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Aad Kamsteeg



In de ogen van God neemt het Joodse 
volk nog steeds een bijzondere 
plaats in.

Daarin is de Bijbel duidelijk, zegt 
Yachad, een op Joden en Israël ge-
richte werkgroep binnen de Gerefor-
meerde Kerken Vrijgemaakt (GKV).
 
De organisatie constateert dat ‘Israël’ 
bij de ‘vrijgemaakten’ – anders dan 
binnen de Christelijke Gereformeer-
de Kerken – weinig leeft. 

Uit het verleden is dat verklaarbaar. 
Maar reden om zich daarbij neer te 
leggen is er niet.

Yachad wil niets liever dan dat het 
oude verbondsvolk binnen en buiten 
de Joodse staat opnieuw hoort dat in 
Jeshua, Jezus, de beloofde Messias 
is gekomen. 

Wie zou die boodschap beter kunnen 
overbrengen dan Joden die Jezus 
inderdaad als hun Heer en Heiland 
hebben omarmd, de Messiasbelij-
dende Joden? 

Yachad heeft contact met hen 
gezocht en steunt verschillende van 
hun projecten in zowel Israël als 
Nederland.

Om meer bekendheid te geven aan 
het werk van de Messiasbelijdende 
Joden vroeg het bestuur van Yachad 
mijn jongste zoon en filmmaker Dirk 
en mij om in Israël een documentaire 
over deze medegelovigen te maken. 
Daartoe reisden we in september 
2016 af. 

In de film en deze begeleidende bro-
chure Yachad – Terug naar Jeruza-
lem is het resultaat te zien.

In de titel valt te beluisteren dat het 
evangelie naar de niet-Joodse volken 
kwam door het eertijds Joodse 
verwerpen van Christus, maar tevens 
dat wij als christenen er nu aan 
mogen meewerken dat het evangelie 
naar Israël terugkeert.

Ook ligt in de titel besloten dat 
Yachad van mening is dat de GKV als 
geheel de taak heeft Messiasbelij-
ders onder de Joden bij te staan. 

Het is een overtuiging die ik, als 
auteur van deze brochure, van harte 
onderschrijf.

Mogen film en brochure het door 
Yachad beoogde doel dichterbij 
brengen.

Aad Kamsteeg                                                                                          
Amersfoort, januari 2017
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1. ‘GELOOF IN JESHUA 
TYPISCH JOODS’

Ze windt er geen doekjes om. ‘Het 
is juist typisch Joods om in Yeshua, 
Jezus, als de Messias te geloven’, 
zegt ze. Ik ontmoet haar bij de de 
gemeente Genade en Waarheid 
(Grace and Truth) in Kanot, niet ver 
van Hadera, zo’n 55 kilometer van 
Jeruzalem. Voorganger David Zadok 
heeft er zojuist voor een volle kerk-
zaal gepreekt en met brood en wijn 
langs de rijen lopend het avondmaal 
bediend. De kerkgangers hebben 
een eindje moeten rijden. Zoals bij 
nogal wat Messiaanse gemeenten 
het geval is, ligt ook hun kerkge-
bouw ergens in een industriewijk. 
Vanwege dat het er goedkoper is? 
Of toch omdat het buiten de drukke 
stadscentra wat veiliger voor hen 
is?

Dat woordje ‘juist’ van die jonge 
vrouw in Hadera blijft even hangen. 
Want zo voor de hand liggend is 
haar uitspraak niet over dat typisch 
Joodse van het geloof in Yeshua in 
Israël. Steeds meer Israëliërs mogen 
dan bereid zijn Messiasbelijdende 
Joden in hun midden te accepteren, 
tijdens onze tocht langs een aantal 

Messiaanse gemeenten horen we 
ook tegengestelde verhalen. 

Een voluit Joods echtpaar dat tien 
jaar geleden uit de diaspora naar 
Israël trok (aliya), krijgt nog maar 
steeds geen permanente verblijfssta-
tus van de autoriteiten. ‘Omdat wij in 
Yeshua geloven’, zeggen zij. Elders 
zijn het ultra-orthodoxe Joden die het 
Messiaanse Joden moeilijk maken 
een normaal kerkelijk leven op te 
bouwen. En weer elders voorspelt 
men dat de situatie er niet beter op 
zal worden. Orthodoxe Joden hebben 
nu eenmaal grotere gezinnen dan de 
meer tolerante seculiere Joden.

Natuurlijk kent dat getuigende meis-
je de barrières die Joden verhinderen 
Jezus als Messias te omarmen. Ze 
heeft weet van historisch antisemi-
tisme in het ‘christelijke’ West-Euro-
pa, met als dieptepunt de holocaust. 
En theologisch: ‘De Messias kan toch 
geen God zijn?’

Vooral de ultra-orthodoxen zijn vijan-
dig. Volgens hen beroven Joden die 
voor Yeshua kiezen de Joodse natie 

van haar ziel. Zo werken ze mee 
aan een spirituele holocaust. Joden 
die Jezus gaan volgen, zijn daarom 
voortaan christen en verliezen hun 
Joodse identiteit.

Maar daar gelooft die jonge gelovige 
in Hadera niet in. Voor haar maakt 
de Tenach, ons Oude Testament, 
volstrekt duidelijk wie de beloofde 
messias is. Uit de stam van Juda, 
staat er (Genesis 49:10), geboren in 
Bethlehem (Micha 5:1), gekomen 
vóór de vernietiging van de tempel 
(Daniël 9:24-27), rijdend op de rug 
van een ezel (Zacharia 9:9), door 
marteling ter dood gebracht (Psalm 
22), arrestatie, zwijgen, lijden, dood, 
begrafenis en opstanding (Jesaja 
52 en 53). ‘Noem maar op’, zegt dat 
meisje.

Maar dan moet ze weg, Bijbelles 
geven aan de kinderen van de ge-
meente. 

IN JERUZALEM EN ARAD
Wisselende ervaringen genoeg bij de 
Israëlische Messiasbelijdende Joden.
 
Tegen een uur of zeven druppelen ze 
binnen, de volgelingen van Jezus van 
de Kol Bamidbar gemeente in Jeru-
zalem. ‘Stem in de woestijn’ betekent 
die naam. Waar komen die woorden 
vandaan? Uit het Nieuwe Testament. 
God zegt tegen Jezus: ‘Jij bent mijn 

geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’ 
Dat was de stem in de woestijn die 
aankondigde dat de Messias was 
gekomen. En dat is precies waarvan 
voorganger Tony Simon na half acht, 
als de sabbat voorbij is, zal gaan 
getuigen.

De kerkzaal is goed gevuld met 
bezoekers van allerlei leeftijd. Simon 
preekt in het Engels en wordt in 
het Russisch vertaald. Kennelijk 
zijn er nogal wat uit de voormalige 
Sovjet-Unie afkomstige gemeen-
teleden. De voorganger bidt voor 
een opwekking in Israël. De meest 
opwindende manier om Jood te zijn 
is om een Messiasbelijdende Jood te 
zijn, zegt hij. En dan nog wel op de 
meest opwindende plek ter wereld: 
in Israël. ‘Als hier nu eens een revival 
zou komen...’

Tony Simon is niet bang. Ook buiten 
de vier muren van zijn kerk spreekt 
hij over Jeshua. Hij fabriceert dvd’s 
met een christelijke boodschap, 
bezoekt gevangenen, organiseert een 
boekentafel in Tel Aviv, gaat de straat 
op om jongeren aan te klampen en is 
met missionaire doeleinden regel-
matig in Irak te vinden.

Missionair is ook de Israel Bible 
Society. Dicht bij de Oude Stad, aan 
de drukke Jaffastraat, bevindt zich 
de winkel waar Victor Kalisher de 
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Victor Kalisher in gesprek met een orthodoxe 
Jood voor de winkel van The Bible Socierty

scepter zwaait. De zaak ligt een paar 
deuren verwijderd van het verblijf van 
de Bat’Zion gemeente van Jossi Ben 
Zvi. Ben Zvi was een van de eerste 
contacten van de voorloper van 
Yachad, de Stichting ter bevordering 
van de evangelieverkondiging aan het 
Joodse volk (Stevaj). 

Kalisher, die ook voorganger is van 
de Messianic Assemblee aan de 
Profetenstraat, laat zien waarmee de 
driekoppige staf de laatste tijd bezig 
is geweest: een boekje To the heart 
of the king met messiaanse teksten 
uit het Oude Testament, compu-
terlessen voor bijbelstudie, een luis-
terhoorspel in het Hebreeuws over 
het Oude en Nieuwe Testament, My 
brothers keeper en een dagboek voor 
jongeren, uitgegeven samen met de 
Palestijns/Arabische Bible Society.

Natuurlijk biedt het huidige ICT-tijd-
perk enorme mogelijkheden. Is het 
gebruik van informatie- en commu-
nicatietechnologie niet meer weg te 
denken uit het onderwijs, voor zen-
ding en missie geldt hetzelfde. De Bi-
ble Society beseft dat haar potentiële 
afnemers vandaag de dag verslingerd 
zijn aan internet, smartphones, usb-
sticks, etc. Vandaar dat Kalisher en 
de zijnen op hun website een aparte 
On Line Store hebben ingericht en 
bijvoorbeeld het hele Oude en Nieuwe 
Testament digitaal kunnen leveren.

Wisselende ervaringen genoeg. Rijd 
door een van de mooiste berggebie-
den van de Negev en je komt in de 
woestijnstad Arad terecht. Yoakim 
Figueras en zijn vrouw Debbie zijn 
daar leidende personen in de Chas-
dey Yeshua gemeente. De gemeente 
kwam in 2008 fors in het nieuws door 
protestdemonstraties en bedrei-
gingen door een groep ultra-ortho-
doxe Joden. De kerkleden werden 
gedwongen hun diensten te verplaat-
sen naar een op enkele kilometers 
gelegen bomenpark. Tegenwoordig 
kunnen ze gelukkig weer een vast 
onderkomen betrekken. Op enige 
afstand van de stad, dat wel.
Figueras vertelt dat Arad sinds enige 
tijd een burgemeester heeft die wars 
is van corruptie. De man doet zijn 
best alle burgers – orthodox, seculier 

of Yeshua belijdend –  gelijk te be-
handelen. De druk komt dan ook niet 
zozeer van de autoriteiten als wel van 
de in Arad sterk aanwezige ultra-or-
thodoxie. Er blijken gemeenteleden 
te zijn die niet met hun naam in de 
krant willen worden genoemd en 
alleen al om de buren niet met een 
journalist gezien willen worden.

PLAATS IN DE SAMENLEVING
De oorsprong van de huidige Israëli-
sche Messiaanse gemeenschap ligt 
in de jaren vijftig van de 20e eeuw. 
Een Frans Joods echtpaar Ze’ev 
en Yvette Koffsman stichtte een 
gemeente in Jeruzalem. Maar groei 
was er nauwelijks. Toen de Ameri-
kaanse Messiaanse Jood Rachmiel 
Frydland in 1961 Israël bezocht, 
stelde hij dat er daar nog maar zo’n 
driehonderd geloofsgenoten waren.
 
Twee jaar later emigreerden Men-
achem Benhayin en zijn vrouw uit 
de Verenigde Staten naar de Joodse 
staat. Eerst in Eilat en later in Jeruza-
lem gaven zij als ‘Hebreeuwse chris-
tenen’ een belangrijke impuls aan 
de beweging van Messiasbelijdende 
Joden. Tegenwoordig schat men dat 
er 10.000 tot 15.000 Messiasbelij-
dende Joden zijn, verspreid over zo’n 
150 gemeenten. 60 Procent van deze 
messiasbelijders zou afkomstig zijn 
uit de voormalige Sovjet-Unie.
De theologische oriëntatie van de 

Messiasbelijdende gemeenten is 
divers, van sterk charismatisch tot 
reformatorisch. Naast de gemeenten 
Grace and Truth in Hadera en de Kol 
Bamidbar  in Jeruzalem behoren 
Tikvat Yisrael in Tel Aviv (voorganger 
Thom Jamison) en Petach Tikvak in 
Kfar (voorganger Shmuel Likhtman) 
tot de reformatorische stroming.

Intussen groeit in Israël de waarde-
ring voor Messiasbelijdende Joden. 
Dat komt onder meer door hun 
sociale instelling en al hun hulppro-
jecten. In Haifa functioneert House of 
Victory met opvang voor verslaafden 
en bij de gemeente Shavei Tsion een 
gaarkeuken. In Sederot worden door 
Hand of Mercy voedsel en kleren 
uitgedeeld. In Beersheba opereert 
een centrum voor alleenstaande 
vrouwen. In Nazareth worden gratis 
warme maaltijden verstrekt en in 
Arad runt Polly Sigulim een thuis 
voor mishandelde en ongewenst 
zwangere vrouwen. En Tony Simon 
met zijn gevangeniswerk werd al 
genoemd. 

Zo’n vijfhonderd Messiasbelijdende 
Joden dienen als Israëlisch staats-
burger in het leger. Ze worden daar 
gewaardeerd. Enkelen van hen 
bekleden er hoge functies en worden 
dan ook zorgvuldig gescreend. Ook 
in het zakenleven zijn de gelovigen 
actief. In april 2016 kwamen zo’n 
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David Zadok bedient het avondmaal in de Grace and Truth gemeente

1. Hoe zou het komen dat met zoveel teksten in de Tenach (Oude Testament)  
die naar Jezus als de Messias verwijzen, zoveel Joden Hem niet als zodanig 
herkennen?

2. Wat bedoelt het meisje in Hadera als zij zegt dat haar Jodin zijn tot vervul-
ling komt in haar geloof in Jeshua?

3. Om welke reden zou jij vooral Israël bezoeken?

GESPREKSVRAGEN:
Lezen: Jesaja 53

honderd Messiaans Joodse en chris-
telijke Palestijnse ondernemers bij 
elkaar om zich te bezinnen op hun 
functioneren op de arbeidsmarkt.
 
Velen hopen op een doorbraak naar 
brede acceptatie. Want nog steeds 
is het verschil met de tijd van Jezus 
groot. Destijds gaf het jodendom 
ruimte aan diverse stromingen: fari-
zeeën, sadduceeën, essenen, zeloten 
en discipelen van de Nazarener. Nu 
echter is het Israëlische jodendom 
door de rabbijnen gemonopoliseerd. 
Volgelingen van Yeshua mogen zelfs 
geen Jood meer worden genoemd.

Maar de jonge vrouw in Hadera wordt 
er  niet door ontmoedigd. Zij houdt 
vol: ‘Juist in mijn geloof in Yeshua 
komt mijn Jodin-zijn tot vervulling.’ 

Terug naar Jeruzalem | Hoofdstuk 1
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‘DE JODEN EEN JOOD’ 

Yossi Ben Zvi komt uit een Roe-
meense familie. Zijn grootouders 
waren vrome Joden, ultra-orthodox 
zelfs. Zo voedden zij hun kinderen 
dan ook ook op. Maar hun late-
re kleinkind Yossi? Zijn vader en 
moeder kwamen in contact met 
dominee Richard Wurmbrand 
(1909-2001), bekend martelaar 
onder het Roemeense communis-
me. Zijn boodschap greep hen aan. 
Ze bekeerden zich  tot Jezus als 
hun Messias en werden baptist. 
Yossi volgde hen daarin en besloot 
predikant te worden. Hij studeerde 
aan het orthodox presbyteriaanse 
Westminster Theological Semi-
nary in de Verenigde Staten en liep 
colleges bij de reformatorische 
filosoof en theoloog Cornelis van 
Til, nog van Nederlandse afkomst. 
Yossi trouwde met de Nederlandse 
Mirjam en samen vestigden zij zich 
in Jeruzalem. Tijdens bezoeken aan 
Israël is Yossi voor mij een goede 
vriend geworden.
 
Als ik op een zaterdag een door hem 
geleide dienst bezoek, draagt hij een 
taillied gadol, een groot katoenen 

gebedskleed, met blauwe strepen 
erop. De voorganger van Bat Tsion, 
Dochter van Sion, bevindt zich niet in 
een synagoge, maar in het kerkzaal-
tje van zijn christelijke gemeente. 
Aan de vier uithoeken van zijn taillied 
hangen draadjes, die tsietsiet worden 
genoemd. De franjes verwijzen naar 
het Bijbelboek Numeri: ‘De HEER zei 
tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlie-
ten dat zij en al hun nakomelingen 
aan de zoom van hun kleren kwast-
jes moeten bevestigen waarin een 
blauwpurperen draad verwerkt is.’
 

Als Yossi toe is aan het gebed trekt 
hij de taillied over het hoofd. Waar-
om? Moet ook een Messiasbelijdende 
Jood nog zo’n Oudtestamentische 
taillied dragen? Ben Zvi heeft zojuist 
gepreekt over de verwondering 
van koning Darius dat God Daniël 
uit de leeuwenkuil heeft bevrijd. 
De predikant noemde Daniël een 
voorafschaduwing van de in Jezus 
gekomen Messias. Prachtig! En dan 
toch die gebedsdoek? Of ook: hoe 
ben je messiaanse gemeente in de 
Israëlisch-Joodse samenleving?

JOODSE GEBRUIKEN
David H. Stern is in kringen van 
de messiaanse Joden een bekend 
theoloog. Van het Oude en Nieuwe 
Testament schreef hij een eigen 
Engelse vertaling. 

Hij omschreef de identiteit van 
Messiasbelijdende Joden eens als ‘zij 
die als Jood zijn geboren of tot het 
jodendom zijn bekeerd, serieus in 
Jeshua geloven en hun eigen Jood-
zijn erkennen’.

Het valt op dat in deze omschrijving 
niet over ‘christenen’ wordt gespro-
ken. Uiteraard wordt niet ontkend dat 
Messiaanse Joden en niet-Joodse 
christenen bij elkaar horen. 

Maar Stern overweegt dat zij die voor 
het eerst christen werden genoemd 
‘buitenlandse’ gelovigen in Antio-
chië waren (Handelingen 11:26). Het 
woord ‘christen’ komt trouwens maar 
drie keer in de Bijbel voor, zegt hij.
 
Maar er is meer dat hem tegenhoudt. 
Het begrip ‘christen’ klinkt in Joodse 
kring negatief. Dat heeft natuurlijk 
te maken met het verleden. Al in de 
vroege kerkgeschiedenis begon-
nen christelijke leiders alle ‘Joodse 
smetten’ uit de kerk te verwijderen. 
In naam van het christelijk geloof 
werden bloedige kruistochten geor-
ganiseerd, inquisitie en pogroms. En 
wat deden Duitse christenen tegen 
de holocaust?
 

Messiasbelijdende Joden hebben in Jeshua 
de Gezalfde, hun Verlosser gevonden

Terug naar Jeruzalem | Hoofdstuk 2
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Israëlische Joden willen vandaag de 
dag best aannemen dat de mees-
te christenen met afschuw op dat 
verleden terugkijken. Ze weten ook 
dat de bijbelvasten onder hen tot de 
trouwste vrienden van de Joodse 
staat behoren. Maar dat heeft niets te 
maken met Joden die zich tot Jeshua 
bekeren. Zo’n bekering mag. Maar 
dan moeten zij zich christen noemen 
en nooit meer Jood.
 
Maar dat laatste is nu juist wat de 
Yossi Ben Zvi en zijn Joodse geloofs-
genoten wel willen. En gaat de Bijbel 
hen daarin niet voor? Jezus zelf was 
Jood. De apostel Johannes noemt 
Hem ‘de leeuw uit de stam van Juda 
en telg van David’. Het Nieuwe Testa-
ment blijft wel degelijk onderscheid 
maken tussen enerzijds gelovigen 
uit de gojim (de volken, niet-Joden) 
en anderzijds de gelovigen uit het 
Joodse volk. Zelfs als het over hun 
uiteindelijk behoud gaat, blijft Paulus 
hen afzonderlijk noemen (Romeinen 
11:25,26). En dus hoeven tot Jes-
hua gekomen Joden niet als Jood 
onzichtbaar te worden in de kerk 
van ‘buitenlandse’ christenen. Joden 
kunnen als Joden volgeling van 
Jezus zijn.

Mede om dat te benadrukken, hand-
haven verschillende messiaanse ge-
meenten allerlei Joodse gebruiken. 
Daarmee zeggen ze: het geloof in 

Jeshua is juist voor het Joodse volk 
buitengewoon relevant. En is die ma-
nier van kerk zijn niet logisch? Overal 
ter wereld benadrukken missionair 
ingestelde kerken de noodzaak 
van contextualisatie: sluit met het 
evangelie aan bij de cultuur van de 
mensen die je wilt bereiken. Joodse 
volgelingen van Jezus in Israël doen 
hetzelfde. Ik ben voor de Grieken als 
een Griek, zegt Paulus, maar dan ook 
voor de Joden een Jood.

In China deed James Hudson Taylor 
van de Overzeese Zendingsgemeen-
schap zijn best zich met de bevolking 
daar te vereenzelvigen. Hij droeg Chi-
nese kleding, vierde Chinese feesten 
mee, at Chinees voedsel. Waarom? 
Omdat hij had ontdekt dat de ge-
dachte dat het om een buitenlandse 
godsdienst ging voor een Chinees 
een struikelblok was om christen te 
worden.

Ligt het in Israël principieel anders?      

EEN EIGEN WEG
Zo gaan Messiaanse gemeenten in 
Israel – de één meer dan de ander 
– hun eigen weg tussen de christe-
lijke kerk en de orthodoxe synagoge. 
Ze vieren de belangrijkste Joodse 
feesten mee: Pesach, Jom Kippoer, 
Soekkot, Chanoeka, Poerim. Zulke 
Joodse feesten horen er in de Israë-
lische samenleving gewoon bij. Maar 
daarmee is natuurlijk ook weer niet 
alles gezegd.

Door de Messiasbelijdende ge-
meenten worden de Joodse feesten 
namelijk niet onderhouden alsof er 
geen Goede Vrijdag is geweest, geen 
Pasen. Pesach bijvoorbeeld kan niet 
meer met een geslacht lam worden 
gevierd. Yeshua is het ware paaslam, 
eens voor altijd geslacht. Met andere 
woorden, al die Joodse feesten 
worden met het nieuwe verbond in 
Christus verbonden.

Neem nu het gebod om tijdens het 
Pascha ongezuurde broden te eten. 
Zuurdesem ‘besmet’ het brood als 
het ware. Ongezuurd brood stond 
daarom symbool voor het volkomen 
mijden van de zonde. Men vierde bij 
wijze van spreken een sabbat voor de 
ziel. Messiasbelijdende Joden vullen 
dat feest nu Nieuwtestamentisch in: 
een aanmoediging om de door Jezus 
gerealiseerde verzoening met een 
zuiver hart te gedenken. Hoe kun je 
immers Pasen vieren als je bewust 
zonde in stand houdt?

Daar komt een belangrijk overweging 
bij. De Messiaanse Joden benadruk-
ken dat Jezus kwam om de wet te 
vervullen, niet om haar af te schaf-
fen. Daarom is de wet geen gepas-
seerd station. Vervullen betekent 
dat de wet tot haar bestemming is 
gebracht. Jezus’ volmaakte gehoor-
zaamheid wordt op ons onvolmaakte 
leven gelegd. We zijn vrij van de vloek 
van de wet. 

Bovendien zijn gelovigen ‘volwassen’ 
geworden. De wet wordt door de 
heilige Geest in hun hart geschreven. 
Al die bepalingen van destijds zijn 
niet meer nodig om gered te worden. 
Maar dat betekent allerminst dat 
Messiasbelijdende Joden niet meer 
naar de stijl van de vroegere wetsbe-
palingen mogen leven. 

De stad Jeruzalem met het 
gouden dak van de Rotskoepel 
op de Tempelberg

Terug naar Jeruzalem | Hoofdstuk 2
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Hoe leefde Paulus? ‘Als ik bij mensen 
ben die de wet van Mozes houden, 
houd ik mij eraan, omdat ik hen voor 
Christus wil winnen’ (1 Korintiërs 
9:20,21). Paulus ging geregeld naar 
de synagoge. Hij haastte zich naar 
Jeruzalem om er het feest van de 
Shavuot (Pinksterfeest) te vieren. En 
tegenover de Romeinse gouverneur 
Festus zei hij dat hij ‘niets tegen de 
Thora, de wet van de Joden, of tegen 
de tempel had misdaan’ (Handelin-
gen 17;12; 20:16; 20:16).

KERK IN JERUZALEM
Joseph Shulam is onder de Messi-
aanse Joden zonder twijfel een van 
de boeiendste persoonlijkheden. De 
man behaalde academische graden 
in Bijbelse archeologie en Oude en 
Nieuwe Testament. Hij verdiepte zich 
in het judaïsme en de geschiedenis 
van het Joodse denken en liep colle-
ges bij befaamde leraren als Martin 
Buber en David Flusser. Hij schreef 
boeken over de Joodse wortels van 
Handelingen, Romeinen en Galaten. 
In Jeruzalem is hij voorganger van de 
Netivyah-gemeente, Hebreeuws voor 
‘de weg van de Heer’.

Bij de start van zijn gemeente in de 
jaren zestig maakte Shulam onmid-
dellijk duidelijk dat hij niets moet 
hebben van buitenlandse groepen die 
de Messiaanse Joden de kleur van 
hun eigen denominatie willen geven. 

Hij zegt: ‘Wij waren de eersten die 
zeiden: Nee, wij wonen in het land 
Israël, in de stad Jeruzalem, waar de 
kerk werd gesticht toen er nog geen 
sprake was van baptisten, reforma-
torischen, pinkstergemeenten. Waar-
om zouden wij niet als die eerste 
kerk in Jeruzalem kunnen zijn?’

‘We begonnen Hebreeuwse liederen 
te zingen en toonden eerbied voor 
de Thora, de Joodse feesten en wet. 
We grepen terug op de bar-mitswa, 
de plechtigheid van de inwijding van 
13 jaar geworden jongens als ‘zoon 
der wet’. En dan niet zozeer ‘wet’ in 
juridische zin als wel in de betekenis 
van ‘onderwijs’: om in de wet vreugde 
in God te vinden.’

Daarmee zijn we weer terug bij die 
tailliet van Yossi Ben Zvi. Want waar-
toe dienden die draadjes, die franjes? 
Dat staat ook in Numeri 15: ‘Bij het 
zien van die kwastjes zullen jullie 
herinnerd worden aan alle geboden 
van de Heer, zodat jullie die naleven 
en Mij niet ontrouw worden door de 
begeerten van je hart en je ogen te 
volgen … Ze zullen jullie helpen jullie 
God toegewijd te blijven.’
 
En is juist dat niet wat de 
Messiaanse Joden willen?

1. Vind jij dat Joden in de kerk zich als zodanig bekend zouden moeten 
maken om daarmee Gods trouw te onderstrepen?

2. Er zijn ook in Nederland christenen – niet-Joden – die de typisch Joodse 
feesten vieren. Wat vind je hiervan?

3. In de christelijke kerk dragen wij geen tailliet. Maar op welke manier 
worden wij in het dagelijks leven herinnerd aan de geboden van God?

GESPREKSVRAGEN:
Lezen: 1 Korintiërs 9: 19-23

(Beelden van David Zadok over ‘de Joden een Jood’ in de film Yachad – Terug naar 
Jeruzalem)
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ISRAËL VERDWIJNT 
NIET UIT DE BIJBEL

De verwarring lijkt compleet te 
zijn. De Evangelische Omroep heeft 
een bijeenkomst georganiseerd 
over de vraag waarom christenen 
zo verdeeld zijn over Israël. Er zijn 
sprekers van totaal verschillende 
richting uitgenodigd, Christenen 
voor Israël evengoed als de pro-Pa-
lestijnse Vrienden van Sabeel, een 
theoloog die de vervangingstheolo-
gie verdedigt, evengoed als iemand 
van het chiliastische Zoeklicht, met 
tussen hen in theologisch genuan-
ceerder personen. Het blijkt moei-
lijk bruggen te slaan.

Dat was november 2013. Maar het 
had evengoed vandaag kunnen zijn. 
De tegenstellingen zijn beslist niet 
minder geworden. Hoe lees je de 
Bijbel? Wat is je hermeneutiek? Dat 
kon wel eens de sleutel zijn om de 
verschillen te gaan begrijpen. Intus-
sen lijkt het in de discussie vooral te 
gaan tussen zogenoemde christenzi-
onisten en gelovigen die een vervan-
gings-, inlijvings- of vervullingsmo-
del aanhangen.

Een korte samenvatting.

CHRISTENZIONISME
Christenzionisten zijn ervan overtuigd 
dat de terugkeer van het Joodse volk 
naar het vroegere thuisland en de 
vestiging van de Joodse staat in 1948 
vervullingen zijn van Bijbelse pro-
fetie en aankondiging van Christus’ 
wederkomst. In hun denken staan 
de beloften van God aan Abraham 
centraal: ‘Dit land geef Ik aan jou en 
je nakomelingen. Voor altijd’ (Genesis 
13;15; 15:18).
 
Tweemaal werden de Israëlieten in 
ballingschap uit hun land verdreven: 
door de Babyloniërs van 587 tot 538 
v. Chr. en vanaf 70 na Chr. door de 
Romeinen.

Maar Gods verbond met Israël is 
eeuwig. Daarom is ook de landbe-
lofte aan Israël blijven gelden. Het 
rechtmatig bezit van het land behoort 
de Joden toe, inclusief het nu door 
Palestijnen bewoonde Oost-Jeruza-
lem, Judea en Samaria.
 
Belangrijk is ook dat God tijdens de 
ballingschap zei dat het Joodse volk 
zou terugkeren naar het Beloofde 

Land. De vervulling daarvan mag niet 
beperkt worden tot de terugkeer in 
538 v. Chr.; de Bijbel verwijst immers 
naar een wereldwijde diaspora. (Deu-
teronomium 30:4; Jesaja 43:5). De 
voltooiing van vervulling ligt eerder 
in de huidige aliya, de tegenwoordige 
terugkeer van Joden naar Israël.

Deze aliya is onderdeel van Bijbelse 
profetie over wat er in de toekomst 
met Israël zal gebeuren:
• herbouw van de tempel, (Ezechiël 
40-48) op de plaats waar zich een    
‘gruwel’ bevindt (Daniël 9:25-27; Mat-
teüs 24:15; 2 Tessalonicenzen 2:4),

• een ‘grote verdrukking’, 

• opname van de gelovigen in de 
hemel (1 Tessalonicenzen 4:15-18),

• een massale en mislukte aanval 
op Israël dat de Messias bij diens 
terugkomst zal aanvaarden.

ALTERNATIEVE VISIE
Andere gelovigen leggen er de na-
druk op dat het Oude Testament een 
schaduw vormt van wat in Christus 
nog komen moest. Veel profetieën 
vinden hun vervulling dan ook in de 
Messias (2 Korintiërs 1:20). Soms 
wijst het Nieuwe Testament daar 
met zoveel woorden op. Handelin-
gen 15:16 over de herbouw van ‘het 
vervallen huis van David’ is daarvan 
een voorbeeld.
 
Op deze wijze was ook het land 
Kanaän vooral een schaduw van wat 
nog komen moest. Abraham keek al 
uit naar een beter, een hemels va-
derland (Hebreeën 11:16). Daarmee 
is de huidige betekenis van het land 
gerelativeerd.

Overzicht Jeruzalem vanaf de Olijfberg, met op de 
achtergrond de indertijd door sultan Suleiman de 
Grote dichtgemetselde Gouden Poort
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Belangrijk is de overtuiging dat er 
een einde is gekomen aan het oude 
verbond, inclusief tempeldienst, 
priesters en offers (Hebreeën 7:11; 
10:18). Christus heeft zich voor 
eens en altijd geofferd (Hebreeën 
7:27). Daarom is het ondenkbaar 
dat Hij nog eens de offerdienst gaat 
herstellen in een volgende tempel in 
Jeruzalem. De beschrijving van de 
tempel in Ezechiël 40-44) is visionair. 
Ze beeldt de volmaakte eredienst aan 
God uit op de nieuwe aarde. Daarover 
lezen we ook in Openbaring 21 waar 
stad en tempel samenvallen.

Intussen hoeven niet alle voorzeggin-
gen te worden uitgelegd met Chris-
tus als middelpunt. De mogelijkheid 
bestaat dat in het hier en nu nog een 
‘tegoed van vervulling’ kan worden 
verwacht.
 
Romeinen 11:11-32 maakt duidelijk 
dat de Joden in de ogen van God en 
daarom ook voor christenen een 
bijzonder volk blijven.

VERVANGINGSMODEL
Volgens het Oude Testament was 
het volk Israël door God uitverkoren 
voor een aparte plaats in de wereld. 
Dit voorrecht is sinds de uitstorting 
van de heilige Geest met Pinksteren 
overgegaan op de Nieuwtestamenti-
sche gemeente. Zo is Israël, dat Je-
zus als de gekomen Messias afwees, 
vervangen door een nieuw volk van 
God, de christelijke kerk.

INLIJVINGSMODEL
God blijft zijn uitverkoren volk trouw 
vanwege zijn verbond. Het groot-
ste deel van Israël heeft Jezus als 
de Messias inderdaad verworpen, 
waarna het evangelie uitging naar 
de andere volken. God toont daarin 
zijn ontferming aan veel niet-Jo-
den. Oorspronkelijke takken, d.w.z. 
niet-gelovige Joden, zijn van de edele 
olijfboom afgebroken. Gelovigen uit 
de heidenvolken worden als ‘wilde’ 
loten ingelijfd tussen de ‘overgeble-

ven takken’, d.w.z. de Messiasbelij-
dende Joden.

VERVULLINGSMODEL
Jezus Christus kwam niet op aarde 
om de wet, de profeten en ook Israël 
op te heffen, maar om ze te vervul-
len. Zijn weg van gerechtigheid – het 
ondergaan van Gods vloek en zijn 
opstanding – is de vervulling van de 
Thora. Ieder die in Christus gelooft, 
is welkom bij God. Rond Jezus 
Christus, als de centrale Persoon, 
verzamelen zich nu Messiasbelij-
dende Joden en christenen uit de 
heidenvolken. De eerste dopelingen 
waren Joods, maar daarna kwam de 
Griek (Handelingen 13:46). Samen 
vormen zij de Nieuwtestamentische 
tempelwoning van God.
 
ONGELOOF EN ONTFERMING
Maar hoe zit het nu: bleef Israël als 
geheel volk van God  of viel het na 
Pinksteren voortaan buiten Gods 
speciale aandacht? Paulus geeft 
daarop antwoord: ‘God heeft zijn volk 
niet verstoten’ (Romeinen 11:1). Hoe 
beargumenteert hij dat?
 
In de eerste plaats: ‘Kijk naar mij. Ik 
ben met mijn geloof in Jezus als de 
Messias toch een Israëliet?’ Daar-
mee zegt Paulus dat door de eeuwen 
heen een deel van Israël, een rest, uit 
genade verlossing door Christus blijft 
ontvangen. Dat zien we ook vandaag 

de dag gebeuren. Niet alleen in Israël 
wonen Messiasbelijdende Joden, ook 
in de Verenigde Staten, zo’n 45.000 in 
getal. Ze zijn er ook in Nederlandse 
kerken, teken van Gods trouw.

En in de tweede plaats: Gods ontfer-
ming blijft wel degelijk uitgaan naar 
het Joodse volk als geheel. Zijn band 
met de ‘Israëlieten’ is van blijvende 
aard. Israël gaat niet op in de smelt-
kroes van volken, zoals met andere 
volken uit de oudheid wel is gebeurd. 
God blijft de Joden in zijn bijzondere 
aandacht houden.

Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit het 
feit dat Paulus naast de verlossing 
van de gelovigen uit de heidenvolken 
nadrukkelijk ook zegt dat ‘heel Israël’ 
zal worden behouden (Romeinen 11). 
Het weggekapt zijn van ongelovige 
Joden hoeft dus niet definitief te zijn. 
God blijft de Joden zoeken, generatie 
na generatie. ‘De genade die God 
schenkt, neemt Hij nooit terug, wan-
neer Hij iemand roept, maakt Hij dat 
niet ongedaan.’(Romeinen 11:29).
 
Ligt er een grootse belofte in dat 
‘heel Israël’? Naar aanleiding van Ro-
meinen 11 kan het volgende worden 
overwogen.

Over de betekenis van de verzen 1 tot 
en met 10 is men het wel eens: de 
belofte van Gods trouw wordt iedere 

De Joodse wijk in Jeruzalem
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keer vervuld als individuele Joden 
zich tot Christus bekeren. Maar in 
vers 11 verandert Paulus van onder-
werp. Daar gaat het niet langer over 
die rest, over dat kleine deel.
 
Vanaf nu onderstreept de apostel zijn 
ontkenning dat God zijn volk zou heb-
ben verworpen. Kennelijk doet hij dit 
in het geloof dat de natie als zodanig 
in de toekomst nog eens geestelijk 
zal worden hersteld. Hij schrijft: ‘Ze 
zijn toch niet gestruikeld om ten val 
te komen? Dat in geen geval.’ Het 
onderwerp is hier het Joodse volk als 
geheel. Het gaat over hen die niet tot 
geloof zijn gekomen.

Over deze Joden wordt gezegd dat 
‘slechts een deel van Israël onbuig-
zaam werd’ (‘een gedeeltelijke ver-
harding’) en dat tenslotte ’heel Israël 
zal worden gered’ (‘gans Israël zal 
worden behouden’). Hier moet het 
wel over de natie als geheel gaan. 
Dat er afzonderlijke Joden behou-
den worden, had Paulus immers al 
eerder gezegd.

Kennelijk zal dus minstens één 
generatie in genade worden aange-
nomen voordat Christus terugkomt. 
God zal zelf de ogen van de Joden 
openen. Zij zullen Christus zien en 
uitroepen: ‘Moge God ons vergeven 
wat wij hebben gedaan. Moge het 
bloed van Jeshua Jezus voor ons het 
offer zijn.’

Op grond van dat offer zal God hen 
welkom heten in zijn Koninkrijk. En 
op aarde en in de hemel zal er een 
vreugde zijn zoals de er misschien 
nog nooit is geweest. 

1. Welke van de hier vermelde visies op de relatie kerk – Israël spreekt je 
het meest aan en waarom?

2. Wat vind je van de gedachte dat minstens één generatie Joden zich tot de 
Here Jezus zal bekeren?

3. Heb je enig idee hoe christenen met sterk verschillende Israël-visies 
elkaar meer zouden kunnen vinden?

GESPREKSVRAGEN:
Lezen: Romeinen 11: 11-36 

Terug naar Jeruzalem | Hoofdstuk 3

22 23



‘U mag het licht wel even aan-
doen’, zegt mijn gastvrouw als we 
het donkere trapgat van haar flat 
naderen. ‘Het knopje zit daar’. We 
hebben zojuist in een synagoge in 
een buitenwijk  van Jeruzalem een 
dienst achter de rug. Een nu ben 
ik uitgenodigd om bij deze Joodse 
gelovige en haar twee dochters een 
sabbatsmaaltijd te gebruiken. Mijn 
gastvrouw is orthodox, maar ze zal 
haar religieus wat meer rekkelij-
ke kinderen straks niet verbieden 
een taxi voor mij te bellen. Het is 
vrijdagavond en dus moet men 
zich van alle arbeid onthouden. De 
voorgeschreven rust gaat ver. In 
mijn hotel zal de lift automatisch op 
elke etage stoppen, zodat er niet op 
de liftknop hoeft te worden gedrukt. 
De sabbat als vluchtheuvel in een 
jachtig bestaan.

Mocht ik soms denken dat het bij de 
Joodse orthodoxie een doodse en 
wettische boel is, dan wordt me dat 
deze avond definitief afgeleerd. De 
orthodoxe inzet zou me trouwens 
moeten aanspreken. Zo is de term 
sabbat afgeleid van het Hebreeuw-

se woord sjavat, dat ‘ophouden’ 
betekent. Doel van de sabbat is dat 
je even niet je eigen verlangens 
centraal stelt, even niet aan jezelf 
denkt. ‘Laten we ons omkeren. 
Laten we, zoals een bruid naar haar 
bruidegom toekomt, onze energie op 
God richten.’ Ik ben nieuwsgierig ge-
worden. En dat is juist de bedoeling. 
Gasten worden bij de sabbatsmaaltijd 
nadrukkelijk uitgenodigd vragen te 
stellen. 

Een orthodoxe jood bij de Klaagmuur 
met op het voorhoofd de tefelin, een 
zwart leren doosje met daarin teksten 
uit de Thora

OM DE ZIEL VAN HET 
JOODSE VOLK

Speelt de synagoge in het leven van 
de gelovige Jood een belangrijke rol, 
de eigen woning is zo mogelijk nog 
belangrijker. ‘Ik en mijn familie zullen 
de HEER dienen’ (Jozua 24:15). Het 
godsdienstige leven speelt zich voor-
al thuis af. Niet voor niets hangt aan 
de rechterdeurpost op ooghoogte een 
mezuza, een kokertje met daarop 
de S de eerste letter van Sjaddai, de 
Almachtige. Wat is mooier dan aan 
Hem herinnerd te worden, elke keer 
als je naar binnengaat?

In het kokertje zit een stukje perka-
ment, met daarop de bekende tekst 
uit Deuteronomium 6 en 11: ‘Luister, 
Israël, de HEER, onze God, de HEER 
is de enige. Heb daarom de HEER, 
uw God, lief met hart en ziel en met 
inzet van al uw krachten. Houd de 
geboden die Ik u vandaag opleg 
steeds in gedachten. 

Prent ze uw kinderen in en spreek er 
steeds over, thuis en onderweg, als u 
naar bed gaat en als u opstaat.’
 
De mezuza wil de bewoners erop 
wijzen dat hun diepste geluk in de in-
timiteit met God ligt. Mochten ze dat 
door alle doordeweekse drukte een 
beetje zijn vergeten, dan is de sabbat 
er om hen daar weer bij te bepalen. 
Is het niet typerend dat sjavat niet 
alleen ophouden betekent, maar ook 
‘opnieuw ademen’?  Op adem komen 
kan alleen bij God.

‘DE HEER LOVEN’
In Israël kan geen mens eromheen: 
Israël mag dan een seculiere staat 
zijn en geen theocratie, de Joodse 
samenleving is doortrokken van 
religie. In de verwereldlijkte steden 
Tel Aviv en Haifa valt dat minder op 
dan in Jeruzalem, maar toch. Het jo-
dendom is weliswaar niet zozeer een 
religieuze leer als wel een manier 
van leven. Maar  tegelijk kan het één 
natuurlijk niet zonder het ander. Hoe 
kan iemand weten met welk gedrag 
hij God een plezier doet als hij de 
Thora niet kent?

Ja, die Thora. Dankzij dat boek bleef 
het Joodse volk in alle eeuwen van de 
diaspora overeind. Is Israël sowieso 
denkbaar zonder het joodse geloof, 
het jodendom, ook wel judaïsme 
genoemd? Christenen hebben het 
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veel over het leven na dit leven, over 
opstanding en hemel en hel. Ook 
rabbijnen geloven dat de mense-
lijke ziel onsterfelijk is. Ook hun 
doden zullen eens opstaan. Maar zij 
speculeren daar veel minder over. 
Belangrijker dan het hoe en wanneer 
van straks is het hier en nu.

De Hebreeuwse Bijbel laat de vraag 
waar ze nu zijn – Abraham, Mozes, 
David – gewoon voor wat ze is. Zoals 
iemand zei: ‘Beter één uur van be-
rouw en goede werken op aarde, dan 
de hele toekomstige wereld.’

Religie is in Israël allerminst een 
achterhaald begrip, integendeel. 

Enerzijds heeft dat te maken met 
natuurlijke groei: orthodoxe gezin-
nen zijn meestal groter dan die van 
seculiere Joden. Maar waarschijnlijk 
belangrijker nog is dat veel Israëli-
sche gelovigen bezield zijn. Waren ze 
dat trouwens altijd al niet? Het begrip 
‘Jood’, Yehudi in het Hebreeuws, is 
afgeleid van de naam Juda: ‘Nu zal ik 
de Heer loven’ (Genesis 29:35). Dat is 
het hoogste doel van de mens. 

God koos de Joden uit om de mens-
heid daarin moreel voor te gaan. Als 
banier onder de volken. Dat moet 
toch wel leiden tot een geïnspireerd 
geloof?

DE MESSIAS
Orthodoxe gelovigen mogen dan vaak 
in het zwart lopen, zwart is alleen 
maar de buitenkant. Van binnen 

dragen de orthodoxen levensvreug-
de en optimisme mee. Die vreugde 
heeft met allerlei factoren te maken. 
Christenen kijken misschien vreemd 
aan tegen de 613 geboden en verbo-
den die de orthodoxen willen volgen. 
Ze herinneren zich de scherpe ver-
wijten van Jezus aan de farizeeën en 
denken aan wetticisme en formalis-
me. Maar voor gelovige Joden is het 
juist eervol dat God zijn volk zoveel 
aanwijzingen geeft om voor Hem te 
leven: ‘Zoveel verantwoordelijkheid 
vertrouw ik jullie nu toe.’
Als er ergens dan ook vreugde be-
staat in Gods wet, de Simchat Thora, 
is het onder orthodoxe Joden. Daarbij 
gaat het niet alleen om het in oktober 
te vieren gelijknamige feest waar-
bij de Thorarollen zingend worden 
rondgedragen. Het gaat in de eerste 
plaats om een instelling die men het 
hele jaar hoopt te ervaren.

Typerend voor dat continue karakter 
is dat de lezing van de Thora onafge-
broken doorgaat: van Genesis tot het 
laatste hoofdstuk van Deuteronomi-
um, en vervolgens weer van voren af 
aan. De persoon die op Simchat Tho-
ra het laatste deel van het hoofdstuk 
leest, wordt Chatan Thora genoemd, 
Bruidegom van de Thora. Degene 
die vervolgens het eerste deel leest, 
heet Chatan (Bruidegom) Beresjiet 
(van het begin, oftewel van Genesis). 
Feestelijker kan al niet.

Vreugde heeft ook te maken met ge-
loof in de komst van de Messias. Als 
christen spits je dan je oren. Schei-
den de wegen van Joden en christe-
nen niet juist wanneer het over Jezus 
gaat? Inderdaad, want volgens de 
orthodoxen kan Jezus onmogelijk de 
beloofde Messias zijn.
 
Maar wie is hij dan wel? De Messi-
as zal een buitengewoon begaafd 
leider zijn, een mens, geen God. Hij 
zal zoveel gezag uitstralen dat men 
hem als Messias zal herkennen, als 
iemand die door God gezonden is. De 
Messias zal de kennis van God over 
de wereld verspreiden en Israël en 
de volken vrede brengen.

Kan de Jood aan de komst van de 
Messias meewerken? Velen volgen 
hierin de 18e-eeuwse sefardische 
rabbijn Judah Alkalai uit Semlin bij 
Belgrado. Hij stelde dat twee zaken 
belangrijk zijn om de komst van de 
Messias dichterbij te brengen: de 
terugkeer naar het Beloofde Land en 
een vroom leven. Israëlische Joden 
moeten hun afkomst en zingeving 
dus niet verloochenen.

JOODS BLIJVEN
Nu wordt  ook duidelijk waarom 
orthodoxen zo volhardend streven 
naar meer invloed in de Joodse staat. 
Op Sinaï gaf God zijn wetten aan het 
volk Israël. Waartoe? Opdat het een 

Yoakim Figueras en de Chasdeay Yeashua 
gemeente in Arad ondervinden veel druk van 
ultra-orthodoxen
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koninkrijk van priesters zou zijn, een 
heilige, dat is een aparte, afzonderlijk 
levende natie, van alle andere volken 
onderscheiden. Orthodoxe invloed 
moet daarom worden gebruikt om 
het religieuze karakter van de sa-
menleving te versterken. Het is even 
belangrijk dat jongeren de Talmoed 
bestuderen als dat zij in militaire 
dienst gaan.
 
De orthodoxie ziet secularisme in 
Israël dan ook als een ramp. Onge-
loof neemt de ziel van het Joodse 
volk weg. ‘De band tussen ons en het 
jodendom is uniek’, zeggen de rab-
bijnen. ‘We zijn er met al onze vezels 
mee verbonden.’ Gemengde huwe-
lijken worden afgekeurd, eenvoudig 
omdat de eventuele kinderen minder 
betrokken zouden kunnen zijn bij het 
judaïsme.

Om dezelfde reden wil het Rabbinale 
Hooggerechtshof in Jeruzalem geen 
al te gemakkelijke bekeringen tot het 
jodendom. Iemand als de Neder-
landssprekende rabbijn Nathan 
Lopes Cardozo benadrukt dat het 
belangrijker is dat Israël een Joodse 
samenleving blijft dan dat tegen-
over de Palestijnen politiek wordt 
vastgehouden aan elk stukje van het 
Beloofde Land.
 

Duidelijk is nu eveneens waarom 
orthodoxen zich fel kanten tegen 
pogingen Joden tot Jezus als de 
Messias te bekeren. Ze erkennen dat 
er in Israël vrijheid van godsdienst 
bestaat. Veranderen van geloof hoeft 
niet verboden te worden. Maar wan-
neer bekeerlingen tot Jeshua tegelijk 
Jood zouden kunnen blijven, zou dit 
het jodendom van binnenuit aantas-
ten. En dat is het laatste wat de or-
thodoxen de Joodse ziel toewensen. 

1. Kun je uit messiaanse teksten uit het Oude Testament halen dat Jeshua 
de Zoon van God moest zijn?

2. Bij het begrip ‘farizeeën’ hebben wij vaak negatieve gedachten vanwege 
hun wetticisme in de tijd van Jezus. Maar valt er over deze stroming binnen 
het vroegere jodendom ook iets goeds te zeggen?

3. Ken jij ook vreugde in de wet van God, de richtlijnen die God in de Bijbel 
geeft om ons dicht bij Hem te houden?

GESPREKSVRAGEN:
Lezen: Psalm 119: 1-16; 129-136

(Beelden uit de onder druk gezette gemeente in Arad in de film Yachad – Terug 
naar Jeruzalem)
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‘JERUZALEM DAT IK BEMIN’

Op het bord van de liturgie in 
onze kerk staat Psalm 122 vers 3 
aangegeven. Als we er in de dienst 
zijn aangekomen, zingen we het: 
‘Vraagt vrede voor Jeruzalem, dat 
wie U liefheeft en bemint, binnen uw 
poorten vrede vindt...’
 
Mooi toch? Maar aan welk Jeruzalem 
denken wij, kerkgangers, eigenlijk? 
Aan het hemels Jeruzalem? Aan de 
christelijke gemeente als het nieuwe 
Jeruzalem? Of misschien toch ook 
een beetje aan de stad zoals die 
centrum van crisis is tussen religies, 
culturen, politieke ambities?

De vraag komt bij me op als het de 
eerste zondag van de maand oktober 
is. Sinds de Nederlands Hervormde 
kerk in 1949 een Israëlzondag pro-
clameerde, wordt op die dag in veel 
kerken speciaal aan Israël gedacht 
en voor de Joden gebeden. Doel van 
die Israëlzondag is christenen op te 
wekken tot liefde voor Israël en na te 
denken over de plaats van de Joden 
in Gods plan met de wereld.

In 1985 sloten de Gereformeerde 
Kerken, de huidige Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN), zich bij 
het initiatief aan, drie jaar later de 
Luthersen. Zo’n driekwart van de 
PKN-predikanten doet daadwerkelijk 
mee. Vervolgens kwamen de Chris-
telijke Gereformeerde kerken in 2012 
met een visiedocument over Israël. 
Het document draagt de veelzeggen-
de titel ‘Voorgoed Verbonden’. En de 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt?

Yachad, de organisatie die Israël 
binnen laatstgenoemde kerken op de 
kerkelijke agenda wil krijgen, doet 
haar best. Aan de vooravond van elke 
Israëlzondag wordt een oproep aan 
de kerkenraden gestuurd om de Jo-
den en Israël vooral niet te vergeten. 
Het resultaat? Vergeten is misschien 
te sterk uitgedrukt, maar dat de 
Israëlzondag nu leeft… Er wordt 
over Jeruzalem gezongen: ‘Indien ik 
u vergeet. Jeruzalem’ (Psalm 137) 
en: ‘Men zegt van u zeer heerlijke 
dingen, o schone stad van Sions God’ 
(Psalm 87). Maar over welk Jeruza-
lem hebben de kerkgangers het dan? 
Die ene zondag in oktober… De 

vrijgemaakte kerk van Ommen-west 
is binnen de   Gereformeerde Kerken 
(GKN) een van de weinige uitzon-
deringen. Men schrikt er daar niet 
voor terug op de sjofar te blazen, de 
ramshoorn, in Israël teken van het 
begin van Rosh Hashana, het Israë-
lische Nieuwjaar. Men herinnert zich 
dat oktober bij de Joden feestmaand 
is: Grote Verzoendag, Loofhutten, 
Vreugde der wet. Men weet dat de 
alarmerende toon van de ramshoorn 
een oproep tot bekering en berouw 
inhoudt. En men is ervan overtuigd 
dat Jeruzalem toch van een iets 
andere orde is dan Amsterdam, Oslo, 
New York of welke stad ook.

GODS AANWEZIGHEID
Christenen hebben iets met Jeruza-
lem. Wie vanaf vliegveld Ben Gurion 
bij Tel Aviv de heuvel oprijdt Jeruza-
lem in, voelt dat hij iets bijzonders 
meemaakt. Straks staat hij op de 
Scopusberg en de Olijfberg met een 
adembenemend uitzicht: stadsmuren 
en borstweringen, torens en steeg-
jes, kerken, synagogen en moskeeën, 
met als blikvanger het gouden dak 
van de Rotskoepel op de Tempelberg. 

Jeruzalem is een unieke stad. Haar 
geschiedenis reikt zo’n vierduizend 
jaar terug. Wie heeft het nog over 
Babylon? Wie kent Ur nog, destijds 
een belangrijke stad aan de bene-
denloop van de Eufraat?  Of Sparta? 

Maar Jeruzalem is er nog, sterker: 
ze staat zo ongeveer elke dag op de 
voorpagina’s.

Voor orthodoxe Joden maakt Jeru-
zalem onwrikbaar onderdeel uit van 
hun geloof. Jeruzalem vormt als 
het ware het gezicht en het hart van 
God. Die liefde stamt uit de Thora, de 
vijf boeken van Mozes. De voor hen 
heilige stad wordt honderden keren 
genoemd in de Tenach, ons Oude 
Testament. Ook de Talmoed, onder-
wijs met rabbinale discussies over de 
uitleg van de Tenach, gaat diep in op 
de hechte band met Jeruzalem.
 
Kan Gods aanwezigheid dan niet 
overal worden ervaren? Ja, zeggen 
de rabbijnen, maar diezelfde vraag 
kan ook worden gesteld ten aanzien 
van de tijd. ‘Waarom zouden bepaal-
de dagen heiliger zijn dan andere?’ 
Natuurlijk is God qua ruimte en tijd 
onbeperkt. Maar toch… God had 
zich via de Tempel in het bijzonder 
met Jeruzalem verbonden. De band 
tussen de Israëlieten en God was 
nergens heiliger dan op de Tempel-
berg.
 
En vandaar die orthodoxe hang 
naar de Westelijke Muur, ook wel 
Klaagmuur genoemd. Men vindt er 
de resten van de oude muur die het 
westelijke tempelterras stutte. 
De muur dateert uit 20 v. Chr., uit de 
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tijd van koning Herodes, en lag dicht 
tegen het Heilige der heiligen aan. 
Daar stond in de Eerste Tempel de 
verbondsark.

Juist op deze plek proefden de 
gelovigen Gods aanwezigheid, de 
sjechiena, het sterkst. Zoals die 
aanwezigheid er  eerder was geweest 
in de wolk- en vuurkolom in de 
woestijn en in de tent waarin de ark 
stond, zo was de sjechiena er ook in 
de latere Tempel van Salomo. Maar 
wat gebeurde er toen de tempel in 
586 v. Chr. werd verwoest en het volk 
vanwege zijn zonden in Babylonische 
ballingschap werd gevoerd?

Daniël en Zacharia zeggen dat toen 
de tijden van de heidenen aanbraken 
(Daniël 11:40-45; Zacharia 14:4). 
Hetzelfde gebeurde nadat de in 515 v. 
Chr. herbouwde en in 10 v. Chr. door 
Herodus de Grote majestueus geres-
taureerde Tweede Tempel door de 
Romeinen werd vernietigd, zeventig 
jaar na Christus.
 
Wat verlangen de orthodoxe Joden er 
sindsdien naar dat de sjechiena zou 
terugkeren. En, zeggen veel ortho-
doxen, als de Joden zich weer tot hun 
religie bekeren, zal dat ook gebeu-
ren. Als de Tempelberg weer onder 
Israëlisch gezag staat, zal de Messias 
verschijnen. Er zijn zelfs orthodoxen, 
de Getrouwen van de Tempelberg, 

die zich door priesterkleren te weven 
al voorbereiden op de komst van de 
Derde Tempel.

Joodse gelovigen zijn ervan overtuigd 
dat de profetie van Ezechiël (H40-
44) over de herbouw van de door de 
Bayloniërs verwoeste tempel slechts 
gedeeltelijk is vervuld in de door Ezra 
en Nehemia beschreven herbouw. 
De beroemde rabbijn Maimonides uit 
de twaalfde eeuw schreef dat er een 
blijvend gebod is ‘om een verloren 
gegaan huis voor de dienst van God 
op te richten, opdat voor alle tijden in 
de eredienst offers kunnen worden 
gebracht’.
 
Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 
veroverde Israël Oost-Jeruzalem op 
Jordanië, inclusief de  Klaagmuur. 
Geharde Israëlische militairen ston-
den erbij te huilen. Want inderdaad, 
voor Joden is Jeruzalem onver-
vangbaar. Overal ter wereld keren 
zij bij hun gebed het gezicht naar 
Jeruzalem. ‘Laat mijn tong aan mijn 
gehemelte kleven als ik niet meer 
denk aan jou, als ik Jeruzalem niet 
stel boven alles wat mij verheugt’ 
(Psalm 137).
  

‘Vraagt vrede voor 
Jeruzalem, dat wie U 

liefheeft en bemint, binnen 
uw poorten vrede vindt...’
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1. Als je Psalm 122 leest of eruit zingt, welke inhoud geef je dan aan het 
begrip ‘Jeruzalem’?

2. Kun je aangeven waarom de profetie in Ezechiël 40-44 moeilijk kan slaan 
op een mogelijk te herbouwen tempel op de Tempelberg?

3. Besteedt de kerkelijke gemeente waarvan jij lid bent wel eens aandacht 
aan de Israëlzondag? En zo nee, vind je dat dit wel zou moeten gebeuren?

GESPREKSVRAGEN:
Lezen: Psalm 122

(Beelden van de Klaagmuur en orthodoxe Joden in de film Yachad – Terug naar 
Jeruzalem).

MOSLIMS EN CHRISTENEN
Ook voor moslims is Jeruzalem 
belangrijk. Aan de stad zijn de namen 
verbonden van Abraham, Jezus 
als profeet, maar natuurlijk voor-
al Mohammed. De profeet zou de 
stad hebben bezocht als tussenstop 
tijdens zijn reis van Mekka naar de 
hemel, waar hij Allah ontmoette. 
Soera 17 uit de Koran: ‘Geprezen zij 
Hij die zijn dienaar bij nacht een reis 
liet maken van de heilige moskee, 
naar de verste moskee (Jeruzalem), 
waarvan wij de omgeving gezegend 
hebben.’

Moslims geloven dat de engel 
Gabriël in Mekka aan Mohammed 
een gevleugeld paard had gegeven. 
Daarop toog de profeet naar Jeru-
zalem, ‘de verste moskee’. Nadat 
Mohammed er zijn paard aan de 
westelijke muur had vastgebonden, 
volgde een ontmoeting met Adam, 
Mozes en Jezus. Moslims noemen dit 
deel van de reis de isra. Vervolgens 
steeg Mohammed met zijn paard op 
naar de hemel, het tweede deel van 
de tocht, de miraj. Daar sprak hij met 
Allah. Qua heiligheid is Jeruzalem na 
Mekka en Medina voor moslims de 
derde in rang.

Theologisch kunnen christenen meer 
ontspannen met de stad Jeruzalem 
omgaan. Zij geloven in meerderheid 
dat de religieuze betekenis van de 

stad begint te vervagen met de komst 
van Jezus als de Messias voor de 
hele wereld. Waar nog bezingen de 
apostelen de glorie van Jeruzalem? 
Nergens. Paulus schrijft nog uitslui-
tend over het hemelse Jeruzalem:

‘Dit is een beeld: de vrouwen staan 
voor twee verbonden. Hagar staat 
voor het verbond van de berg Sinai 
in Arabia, dat slaven baart. Als beeld 
van het verbond belichaamt Hagar 
het huidige Jeruzalem, dat met zijn 
kinderen in slavernij leeft. Maar het 
hemelse Jeruzalem is vrij, en dat 
is onze moeder’ (Galaten 4: 25,26). 
In de Openbaring van Johannes is 
specifiek dat hemelse Jeruzalem ‘de 
heilige stad’ (HO21;2). 

Jezus zegt: ‘Geloof me, er komt een 
tijd dat jullie noch op deze berg, noch 
in Jeruzalem de Vader zullen aanbid-
den … Maar er komt een tijd, en die 
tijd is nu gekomen, dat wie de Vader 
echt aanbidt, hem aanbidt in Geest 
en in waarheid’ (Johannes 4:21, 23).
Op aarde bestaan geen heilige plaat-
sen meer.  
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EVANGELIE OOK 
NAAR PALESTIJNEN 

Tijdens een bezoek aan Beth-
lehem ontmoet ik Daoud, een jonge 
Palestijnse christen. Het geloof 
betekent veel voor hem. Hij vertelt 
me natuurlijk te weten dat haast 
het hele jaar door ‘Bijbelgetrouwe’ 
broeders en zusters uit bijvoorbeeld 
de Verenigde Staten en ook Neder-
land naar Israël reizen. Maar, zegt 
hij teleurgesteld, ik zie ze nooit. 
Ik zie ze hoogstens langslopen als 
ze in lange rijen de Geboortekerk 
bezoeken. Maar in mijn kerk? Nee, 
ik zie ze nooit.

Toch slaagde hij er op een dag in een 
echtpaar aan te spreken. De man 
en vrouw vroegen hem al snel of hij 
ook vond dat de Joden recht heb-
ben op het hele land Israël, Daouds 
eigen woongebied inbegrepen. Nee, 
antwoordde hij, dat geloof ik niet. Het 
vervolg laat zich raden. Het echtpaar 
had het daarna wel met hem gezien.

Het voorbeeld van Daoud laat 
schrijnend zien wat er kan gebeuren 
als wij onze keuze van loyaliteiten in 
Israël laten bepalen door de overtui-
ging dat de landbelofte aan Abraham 

(Genesis 15:13) vandaag de dag 
betekent dat er nooit een Palestijnse 
staat in Judea, Samaria en zeker niet 
in Oost-Jeruzalem mag komen. In 
dat geval zou het zo maar kunnen dat 
we ons meer thuis voelen bij Joodse 
(ultra-)orthodoxen en nationalisten 
dan bij Palestijnse geloofsgenoten, 
onze broeders en zusters. De con-
sequentie kan ook zijn dat we onze 
contacten met Messiasbelijdende Jo-
den beperken, uit vrees anders onze 
contacten met orthodoxe rabbijnen te 
zullen verliezen.

Wanneer de Bijbel het over inter-
menselijke relaties heeft, blijken die 
tussen christenen echter cruciaal 
te zijn. Hun onderlinge verhouding 
wordt vaak omschreven in termen 
van een hecht gezin, niet alleen 
binnen plaatselijke gemeenten, maar 
ook daarbuiten. Dat die verbon-
denheid ver gaat, blijkt wanneer de 
apostel Johannes schrijft dat wij 
zelfs ons leven zouden moeten geven 
voor onze broeders en zusters (1 
Johannes 3:16). En Paulus schrijft 
dat wij ‘alle heiligen’ nodig hebben 
om elkaar te helpen God beter te 

leren kennen (Efeziërs 3:18). Tot die 
broeders en zusters behoren ook 
Palestijnse christenen.
 
Nietwaar? Nadat de meerderheid van 
de Joden Jezus had verworpen als de 
gekomen Messias, werd het evange-
lie naar andere volken gebracht. Ook 
naar de Arabieren. Het was trouwens 
steeds Gods bedoeling geweest 
dat zijn beloften aan Abraham ook 
andere naties dan het Joodse tot ze-
gen zouden zijn. Abraham moest de 
vader van alle gelovigen worden. Tot 
de afstammelingen van Ismael zegt 
Paulus: ,,U bent net als Isaak kin-
deren van de belofte (Galaten 4:28). 
Daarop mogen ook de Palestijnse 
gelovigen aanspraak maken.

UITTOCHT VAN CHRISTENEN
Wie zijn die Palestijnse christenen? 
Net als dit voor de hele Arabische we-
reld geldt, gaat ook voor de Palestijnse 
gebieden op dat het aantal christenen 
de afgelopen decennia dramatisch is 
afgenomen. In de regio die het huidige 
Israël, het Palestijnse woongebied, 
Jordanië, Libanon en Syrië omvat, was 
rond de Eerste Wereldoorlog circa een 
kwart van de bevolking christen. Nu is 
dat nog hoogstens 9 procent. En nog 
steeds is er sprake van een ware exo-
dus, ook uit Irak en zelfs Egypte met 
zijn 10 procent Kopten. Sommigen 
voorspellen zelfs een Midden-Oosten 
zonder christenen.

Ook onder de Palestijnen is er sprake 
van grootscheeps vertrek. In 1922 
was bijna 10 procent van de Pales-
tijnen christen, in 1946 8 procent. 
Tegenwoordig ligt het percentage 
op de Westoever van de Jordaan en 
de Strook van Gaza nog maar op 2,2 
procent. Bethlehem en Nazareth 
werden vroeger voornamelijk door 
christenen bewoond (80 resp. 60 
procent). Nu vormen christenen er 
een minderheid van 20 procent.

Er zijn verschillende redenen voor dit 
massale vertrek. Economische facto-
ren spelen een belangrijke rol. In het 
Palestijnse thuisland is structureel 
onvoldoende werk. Ook het vele ge-
weld en de voortdurende spanningen 
hebben veel Palestijnen op de vlucht 
gejaagd: Onafhankelijkheidsoorlog, 
Zesdaagse en Yom Kippuroorlog, de 
intifada’s.

En dan is er de druk vanuit een 
geradicaliseerde moslimomgeving. 
Die druk komt vooral van de funda-
mentalistische en vaak agressieve 
Hamas, die in de Strook van Gaza de 
macht heeft. In Gaza is sprake van 
regelrechte vervolging, met aansla-
gen en zelfs moord. Op een bevolking 
van 1,2 miljoen moslims wonen daar 
nog maar zo’n 2000 christenen.
 

Terug naar Jeruzalem | Hoofdstuk 6

6.

36 37



Hoe is de situatie vervolgens bij de 
Arabische Israëli’s? We hebben het 
dan over de Palestijnen die sinds de 
uitroeping van Israël in 1948 in de 
Joodse staat zijn blijven wonen, mo-
menteel ongeveer 1,4 miljoen. Onder 
hen leven zo’n 150.000 christenen. 
Zouden zij eensgezind voor een onaf-
hankelijke Palestijnse staat kiezen? 
Dat is nog maar de vraag. Velen vre-
zen dat er dan wetten zullen komen 
die hun vrijheid zullen beperken.
 
In de grondwet van het Palestijnse 
Gezag staat weliswaar dat ‘de staat 
de vrijheid van godsdienst garan-
deert’, maar ook dat ‘de islam de 
officiële religie zal zijn’ en ‘de sharia 
de eerste bron van wetgeving’.

DE POLITIEKE CONTEXT
Palestijnse christenen behoren tot 
een veelheid aan denominaties: 
Oosters-Orthodox, Grieks-katho-
liek, Rooms-Katholiek, Anglicaans, 
Luthers, Baptist, Pinkstergemeente, 
Nazarener, Vergadering der Gelovi-
gen. Hun geloofsrichting varieert van 
uitgesproken vrijzinnig tot ‘Bijbel-
getrouw’. In het Bethlehem Bible 
college functioneert een theologische 
opleiding. Gereformeerde kerken zijn 
er kennelijk niet.
 

De situatie waarin de Palestijnse 
christen zich bevindt, is bovendien 
complex. Hoe moet hij zich opstellen 
tegenover de islam, waarin op beke-
ring tot het christendom de doodstraf 
staat? Hoe zich politiek gedragen in 
een radicaliserend klimaat, waarin 
terrorisme niet principieel afgezwo-
ren is en orthodoxe christenen vaak 
als vrienden van westers imperia-
lisme en zionisme worden gezien? 
Naim Khouri, voorganger van de 
baptistengemeente in Bethlehem, 
is ervan overtuigd dat Joden recht 
hebben op het Beloofde Land. Hij 
wordt gesteund door de stichting 
Christenen voor Israël. Duidelijk is 
dat hij daarom erg voorzichtig moet 
manoeuvreren.

Theologisch denken bevindt zich 
nooit in een vacuüm en zeker niet 
in de Palestijnse gebieden. Bijbe-
luitleg en toepassing vinden plaats 
in het kader van Joods-Israëlische 
bezetting, met inbegrip van afschei-
dingsmuur, resp. -prikkeldraad, 
checkpoints, oprukkende Joodse 
nederzettingen en een militair 
superieur Israël. In zo’n situatie is 
de verleiding groot om de kern van 
de hermeneutiek niet te zoeken in de 
vraag wat de bijbelschrijvers indertijd 
bedoelden, maar eerder in hoe hun 
woorden kunnen worden toegepast 
met het oog op eigen, hedendaagse 
doelen.

Ook in het vanouds christelijke Bethlehem zijn christenen 
een slinkende minderheid ten opzichte van de moslims
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1. Hoe zou jij reageren als iemand jou kritisch confronteert met het doden 
van kinderen en bejaarden in Jericho?

2. Paulus schrijft dat wij ‘voor iedereen het goede moeten doen, vooral voor 
onze geloofsgenoten’ (Galaten 6:10). Hoe zou je dat in de richting van Pales-
tijnse christenen willen toepassen tijdens een bezoek aan Israël?

3. President Lincoln zei eens dat de vraag niet zozeer is of God aan onze 
kant staat als wel of wij aan de kant van God staan. Wat zou dat voor Israël in 
de relatie met de Palestijnen kunnen betekenen?

GESPREKSVRAGEN:
Lezen: Jozua 6: 15-24

JOZUA 6
Veel Palestijnse christenen zijn van 
het Oude Testament vervreemd 
geraakt. Voor hen lijkt het erop dat 
God in het conflict met omringende 
volken systematisch de kant van 
Israël kiest. De Palestijn die in Jozua 
6 leest dat God bevel geeft Jericho in 
te nemen en er ook de vrouwen en 
kinderen uit te roeien, vraagt zich al 
gauw af of God het vandaag de dag 
goedkeurt dat Israël de Westoever en 
Oost-Jeruzalem in bezit houdt. Staat 
God sowieso aan de kant van Israël? 
Veel Palestijnen zijn de praktijk mar-
cionisten geworden: de God van het 
Oude Testament is een wraakzuchti-
ge God. Hij kan niet dezelfde zijn als 
de God en Vader van de Here Jezus.

Andere Palestijnen gebruiken 
het Oude Testament selectief. Ze 
accepteren alleen die passages die 
in de eigen overtuiging in overeen-
stemming zijn te brengen met de 
God van het Nieuwe Testament. De in 
Palestijnse kring bekende theoloog 
Naim Ateek is een exponent van deze 
stroming. Zo is de meerderheid van 
de Palestijnen ertoe overgegaan het 
Oude Testament te vergeestelijken. 
Men trekt er hoogstens nog spiritu-
ele lessen uit om zelf geestelijk te 
kunnen groeien.
  

Er zijn echter ook Palestijnen die 
geloven dat het Oude Testament 
gelezen moet worden in het licht van 
het Nieuwe. Volgens hen moet zo’n 
geschiedenis als in Jozua 6 beoor-
deeld worden als onderdeel van Gods 
plan om de in zonde gevallen mens-
heid te verlossen. Zij benadrukken 
dat dit plan culmineert in leven, dood 
en opstanding van de Here Jezus 
en de vestiging van zijn Koninkrijk 
op aarde. En in dat Koninkrijk zijn 
nadrukkelijk beiden welkom, Jood en 
Palestijn.
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VERZOENING: HOOP IN EEN 
VERSCHEURDE WERELD 

Of die acht studenten in hun eigen 
omgeving dan niet vreemd worden 
aangekeken? O ja, reageren ze op 
die vraag. ‘Als we erover praten, kijkt 
men verbaasd, verbijsterd haast. 
Samen optreden met een Jood..., 
met een Palestijn? Hoe kan dat nou? 
Maar weet u, we zijn in de eerste 
plaats trots. We zijn trots dat we sa-
men zo’n mooi stuk muziek spelen. 
En ja, het effect is inderdaad dat we 
met minder vooroordelen tegen de 
ander aankijken. We zijn samen zo 
sterk op hetzelfde doel gericht, zo 
sterk van elkaar afhankelijk, dat we 
even niet meer zien dat de één Jood 
is en de ander Palestijn.’

RABBIJN ASCHERMAN
Het is niet de eerste keer dat we een 
documentaire maken over dit soort 
projecten. In Nederland zijn nogal 
wat partijen geïnteresseerd in pogin-
gen om de negatieve impasse tussen 
Joden en Palestijnen te doorbreken.
 
Onderschat daarbij de kloof niet 
tussen de twee volken die om één en 
hetzelfde land vechten. Hun situatie 
doet me denken aan de verhou-
ding tussen blank en zwart in het 
Zuid-Afrika van de apartheid. 

Natuurlijk bestonden er daar ook wel 
contacten tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen. Maar ontmoetin-
gen waren vooral functioneel, gericht 
op het uitvoeren een bepaalde taak. 
Diepergaande relaties waren zeld-
zaam.

Soms echter breekt er in Israël en de 
Palestijnse gebieden licht door. Een 
paar jaar geleden trokken we met ca-
mera en al op met de charismatische 
rabbijn Arik Ascherman van Rabbis 
for Human Rights. We reden naar 
de al jaren turbulente regio rond het 
Palestijnse dorpje Burin, een paar 
kilometer ten zuiden van Nablus. 
We zouden Palestijnse boeren gaan 
filmen die bezig waren met de olij-
venoogst. Maar het duurde niet lang 
of er kwamen gemaskerde, Joodse 
kolonisten uit de nederzetting Yitzhar 
op ons af, woest schreeuwend, met 
met ijzeren staven. Nota bene! De 
Palestijnse boeren bevonden zich op 
hun eigen grondgebied.

Voor Ascherman gebeurde er intus-
sen niets nieuws. Hoe vaak had hij 
zich al fysiek tussen agressieve kolo-
nisten en Palestijnen opgesteld. Hoe 
vaak al had hij hun belangen voor de 
Israëlische rechter verdedigd? ‘Ik 
wil helpen het Palestijnse stereotype 
van de Israëli als de met geweer en 
knuppel uitgeruste vijand te doorbre-
ken’, zegt hij.

Teken van hoop, een vredesduif op de beruchte 
scheidingsmuur die Bethlehem scheidt van 
Joodse woonwijken
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Het is een van de fraaiste uitspra-
ken die ik heb gehoord tijdens een 
trip door Israël en de Palestijnse 
gebieden. ‘Als zij er samen in slagen 
Bachs vioolconcert in A minor te 
spelen, wat doet het er dan toe dat 
de één Jood is en de ander Pales-
tijn?’ En spelen, dat kunnen ze: de 
acht jongeren onder leiding van 
Chen Zimbalista, in de wereld van 
de marimba is hij niet de eerste de 
beste. De man is internationaal be-
faamd. Mijn zoon Dirk en ik zijn be-
zig een documentaire te maken over 
samenwerkings- en verzoenings-
projecten in Israël. Daardoor komen 
we ook bij Zimbalista terecht. 

Habib, Elisabeth, Digilov, Shulamit 
en vier andere studenten oefenen er 
enthousiast op los. We zijn naar het 
Magnificat Institute getrokken, een 
muziekschool in de Oude Stad van 
Jeruzalem. De acht leerlingen zitten 
eensgezind achter hun viool. Ze 
lachen, praten en buigen zich serieus 
over hun partituur. Maar straks gaan 
ze weer naar hun eigen, van de ander 
afgescheiden wereld. Als er tussen 
die beide werelden al geen vijand-
schap bestaat, is er zeker sprake van 
vervreemding.
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PARENTS CIRCLE
En neem nu ons bezoek aan een 
buitenwijk van Bethlehem waar we 
de Palestijn Mazen Faraj en de Jood 
Rami Elhanan ontmoetten. Van alle 
bezoeken ontroerde deze kennis-
making ons het meest. Je zult je 
vader of je dochter maar door geweld 
hebben verloren. Farajs vader werd 
door Israëlische militairen in de rug 
doodgeschoten toen hij – helemaal 
niet betrokken bij intifada of wat 
ook – terugkwam van boodschap-
pen doen. Elhanans dochter werd 
in Jeruzalem opgeblazen door een 
Palestijnse zelfmoordterrorist.

Wat doet een mens dan? Haten? Kie-
zen voor de vicieuze cirkel van actie 
en reactie? Mazen en Rami deden dat 
niet. Ze hadden gehoord dat er een in 
1995 opgerichte organisatie Parents 
Circle bestond waarin ouders die 
in het conflict gezinsleden hebben 
verloren, elkaar opzoeken. En Mazen 
en Rami zijn bepaald geen doetjes. 
De Palestijn was al vier keer gearres-
teerd geweest en de Israëli had als 
legergeneraal zijn sporen verdiend.

En toch. Bij Parents Circle, waarbij 
inmiddels zo’n 650 gezinnen zijn 
aangesloten, ontmoetten ze elkaar. 
Daar zagen ze met eigen ogen dat de 
tegenpartij ook huilt om het verlies 
van zoon, dochter, vader of moeder. 
Daar leerden ze de ander kennen als 
iemand die ook verlangt naar een 
goede baan, vrede voor zijn kinderen, 
welzijn.

‘Dit is in feite de eerste keer dat ik 
van hart tot hart met de ander praat’, 
hadden ze erkend. Sindsdien trekken 
Mazen en Rami samen langs school-
klassen om te vertellen dat er een 
alternatief bestaat voor vervreem-
ding en haat. Aan het eind van onze 
filmopnamen omarmden ze elkaar.

BRUGGEN SLAAN
Hoe kunnen tegenstellingen als 
die tussen Israëlische Joden en 
Palestijnen worden overbrugd? De 

belangrijkste samenbindende factor 
blijkt een gemeenschappelijk doel of 
norm te zijn. Tijdens de Koude Oorlog 
tussen Oost en West kwam het tot 
politieke ontspanning vanwege ge-
meenschappelijk gevoelde vrees voor 
een kernoorlog. Een andere factor 
kan zijn dat de één in de ander vooral 
een medemens herkent. 

En dan is er natuurlijk een gemeen-
schappelijk beleden geloof. De apos-
tel Paulus merkt op dat als mensen 
die naar hun aard tegenover elkaar 
staan samen in Christus gaan gelo-
ven, hun tegenstellingen op indruk-
wekkende manier kunnen worden 
gerelativeerd (Galaten 3:28).

En zo gebeurt het ook. Messiasbelij-
dende Joden en Palestijnse christe-
nen zoeken elkaar steeds meer op. 
In januari 2016 ondertekenden dertig 
van hen in Lanarca op Cyprus een 
belangrijke verklaring. Daarin beves-
tigen zij de eenheid van het lichaam 
van Christus, ongeacht of de leden 
daarvan nu Joden of Palestijnen zijn. 
Ook wordt de intentie uitgesproken 
om ondanks alle politieke spannin-
gen die eenheid handen en voeten te 
geven.

Onderlinge politieke en theologische 
verschillen worden niet weggemof-
feld. In de verklaring blijven naast 
de Joodse claims op het land ook de 

Palestijnse identiteit en geschiedenis 
overeind. Het recht van de Palestij-
nen om in het land van hun voorou-
ders te wonen, wordt erkend.

MUSALAHA
Samenwerking gebeurt ook bij 
Musalaha, wat Arabisch is voor 
verzoening. De organisatie waarin 
Palestijnse christenen en Messiasbe-
lijdende Joden samenwerken, werd 
in 1990 opgericht. De Palestijn Salim 
Munayer en de Jood Evan Thomas 
onderkenden dat zonde tegen en 
vervreemding van God de diepste 
oorzaak is van het conflict tussen 
Arabieren en Joden. Ze werden ge-
grepen door wat de Bijbel zegt over 
vergeving en verzoening en wilden 
vervolgens niets liever dan die princi-
pes in praktijk brengen.

Munayer, die een master theologie 
op zak heeft, ontdekte het geheim 
van de woestijn. Hij las in de Bijbel 
hoe belangrijk de woestijn was in de 
levens van Abraham, Jozef, Mozes 
en ook Jezus. Vervolgens ontwik-
kelde hij de idee van de youth desert 
encounter, de ontmoeting tussen 
christelijke Palestijnse en Joodse 
jongeren in de Sinai, Negev of een 
Jordaanse woestijn. Kennen doen die 
jongeren elkaar dan niet, of het was 
alleen van botsingen bij checkpoints 
en traangas, intifada’s en bomaan-
slagen. Maar toch...

Jaarlijks ontmoeten Messiasbelijdende Joden en 
Palestijnse christenen elkaar in het noorden van 
Galilea. Ze omarmen elkaar
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1. Geef aan waarom de uitspraak van Paulus over geestelijke eenheid 
ondanks onderscheid in ras, rang en geslacht in Israël destijds revolutionair 
was.

2. Noem enkele ‘natuurlijke’ barrières tussen Israëlische Joden en 
Palestijnen.

3. Hoe zouden deelnemers aan genoemde vredesinitiatieven de grote poli-
tiek positief kunnen beïnvloeden?

GESPREKSVRAGEN:
Lezen: Johannes 17:24 en Galaten 3:25-28

 

Avigail en Ibrahim maakten zo’n 
woestijntocht mee. De herinnering 
staat in hun geheugen gegrift. Hoe 
ze met z’n veertigen in groepen van 
drie - één op de kameel, één ernaast, 
één met de hand aan de teugel – de 
woestijn waren ingetrokken. Hoe 
ze aanvankelijk vreemd en soms 
zelfs verbitterd tegen elkaar had-
den aangekeken. Maar hoe ze in de 
leegte van de woestijn ook van elkaar 
afhankelijk waren geweest. Hoe we-
derzijdse verhalen bij het kampvuur 
karikaturen hadden afgebroken. En 
hoe genezend de gezamenlijke Bij-
belstudie en gebed waren geweest.

In het kantoor van Musalaha bena-
drukt Munayer dat je, anders dan bij 
vergeving, bij verzoening twee partij-
en nodig hebt. Bij vergevingsgezind-
heid gaat het bovendien niet zozeer 
om berouw over begane zonden en 
zoeken naar gerechtigheid. Maar 
dat is bij verzoening juist essentieel. 
In Israël komt daar nog eens bij dat 
Joden zich minder dan Palestijnen 
afvragen hoe de ander recht kan 
worden gedaan. Dat komt doordat 
Israël militair superieur is. 

Als Jood voel je dan minder de nood-
zaak je met de ander te verzoenen. 
Al die barrières moeten bij Musalaha 
worden overwonnen.

HOOP
Een tocht langs allerlei verzoenings-
projecten levert gemengde gevoelens 
op. Aan de ene kant leeft hoop op dat 
er in dit cruciale deel van de we-
reld misschien toch een alternatief 
bestaat voor haat en geweld. Aan de 
andere kant zie je dat al die projecten 
kleinschalig zijn en de grote politiek 
in het Midden-Oosten nauwelijks 
beïnvloeden.

Niettemin. Wie Habid en Elisabeth 
samen Bach heeft zien spelen, Ma-
zen en Faren elkaar zag omarmen en 
Avigial en Dawud zich over de Bijbel 
heeft zien buigen, kan er bij alle 
misère weer even tegen. Nu weet hij 
weer dat er dwars tegenover vergel-
ding en wraak een ander Koninkrijk 
is gevestigd. Teken van hoop in een 
verscheurde wereld.

De Palestijn Salim Munayer 
(links) en de Jood Evan Thomas 
hebben elkaar gevonden bij 
Jeshua als hun Messias

(Beelden vanuit de woestijn Negev in de film Yachad – Terug naar Jeruzalem)
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MET BREDE OPDRACHT 
NAAR ISRAËL

Aart Brons voel er zich duidelijk 
op zijn gemak. Geen wonder. Hij is 
een regelmatig bezoeker van de 
kleine groepsbijeenkomsten waarin 
Joden, moslims en hij als christen 
van gedachten wisselen. Plaats van 
samenkomst is het internationaal 
befaamde Tantur Eucumenical Insti-
tute, prachtig gelegen op een heuvel 
tussen Jeruzalem en Bethlehem. 
De oorsprong van de op studie en 
ontmoeting gerichte instelling ligt 
ergens in de jaren zestig, toen paus 
Paulus VI en de Oosters-Orthodoxe 
patriarch Athenagoras elkaar in 
Jeruzalem ontmoetten. Sindsdien 
proberen vertegenwoordigers van 
uiteenlopende religies onderling tot 
beter begrip te komen.

Bezoeken als aan deze gespreks-
groep vallen binnen de opdracht 
waarmee dominee Brons in 2011 
naar Israël werd uitgezonden. Dat 
gebeurde door het Centrum voor 
Israëlstudies (CIS) dat een ver-
tegenwoordiger in Jeruzalem wil 
hebben om er te luisteren, te dienen 
en te getuigen. Het CIS vormt een 
samenwerkingsverband van de 
Gereformeerde Zendingsbond in de 

Protestantse Kerk  in Nederland, 
de deputaten Kerk en Israël van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken 
en de Christelijke Hogeschool in Ede. 
En nu zit Brons daar in een van de 
zaaltjes van Tantur naast een onor-
thodox geklede orthodoxe rabbijn, 
terwijl het gesprek wordt geleid 
door een islamitische professor uit 
Nablus.

De stemming is opperbest. Zo tegen 
het eind van de middag worden enke-
le goed belegde broodjes verorberd 
en wat fruit. Vanavond staat het 
onderwerp ‘omgaan met geld’ op de 
agenda. Wat zeggen Thora, Koran en 
Bijbel daarover en wat is de praktijk? 
De rabbijn leidt de bespreking in en 
constateert dat van de 613 geboden 
en verboden (mitswot) die de Joden 
van God hebben gekregen er niet 
minder dan honderd over geld gaan. 
De toepassing van zo’n gebod is 
soms nogal verrassend. Zo blijkt een 
rabbinale interpretatie te zijn dat je 
geen winkel moet binnengaan als je 
al bij voorbaat niet van plan bent er 
iets te kopen.

De  moslimprofessor reageert 
enthousiast op het betoog van de 
rabbijn. Hij citeert de profeet Mo-
hammed die gezegd heeft dat een 
mens er echt niet minder van wordt 
als hij iets van zijn bezit weggeeft. 
Integendeel hij wordt er rijker en 
gezegend van. Dominee Brons laat 
zich nu natuurlijk niet onbetuigd. Per 
slot van rekening noemt de Bijbel 
geldzucht de wortel van alle kwaad. 
De overeenstemming is groot: hoe 
meer je van geldt houdt, hoe verder 
je van God vandaan raakt.

GEEN HOOGMOED
De opdracht waarmee Aart Brons 
naar Israël is gekomen, is breed. Je 
komt er taken in tegen als ontmoe-
ting met het Joodse volk in al zijn 
verscheidenheid en deelnemen 
aan dialoogprogramma’s. Brons 
zal voorts moeten participeren in 
verzoeningsprojecten tussen Mes-
siasbelijdende Joden en Palestijnse 
christenen en stagiaires begeleiden. 
Uiteraard zal hij tegelijk goede con-
tacten met het thuisfront moeten on-
derhouden. Maar waar heeft het CIS 
toch het begrip ‘zending’ verstopt?

Zending? Het CIS spreekt liever over 
‘christelijke missionaire presentie 
in Israël’. Een belangrijke reden is 
natuurlijk dat het begrip ‘zending’ 
onder Joden historisch uitermate 
belast is. Maar ook theologische 

overwegingen spelen een rol. Zo 
heeft de kerk te vaak over zending 
onder Joden gesproken alsof Israël 
gewoon ergens in het rijtje volken 
geplaatst kan worden waarheen ook 
al zendelingen zijn gestuurd. Daarbij 
werd dan nauwelijks in rekening ge-
bracht dat de kerk de Bijbel uit Israël 
ontving, Jezus een Jood was, God zijn 
verbond met dit volk niet opzegt en 
christenen en Joden het Oude Testa-
ment, de Psalmen en veel gebeden 
gemeenschappelijk hebben.

Op de website van het CIS valt in 
dat verband te lezen dat ‘wie Israël 
vergeet, de tak doorzaagt waarop hij 
zelf zit’. Brons scherpt die uitspraak 
nog wat aan. Eigenlijk is het erger, 
zegt hij. ‘In feite kappen we de boom 
om waarvan we zelf de takken zijn. 
We maken ons los van onze roots, 
onze wortels. Ik zeg met een verwij-
zing naar het door Paulus gebruikte 
beeld in Romeinen 11: De gelovigen 
uit de heidenvolken zijn ingeënt in 
de oeroude olijfboom van Israël. Als 
wilde takken en – dat zou geen teler 
verzinnen – die wilde takken zijn de 
slechtere.’

‘En kijk eens wat wat Paulus daar 
dan onmiddellijk aan toevoegt. Ook 
aan ons adres. ‘Jullie moeten je niet 
boven die takken verheffen, je niet 
beter voelen.’ Het kan natuurlijk zijn 
dat we Paulus dan willen tegenwer-
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pen dat die Joodse takken toch weg-
gebroken zijn vanwege hun ongeloof 
en dat wij, christenen, om ons geloof 
wel aan die olijfboom zijn geënt.’
 
‘Maar dan houdt Paulus toch vol: 
‘Wees toch niet zo hoogmoedig, 
maar heb ontzag voor God. Als God 
de oorspronkelijke takken al niet 
heeft gespaard, zou Hij jullie dan 
wel sparen?’ Christenen hebben dat 
laatste vaak vergeten. Ze dachten dat 
ze in de ogen van God beter zijn dan 
de Joden.’ 
       
LUISTEREN
Bij het CIS benadrukt men dat het 
evangelie helemaal bij God begon, 
vervolgens naar Israël ging en daar-
na ook weer verder de wereld in. 

Er is sprake van voortgaande bewe-
ging en de vraag is dan ook op welke 
manier het huidige Israël daar nog 
een plaats in heeft. In dat verband 
wekt het CIS christenen op te be-
denken dat het Joodse volk al veel 
eerder dan de kerk deelnam aan de 
missio, de zending van God.

Joden dragen een traditie mee waar-
bij christenen uit de heidenen mogen 
aansluiten nu zij ‘geen vreemdelin-
gen meer zijn, maar medeburgers’ 
(Efeziërs 2:19). Zij en wij hebben nu 
dezelfde roeping: het in de wereld 
verheerlijken van Gods Naam. Welke 
andere natie kreeg zo’n specifieke 
roeping? 

Het CIS wil leren van het Joodse volk 
door na te gaan hoe Joden hun mis-
sio hebben verstaan. Het is daarom 
niet toevallig dat in de rits opdrach-
ten die Brons uit Nederland mee- 
kreeg, het ‘luisteren’ voorop staat.

Brons: ‘We moeten in de eerste 
plaats luisteren naar wat er – gevoed 
door wat er allemaal mis ging in 
onze relatie met hen – aan Joodse 
zijde leeft aan bezorgdheid, angst en 
achterdocht, aan vragen en twijfels 
met betrekking tot christenen. Maar 
vervolgens moeten we ook tot ons 
laten doordringen op welke manier 
zij naar de Schriften luisteren.’
En, voegt Brons daaraan toe, dan 
zullen we ook getuigen. ‘Wij, chris-
tenen, lezen de Schriften anders. 
Wij geloven dat de Schriften getui-
gen van Jezus als de Messias. Dat 
wil ik niet onder stoelen of banken 
steken, maar in bescheidenheid en 
met overtuiging doorgeven. Er is 
veel waar wij ons als christenen voor 
moeten schamen. Maar niet voor het 
evangelie. Want dat is een kracht van 
God tot behoud voor ieder die gelooft, 
eerst voor de Jood, maar ook voor de 
heiden’ (Romeinen 1:16).

EIGEN INITIATIEVEN
Aart Brons voelt zich sterk met Israël 
verbonden. In 1975 kreeg hij een 
bijzondere ervaring toen hij voor het 
eerst in Israël was. Hij stond toen bij 

het Dominus Flevit, de plek waarvan 
men aanneemt dat de Here Jezus 
voorafgaand aan zijn intocht in Jeru-
zalem huilde over Jeruzalem. In de 
loop van de eeuwen zetten Kruisvaar-
ders, Ottomanen en Franciscanen er 
hun ‘heilige’ gebouwen neer. 

Toen Brons bij de in de vorm van een 
traan gebouwde kapel stond, keek hij 
als het ware door de ogen van Jezus 
naar Jeruzalem: met grote bewogen-
heid. ‘Had ook jij op deze dag maar 
geweten wat vrede kan brengen’ 
(Lucas 19:42). Die bewogenheid 
met Israël heeft Brons nooit meer 
verloren. 

De predikant wil nadrukkelijk in 
Israël aanwezig zijn als Verbi Divini 
minister, dienaar van het Goddelijke 
Woord. Maar dan op een andere ma-
nier dan toen hij in Nederland voor-
ganger was van een eigen gemeente.

Zijn instructie geeft hem daartoe 
veel ruimte. Hij kan heel wat eigen 
initiatieven ondernemen.

Zo neemt hij deel aan gesprekken 
tussen Joden en christenen binnen 
een zogenaamde rainbowgroep. Elke 
bijeenkomst wordt er een inleiding 
gehouden, afwisselend door een 
Joodse en een christelijke spreker, 
waarna een uitgebreide discussie 
volgt.

Ds. Aart Brons neemt deel aan een ontmoeting met zowel orthodoxe Joden als moslims
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1. Waarop doelt Paulus als hij het in bovenstaand Schriftgedeelte over de 
wortel van de olijfboom heeft?

2. In welk opzicht zouden christenen bij het lezen uit de Bijbel kunnen leren 
van orthodoxe Joden?

3. Vind je niet dat wandaden van christenen ten opzichte van Joden nu zo ver 
in het verleden liggen dat we daarmee in onze contacten met hen nauwelijks 
meer hoeven te rekenen?

GESPREKSVRAGEN:
Lezen: Romeinen 11: 11-22

(Een interview met ds. Aart Brons in de film Yachad – Terug naar Jeruzalem)

Brons onderhoudt voorts goede 
contacten met verschillende Mes-
siasbelijdende gemeenten. Hij en 
zijn vrouw Tineke zijn zelf lid van 
de Anglicaanse Christ Church in de 
Oude Stad van Jeruzalem, naar men 
zegt de oudste protestantse kerk in 
het hele Midden-Oosten. De leden 
zijn voornamelijk Engels spreken-
de Joodse christenen. Inmiddels 
is Brons ook regelmatig te vinden 
onder het gehoor van Messiasbelij-
dende voorgangers en Palestijnse 
predikanten.

Tegelijk wordt het ‘dienen’ uit de 
instructie van het CIS niet vergeten. 
Brons werkt samen met de organi-
satie Yad Elie die voedsel verstrekt 
aan armlastige Joodse en Palestijnse 
scholen. Echtgenote Tineke is als 
vrijwilligster te vinden bij de stichting 
Elah, een centrum voor psychosoci-
ale begeleiding van Joden van Neder-
landse afkomst die de holocaust 
overleefden.
 
De Jood Pinchas Lapide (1922-1997) 
was een bijzonder mens. In 1938 
vluchtte hij uit een concentratie-
kamp, waarna hij naar het toenma-
lige Britse mandaatgebied Palestina 
vertrok. Hij werd Israëlisch diplo-
maat, maar verdiepte zich ook in het 
Nieuwtestamentisch christendom. 

In 1969 verhuisde Lapide naar Duits-
land, waar hij boeken over Jezus 
schreef. Van hem is de uitspraak dat 
‘christenen op veel manieren hebben 
geprobeerd Joden te bekeren. Soms 
letterlijk ‘met alle geweld’. Maar 
tegelijk zijn ze ver weggebleven van 
het tot jaloersheid wekken, waarover 
Paulus het heeft.’ (Romeinen 11:14).

Aart Brons trekt het zich aan.
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HET EVANGELIE TERUG NAAR DE JODEN
Gelukkig schijnt de zon in Bui-
tenveldert. ‘Vorige week regende 
het pijpenstelen en moesten wij 
uitwijken naar die overdekking bij 
die koosjere winkel daar. Maar dat 
betekende natuurlijk wel dat er veel 
minder mensen kwamen luisteren. 
Dat is nu gelukkig anders.’

Asaf Pelled is een enthousiast ver-
teller. Vanochtend vroeg is hij uit zijn 
woonplaats in het midden van het 
land naar deze door veel Joodse bur-
gers bewoonde Amsterdamse buurt 
gereisd om samen met medegelo-
vigen te gaan zingen. En zingen kan 
deze hier en daar met Israëlische 
vlaggen omhangen groep. Weliswaar 
komen er regelmatig brullende, 
laagvliegende toestellen over, op weg 
naar Schiphol, maar daaraan stoort 
niemand zich meer.

Asaf is Joods, geboren in de kibboets 
Ruchama die al in 1911 door Rus-
sische Joden in de Negev in Israël 
werd gesticht. Net als de meeste 
kibboetsen was Ruchama volstrekt 
seculier. Of eigenlijk is dat nog te 
zwak uitgedrukt. Want ook al komt 
de naam van de nederzetting uit het 

Bijbelboek Hosea – ,,over Lo-Rucha-
ma zal Ik mij ontfermen –, de bewo-
ners waren fel atheïstisch. Feesten 
als Jom Kippoer betekenden voor 
hen niet veel meer dan extra disco en 
barbecue. Op school kreeg Asaf les 
in de Tenach op dezelfde manier als 
een Britse leraar over Shakespeare 
vertelde.

Maar nu hier op het winkelplein 
Kastelen in Buitenveldert en ook 
elders in Nederland wil hij iedereen, 
maar het liefst Joodse burgers, laten 
zien wie Jezus is, de uit het Joodse 
volk voortgekomen Messias. Joodse 
mensen wonen hier volop. Nederland 
als geheel zou dertig- tot veertig-
duizend Joodse inwoners tellen. De 
grootste concentraties zijn te vinden 
in Amstelveen en Amsterdam, met 
de meesten in de Rivierenbuurt, Oud-
Zuid en hier in Buitenveldert.

Dat laatste blijkt ook wel. Herhaalde-
lijk lopen er met keppeltjes getooide 
mannen voorbij. Van hen blijft vrijwel 
niemand staan. Zij weten zo lang-
zamerhand wel met wie zij in die 
zanggroep te maken hebben.

REFORMATOREN
Asaf vertelt mij iets over zijn leven, 
waarin hij concreet Gods leiding 
heeft gezien. Van zijn ouders kreeg 
hij wel een zionistische opvoeding, 
maar niet over de religie van zijn 
volk. Hij besefte ergens wel dat er 
een God moest zijn, maar het beeld 
dat hij daarbij had was vaag. Nieuws-
gierig naar zijn identiteit als hij was, 
las hij alles wat los en vast zat, van 
orthodox joodse lectuur tot New Age. 
Zo kreeg hij ook een Hebreeuws 
Nieuw Testament in handen. Daarin 
ontmoette hij Jeshua, die niet zozeer 
als Schriftgeleerde sprak als wel met 
groot gezag.

Toen Asaf achttien was, vertrok het 
gezin naar Nederland waar moeder 
haar wortels had. Asaf ontdekte er 
dat zijn Nederlandse familie evange-
lische christenen waren. Soms ging 
hij met hen mee naar een baptisten-
gemeente. Hij werd er positief getrof-
fen door de blijdschap die er heerste, 
door de onderlinge band. Geleidelijk 
kwam hij tot de ontdekking dat Oude 
en Nieuwe Testament onverbreke-
lijk bij elkaar horen. Eerder had hij 
gedacht dat het ene boek exclusief 

bij de Joden en het andere bij de 
christenen hoorde.

Via een baantje bij een bakker kwam 
Asaf in contact met de Gereformeer-
de Gemeente. Daar hoorde hij over 
uitverkiezing, Gods soevereiniteit en 
de blijvende zondigheid van de mens. 
Asaf besloot aan de Christelijke Ho-
geschool Ede de studie Godsdienst 
Pastoraal Werk te gaan volgen. Hij 
kwam er in contact met de geschrif-
ten van de Angelsaksische puritei-
nen, Jonathan Edwards, John Owen 
en zo. Ze spraken hem geweldig 
aan. Bij deze puriteinen vond hij een 
gezond evenwicht tussen eerbied 
voor de zuivere leer en bevinding. En 
ze hadden haast zonder uitzondering 
ook oog voor de bijzondere plaats van 
het volk Israël in de heilsgeschie-
denis. Asaf sloot zich aan bij een 
reformatorische gemeente.

Tijdens zijn zoektocht naar zijn 
eigen identiteit kwam Asaf terecht 
bij Baruch Maoz, een uit de Verenig-
de Staten afkomstige Jood. Maoz 
was toen voorganger van de Risjon 
leTsion gemeente bij Tel Aviv. Hij was 
reformatorisch geschoold tijdens zijn 
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studie in Glasgow (Schotland). Via 
Maoz ontmoette Pelled het Deputaat-
schap Israël van de Gereformeerde 
gemeenten. Zijn liefde voor zijn eigen 
volk was ontbrand.

Zo ervaart Asaf het nog steeds. Juist 
doordat hij tot bewust geloof kwam, 
kregen zijn etnische wortels meer 
betekenis. Hij voelt zich nu op en top 
Joods, ook al hoeft het dragen van 
een keppeltje van hem niet zo nodig. 
Wel hecht hij aan de Bijbelse feesten. 
‘Ze beelden de volle rijkdom van 
Christus en zijn werk af’, zegt hij.

‘In het vieren ervan zie ik een vervul-
ling van het woord van de Here Jezus 
over een schriftgeleerde die tot ge-
loof in Hem komt. Die brengt uit zijn 
schat oude en nieuwe dingen voort. 

In wezen zijn de Bijbelse feesten in 
Christus vervuld. Maar we kunnen er 
nog wel uit leren, zoals ook in artikel 
25 van de Nederlandse geloofsbelij-
denis staat.’

‘Als Joodse mensen die feesten 
onderhouden, is dat onderdeel van 
de traditie waarin we staan’, zegt 
hij. ‘Ze zijn onderdeel van de Joodse 
identiteit. In het kader van onze 
missionaire roeping en met het oog 
op de noodzakelijke contextualisatie 
is het goed die feesten, zij het op 
Nieuwtestamentische wijze, in ere te 
houden.’ 

HUN EIGEN MESSIAS
De aanwezigheid van Joodse burgers 
in Nederland gaat terug tot de 12e 
eeuw, toen Sefardische Joden uit

Spanje en Portugal wegvluchtten 
voor de inquisitie. In de 17e eeuw 
volgden nieuwe groepen. Deze keer 
ging het om Asjkenazische Joden uit 
Midden- en Oost-Europa. 

Ze waren opgejaagd door de Dertig-
jarige Godsdienstoorlog (1618-1648) 
toen Joden door zowel rooms-ka-
tholieken als protestanten werden 
vervolgd.

Aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog (1940-1945) woonden 
er 140.000 Joden in ons land. Van 
hen werden er 101.800 door de nazi’s 
in vernietigingskampen vermoord, 
een vergeleken met andere Europese 
landen buitengewoon hoog percenta-
ge. Zij die de holocaust overleefden, 
werden bij hun terugkeer ook nog 
eens weinig hartelijk ontvangen.
Hartelijkheid straalt wel af van de 
groep mannen en vrouwen op dat 
winkelplein in Buitenveldert. Ze 
willen laten zien dat er in Nederland 
christenen zijn die hart hebben voor 
het Joodse volk. 

Wat Asaf betreft zit daar een Bijbelse 
overtuiging achter. Hij verwijst naar 
Matteüs 28 waar Jezus zijn discipe-

len opdracht geeft de wereld in te 
gaan en bekend te maken wie Hij is.

‘Wij, Nederlandse christenen, moe-
ten die opdracht serieus nemen, of 
het nu onze buren of asielzoekers 
betreft. Maar bedenk dan ook dat 
Jezus deze woorden sprak tegen zijn 
Joodse volgelingen. Joden brachten 
ons het evangelie. Dat betekent voor 
ons, gelovigen in Nederland, dat 
wij het goede nieuws weer moe-
ten willen terugbrengen naar die 
oorspronkelijke Joodse boodschap-
pers. We hoeven hun niet van een 
vreemde God te vertellen, maar van 
hun eigen God. Niet van zomaar van 
een vreemde Messias, maar van hun 
eigen Messias.’

‘Als we werkelijk kerk van de Here 
Jezus willen zijn, moeten we tegen-
over Israël iets van onze schuld in-
lossen. Juist in de evangelieverkondi-
ging. Ik besef dat er binnen en buiten 
Israël bijna geen Jood is die daarop 
zit te wachten. Daarom moet je met 
de nodige wijsheid en voorzichtigheid 
te werk gaan. Tegelijk moet je niet 
volstaan met louter dialoog.’

ZEGEN VOOR DE WERELD
Voor Asaf is het essentieel dat 
iemand, zoals hij, die onder Joodse 
burgers werkt zich bewust is van zijn 
diepste drijfveer. Het is immers haast 
onvermijdelijk dat je met vijandschap 

Blazen op de ramshoorn in het door veel 
Joden bewoonde Buitenveldert in Amsterdam
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1. Welke gedachten gaan door je heen als je het slot van Romeinen 11 
(verzen 33 e.v.) leest over Gods ondoorgrondelijke wegen in verband met het 
Joodse volk?

2. Is het voor een organisatie als Yachad even belangrijk steun te geven aan 
missionair werk onder Joden in Nederland als in Israël? 

3. Op welke manier zouden Nederlandse christenen het evangelie naar 
Israëlische Joden kunnen brengen?

GESPREKSVRAGEN:
Lezen: Matteüs 28:16-20

(Een interview met Asaf Pelled in de film Yachad – Terug naar Jeruzalem)

Asaf Pelled (links) wil Nederlandse Joden bereiken 
met het goede nieuws dat Jeshua de gekomen Messias is

Terug naar Jeruzalem | Hoofdstuk 9

te maken krijgt. In dat geval heb je 
een sterke motivatie nodig.

Asaf herinnert in dat verband aan 
Romeinen 11: ‘De genade die God 
schenkt neemt Hij nooit terug, wan-
neer Hij iemand roept, maakt Hij dat 
niet ongedaan’ (vers 29). Die genade 
slaat op het verbond dat God met 
Israël sloot, de roeping op de taak die 
God aan de Joden gaf. ‘Jullie moeten 
een natie van priesters zijn.’ Op beide 
uitspraken is God nooit teruggeko-
men.  

In Thora, Profeten en verderop in de 
Bijbel wordt benadrukt: ‘Ik wil dat 
jullie Mijn Naam, Mijn deugden, aan 
alle volken bekendmaken.’

En weet je, zegt Asaf, ‘dat sluit aan 
bij de verwachting die alle eeuwen 
door in de kerk heeft geleefd: de tijd 
dat Israël de Messias omarmt, zal 
een tijd zijn van grote zegen. Voor 
Israël. Maar ook ook voor de volken 
van de hele wereld.’
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YACHAD TEGEN 
DE STROOM IN

Achteraf blijkt het meetbare resul-
taat van de studieconferentie aan de 
Broederweg in Kampen gering te 
zijn. Er hebben zich in de aula van de 
Theologische Universiteit zo’n ne-
gentig belangstellenden verzameld. 
Ze gaan luisteren naar een aantal 
lezingen en discussiëren over het 
thema van die dag: ‘De GKV heeft (n)
iets met Israël.’

De GKV zijn de vrijgemaakt Gerefor-
meerde Kerken die, anders dan de 
Christelijke Gereformeerde Kerken 
(CGK), een zwak ontwikkelde theolo-
gische band hebben met Joden in het 
algemeen en de staat Israël in het 
bijzonder. Yachad, organisator van de 
bijeenkomst, wil daarin verandering 
brengen. Als werkcommissie van de 
kerk van Ommen-West wil men dui-
delijk maken dat het Joodse volk voor 
God belangrijk is en in lijn daarmee 
wil zij de evangelieverkondiging aan 
het Joodse volk ondersteunen. 

De sprekers doen hun best om de 
tussen haakjes geplaatste ‘n’ uit het 
gezichtsveld weg te krijgen. Het ont-
breekt in de aula niet aan deskundig-
heid over de relatie tussen kerk en 

Israël. G.J. van Klinken is er, auteur 
van het standaardwerk over de opvat-
tingen in de Gereformeerde Kerken 
over het Jodendom. De Nieuwtesta-
menticus Rob van Houwelingen geeft 
acte de présence, de christelijke 
gereformeerde deputaat voor Israël, 
Kees van de Boogert, eveneens. 

Maar het effect? De Generale Synode 
van de GKV  2014-2015 te Ede wijst 
een verzoek af om een deputaat-
schap Kerk en Israël te benoemen 
en spreekt evenmin uit dat het ‘de 
opdracht van de Gereformeerde 
Kerken is om het evangelie van Jezus 
Christus bekend te maken aan het 
Joodse volk’. 

De synode vindt dat de activiteiten 
van Yachad onderdeel van Mission 
moeten worden, het deputaatschap 
voor zendingszaken. De teleurstel-
ling bij Yachad is groot. De tegen-
stelling met de houding van de CGK 
eveneens. 

Sinds jaar en dag stellen de Christe-
lijke Gereformeerden een predikant 
vrij voor het werk in Israël. Sinds 
2002 gebeurt dat in nauwe samen-

werking met het door deze kerken en 
de Gereformeerde Zendingsbond ge-
steunde Centrum voor Israël Studies 
(CIS). De CGK heeft er steeds aan 
vastgehouden dat er ‘een onverbre-
kelijke en onopgeefbare verbonden-
heid tussen Israël en de christelijke 
gemeente uit de heidenen’ bestaat. 
God heeft ‘het verbond met Israël 
niet opgezegd. Israël blijft de eerste.’ 
Met het oog op de relatie met Israël 
wordt een eigen blad uitgegeven, het 
vroegere Vrede over Israël, dat nu 
Verbonden heet.

HISTORISCHE REDEN
De achtergrond van het contrast tus-
sen GKV en CGK over de positie van 
Joden en Israël heeft te maken met 
het kerkelijk verleden. We moeten 
daarvoor terug naar het uiteengaan 
van gereformeerd denkende christe-
nen in de Afscheiding van 1834 onder 
leiding van Hendrik de Cock en de 
Doleantie van 1886 met als voorman 
Abraham Kuyper. 

Onder invloed van vooral de Nadere 
Reformatie hielden de Afgescheide-
nen eraan vast dat het Joodse volk 
een bijzonder plaats heeft behouden 
in Gods voornemen met de wereld. 
Al dan niet in het kader van een 
duizendjarig vrederijk zou ‘de sluier 
over het oude verbond’ in het denken 
van de Joden eens worden weggeno-
men (2 Korintiërs 3:14). De huidige 
CGK komt voort uit de kerken van de 
Afscheiding.

De ‘Vrijgemaakten’ daarentegen – 
zowel GKV als Nederlands Gerefor-
meerde Kerken (NGK) – stammen uit 
de Doleantie. Onder invloed van Kuy-
per overheerste daar de gedachte dat 
Joden Christus moedwillig hebben 
verworpen. Joden zouden de joodse 
religie moeten opgeven en lid van de 
kerk worden. In overeenstemming 
met die gedachte verving de Genera-
le Synode van Middelburg van 

Yachad organiseert regelmatig ‘Sedermaaltijden’ voor 
geïnteresseerde gemeenteleden
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1896 de uitdrukking ‘zending onder 
Israël’ door ‘zending onder Joden’. 
Joden waren een volk geworden als 
elk ander volk. De GKV komt voort uit 
de kerken van de Doleantie.

Vanouds hebben de in 1944 ontstane 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
wel opgeroepen ‘de roeping van 
zending onder het Joodse volk te 
verstaan’ (Generale Synode van 
Groningen 1946). Er  werd zelfs een 
deputaatschap ingesteld dat moest 
onderzoeken hoe dit zendingswerk 
handen en voeten moet worden 
gegeven. Drie jaar later sprak men 
tijdens de Generale Synode te Kam-
pen zelfs uit dat deze zending ‘ten 
spoedigste moest worden voortge-
zet’.

Maar in plaats van daartoe een 
landelijk deputaatschap in te stellen, 
werd de zendingsopdracht aan de 
plaatselijke kerken overgelaten. 
Joden en Israël verdwenen van de 
agenda’s van de meerdere vergade-
ringen.

‘VERHARDING’
Binnen de GKV leefde de zogenaam-
de vervangingstheologie sterk: In de 
heilsgeschiedenis zijn christenen in 
de plaats gekomen van het Joodse 
volk. Voor zover het zich niet bekeer-
de, stond het Joodse volk buiten het 
Goddelijk verbond en pleegde het 
bondsbreuk. De invloedrijke hoogle-

raar Jaap Kamphuis stelde in 1956 
dat ‘het jodendom de godsdienst is 
van ras, bloed en bodem. Het staat 
antithetisch tegenover het evange-
lie van het vrije welbehagen van de 
Vader, waarin wordt uitgeroepen: Het 
is niet uit u, het is uit de Roepende’.
 
Voor Kamphuis was de terugkeer 
van de Joden na de proclamatie van 
de staat Israël in 1948 allerminst 
het begin van een nieuwe hoopvolle 
gebeurtenis in Gods plan met Israël. 
Integendeel, de hoogleraar schetste 
deze ontwikkeling als ‘voortgang 
in de afval van de Joden van het 
verbond’. Wat dit betreft was hoofd-
redacteur Piet Jongeling van het 
toenmalige Gereformeerd Gezinsblad 
het met Kamphuis eens. Het zionis-
me was een nieuwe poging tot verzet 
van het verharde jodendom tegen de 
roep van de Messias.

Toch werden steeds ook tegengestel-
de geluiden binnen de GKV gehoord. 
Zo pleitte Rolf H. Bremmer er in 1969 
voor dat de vrijgemaakte kerken ‘een 
steunpunt’ in Jeruzalem zouden ves-
tigen.’Wat hebben wij sinds de Vrij-
making (1944) aan  de jodenzending 
gedaan? Niets. Zou dat komen omdat 
wij geen relatie tot het oude volk van 
God kunnen vinden? Een missionair 
studiecentrum in Jeruzalem zou van 
grote betekenis kunnen zijn.’

VEEL CONTACTEN
In de jaren tachtig trokken twee initi-
atieven binnen de GKV de aandacht. 
Er werd een Stichting voor evange-
lieverkondiging aan het Joodse volk 
(Stevaj) opgericht. Bovendien werd 
door de GKV-Ommen met het oog op 
contacten met de Messiasbelijdende 
Jood Ben Zvi en zijn gemeente een 
Bat-Tsioncommissie in het leven ge-
roepen. In 2009 fuseerden deze beide 
groepen onder de naam Yachad, 
Hebreeuws voor Samen. De naam 
verwijst naar Psalm 133: 

Hinne ma tov uma naim sjevet achim 
gam yachad: Hoe goed is het, hoe 
heerlijk als broeders bijeen te wonen. 
 Om aandacht voor Israël en het 
Joodse volk los te maken, geeft 
Yachad nieuwsbrieven uit waarin 
kerken en kerkleden over lopende 
ontwikkelingen worden geïnfor-
meerd. De website is www.yachad.
nl en er werd een catechisatieboekje 
gepubliceerd. In het kader van het 

onderhouden van contacten en het 
steunen van Messiasbelijdende 
Joden in Israël en daarbuiten bestaat 
een intensieve relatie met de ge-
meente Kol Bamidbar van Tony. Maar 
tegelijk wordt nadrukkelijk naar 
verbreding van de contacten gezocht. 
Afgevaardigden van het achtkoppige 
bestuur van Yachad reizen regelmatig 
naar Israël. 

De afgelopen jaren werden heel wat 
positieve gesprekken gevoerd met 
Messiasbelijdende voorgangers. 

Onder hen bevinden zich David 
Zadok, voorganger van de Grace and 
Truce gemeente, tevens directeur 
van de Hagefen boekhandel en uit-
geverij, Victor Kalisher van de Israel 
Bible Society, diens broer Menno Ka-
lisher, predikant van de Beit Geóela 
gemeente, Yoyakim Figueras van de 
Hasdey Yeshua gemeente in Arad. 
Yachad werkt samen met ds. Aart 
Brons, die uitgezonden is door het 

Yachad kan een informatieve 
bijeenkomst verzorgen en 
heeft een stand met informatie 
beschikbaar
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1. Paulus zegt dat de sluier die bij de Joden ligt over hun lezen van het oude 
verbond ‘alleen in Christus wordt weggenomen’ (2 Korintiërs 3:14). Vanwege 
deze uitspraak wordt soms een passieve missionaire houding ten opzichte 
van Joden bepleit. God zelf zal de Joden immers uit hun slaap wekken. Hoe 
zou je daarop reageren?

2. Zou je met Yachad een landelijke aanpak van kerkelijke aandacht voor 
Israël willen bepleiten?

3. Wat vind je van de volgende stelling: Plaatselijke kerken zouden voorgan-
gers van Israëlische Messiasbelijdende gemeenten moeten uitnodigen om te 
komen preken over bijvoorbeeld Romeinen 9-11.

GESPREKSVRAGEN:
Lezen: Romeinen 10: 9-21

(Film en brochure zijn gemaakt in opdracht van Yachad)

Centrum voor Israël Studies (CSI). In 
Nederland bestaan goede contacten 
met de missionair ingestelde Jood 
Asaf Pelled. 

LANDELIJKE  VERANTWOORDE-
LIJKHEID
Bij Yachad kwam men vervolgens tot 
de overtuiging dat juist deze uitbrei-
ding van het Israëlwerk het vermo-
gen van de kerk van Ommen-West 
te boven gaat. Daarom wordt ervoor 
gepleit Joden en Israël tot een zaak 
van de gezamenlijke GKV-kerken te 
maken. Er zou een landelijk de-
putaatschap moeten komen. Zo’n 
deputaatschap zou aansluiting kun-
nen zoeken bij de activiteiten van de 
CGK en het CIS. Maar, zoals gezegd, 
dat streven kreeg geen steun van de 
Generale Synode van Ede. 

Yachad zou haar naam echter oneer 
aandoen als nu zij nu bij de pakken 
zou gaan neerzitten. Yachad heet 
niet voor niets ‘Samen’. Christenen 
en Joden mogen samen delen in de 
genade van Christus. Paulus zegt dat 
‘de heidenen door Jezus Christus ook 
delen in de erfenis en deel uitmaken 
van hetzelfde lichaam en ook deel 
hebben aan de belofte, op grond van 
het evangelie’(Efeziërs 3:6). 
Christus vraagt inzet van christenen 
om het goede nieuws van de verlos-

sing in de wereld uit te dragen. Ook 
en vooral aan de Joden.
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UITSPRAKEN (UIT DE FILM) OM 
TE ONTHOUDEN:

‘De kerk moet zich erop toeleggen dat het Joodse volk de Messias aanvaardt’  
(Victor Kalisher).

‘Laat Messiasbelijdende Joden eraan vasthouden dat zij Jood/Israëli zijn, op-
dat het volk ontdekt dat het evangelie ook voor hen relevant is’ (David Zadok).

‘Kern van onze inzet is, zoals Paulus zei, voor de Jood een Jood te zijn’ (David 
Zadok).

‘Als God zijn liefde met christenen niet verbreekt, dan ook niet met het Joodse 
volk’ (Aart Brons). 

‘Als anderen vol haat je van afschuwelijke dingen beschuldigen, ben je geneigd 
met gelijke munt terug te betalen. Maar dan herinner je je ook dat God je voor-
houdt dat je bij een andersoortig Koninkrijk hoort’ (Yoyakim Figueras).

‘Leg contact met Joodse mensen om hun de kans te geven van Jeshua en zijn 
evangelie te horen’ (David Pelled).

‘Mijn  drijfveer ligt in Romeinen 11 vers 29: dat de genadegave en de roeping 
van God voor het Joodse volk onberouwlijk zijn’ (Asaf Pelled).

‘Nederlandse christenen moeten de oorspronkelijke gevers van het evangelie 
die goede boodschap teruggeven, omdat het niet een boodschap is van een 
vreemde god, maar van hun God, niet van een vreemde messias, maar van hun 
Messias’ (Asaf Pelled).
 

• Door te bidden om Gods ontferming voor het Joodse volk. 
• Door met anderen te spreken over het belang van het Joodse volk. 
• Door in uw gemeente een werkgroep Kerk en Israël op te zetten. 
• Door in uw kerkblad publiciteit te geven aan Yachad. 
• Door het houden van thema avonden: nodig een spreker uit. 
• Door medewerker te worden van de organisatie Yachad. 
• Door uw financiële steun voor Yachad. (donateurs-/giftkaart) 

Wilt u Yachad ondersteunen? Via onze site www.yachad.nl kunt u 
gemakkelijk en veilig doneren. Hartelijk dank voor uw steun!   
 
IBAN: NL34 RABO 0348 9996 23 
t.n.v. Yachad te Ommen 

Wilt u meer weten, kijk dan op de website van Yachad: www.yachad.nl.
Als u contact wilt of materiaal wilt bestellen, stuurt u dan een mailtje naar 
info@yachad.nl.

STEUN DE EVANGELIEVERKONDIGING 
ONDER HET JOODSE VOLK!

Yachad heeft een lesboekje over Jodendom en het Joodse volk uitgegeven. Deze is te bestellen 
via de website van Yachad

66 67



68

www.yachad.nl, mail:info@yachad.nl


