mitswoot, 
365 verboden en 248 geboden. Deze 
kunnen zowel actief, dus als handeling, 
als passief, als nalatigheid, overtreden 
worden. Het aantal en de verdeling van 
de mitswoot is heel bewust gekozen. Het 
getal 365 is een tijdsaanduiding, het 
geeft de dagen van het jaar aan. Het 
getal 248 slaat op het, naar men toen 
meende, aantal beentjes dat het mense-
lijk lichaam telt. De mens moet dus al 
zijn levensdagen met alles wat in hem is 
God dienen. Hij kan echter ook geheel 
aan het kwaad vervallen.

Verzoening
Tzvi Marx neemt ons na zijn uit een-
zetting van het begrip zonde mee naar 
Leviticus 16 vers 30. Hem was gevraagd 
Psalm 51 te bespreken tegen de achter-
grond van de verzoening. Leviticus 16 
beschrijft het ritueel van Jom Kippoer, 
Grote Verzoendag. In vers 30 worden 
voor dit ritueel twee woorden gebruikt, 
‘verzoenen’ en ‘reinigen’:
•  Kappara: Verzoenen, bedekken.
  De hogepriester gaat met een 

schaal gevuld met offerbloed het 
Heilige der heiligen binnen. Daar 

staat de ark van het verbond. Het 
bloed wordt op het verzoendeksel 
gesprenkeld. Als God ons verzoent, 
worden onze zonden ‘bedekt’, zoals 
het verzoendeksel de inhoud van de 
ark bedekt. Bedek-
ken betekent dat 
de zonden er nog 
wel zijn, maar 
omdat ze bedekt 
of ingekapseld 
zijn kunnen ze 
geen schade meer 
aanrichten. Ze 
worden buiten 
werking gesteld.

•  Tahara: reinigen, zuiveren.
  Dit gaat een stap verder. De zonden 

worden weggenomen, beter nog 
getransformeerd of omgevormd naar 
goede daden. Dus de energie die 
eerst werd aangewend om kwaad te 
doen, wordt nu gebruikt om naar 

Deputaten luisteren 
naar de boeiende 
lezing van Tzvi 
Marx.

Onder het betoog van Tzvi 
Marx gingen mijn gedach-
ten als vanzelf naar de eerste 
brief van Johannes. Daar 
gebruikt de apostel in relatie 
tot Jezus dezelfde woorden. 
Reinigen: ‘…en het bloed van 
Jezus, zijn Zoon, reinigt ons 
van alle zonde’ (1 Joh. 1:7). 
Verzoenen: ‘…en Hij (Jezus) 
is een verzoening (bedekking) 
voor onze zonden’ (1 Joh. 
2:2). Duidelijk wordt daar 
hoe zeer we als christenen 
geworteld zijn in Israël. 
Tegelijk viel me nog iets 
op. Tzvi Marx sprak bij het 
begrip ‘reinigen’ niet alleen 
over ‘wegnemen’, maar hij 
gebruikte ook het woord 
‘transformeren’ of ‘omvor-
men’. In de weg van omkeer 
vindt levensvernieuwing 
plaats, waardoor de zonden 

tot verdiensten gerekend 
worden. Deze opvatting is 
zich gaan ontwikkelen iets 
voor en in de tijd van Jezus 
en Paulus en is vervolgens 
in de Talmoed (de joodse 
mondelinge overlevering) 
nader uitgewerkt. Binnen 
het Jodendom ging men 
zich toen vooral bezighou-
den met de vraag naar: de 
oorsprong van het kwaad in 
de mens, en de macht van 
de zonde in de mens.
Het zijn thema’s die gelijk-
tijdig bij de volgelingen van 
Jezus doordacht en nader 
uitgewerkt werden. Het gaat 
over de yetser hara=kwade 
drift en de yetser tov=goede 
drift in de mens. In 
Romeinen 5 tot 8 schenkt 
de apostel Paulus daaraan 
grote aandacht.
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Gods wil te leven. Er vindt levensver-
nieuwing plaats.

Verzoening vindt plaats in de weg van 
tesjoeva: berouw en omkeer. Hoe ern-
stiger de zonde is die begaan werd, des 
te intenser zal ook de boete en omkeer 

zijn.

De erfzonde of 
oorsprongszonde
We keren terug naar 
Psalm 51. De woorden 
van David in vers 7: 
‘Zie, ik ben in ongerechtig-
heid geboren, in zonde 
heeft mijn moeder mij 
ontvangen’, vragen de 
aandacht.
Gaat het hier om wat in 
de kerk genoemd wordt 
‘de erfzonde’? Is deze 
tekst misschien het oud-
testamentische bewijs 
hiervoor? We vragen het 
aan onze gastspreker. 
Hij wijst dit af. Binnen 
het Jodendom kent men 

de leer van de erfzonde niet. De mens 
wordt, zo benadrukt hij, in onschuld 
geboren en persoonlijk aangesproken 

op ‘de zonde als daad’. Dit laatste wordt 
heel krachtig verwoord in Ezechiël 18. 
Daar lezen we in vers 20: ‘De mens die 
zondigt, díé zal sterven. De zoon zal de 
ongerechtigheid van de vader niet dragen, en 
de vader zal de ongerechtigheid van de zoon 
niet dragen.’ Tzvi Marx is van mening 
dat in Psalm 51 sprake is van een 
sterk emotionele uitspraak van David. 
Daarin benadrukt David de ernst van 
zijn zonde door uit te spreken dat hij 
vanaf het begin van zijn leven al zondig 
is. Hier laat David zien: hoe groter de 
zonde des te dieper het berouw en de 
bekering.

Gebedswoorden op Grote 
Verzoendag
Tzvi Marx maakt duidelijk dat vers 13 op 
Grote Verzoendag wordt uitgesproken 
vóór de belijdenis van de zonde: verwerp 
mij niet van uw aangezicht’. David en de 
gemeente bidden dan om genade, dat 
de scheiding vanwege de zonde niet blij-
vend zal zijn. Dat zou gebeuren als God 
Zelf zich van hem zou afkeren, vandaar 
de bede: ‘neem u Heilige Geest niet van mij’.
Marx benadrukt dat het gebed, het 
naderen tot God, alleen is toegestaan 
in de weg van verootmoediging. Voor 
elk dagelijks gebed en zelfs zevenmaal 

Deputaten bij 
de bezinnings-
bijeenkomst.

Tzvi Marx heeft stellig gelijk als 
hij zegt dat David niet bedoeld 
heeft dat hij zijn zondige aard 
van zijn moeder overgeërfd 
heeft. De erfzondeleer, zoals 
die in de kerk van het Westen 
is ontstaan (en nooit door 
de kerk van het Oosten is 
 overgenomen) komt weg bij 
Augustinus (354-430). De kerk-
vader ging daarbij niet uit van 
Psalm 51, maar van wat Paulus 
zegt in Romeinen 5 vers 12. 
De apostel verwijst daar naar 
‘Adam… in welken allen gezon-
digd hebben’ (SV). Augustinus 
benadrukte aanvankelijk dat de 

mens een vrije wil heeft. Echter 
op grond van pastorale ervarin-
gen en in aansluiting bij Paulus 
kwam hij tot de overtuiging dat 
de zonde een diepere dimensie 
heeft dan enkel zijn verkeerde 
daden uit vrije keuze. Er is in en 
buiten de mens ook een macht 
werkzaam, een neiging tot het 
kwade. En die neiging is zo 
sterk dat geen mens erin slaagt 
om zonder de hulp van God er 
niet aan toe te geven. Voor deze 
‘zonde als toestand’ of ‘zonde 
als macht’ gebuikte Augustinus 
de term ‘erfzonde’. Als ik het 
goed zie wilde Augustinus twee 

belangrijke Bijbelse noties over 
zonde duidelijk maken:
•  Ieder mens is schuldig op 

grond van zijn eigen ver-
keerde daden. Dus zonde is 
echt schuld en niet noodlot.

•  Er bestaat daarnaast gemeen-
schappelijkheid en samen-
hang in de zonde.

Dit laatste noemt Augustinus 
‘erfzonde’.
Omdat ‘erf ’ in het begrip 
‘erfzonde’ ons op een verkeerd 
gedachtenspoor dreigt te zet-
ten, is het misschien beter om 
met dr. J. Hoek te spreken van 
‘oorsprongszonde’.
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op Grote Verzoendag vraagt men: ‘Here, 
open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof 
verkondige’ (vs. 17). Als klein mensje 
de grote God aanspreken is niet van-
zelfsprekend. God Zelf moet ons die 
toestemming verlenen.
Zo krijgt de verzoening met God gestalte 
na verootmoediging, belijdenis van zon-
den, gebed en het brengen van offers.

De offers
Op Grote Verzoendag worden dierof-
fers gebracht. Maar vraagt God die wel 
van zijn volk? Spreken vers 18: ‘Want 
Gij hebt geen behagen in slachtoffers’ en 21 
‘Dan zult Gij behagen hebben in offers naar 
de eis,…’ elkaar niet tegen, zo vragen we 
aan onze inleider. Hij antwoordt dat de 
teksten elkaar niet tegenspreken. Het 

De apostel Paulus, op wie 
Augustinus zich beroept, spreekt 
als hij de gemeenschappelijkheid 
en de samenhang in de zonde 
aan de orde stelt m.i. vanuit zijn 
joodse achtergrond over ‘zonde 
als macht’ (zie Rom. 5-8, vooral 
hoofdstuk 7). We zijn dan terug 
bij het joodse woord yetser= drift 
of neiging. De rabbijnen gingen 
in de eerste eeuw steeds meer 
spreken over de yetser=drift als 
de wilsfunctie van het hart. De 
yetser van het hart geeft dus de 
intentie van het hart aan. Deze 
drift is door God aan de mens 
geschonken. Hij is onmisbaar, 

maar kan zowel aangewend 
worden ten goede als ten kwade. 
De drift is dus de levenskracht 
waardoor de mens zijn leven tot 
ontplooiing kan brengen. Nu 
blijkt dat de drift sterk geneigd 
is voor het kwade te kiezen (vgl. 
Gen. 6:5 ‘overlegging=yetser van 
het hart’ NBG; ‘gedichtsel=yetser 
der gedachten zijns harten’ SV). 
In dat geval spreekt men over 
de yetser hara, de boze drift of 
de ‘zonde als macht’. Die drift 
moet beteugeld worden door 
de Thora. Beter nog, hij moet 
omgebogen worden tot een 
positieve  levensontplooiing, 

een leven naar Gods wil. De 
mens heeft tesjoeva=bekering 
nodig. Dan wordt de yetser tov, 
de goede drift, de levensver-
nieuwing, zichtbaar. In de strijd 
tegen de boze drift moet de 
mens kracht ontvangen van 
God. Zo kan hij het ‘kwade 
overwinnen door het goede’ (Rom. 
12:21). In het joodse mor-
gengebed wordt daarom God 
gevraagd: …buig mijn drift om U 
te dienen’. De apostel Paulus 
werkt deze gedacht heel radicaal 
uit als hij wijst op de levenwek-
kende kracht van Gods Geest 
(Zie o.a. Rom. 8:4).

Op Grote Verzoendag werden 
naar het voorschrift van Levi-
ticus 16 altijd bloedige offers 
gebracht. Dit veranderde in het 
jaar 70. Toen werd Jeruzalem 
door de Romeinen verwoest. 
Ook de Tempel werd met de 
grond gelijkgemaakt. Na het 
verdwijnen van de Tempel is 
de offercultus beëindigd. De 
vraag kwam op hoe nu, zonder 
het brengen van dieroffers, 
verzoening kon plaatsvinden. 
De Rabbijnen hebben toen 
besloten dat drie dingen de 
offers konden vervangen:
•  De studie van de Thora.
•  Het gebed.
•  Daden van barmhartigheid.

Waar baseerde men dat op? 
Daarover wordt een echt 
Joods verhaal verteld van 
vlak na de verwoesting van 
de Tempel uit de mond van 
Rabban  Jochanan ben Zakkai, 
de stichter van het rabbijnse 
Jodendom. Verteld wordt dat 
hij met een leerling, Jehosjoea 
ben Chananja, het volgende 
gesprek voerde:
‘Wee ons’, riep Jehosjoea ben 
Chananja, ‘dat deze plaats, waar 
de zonden van Israël verzoend 
worden, verwoest is.’ Rabban 
Jochanan ben Zakkai ant-
woordde: ‘Mijn zoon, wees niet 
bedroefd, want wij hebben een 
vorm van verzoening die even 

effectief is. En wat is deze? Ze 
bestaat uit daden van barmhar-
tigheid, zoals geschreven staat 
(in Hosea 6:6): ‘Want in liefde 
heb Ik behagen, en niet in slachtof-
fers, in kennis van God en niet in 
brandoffers.’ (Zie ook 1 Samuël 
15:22. Jezus haalt dezelfde 
woorden aan in Mattheüs 9:13 
en 12:7)
De viering van Grote Ver-
zoendag vindt nu plaats in de 
synagoge. Als een volk van 
priesters wordt door velen witte 
kleding gedragen (wit als teken 
van reinheid), naar analogie van 
de hogepriester in Leviticus 16. 
De gehele synagoge is op die 
dag in het wit gehuld.
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gaat erom dat de dieroffers gebracht 
worden met een gebroken hart (vs. 19). 
De profeten wijzen de dieroffers niet af. 
Ze bestrijden de verkeerde intentie bij 
het brengen ervan. Vers 19 laat wel zien 
dat God de offers niet nodig heeft.
Tzvi Marx wijst erop dat men binnen 
de rabbijnse traditie van mening is dat 
de tabernakel met alles erop en eraan 
pas door God wordt gepresenteerd ná 
de zonde met het gouden kalf. Daar-
vóór was er een rechtstreekse toegang 
tot God. Door deze zonde wordt het 
anders. Israël mag dan niet zomaar 
meer tot Hem naderen.

Geen verzoening zonder bekering
Tzvi Marx benadrukt dat 
tesjoeva=bekering het kernconcept 

van het Jodendom is. 
Een mens moet leren 
verantwoordelijkheid 
te nemen en krijgt van 
God steeds de kans 
om verkeerde dingen 
te herstellen. De eerste 
oefening daarvoor is 
het sabbatsgebod en 
de gave van het manna 
(Exodus 16). De sabbat 
wil mensen leren dat zij 

waarde hebben voor God: we zijn Zijn 
schepsel, een heilig wezen. De eerste 
wet die God gaf, was een spijswet (Gen. 

2:16v.). God wil ons erdoor leren dat 
we onze grenzen moeten weten. Welnu, 
op Grote Verzoendag en de tijd daar-
vóór neemt tesjoeva een centrale plaats 
in. Dat ontlokte ons de vraag: waarom 
is er een speciale dag voor verzoening 
nodig (Jom Kippoer) en een lange tijd 
die daarop voorbereidt?
Volgens Tzvi Marx breng je alleen zó, 
door het te plaatsen in een liturgisch 
kader in relatie tot de Najaarsfeesten, 
het thema van de tesjoeva heel dicht bij 
het bewustzijn van de mensen.

Een laatste vraag die ons bezighield was: 
Is verzoening een individuele zaak of 
heeft het ook betrekking op de gemeen-
schap? Tzvi Marx benadrukt dat verzoe-
ning zowel een persoonlijke zaak is als 
een zaak van de gemeenschap. Hij wijst 
op de Tien Geboden. Die worden aan 
ieder persoonlijk voorgehouden, maar 
als ze door het volk geaccepteerd worden 
dan speekt men in het meervoud: ‘Alles 
wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen 
en daarnaar zullen wij horen’ (Ex. 24:7). We 
zijn altijd op een bepaalde manier ver-
antwoordelijk voor elkaar. Ter illustratie 
wijst hij op de geschiedenis van Achan na 
de inname van Jericho (Jozua 7).
Als op Grote Verzoendag de zonden 
beleden worden, spreekt men ook nu 
nog steeds de woorden: ‘wij hebben 
gezondigd…’.

De voorzitter van 
deputaten en rabbijn 
Tzvi Marx.

De tijd van inkeer en bezinning 
begint al tien dagen voor Grote 
Verzoendag op Rosj haSjana, 
het Joodse Nieuwjaar. Op die 
dag wordt op de sjofar gebla-
zen. Men weet zich geplaatst 
voor God, ‘de strikt rechtvaar-
dige Rechter die oordeelt’. 
De sjofar roept op tot zelfon-
derzoek. In de dagen op weg 
naar Grote Verzoendag wordt 
volgens de joodse traditie het 

lot van ieder mens persoonlijk 
bepaald.
Voor God liggen drie boeken 
open. Een ervan is het ‘boek des 
levens’ (vgl. ook Openbaring 
20:21). Men wenst daarin 
ingeschreven te worden. Veel 
aandacht wordt in deze dagen 
besteed aan het komen tot 
verzoening met de naaste 
(vgl. Matth. 5:23, 24). Op 
Grote Verzoendag weet men 

zich dan geplaatst voor God, 
‘de barmhartige Vader die 
vergeving schenkt’. Hij schenkt 
slechts vergeving in de weg van 
‘tesjoeva’. Men vindt de ‘beke-
ring’ zelfs zo belangrijk, dat 
men de bezinningsperiode ver-
lengd heeft. In de maand eloel, 
die aan het Joodse Nieuwjaar 
voorafgaat, wordt daarom reeds 
op elke sabbat in de synagoge 
op de sjofar geblazen.
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Centrum voor Israël Studies
Postbus 80
6710 BB EDE
0318-696577 (bereikbaar op dinsdag 
en donderdag)
cis@che.nl

Centrum voor Israëlstudies 
krijgt nieuwe voorzitter

Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) 
heeft ds. Aalt Visser benoemd tot voorzit-
ter van het bestuur.
Hij is de opvolger van ds. ir. Niek Tramper, 
die bij de oprichting van het CIS betrok-
ken was en zich er tien jaar als  voorzitter 
voor heeft ingezet. Inmiddels heeft de 
bestuurswisseling plaats gevonden.

Ds. Visser is – tot maart 2012 – vijf jaar als 
predikant werkzaam geweest in Zimbabwe.
Voordien was hij onder meer voorzitter 
van het bestuur van Stichting Shaare 
Zedek (1997-2006), waar zijn betrokken-
heid bij Israël ook uit blijkt.
Het CIS is dankbaar dat ds. Visser de 
taak als voorzitter van het CIS op zich 
wil nemen naast zijn werkzaamheden als 
predikant.
Het CIS heeft als doel de Joods-christelijke 
ontmoeting te bevorderen en daarvoor 
aandacht te vragen in de christelijke 
gemeente. De aard van deze ontmoeting 
wordt binnen het CIS gekenmerkt door 
drie kernwoorden: luisteren, dienen en 
getuigen. Naast het werk in Nederland 

werkt sinds deze zomer ds. Aart Brons 
voor het CIS in Jeruzalem. Zo krijgt de 
ontmoeting met het Joodse volk gestalte 
en kan de Israëlconsulent de Nederlandse 
achterban blijven informeren over de situ-
atie in Israël.
Het CIS is een samenwerkingsverband 
tussen de Christelijke Gereformeerde 
Deputaten ‘Kerk en Israël’, de GZB en de 
Christelijke Hogeschool Ede.

Voor meer informatie over het CIS, zie 
www.centrumvoorisraelstudies.nl.
Desgewenst kunt u ook contact opnemen 
met de directeur van het CIS, dr. Michael 
Mulder, e-mail: m.c.mulder@hetnet.nl, 
tel. 0341-556830.

Ontmoetingsreis naar Israël, 
24 september – 3 oktober 2013

Het Centrum voor Israëlstudies organi-
seert een tiendaagse studie- en ontmoe-
tingsreis naar Israël.

Tijdens deze reis
–  maakt u kennis met het land en de land-

schappen (meer van Galilea, woestijn, 
etc.);
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–  ontmoet u orthodoxe en Messiasbelij-
dende Joden;

–  voert u gesprekken met Palestijnse chris-
tenen, zowel in Israël als aan de andere 
kant van de muur;

–  bezoekt u interessante plaatsen zoals 
Bethlehem, Nazareth, Kapernaüm, de 
Dode Zee, Massada, Ein Avdat;

–  maakt u in Jeruzalem het slot van het 
Loofhuttenfeest mee.

Ds. Aalt Visser, voorzitter van het CIS, zal 
de reis leiden. Voor het volledige reispro-
gramma kunt u onze website bezoeken: 
www.centrumvoorisraelstudies.nl.
De reis wordt aangeboden voor € 1495,– 
per persoon.

Voor meer informatie of aanmelding kunt 
u contact opnemen met het secretariaat 
van het CIS: cis@che.nl of 0318-696577 
(dinsdag en donderdag), Annemieke de 
Bruin-Steitner. Zie verder onze website: 
www.centrumvoorisraelstudies.nl

Tournee Israëlconsulent van 
het CIS, ds. Aart Brons

De heer ds. Aart Brons verblijft sinds een 
aantal maanden in Jeruzalem, samen met 
zijn vrouw Tineke.
Hij is daar werkzaam als Israëlconsulent 
namens het Centrum voor Israëlstudies 
(CIS) te Ede.
In het najaar van 2013, van 26 oktober 
t/m 11 november, hoopt hij in Nederland 
te zijn om een aantal activiteiten te ver-
zorgen en om op diverse plaatsen lezingen 
te houden.
Er zijn diverse avonden beschikbaar om 
de heer Brons in uw eigen gemeente uit te 
nodigen voor een lezing.
Voor meer informatie of aanmelding kunt 
u contact opnemen met het secretariaat 
van het CIS: cis@che.nl of 0318-696577 
(dinsdag en donderdag), Annemieke de 
Bruin-Steitner. Zie verder onze website: 
www.centrumvoorisraelstudies.nl


