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TEN GELEIDE

Essentieel in de boodschap van de apostelen in het 
Nieuwe Testament is de “hoop en de opstanding 
der doden” (Handelingen 23:6). En het is mis-
schien wel het meest centrale verbindende ele-
ment tussen Jodendom en christendom gebleven. 

Je zou kunnen zeggen dat Israëls geschiedenis er op zichzelf 
een profetische uitbeelding van is. Thema van dit nummer is 
dan ook: “De doden zullen leven”.

In dit nummer wordt een aantal aspecten van de verwach-
ting van de opstanding vanuit Joods (door rabbijn S. Katz) en 
christelijk perspectief belicht, zowel bijbels-theologisch, o.a. 
over Ezechiël 37 en Romeinen 11 (door ds. J. de Vreugd), als wat 
meer filosofisch getint, over “meerdimensionaliteit” (door ds. 
W.J.J. Glashouwer). Ook de praktische consequenties t.a.v. be-
graven of cremeren gaan we niet uit de weg. Ds. F.A.J. Hei koop 
legt daarvoor zijn oor te luisteren bij de Joodse traditie. 

Als dit nog niet genoeg stof tot overdenken geeft, bieden 
we u ook weer een preekschets voor de Israëlzondag, die dit 
keer als thema “het goede leven” heeft. 

Naast deze artikelen vindt u in dit nummer een ingezonden 
bijdrage van een lezer over de brief aan Diognetus en een arti-
kel van kinderwerker Ronald Blonk over hoe hij de kinderen 
bij Israël betrekt. Ronald maakte ook kindermateriaal bij de 
preekschets voor de Israëlzondag, dat u van de website van 
Christenen voor Israël kunt downloaden. 

Graag wensen we u hiermee een goede start van het “win-
terwerk”.

De doden zullen leven

KEES DE VREUGD
eindredacteur
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THEMA DE DODEN ZULLEN LEVEN

בסד
Opstanding  
en leven na  

dit leven
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Het bestaan van de andere we-
reld was voor deze rabbijn een 
voldongen feit. Dit artikel gaat 
over het leven na het leven en 
met name over de wederop-

standing der doden. Wat is de plek hiervan in 
het jodendom?

DRIE TOEKOMSTVISOENEN
Het jodendom kent drie toekomstvisoenen
Nadat iemand sterft gaat de ziel naar boven, 

terug naar God, de plek waar de ziel eens van-
daan kwam. Daar wordt de persoon berecht 
en komt als hij/zij dat verdient in de olam 

haba, letterlijk: de toekomstige wereld. De 
bedoeling is dat de ziel dan komt in een spiri-
tueel hof van eden waar de ziel geniet van de 
spiritualiteit die de ziel daar dan ten deel valt

Het tweede visioen is de komst van de ma-
shiach, de afstammeling van David. Hij brengt 
het Joodse volk terug naar Israël, brengt vrede 
over de wereld en bouwt de tempel. Het 
leven zoals wij nu kennen zal doorgaan, maar 
tegelijkertijd zal er geen strijd meer zijn om 
moraal, ethiek en religie; daarin zal de masji-
ach voorzien.

Op een gegeven moment zal het moment 
aanbreken waarop de doden zullen opstaan, 

Er was eens een rabbijn die reeds voor de Tweede Wereldoorlog 
getrouwd was geweest en kinderen had gehad. Na de oorlog 

moest hij helemaal opnieuw beginnen. Hij trouwde opnieuw en 
kreeg weer kinderen. Op het einde van zijn leven zei hij: “Geef me 
iets te eten”. Dat werd hem aangereikt; hij sprak de zegenspreuk 
uit over het aangebodene, at het op en zei: “De zegenspreuk van 
na het eten van hetgeen jullie mij zojuist hebben aangereikt zal 
ik zeggen in de andere wereld samen met de familie die daar op 
mij wacht”. Sterven was voor deze rabbijn alsof hij gewoon van 

de ene naar de andere kamer ging.

RABBIJN SHMUEL KATZ
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zoals o.a. de profeet Daniel wordt beloofd 
in de allerlaatste zin van Daniel 12. Hoe het 
leven dan precies vorm krijgt is onduidelijk. 
Het is uiteraard boeiend, maar valt buiten 
de opzet van artikel. Dit artikel gaat over het 
concept techijat hametim, wederopstanding 
der doden zelf.

VERDUIDELIJKING
Om verwarring te voorkomen moeten wij 

benoemen dat wij in Tenach een aantal keren 
de wederopstanding der doden tegenkomen. 
Zowel de profeet Elijah, zie 1 Koningen 17, 
als de profeet Eliza, zie 2 Koningen 4, hebben 
mensen opnieuw levend gemaakt. (De Tal-
moed leert ons in Sanhedrin 47a dat de man 
die weer tot leven kwam in 2 Koningen 13 niet 
verder leefde maar na te zijn opgestaan elders 
zijn graf vond.) De bijbelverklaarders wijzen er 
op dat deze profeten dit wapenfeit niet alleen 
konden klaren. Zij hebben de lichamen op 
een bepaalde manier voorbereid, de feitelijke 
wederopstanding geschiedde pas na hun ge-
bed aan God waarin zij vroegen aan God om 
mededogen te hebben.

Ook komen we dit tegen in Ezechiël 37. 
Wat daar staat beschreven gaat ons begrip te 
boven. Dit hoofdstuk wordt voorgelezen in de 
synagoge op de zaterdag van de tussendagen 
van het Pesach feest. Het hoofdstuk hult zich 
in mystiek. In veel vertaalde gebedenboeken 
is dit hoofdstuk echter niet vertaald. Veel 
verklaarders geven aan dat zij zich niet geroe-
pen voelen dit hoofdstuk uit te leggen. Ook 
schrijver dezes zal dit hoofdstuk uit Ezechiël 
en het gehele onderwerp dan ook met gepaste 
eerbied en terughoudendheid behandelen.

DRIE ZAKEN
We zullen om te beginnen drie zaken 

noemen. 
1. Maimonides heeft de dertien ge-

loofspunten geformuleerd waarop het joden-
dom staat. De dertiende daarvan is het geloof 
in de wederopstanding der doden. 
2. Alhoewel de Thora zelf niet letterlijk 

spreekt over de wederopstanding der doden, 
gaat de Talmoed hier wel uitgebreid op in, 

Sanhedrin hoofdstuk 11. De Talmoed gaat 
daar zover door te zeggen dat iemand die niet 
gelooft in de wederopstanding der doden op 
grond van hetgeen de Talmoed leert uit de 
Thora gezien moet worden als een afvallige. 
Zelfs als hij op grond van andere beweegrede-
nen gelooft in de wederopstanding der doden, 
dan is dat niet voldoende.
3. Vast onderdeel van het gebed drie-

maal daags is het zogenaamde staande gebed, 
de amida genoemd. Dit bestaat door de week 
uit negentien lofzeggingen en op de sjabbat en 
feestdagen uit zeven lofzeggingen. De inhoud 
van de tweede lofzegging staat altijd vast. In 
deze lofzegging wordt benadrukt dat God de 
doden eens zal laten herleven en zijn trouw 
en betrokkenheid gestand doet aan hen die 
slapen in de aarde. We zullen straks hierop 
terugkomen. Want we moeten begrijpen 
waarom de wederopstanding op die plaats in 
het gebed zo een prominente rol speelt.

Een eerste uitleg hiervan is als volgt1. Her-
leving der doden is niet iets abstracts of een 
stipje ergens aan de horizon. Blijkbaar is dit de 
essentie waar alles in het jodendom om draait. 
Ons verblijf hier op aarde is een toneel, het is 
gemaakt om ons te testen of we ons vastbij-
ten in alles wat we hier tegenkomen op deze 
plaats. Dat kan, maar dat is niet de bedoeling. 

Van ons wordt verwacht te beseffen dat we 
hier zijn ter voorbereiding op ons bestaan na 
de fysieke dood hier op deze aarde. Waarom? 
Omdat het leven hier tijdelijk en vergankelijk 
is. Waar het om draait is om het leven daarna. 
Hoe kan dit realiteit worden? Simpelweg 
omdat we dat verdienen en waard zijn. De weg 
hiernaar bevat een centraal thema en dat is de 
Thora. De Thora maakt het mogelijk om alles 
wat we hier op aarde tegenkomen te impreg-
neren met spiritualiteit. Eten, drinken, slapen, 
intimiteit, werk en vakantie alles kan een spi-
rituele inhoud en betekenis krijgen. Niet een 
inhoud die ver te zoeken is en waar achteloos 
mee om wordt gegaan. Maar spiritualiteit die 
echt is, die beleefd wordt en diepe betekenis 
aanreikt. 

De nespresso na het opstaan, de lunch, een 
dropje zomaar, de huwelijksnacht, het week-

1. Het 
hier gepre-

senteerde 
gedachten-

goed is geba-
seerd op de 

exegese van 
rabbijn J. 

Hutner zoals 
gebracht in 

zijn boek 
over sjabbat 

hoofdstuk 
7 en over 

wekenfeest 
hoofdstuk 

25.

6



end en de gouden jaren, alles raakt verweven 
met het spirituele door de handvaten die de 
Thora aanreikt. De Thora is daarmee niet wet-
tisch, noch een last, de Thora is het medium 
sine qua non om dit te bereiken. Er ontstaat 
een verbondenheid met de Thora, wat leidt 
tot dieper en intensiever contact met God. 

In dat diepe en intensieve contact wordt 
het zaad gelegd waaruit eens de ziel weer kan 
opstaan om zich opnieuw te hullen in een 
lichaam, lang nadat het eerste lichaam tot stof 
is teruggekeerd. 

Het is de bekroning van het principe van 
het jodendom. Je hebt altijd direct contact met 
God. Er is niets tussen jou en God. En God 
geeft alles aan jou om datgene te bereiken wat 
hij voor jou heeft bestemd. God wil geven, 
maar je krijgt het niet voor niets en er zijn 
geen shortcuts. Daarom is die Thora zo es-
sentieel voor dit verhaal, zonder Thora geen 
herleving der doden. Want zonder Thora geen 
spiritualiteit en verbondenheid in de kleine 

finesses van het leven. Zonder Thora kan er 
spiritualiteit bestaan maar alleen met Thora 
dringt die spiritualiteit door in een slok water, 
een appel en de aankoop van een nieuw kopje. 
De herleving der doden is niets anders dan 
de bevestiging van het spirituele erfgoed wat 
diegene die dan weer gaat opstaan, heeft opge-
bouwd, verzameld en achtergelaten. 

Wederopstanding is de bevestiging van het 
feit dat wij geen louter fysieke wezens zijn 
en waren, maar dragers van een goddelijk 
stempel. Is ons leven in dienst geweest van dat 
stempel en blauwdruk of niet? Het antwoord 
hierop is ook een vraag, namelijk wat heeft de 
Thora feitelijk voor jou betekend?

Wederopstanding doet ons oog in oog staan 
met nog iets anders. Na die wederopstanding 
leeft de mens eeuwig voort. Er is dan geen 
keuze tussen een twee- of viersterrenverblijf. 
Het is alles of niets. In dat licht bezien is 
ons verblijf hier op aarde iets relatiefs, iets 
betrekkelijks. Alles wat de Thora ons aanreikt 
dient er toe om ons dit te laten realiseren. In 
de lente van dit jaar had ik Corona. In het 
ziekenhuis kwam deze boodschap ook al aan. 
Het schrijven van dit artikel heeft dat gevoel 
nog eens extra versterkt.

VERDIEPING
We zullen dit gaan uitdiepen.
Als geen andere profeet ziet de profeet 

Jeremias de verwoesting van de tempel op zich 
afkomen. Hij daalt af in treurnis en in ellende. 
Maar in die treurige zinnen van het klaaglied 
zegt hij iets geweldigs:

Stort uw hart uit als water tegenover (נוכח 
- nochach) het aangezicht van God 2.

Deze profeet voelt het Joodse volk afdalen 
naar een dieptepunt in de relatie met zijn 
Schepper. Dat neemt niet weg dat er nog 
steeds ruimte en plaats is voor een relatie van

Tegenover (נוכח - nochach)
met God. Dit woord wijst op een heel close 

zijn, op een grote nabijheid waarin er een aan-
dachtige toewijding is van de twee personen 
die de nochach-relatie vormen.

Dit concept staat aan de basis van de relatie 
met God, maar in het hiernavolgende zullen 

Er ontstaat een 
verbondenheid 
met de Thora, 
wat leidt tot 
dieper en 
intensiever 
contact met God

2. Klaag-
liederen 2:19

7

SEPTEMBER 2020  ISRAËL en de KERK



we dit ook uitwerken als de basis van het men-
selijk functioneren in relatie tot de medemens, 
de Thora en ook zichzelf.

Die verschillende nochach-concepten zijn 
ook aan elkaar gerelateerd. Deze wederkerig-
heid is ook het uitgangspunt met betrekking 
tot het weer repareren en in orde brengen van 
relaties.

Een van de figuren die de meeste ellende 
hebben meegemaakt is Ijob. Ijob geraakt in 
een hele diepe put. Zijn vrienden horen daar-
van. De Talmoed zegt dat Ijob drie vrienden 
had, deze vrienden kwamen heel snel bij hem3. 
In die tijd was er nog geen email, twitter en 
zelfs geen fax, toch kwamen ze naar hem toe. 
Een reis die vele dagen had moeten duren 
was in een mum van tijd volbracht4. Waarom? 
Omdat ze in hun ziel met elkaar verbonden 
waren, ze waren één. Dat kan alleen maar 
als daar ook zo’n nochach-relatie bestaat. En 
net zoals die relatie met God wederkerig is, 
zo geldt hetzelfde van de ene mens naar de 
andere mens toe.

En dan tot slot is er ook een nochach-relatie 
met en door de Thora. De Talmoed doet daar-
over een opmerkelijke uitspraak5. De Talmoed 

geeft daar aan dat God tegen Mozes zei dat 
zij elkaar in, door en met de Thora vonden. 
Mozes krijgt de opdracht dit ook bij het Joodse 
volk te cultiveren.

De Talmoed spreekt hier over het feit dat 
God de Thora met Mozes leerde van aange-
zicht tot aangezicht. Mozes krijgt hier de in-
structie om op dezelfde manier de Thora over 
te brengen aan het Joodse volk. Ook met de 
Thora krijg je een wederkerige relatie: je geeft 
aan de Thora en de Thora geeft terug.

Dit hele concept kan nog verdiept worden 
middels een zin in Spreuken van Salomon. 
Koning Salomon zegt in Spreuken 27:19: Zoals 
het water iemands gezicht weerspiegelt, zo 
(weerspiegelen) de harten van twee mensen 
elkaar. Rasji leert ons dat er in ieder menselijk 
contact een mystieke verbinding is tussen die 
twee mensen. Onbewust wordt aangevoeld of 
er echte sympathie en echte liefde bestaat of 
niet. 

De Gaon van Vilna legt uit dat het hier in 
Spreuken 27:19 gaat om de relatie tussen de 
mens en God zoals er staat in Ezechiël 1:26: 
En op de beeltenis van de troon zat iets wat leek op 

de beeltenis van een mens. De Gaon van Vilna 
zegt dat het gaat om de mens die zich verhoudt 
tot God die naar hem toe reageert als weer-
spiegeling van de input die hij, de mens geeft 
voor deze relatie, en dus als een mens terug 
reflecteert. 
Resumerend krijg je de volgende figuur.

hashemTora

medemens

mens

Je geeft aan 
de Thora en de 
Thora geeft 
terug

3. Ijob 
2:11 (Job, 

Hebreeuws: 
Ijov, red.)

4. Tal-
moed Baba 

Batra 16b
5. 

Talmoed 
Berachot 

63b
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Het bijzondere is dat de mens in principe 
in alle drie deze relaties het nochach-principe 
kan nastreven. Aangezien de relaties ook alle 
drie hetzelfde leitmotief hebben zijn de relaties 
een weerspiegeling van elkaar. De relaties 
grijpen in elkaar, en vertellen iets over elkaar. 

Rest ons nog te vragen hoe het dan zit in de 
relatie van de mens met en tot zichzelf. Rab-
bijn S. Wolbe zegt hierover: Door de nochach-
relaties die iemand aangaat wordt hij gebouwd 
en ontstaat er een innerlijke spiritualiteit, een 
innerlijk karakter en zijn. Vanuit dat inner-
lijke gaat een geestelijke en spirituele stroom 
naar de mens zelf waardoor de mens in staat 
is uit en met zichzelf een volwaardig leven te 
leiden6. 

NOCHACH VERDER UITGEDIEPT 
Dit woordje  nochach, kan op twee 

manieren geschreven worden. Zoals tot nu toe 
met als tweede letter de letter waw. We komen 
dit woordje echter ook tegen zonder die letter 
waw . Dan wordt het dus נכח; het houdt 
dezelfde betekenis, maar is net iets anders. 
Waar gaat het hier om?

Wat is de betekenis van die letter waw? 
In het Hebreeuws hebben de letters ook een 
getalswaarde. De letter waw staat voor zes. 
Dit wijst op de zesde dag van de schepping. 
Het wijst op het aardse waar je zes richtingen 
hebt: Noord, Zuid, Oost, West en naar boven 
en naar beneden. Je kunt die letter eruit halen, 
maar dat nochach-concept blijft dan wel 
bestaan.

Deze schrijver wil stellen dat dit woordje en 
deze verschuiving van nochach met waw naar 
nochach zonder waw de essentie is van de te 
creëren relatie met God na de terugkeer hier 
op aarde. Er komt een nieuwe, intensere rela-
tie, maar dan zonder de waw. In hoeverre die 
herlevende doden dan hier inderdaad fysiek 
op aarde rondlopen is niet te zeggen. Wel is 
duidelijk dat de rol die de aarde nu speelt in 
onze relatie met God dan heel anders zal zijn. 
Dat symboliseert die waw die verdwenen is.

Zoals we zeiden heeft een Hebreeuws 
woordje een getalswaarde. De getalswaarde 
van dit woordje nochach zonder waw is: נכח

8+20+50=78. Wat is 78? Dat is 2x39. Wat is de 
betekenis van 39? 

We komen 39 tegen m.b.t. de sjabbat. Op 
sjabbat zijn er 39 hoofdwerkverboden. We 
komen het ook tegen in Deuteronomium 25: 2 
en 3. Daar geeft de Thora aan dat een overtre-
der slagen krijgt. De Thora geeft daar aan dat 
hij wordt geslagen tot het getal veertig, dus 39 
maal7. Niets in de Thora is zomaar. Blijkbaar 
heeft het getal 39 een diepere betekenis. Wat 
is die betekenis? 

De Maharal, rabbijn Jehoeda Löwe uit 
Praag, geeft aan dat we dit kunnen begrijpen 
in het licht van het feit dat na de initiële con-
ceptie het zaad zich in veertig dagen ontwik-
kelt tot een volwaardig embryo. De eerste 39 
dagen zijn voor het fysieke gedeelte daarvan, 
de veertigste dag komt er een ziel bij. De mens 
die zondigt doet dit met zijn fysieke lichaam; 
de geest blijft rein en zuiver. Daarom wordt 
hij 39 keer geslagen. Sjabbat is de dag van de 
spiritualiteit. Het is de fysieke mens die zich 
moet onthouden van werk. Hij wordt gesym-

6. Het-
geen hier 
tot nu toe 
stond over 
nochach heb 
ik reeds be-
schreven in 
mijn scriptie 
Metsits min 
hacharakim, 
geschreven 
voor mijn 
afstuderen 
als pastoraal 
werker bij 
Hogeschool 
inHolland 
in 2010. Dit 
is de basis 
voor de 
verdere ver-
dieping die 
dit artikel 
geeft.

7. Zie 
traktaat 
Makkot 22a 

De rol die de 
aarde nu speelt 
in onze relatie 
met God zal dan 
heel anders zijn
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boliseerd door het getal 39, daarom vindt de 
gelovige jood ook 39 hoofdwerkzaamheden die 
hij op die sjabbat niet mag doen.

Daar blijft het niet bij. Het getal 39 staat voor 
het woordje טל dat dauw betekent. Wij kennen 
de dauw uit de druppels die we op het gras zien 
op een prille zomerse dag. Het jodendom kent 
aan dat woordje nog een andere betekenis toe. 
Het staat namelijk in de Talmoed8 voor de 
levensspirit die God naar de aarde stuurt om 
mensen tot leven te brengen. Eens als God 
besluit dat het moment daartoe is gekomen zal 
een enorme hoeveelheid spirituele dauw naar 
de aarde toekomen om al die doden weer tot 
leven te brengen. 

Dat zal een moment zijn van een extreme 
 Op dat moment zullen God en mens elkaar .נכח
leren kennen op een tot dan toe ongekende en 
absoluut weergaloze wijze. De mens met wat er 
nog over is van zijn stoffelijke lichaam, eens 
geschapen in 39 dagen, zal bevrucht worden 
door de dauw van boven, de dauw טל met 
getalswaarde 39. De twee tot dat moment op 
grote afstand van elkaar zijnde entiteiten van 
“39” zullen samenkomen. Twee maal 39 is dan 
78 en dus נכח.

HET GROTE GERECHT
Ergens in en rond het moment van de 

opstanding der doden zal de dag van het grote 
gerecht plaatsvinden. De geleerden vinden in 
Maleachi 3:19-21 een aanknopingspunt voor 
dat gerecht. Dat moment zal een point of no 
return zijn. Hoe en wat ook, dat zal de geschie-
denis of beter de toekomst leren. 

Na dat moment zal ook de gehele geschiede-
nis der mensheid duidelijk worden voor hen 
die het gerecht goed hebben doorstaan. Alle 
vragen die anderen hebben gesteld zullen 
worden beantwoord. Op dat moment zal eens 
te meer duidelijk worden wat een rabbijn eens 
zei n.a.v. de vragen over God en de Tweede 
Wereldoorlog. Zij die geen vragen hadden 
hoefden geen antwoord en zij die vragen had-
den, daar hielp geen antwoord. De antwoor-
den zullen dan gegeven worden aan hen die 
geen vragen hadden.

8. Sjabbat 
88b
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DE TWEEDE LOFZEGGING VAN DE 
AMIDA

Wij hebben al besproken dat in de amida 
die driemaal per dag wordt uitgesproken de 
wederopstanding der doden centraal staat. 
Het boeiende is dat de aanhef van die lofzeg-
ging luidt: atta gibbor, U bent een held, U 
bent krachtig. Wat heeft dat te maken met die 
wederopstanding? 

Om dit te visualiseren wijs ik u op de 
slotscène van Schindler’s List. In die scène 
zien we honderden Joden samen op weg naar 
het beloofde land. Het is een moment dat 
ons wijst op de kracht van het Joodse volk, 
een kracht die zijn oorsprong vindt in de 
goddelijke vonk die iedere Jood heeft. Het 
moment van de wederopstanding doet echter 
die slotbeelden van Spielberg volledig in het 
niet zinken. God zal daar als geen ander laten 
zien wie de echte kracht en macht heeft. In de 

wereldgeschiedenis hebben zovelen al gedacht 
dat zij de absolute macht hadden. Alexander 
de Grote, Caesar, Karel de Grote, Napoleon 
en Hitler. God heeft hun allen laten weten dat 
ze het niet hadden begrepen. 

Rabbijn Chaim Friedlander wijst ons in 
zijn voortreffelijke boek over de amida op 
het volgende. De fysica leren ons dat geen 
enkel element of molecuul ooit verloren gaat, 
het neemt alleen andere vormen aan. Er is 
er slechts een die over al die elementen de 
volledige macht heeft. Dat is God. God heeft 
ieder molecuul geschapen en weet ook waar 
ieder molecuul zich bevindt. Als het moment 
daar is zal God de as bij elkaar rapen uit de 
gaskamers van Auschwitz en de brandstapels 
van de inquisitie. Hij zal uit de piramiden van 
Egypte, de diepten van de zee en de einden der 
aarde alle resten bij elkaar brengen van hen 
die dan herleven. 

En inderdaad honderden, duizenden en nog 
meer zullen dan uit de horizon samen komen 
in en bij Jeruzalem, precies zoals Steven Spiel-
berg dat heeft verfilmd, maar dan veel beter. 
Daarmee zal God allen die dachten dat zij de 
grote speler zijn op deze planeet in de absolute 
schaduw zetten. 

Daarom ook kunnen we drie keer per dag 
in diezelfde lofzegging de woorden oemeka-

jeem emoenato lisjeenee afar uitspreken. Deze 
betekenen: En zijn trouw doet hij gestand aan 
en met hen die slapen in de aarde. Niemand 
zal vergeten worden.

Op minder dan een kilometer van het 
prachtige nieuwe gebouw van Christenen 
voor Israël ligt een kleine joodse begraafplaats. 
Dat is de joodse begraafplaats van Nijkerk/
Nijkerkerveen. Recent was ik daar zelf omdat 
daar een goede bekende van mij begraven ligt. 
Als u toch een keer die kant op gaat, ga dan 
ook daar even langs. En misschien zult u in de 
ruisende wind, de zonnestralen en de serene 
rust van die plek een bevestiging vinden voor 
hetgeen ik in het voorgaande beschreven heb.

Als het moment 
daar is zal God 
de as bij elkaar 
rapen uit de 
gaskamers van 
Auschwitz
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November 1947 besloot de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties tot verdeling van het 

Britse mandaatgebied Palestina in een Joods en 
een Arabisch gedeelte. De Joodse gemeenschap 
ging met die verdeling akkoord, in tegenstelling 
tot de Arabische wereld. In mei 1948 werd onder 

leiding van David Ben Goerion de Joodse staat Israël 
uitgeroepen. Een historische gebeurtenis. 

 
 

DS. J. DE VREUGD

Wat heeft deze gebeur-
tenis christenen te 
zeggen? Mogen we 
een relatie leggen tot 
de profetie? We geven 

enige overwegingen over Ezechiel 37 : 1 – 14, 
waarin ons antwoord op die vraag duidelijk 
wordt.

HET VISIOEN VAN DE DORRE 
DOODSBEENDEREN

Fascinerend is het gezicht van de profeet 
Ezechiël, zoals we dat lezen in hoofdstuk 37 
van zijn boek. De hand des HEEREN brengt 
de profeet naar een grote vallei, boordevol 
dorre doodsbeenderen. Een aangrijpend 
gezicht, zo’n knekelveld! Zeker voor de profeet 
Ezechiël, die ook priester was en dus door aan-
raking met doden ritueel onrein zou zijn.

Onverwacht komt de vraag van God, of hij 
van mening is, dat dit knekelveld tot leven 
komen kan. Ezechiël legt het in Gods hand: 
Heere HEERE U weet het! Dan krijgt hij de 
naar de mens gesproken onmogelijke opdracht 
het profetisch Woord tot deze beenderen te 

richten en ze tot leven te roepen. Maar het 
onmogelijke gebeurt: de beenderen staan op, 
hechten zich aaneen tot skeletten, en pezen 
en vlees en huid vormen de skeletten om tot 
lichamen. Zo krachtig werkt het profetisch 
Woord! Maar bij nadere beschouwing blijkt 
het om nog levenloze lichamen te gaan. Er 
was geen geest in hen. Dan krijgt Ezechiël een 
tweede opdracht: hij moet profeteren tot de 
geest om deze onbezielde lichamen tot leven te 
brengen. En zo gebeurt het. Ezechiël profeteert 
en de geest kwam in de levenloze lichamen; ze 
werden levend en stonden op hun voeten - een 
zeer grote menigte.

Frappant is de overeenkomst met het ver-
haal van de schepping van de mens. Ook die 
verloopt in twee fasen: eerst vormt de Heere de 
mens uit het stof van de aarde, en vervolgens 
blaast Hij de adem des levens in de neusgaten, 
waardoor de mens tot een levend wezen wordt. 

BETEKENIS
Wat betekent dit visioen? De uitleg vindt u 

in de verzen 11 - 14. 
Het blijkt te gaan om een diep ingrijpende 
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crisissituatie in het volksbestaan van Israël. 
Het volk klaagt: “onze beenderen zijn ver-
dord, onze verwachting is verloren, wij zijn 
afgesneden.” Een drievoudige, aangrijpende 
klacht. Een volstrekt uitzichtloze toestand 
dus. Bedoeld is de situatie van de ballingschap 
in Babel. Het volk van God, het tweestam-
menrijk Juda, dreigt ten onder te gaan in het 
nationale graf van de ballingschap. Jeruzalem 
is een puinhoop, de tempel is verwoest, Babel 
triomfeert. En het noordelijk tienstammenrijk 
Israël was al enkele generaties eerder van de 
kaart geveegd. De klacht is dus volkomen 
terecht: “onze ver-
wachting is verloren”! 
Het is afgelopen met 
de twaalf stammen van 
Israël.

Maar wie zo spreekt 

rekent buiten de God van 

Israël! 

Weliswaar zit er in 
de ballingschap een 
oordeel van God over 
de goddeloosheid 
van het volk van Zijn 
keuze. Maar dat is niet 
Zijn laatste Woord! In 
Zijn toorn gedenkt Hij 
aan Zijn ontfermen. Hij 
is immers de God die 
– ondanks alles – Zijn 
trouw aan Israël nooit 
heeft gekrenkt! En Hij 
gaat Zijn volk verlossen 
uit het nationale graf 
van de ballingschap. En 
die verlossing voltrekt 
zich blijkbaar in twee 
fasen: “Ik zal u uit uw 
graven doen opkomen, Mijn volk, en u bren-
gen in het land Israël; en Ik zal Mijn Geest in 
u geven en u zetten in uw land.” M.a.w.: er is 
sprake van een tweeërlei herstel: een nationaal 
herstel (“Ik zal u brengen in het land Israël”) 
en een geestelijk herstel (“Ik zal Mijn Geest 
in u geven”). In de volgende profetie in dit 
hoofdstuk lezen we dan ook nog de belofte 

van de hereniging van Juda en Israël, zodat het 
weer het éne volk van de twaalf stammen is. 
De Heere zegt toe, de kinderen van Israël uit 
het midden van de volken te vergaderen en ze 
te brengen in hun land. Ze zullen weer wonen 
op de bergen van Israël en ze zullen tezamen 
één Koning hebben. Dat wil dus zeggen, dat 
de belofte van nationaal en geestelijk herstel 
héél Israël betreft: het ganse zaad van Abra-
ham, de twaalf stammen van Israël delen in 
de trouw en de heilsbelofte van God. In Ez. 
36 vinden we iets dergelijks: de profeet moet 
profeteren tot de bergen van Israël - het land, 

het grondgebied dus 
waarop de stammen 
van Israël wonen. De 
volkeren hebben in 
hun overmoed beslag 
gelegd op de bergen 
van Israël, toen de 
stammen van Israël on-
der de roede van God 
verstrooid werden over 
de ganse aarde. Maar 
vergis je niet, zegt God: 
Ik zal u uit de heidenen 
halen en Ik zal u in 
uw land brengen, en 
u, o bergen van Israël, 
zult weer uw takken 
geven en uw vrucht 
voor Mijn volk Israël 
dragen.

VERVULLING
Spannend is 

natuurlijk de vraag: 
hoe zit het met de 
vervulling van deze (en 
dergelijke) profetieën? 

Hebben ze mogelijk iets te maken met de 
situatie van nú en het Israël van nú, dat sinds 
1948 als onafhankelijke staat een bedreigde 
en aangevochten positie temidden van de 
volkeren inneemt? Gesprek hierover kan 
onder christenen de tongen losmaken en de 
gemoederen verhitten. Ik ben van mening, dat 
het huidige Israël en deze profetische belof-

God gaat 
Zijn volk 

verlossen uit 
het nationale 

graf van de 
ballingschap
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ten alles met elkaar te maken hebben. Ik zou 
niet goed weten, wat ik met de profetieën zou 
moeten doen, en ook niet hoe ik tegen Israël 
zou moeten aankijken, als ik die relatie niet 
zou mogen leggen.

HOE LEZEN WE DE PROFETIEËN?
Van belang is uiteraard, hoe je profetische 

beloften leest. Eeuwenlang zijn de profetieën 
in de kerk vooral “geestelijk” geïnterpreteerd. 
En dat hield dan in, dat men er min of meer 
vanzelfsprekend van uitging dat alles sloeg op 
de kerk en het vooral als “geestelijk” be-
schouwde heil van God. Israël raakte volstrekt 
uit het vizier. Dat daarachter de zogenaamde 
vervangingstheologie zat behoeft geen betoog: 
de kerk heeft Israël vervangen en is van nu 
voortaan draagster van al Gods beloften. Over 
een land aan de Middellandse Zee; een stad 
waar eens een tempel gestaan heeft; een Joods 
volk, dat nog altijd de God van Abraham 
aanroept en dient – daarover valt vanuit chris-
telijke optiek eigenlijk geen zinnig woord te 
zeggen. Land en stad horen bij het Oude Tes-
tament en het volk zou er eigenlijk niet meer 
moeten zijn sinds de kerk er is. Kortom: een in 
wezen anti-joodse uitleg van de profetieën. 

Op grote schaal heeft de kerk de eeuwen 
door beloften “gestolen”: zich exclusief heils-
beloften toegeëigend, die tot Israël gesproken 
zijn. Een nog steeds in christelijk Neder-
land bekende bijbelverklaring als de Korte 
Verklaring is – naast het vele goede dat ervan 
te zeggen valt – typerend voor deze wijze van 
lezen van de profetie. Trouwens, ook de Kant-
tekeningen van de Statenbijbel kunnen hier 
genoemd worden.

We leren dat gelukkig af. Of ben ik daarin 
te optimistisch? De wat ik nu maar even noem 
“vervangingsmentaliteit” blijkt telkens weer 
heel diep in ons christelijke bloed te zitten. 
Maar er klinken in onze tijd ook heel andere 
geluiden. Ik geloof, dat het een werk van Gods 
Geest is, dat een heel nieuwe bezinning op de 
plaats van Israël op gang gekomen is.

Als Nieuwtestamentische gelovigen zijn we 
ervan overtuigd, dat Gods beloften ja en amen 
zijn in Christus. Toch kun je onmogelijk zeg-

gen, dat alle Oudtestamentische beloften in 
Christus vervuld zijn; er is nog een onvervuld 
tegoed. En hier met name komen vele profeti-
sche beloften in aanmerking, die spreken over 
het herstel en de wederkeer van Israël. 

VOORTGAANDE VERVULLING
Het ligt voor de hand, bij de vervulling 

allereerst te denken aan de terugkeer uit de 
Babylonische ballingschap. En dat is terecht. 
Maar houdt daarmee de betekenis van de 
profetie op? Je kunt onmogelijk stellen, dat de 
profetie in haar volle omvang is gerealiseerd 
bij de terugkeer. Spreekt ook dit profetisch 
Woord niet van de blijvende trouw van God 
aan Israël? En zijn er geen elementen in de 
profetie, waarvan je in gemoede onmogelijk 
kunt zeggen, dat ze al helemaal vervuld zijn? 
Ik noem een paar zaken uit Ez. 37: er is sprake 
van een nationaal en een geestelijk herstel; 
van een terugkeer van alle verstrooiden van 
Juda en Israël uit het midden van de volkeren; 
van de eenheid van het volk onder de Mes-
sias-Koning. Als ik dat op me laat inwerken 
zeg ik: de profetie is nog steeds actueel en 
nog steeds niet ten volle vervuld. God is nog 
steeds aan het werk in de vervulling van Zijn 
profetisch Woord!

OPSTANDING DER DODEN
In de christelijke traditie is de profetie 

vaak gelezen als een belofte van het machtig 
werk van de Geest van Pinksteren, die doden 
levend maakt en samenvoegt tot de levende 
gemeente van Christus. Of ook als een 
indrukwekkend visioen van de wederopstan-
ding der doden. Trouwens ook in de Joodse, 
rabbijnse traditie wordt dit visioen gelezen als 
een prachtige boodschap over het geloof in de 
wederopstanding aan het einde van de tijden. 
En dat mag, denk ik.

JOODSE STAAT
Terug naar de actualiteit. Mag je vanuit 

Ez. 37, als voorbeeld van ook andere profe-
tieën, een lijn trekken naar Israël nú? Ik ben 
ervan overtuigd van wel. Ik geloof zelfs, dat 
dat moet. Voor het eerst sinds eeuwenlange 
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ballingschap heeft het Joodse volk weer een 
eigen staat. Was dat geen herrijzenis uit de 
dood, zeker gezien tegen de donkere achter-
grond van de holocaust? Een ware opstanding 
uit het puin, de graven, de nood van de Sjoa. 
Stel je voor, dat je de gelegenheid had gehad 
om, zeg in 1942, tegen Joden in Auschwitz te 
zeggen: houd vol, want over enkele jaren is 
er weer een Joode staat – dat was volstrekt 
ondenkbaar. En toch; in 1947 schiepen de VN 
de mogelijkheid een Joodse staat te stichten in 
het oude land van de vaderen. En in 1948 was 
het zover! Wonder van God, herleving van de 
dorre beenderen! Dat was Gods werk. 

Stel je voor, dat de VN vandaag zo’n beslis-
sing zou moeten nemen. Volstrekt ondenk-
baar. De wereld ziet liever vandaag dan mor-
gen Israël verdwijnen. Een glimlach van de 
Eeuwige voor Zijn verdrukte volk, zo noemde 

Elie Wiesel de stichting van de staat in 1948. 
En wij zijn er de verwonderde getuigen van, 
dat talloze kinderen van Abraham uit de 
diaspora thuis gekomen zijn. Uit alle hoeken 
en gaten van deze wereld, in soms specta-
culaire acties: om te beginnen de honderd-
duizenden uit de Arabische wereld, dan de 

thuiskomst van de Ethiopische Joden en van 
de honderdduizenden Joden uit de voormalige 
Sovjet-Unie en Oekraïne nadat het IJzeren 
Gordijn gevallen was; de Sovjet Unie viel om 
de poorten van Sion voor de Joden te openen. 
Nu keren de Joden uit India terug: de benee 
Menasje. En ook de terugkeer uit andere 
landen gaat door, bijvoorbeeld uit Frankrijk, 
en een nieuwe toestroom uit Amerika wordt 
verwacht. Onmiskenbaar dringt zich het beeld 
van Ez. 37 op: een nationaal, een politiek 
herstel van Israël. 

Zeker, dat herstel is aangevochten en 
bestreden. En wie weet, door hoeveel diepten 
het nog heen moet. Maar niettemin: de eigen 
staat als uitdrukking van het eigen zelfstandig 
volksbestaan is er weer! Een nationaal herstel. 
De vijgenboom Israël begint uit te botten.

HOOP 
En het geestelijk herstel dan? Ezechiël zag 

het herstel immers in twee fasen! Zou God 
daar niet zelf voor zorgen? Verschillende 
profetieën spreken van een uitstorting van de 
Geest van de genade en de gebeden over Isra-
el, niet los van de openbaring van de Messias 
aan Israël. Bijvoorbeeld Ez. 36: “Ik zal u uit de 
heidenen halen; Ik zal u in uw land brengen; 
dan zal ik rein water op u sprengen; ik zal Mijn 
Geest geven in het binnenste van u, en u zult 
wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven 
heb.” En Paulus spreekt over het geheimenis, 
dat geheel Israël behouden wordt. Daar kom 
ik zo nog even op terug. En heeft God ooit iets 
gezegd, wat Hij niet gedaan heeft? We hebben 
goede hoop voor Israël en zien met spanning 
hoe God werkt aan de vervulling van Zijn 
belofte. Hij is op weg naar de dag, dat het volk 
en zijn Messias elkaar zullen herkennen! Zo 
mogen we het onafhankelijke Israël zien als 
een teken van Gods leiding in de geschiedenis 
en de actualiteit van de profetie.

MESSIAANS TEKEN
Zo beleeft Israël het zelf trouwens ook. 

Algemeen is de overtuiging, dat de stichting 
van de staat het begin van het einde bete-
kende van een tweede, eeuwenlange balling-

God is nog 
steeds aan 
het werk in de 
vervulling van 
Zijn profetisch 
Woord!
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schap (de Romeinse ballingschap genoemd) en 
als een messiaans teken mag worden gezien. 
Sprekend is in dit verband het gebed voor 
de staat Israël dat sinds de uitroeping van de 
staat in de dagelijkse liturgie is opgenomen. 
Daarin wordt de eigen zelfstandige staat “het 
begin van het ontluiken van onze verlossing” 
genoemd. Dat is voorzichtig geformuleerd: het 
begin van het ontluiken - maar het is niette-
min een duidelijke uitspraak. En als christen 
luisterend naar het profetisch Woord kan ik 
daar alleen maar ja en amen op zeggen, en met 
goede hoop en gespannen verwachting uitzien 
naar de volle vervulling van al Gods beloften.

PAULUS’ REFLECTIE OP DE  
PROFETIE

Indrukwekkend zijn de hoofstukken 9 – 11 
van de Romeinenbrief: Paulus worstelt om 
Gods weg met Israël te verstaan, ook nadat 
de meerderheid van Israël Jezus niet als de 
Messias heeft herkend en erkend. Paulus ziet 
de toekomst en het herstel van Israël helemaal 
in de lijn van de profetie. In elk geval staat het 
voor de apostel vast, dat het met Israël niet 
uit en afgelopen is sinds Christus, zoals de 
overgrote meerderheid van de christenheid 
gezegd heeft en soms nog zegt. Heeft God 
Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Paulus is 
tot de overtuiging gekomen dat het ‘nee’ van 
Israël tegen Jezus als Messias een positief doel 
in Gods plan dient: het heil voor de heidenen 
oftewel rijkdom voor de wereld (vers 11 – 15).

Paulus ziet dat in het kader van zijn bedie-
ning als apostel van de heidenen: hij is Gods 
gezant uit Israël voor de volkeren en daarin 
doet hij uitermate zijn best, ook met het oog 
op zijn eigen volk, zijn broeders en zusters 
naar het vlees, Israël – “ik maak mijn bedie-
ning heerlijk om daardoor ook zo mogelijk 
mijn verwanten naar het vlees tot jaloers-
heid te verwekken” – daarbij refereert hij aan 
woorden uit Deut. 32 : 21: “Ík zal hen jaloers 
maken door wat geen volk is” – het is Paulus’ 
hoop en verwachting dat zijn volksgenoten 
zullen zien dat Jezus de Messias is als heidenen 
door Hem tot het geloof in de God van Israël 
komen. Daarom wil hij zijn bediening onder 

de heiden heerlijk maken, overvloedig, rijk. 
Even terzijde: soms zijn christenen de mening 
toegedaan dat het de taak van de kerk is om 
Israël jaloers te maken; ik betwijfel dat: Paulus 
spreekt hier over zijn eigen apostolische roe-
ping – bovendien moet je zeggen dat de kerk 
er in haar lange geschiedenis weinig werk van 

gemaakt heeft om Joden jaloers te maken, in-
tegendeel, de kerk heeft meer struikelblokken 
geplaatst dan jaloers gemaakt. Hoe dan ook: in 
elk geval is duidelijk dat Paulus een stralende 
toekomst voor Israël verwacht. 

Dan kom ik bij vers 15: “als hun verwerping 
verzoening voor de wereld betekent, wat bete-
kent dan hun aanneming anders dan leven uit 
de doden?” Hun verwerping van het evangelie 
betekent verzoening voor de wereld – een die-
pe uitspraak: Israëls afwijzing van Jezus als de 
Messias werkt in het plan van God mee aan de 
verzoening van de wereld, want door hun val 
is de zaligheid tot de heidenen gekomen (vers 
11); als dan hun val voor de wereld rijkdom 
betekent en het feit dat zij achterop komen 
rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer 

De kerk 
heeft meer 

struikelblokken 
geplaatst 

dan jaloers 
gemaakt
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betekent dan hun volheid (vers 12) nog grotere 
rijkdom: leven uit de doden! Dan ben ik weer 
bij Ez. 37. ik denk dat Paulus hier een midrasj, 
een uitleg van dit visioen geeft: leven uit de 
doden, opstanding in relatie met de Messias. 

Heel de geschiedenis van Israël staat in dit 
teken! En het loopt er op uit dat Israël eerst 
fysiek en vervolgens geestelijk wordt hersteld 
en vernieuwd. De apotheose van de geschiede-
nis van Israël is de ontmoeting van de Messias 
met zijn volk, van het volk met zijn Messias; en 
dat is leven uit de doden, zoals de profeet heeft 
gezegd.

En zo zal heel Israël behouden worden! Met 
andere woorden: op een heel diepe wijze par-
ticipeert Israël in het lijden en de opstanding 
van de Messias als het volk van de Messias – en 
het is tot heil van de goyiem, de volkeren! 

DOOD EN OPSTANDING VAN ISRAËL: 
EEN ILLUSTRATIE 

Een opvallend verschijnsel van onze tijd is, 
dat een aantal Joodse geleerden zich inten-
sief bezighoudt met de bestudering van het 
Nieuwe Testament en het christendom. Hun 
publicaties zijn met name gericht op het 
onderzoek naar het Joodse karakter van het 
Nieuwe Testament en de Joodse wortels van 
het christelijk geloof. De meest bekende van 
hen was wel de enkele jaren geleden overleden 
David Flusser, maar ook Pinchas Lapide heeft 
een grote bekendheid gekregen. Hij was van 
professie journalist, leefde en werkte deels in 
Duitsland en deels in Israël, en had een grote 
belangstelling voor theologie, en met name 
voor de relatie tussen Joden en christenen. 
Diverse keren was hij ook in Nederland voor 
conferenties en lezingen, en het was altijd een 
genoegen naar hem te luisteren. Hij heeft een 
groot aantal lezenswaardige publicaties op zijn 
naam staan, gericht op een groot publiek; we-
tenschappelijk verantwoord, maar goed lees-
baar voor iedere belangstellende. Daaronder 
is een boek over de opstanding. Auferstehung, 

ein jüdisches Glaubenserlebnis is de titel van dat 
boek: Opstanding, een Joodse geloofservaring. 

Uit deze titel is duidelijk, dat hij opstanding, 
dus ook de opstanding van Christus, helemaal 

Streamer, 
Streamer
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plaatst in het licht van de ervaring van Israël 
met zijn God: God is een God, die de doden 
levend maakt. Daarom is het helemaal niet 
vreemd, dat er in Israël een Man, een Gekrui-
sigde, opstaat uit de dood. Zoiets kun je van 
de God van Israël verwachten! Want Hijzelf 
heeft de diepe en onuitwisbare hoop gewekt, 
dat met de dood niet alles ten einde komt. Er 
is een hoop, die er geen genoegen mee neemt, 
dat ons bestaan met geboorteweeën begint en 
met een laatste doodssnik ophoudt; een hoop, 
die uit het vertrouwen naar boven de moed 
naar voren schept; moed voor een verder le-
ven aan de dood voorbij. Dat is volgens Lapide 
de quintessens van het Bijbels opstandings-
geloof van Joden en christenen. Dat geeft 
aan het leven hier en nu een zin en betekenis, 
die niet verdwijnen kan. M.a.w.: het bijbels 
opstandingsgeloof geeft een enorme impuls 
aan de moed om het leven te leven, ook door 
vele diepten heen, en aan de eerbied voor 
het leven, ook bij alle vragen. Het leven is de 
moeite waard om geleefd te worden; het is ook 
de moeite waard om met respect behandeld te 
worden. Want God behoudt het door de dood 
heen. Me dunkt, dat zijn opmerkingen die ons 
christenen aanspreken en inspireren. 

In dat verband maakt Lapide een prikke-
lende opmerking. Hij trekt een parallel tussen 
Goede Vrijdag en Pasen en wat er met het 
Joodse volk gebeurde in de twintigste eeuw 
in de holocaust en de stichting van de staat 
Israël: ze staan tot elkaar als dood en opstan-
ding. Wanneer men, zo zegt Lapide, inzicht 
zou kunnen verkrijgen in de volksziel van het 
huidige Israël, om zijn zelfverstaan tot op de 
bodem op het spoor te komen, dan zou men 
hoogstwaarschijnlijk tot de conclusie komen, 
dat Auschwitz en de stichting van de staat 
in dezelfde geestelijke samenhang tot elkaar 
staan als Goede Vrijdag en Paaszondag in het 
hart van gelovige christenen. Dezelfde afgrond 
gaapt tussen het kruis en de opstanding als 
tussen het massa-Golgotha van de Hitlerjaren 
en de nationale opstanding in het jaar 1948. 
Zonder de opstanding van Jezus, na Golgotha, 
zou er geen christendom geweest zijn – zoals 
Auschwitz zonder de daaropvolgende vernieu-

wing van Israël het einde van het Joodse volk 
had kunnen zijn. 

Wie van jullie christenen weet, vervolgt 
Lapide, hoeveel vertrouwen en toekomstge-
loof er nodig is om na 1945 Joodse kinderen ter 
wereld te brengen? 

De opmerkingen zetten ons aan het denken. 
Het is goed om dergelijke gevoelens en erva-
ringen van Joodse zijde serieus te nemen. Ze 
doen me ook denken aan de bekende Joodse 
schilder Chagall. Hij heeft diverse schilderin-
gen van de kruisiging vervaardigd, waarin hij 
altijd Golgotha verbindt met Auschwitz en de 
holocaust. U kunt ze bijvoorbeeld aantreffen 
in de door het NBG uitgegeven Chagall-bij-
bel. De Gekruisigde ziet eruit als een uitge-
teerde Jood, aangetroffen in de kampen. Hij 
draagt een Joodse gebedsmantel; brandende 
synagogen en ghetto’s, vluchtende Joden om-
geven het kruis. Aangrijpend en diep. Jezus, 
de Jood, verbonden met Zijn volk in kruis en 
opstanding. De moeite van het overdenken 
waard!

En was het niet de vermaarde Hervormde 
theoloog Oepke Noordmans die de stichting 
van de staat Israël de ‘vreemdste analogie van 
Pasen in de moderne wereld’ noemde?

Wie weet hoeveel 
vertrouwen er 
nodig is om na 

1945 Joodse 
kinderen ter 

wereld te 
brengen?
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Hoe kijken Joden in de eerste 

eeuw aan tegen de mogelijkheid 

van leven na de dood?

Leven na 

de dood

THEMA DE DODEN ZULLEN LEVEN



Amnon is een van de eerste 
pioniers in Samaria en heeft 
zijn hele leven besteed aan de 
verlossing van dit deel van 
het erfdeel des Heeren. Hij is 

er trots op en ik merk ook dat hij een gewaar-
deerd lid is van de gemeenschap die op sabbat 
samenkomt in de sjoel. Maar Amnon ver-
wacht na dit leven niets. Terwijl in dit leven 
de polio hem kreupel gemaakt heeft. Amnon 
hoeft geen beloning. De overtuiging deel uit 
te maken van Israël en geroepen te zijn om de 
naam van de Heere te heiligen was en is voor 
hem genoeg. 

Dat is voor een goi als ik die gewend is om 
in zijn geloof te denken over verlossing en 
behoud wel even slikken. Maar als ik er langer 
over nadenk is de houding van onze vriend 
ook leerzaam, zeer leerzaam zelfs. Het stelt mij 
zelf de vraag waar het in mijn leven met God 
om gaat.

HERLEVEN ZULLEN UW DODEN
We weten dat in de eerste eeuw Sadduceeën 

en de partij van de Farizeeën over het feit of 
er leven na de dood was van mening verschil-
den. De eersten ontkenden dat er zoiets was. 
We vinden dat ook terug in Handelingen 23 
als Paulus voor het Sanhedrin zijn getuigenis 
aflegt. 

Degenen die een leven na dit leven ontken-
nen, beroepen zich op Exodus 20, waar de 
Heere belooft dat degene die zich aan Zijn 
geboden houdt een lang leven zal hebben in 
het land. Met andere woorden, toewijding aan 
God betaalt zich in dit leven uit. 

Maar over het algemeen staan de Saddu-
ceeën op dit punt alleen. En ook later zal het 
geloof in de opstanding een vast onderdeel 
zijn van het Joodse geloof. Immers al in de 
profeten wordt gesproken over opstanding. 
Bekende teksten zijn Jesaja 26: 19: “Herleven 

zullen uw doden – ook mijn lijk, opstaan zullen 

Tijdens een heerlijke sabbatsmaaltijd in een dorp in 
Samaria gaat het gesprek ineens over leven na de 

dood. En tijdens die conversatie zegt Amnon, de heer 
des huizes, dat hij niet gelooft dat er na dit leven nog 

iets komt. Daarmee valt het gesprek stil. Zwijgend 
eten de disgenoten verder. En ook ik verbaas me over 
de zekerheid waarmee hij spreekt. Onze gastheer, ik 
denk dat hij een jaar of zeventig is, heeft nog maar 

minuten geleden de zegening over de wijn uitgesproken 
en het brood gebroken en uitgedeeld. Hij heeft zijn 

kleinkinderen gezegend aan het hoofd van de tafel. 

DS. HENK POOT
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zij. Ontwaakt en jubelt gij, die woont in het stof”, 
of Daniël 12:2 en natuurlijk Job 19:25: ‘Ik weet: 

mijn Verlosser leeft!’

De opstanding en het goede leven daarna 
vormde de hoop voor de rechtvaardigen die in 
dit leven gebukt gingen onder lijden. God zou 
in zijn trouw rechtvaardig blijken.

Ook Jezus spreekt zo. Als Petrus tijdens 
de ontmoeting met de rijke jongeling vraagt 
wat er met hen zal gebeuren die alles hebben 
prijsgegeven en Jezus zijn gevolgd, antwoordt 
Hij dat zij in de wedergeboorte op twaalf 
tronen zullen zitten en dat een ieder die 
familie of bezit heeft opgegeven voor Hem in 
de toekomende eeuw dit vele malen terug zal 
ontvangen (Mattheüs 19:27-30). Daarmee wijst 
Jezus onomwonden op de fysieke zegeningen 
van het eeuwige leven.

MISVERSTAND 
Het is een misverstand om te denken dat de 

Joden menen dat zij het eeuwige leven verdie-
nen door hun geloof en hun gehoorzaamheid 
aan Gods geboden. Het heeft niet zozeer te 
maken met hun rechtvaardigheid maar met de 

rechtvaardigheid van God. God zorgt ervoor 
dat het leven dat je straks geniet in overeen-
stemming is met je leven nu. Dat is ook wat 
het Nieuwe Testament met zoveel woorden 
zegt: “God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk 

zou vergeten en de liefde die gij voor Zijn naam 

getoond hebt” (Hebreeën 6:10). En ook Jezus 
beklemtoont dat (Johannes 5:29).

Het is geen kwestie van rechtvaardiging 
door goede werken maar een gevolg van de 
rechtvaardigheid van God. Ondertussen is het 
leven wat mensen ontvangen in het hierna-
maals dus verschillend. Allen zullen stralen 
als sterren, maar sommigen zullen meer glans 
hebben.

HEEL ISRAËL HEEFT EEN DEEL IN 
DE TOEKOMENDE WERELD

Dat heel Israël deel heeft aan de toeko-
mende eeuw (M Sanhedrin 10:1) heeft alles te 
maken met de trouw van God en de verkie-
zing van zijn volk. Dat is ook wat de Jood 
Paulus concludeert in de Romeinenbrief: 
“Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, 

dan wel of iemand loopt, maar van God, die zich 

ontfermt” (Romeinen 9:16). En als er al sprake 
is van verdienste noemt het Jodendom uit de 
eerste eeuw de verdiensten van de priesters 
in de tempel of die van de aartsvader, waarbij 
ook de bereidheid van Isaak om zich te offeren 
wordt genoemd. En ook deze zaak is de apostel 
Paulus niet onbekend als hij schrijft dat ook 
de vijanden van het evangelie geliefden van 
God blijven omwille van de verkiezing en 
omwille van de vaderen (Rom.11:28).

Maar er zijn uitzonderingen. Notoire 
zondaars uit de Tenach worden genoemd en 
met name het geslacht van de zondvloed en de 
mannen van Sodom.

Er is ook op dit punt verschil tussen de 
school van Sjammai en die van Hillel. Beiden 
zijn ervan overtuigd dat de Joden te verdelen 
zijn in drie groepen. Je hebt de mensen die 
God dienen en toegewijd zijn, je hebt degenen 
die met opgeheven hand de geboden van God 
overtreden en de weg van het kwaad zoeken 
en je hebt de grote tussengroep van hen die 
van beiden iets hebben. Sjammai gelooft dat 

God zorgt 
ervoor dat het 
leven dat je 
straks geniet 
in overeen- 
stemming is 
met je leven nu
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deze groep afdaalt in het Gehenna, waar zij 
gelouterd worden. Hij citeert daarbij Zacharia 
13:9, waar staat dat de Heere een derde in het 
vuur zal brengen en dat die de naam van de 
Heere zullen aanroepen. En 1 Samuël 2:6: “De 

Heere doodt en doet herleven, Hij doet naar het 

dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen.” Hillel 
betoogt dat de barmhartigheid van God te 
groot is om deze derde groep te laten afdalen. 
Hij wijst op Psalm 30: 6: “Want een ogenblik 

duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen.”

Bij de wijzen van Israël is er ook verschil 
van mening of de grote zondaars voor altijd 
buiten blijven of alleen een bepaalde periode, 
misschien niet langer dan een jaar.

Het is wel opmerkelijk dat er ook bij Jezus 
ruimte is in het oordeel. Zo zegt Hij dat het 
de mannen van Sodom draaglijker zal zijn in 
het oordeel dan voor de stad die zijn poorten 
voor de boden van Jezus sluit (Lukas 10:12) en 
Petrus schrijft in zijn eerste zendbrief dat Jezus 
in zijn dood verschenen is in het Gehenna 
en daar het evangelie 
verkondigd heeft aan 
het geslacht van de 
zondvloed (1 Petrus 
4:19).

Hoe het leven in de 
toekomende eeuw zal 
zijn? Sommigen den-
ken aan een voortdu-
rend groot feestmaal, 
terwijl anderen zeggen 
dat zij in stille verwon-
dering de gelukzalig-
heid zullen genieten 
van de nabijheid van 
God. Weer anderen 
zeggen dat het ‘gewone’ 
leven zal doorgaan, 
alleen zonder zorgen en 
ziekten.

Dit was een favoriete onderwijzing van de 
rabbijnen: “Niet zoals deze wereld is de toekomen-

de wereld. In de toekomende wereld is er geen eten 

of drinken, geen voortplanting, geen zaken en geen 

jaloezie, geen haat en geen tweestrijd. De recht-

vaardigen zitten met hun kroon op hun hoofd en zij 

verblijden zich in de heerlijkheid van de goddelijke 

Aanwezigheid” (b Berachot 17a).
Over het algemeen houdt men zich toch 

verre van speculatie. Er is een eeuwig leven, 
alle profeten spreken over de komst van de 
Messias, maar hoe dat er uit ziet, weet nie-
mand: “Geen oog heeft het gezien buiten U, o 
God” (Jesaja 64:3; b Shabbat 63a). En ook dit 
zal Paulus bevestigen (1 Corinthiërs 2:9).

HET DODENRIJK WIT ALS SNEEUW
Het is ook goed om in dit kader de Targum 

open te slaan. Zo legt ook de Targum op de 
Psalmen uit dat er een leven na dit leven is. Zo 
lezen we bij Psalm 63:4: “Want Uw goedertie-
renheid is beter dan het leven; mijn lippen zul-
len U roemen”: Want Uw goedertierenheid die U 

zult tonen aan de rechtvaardigen in de toekomende 

wereld is beter dan het leven dat U gegeven heeft 

aan de bozen in deze wereld; Daarom zullen mijn 

lippen U prijzen.

Het eeuwige leven is 
ook de tijd waarin wij 
de Thora zullen leren. 
Dat eindigt hier niet 
(Psalm 49:16).

Israël heeft er deel 
aan omwille van de 
goedertierenheid van 
de Heere en, zoals ik al 
eerder schreef, omwille 
van de verdiensten van 
de vaderen (Psalm 46:6 
en 60:7). En opvallend, 
God kan ook volgens 
de Targum verlos-
sen uit de plaats van 
het Gehenna (Psalm 
69:16 en 103:4). Zelfs 
het Gehenna wordt 
veranderd! “Toen zij (de 

gemeente van Israël) haar 

hand in gebed uitstrekte over de zee, vernederde de 

Almachtige de koninkrijken en ter wille van haar 

zuiverde Hij Gehenna tot een plek van sneeuw. Hij 

verloste haar van de schaduw van de dood” (Psalm 
68:14).

Israël heeft 
er deel aan 

omwille van 
de goeder- 

tierenheid van 
de Heere
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VOLKOMEN GERECHTIGHEID
Voor Paulus betekent de toekomende eeuw, 

in de lijn van Tenach, het aanbreken van 
Gods Koninkrijk en de komst van de Messias. 
In de Galatenbrief schrijft hij dat dit het berei-
ken zal zijn van de gerechtigheid (Galaten 5:5). 
En ik denk dat het niet vreemd is om daarbij 
te denken aan wat 
de profeten zeggen, 
dat namelijk in de 
toekomst geheel Israël 
uit rechtvaardigen zal 
bestaan (Jesaja 60:21 
en Jeremia 50:20). 
Paulus denkt dus niet 
alleen aan een fysieke 
verlossing maar ook 
aan een volkomen 
doorwerking van de 
gaven van het Nieuwe 
Verbond, de Thora 
die in het hart van 
de mensen aanwezig 
is en de volkomen 
vergeving van zonden 
die er zal zijn.

Het is buiten kijf 
dat de accenten bij dit 
alles voor de heidenen 
toch anders liggen 
dan voor Israël. Om 
deel te krijgen aan het 
leven van de toeko-
mende eeuw worden 
de heidenen uit de 
duisternis getrokken 
en gered. Dat ligt voor 
het volk van Gods verkiezing anders. En het 
is niet geheel onlogisch dat nog steeds voor 
gelovigen uit de volken de nadruk ligt op de 
verlossing en het behoud. Hoewel het daar 
natuurlijk nooit om mag draaien. Ook bij ons, 
als gelovigen uit de volken, moet de heiliging 
van Gods naam voorop staan. Dat heeft Am-
non mij weer eens op het hart gedrukt.

In de Filippenzenbrief zegt de apostel dat 
wij de komst van de Here Jezus verwachten, 

die bij Zijn verschijning ons ‘vernederd 
lichaam’ gelijkvormig zal maken aan zijn ver-
heerlijkt lichaam, door de kracht waarmee Hij 
dan alle dingen aan zich zal onderwerpen. We 
krijgen dus voor ons bestaan straks op aarde 
een verheerlijkt lichaam.

Maar die verandering is nu al bezig zich 
te voltrekken. Wij 
weerspiegelen nu al, 
zegt hij, de heerlijkheid 
des Heren. De vage 
contouren van wat wij 
zullen zijn – een spiegel 
is immers niet meer dan 
een gepolijste kope-
ren plaat – worden al 
zichtbaar. We groeien 
langzaam toe naar het 
beeld van Christus (2 
Corinthiërs 3:18). En dat 
is het werk van de Geest 
van Christus die in ons 
woont (Galaten 2:20). 
Een begin van de trans-
formatie is al aanwezig.

DE ONTMOETING 
MET CHRISTUS

Paulus schrijft 
eigenlijk nergens een 
uitgewerkte leer van de 
toekomende dingen. 
Wat hij wel doet is een 
antwoord geven op de 
vragen waar mensen 
mee zitten. Dat doet hij 
ook als de christenen in 

Thessaloniki zich afvragen, nu de wederkomst 
van Christus nabij is, of degenen die al ge-
storven zijn dat wel mee zullen maken. Zal de 
opstanding misschien voor hen niet veel later 
plaats vinden. Bij voorbeeld aan het einde van 
het Messiaanse rijk. Zo dachten sommigen 
inderdaad (4 Ezra 5:41). Paulus schrijft hun dat 
hun geloof overal bekend is en inderdaad ook 
dat zij de komst van de Zoon van God uit de 
hemel verwachten (1 Thessalonicenzen 1:5 en 
10). Hij vertelt aan het begin van zijn tweede 

Ook bij ons 
moet de 

heiliging van 
Gods naam 

voorop staan
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brief dat Christus zal komen met zijn engelen 
en met verbazing aanschouwd zal worden 
door degenen die geloven. Maar merkt hij 
op: zij behoeven zich geen zorgen te maken 
over hen die gestorven zijn. Die zijn immers 
in Christus gestorven (1 Thessalonicenzen 
4:16). Ze zijn geborgen in Christus en als Hij 
wederkomt zullen ook zij met Hem gezien 
worden. Zij zullen zelfs als eerste opstaan bij 
de verschijning van Christus. Hun graven zul-
len als eerste geopend worden en dan zullen 
zij samen met hen weggerukt worden in de 
wolken voor een ontmoeting met de Kurios. 

“En zo zullen wij altijd met de Here wezen.”

Wij moeten deze woorden van Paulus goed 
proberen te begrijpen. Hij betoogt niet dat de 
gelovigen die nog leven en die zijn opgestaan 
weggenomen worden van de aarde om met 
Jezus naar de hemel te gaan. Daarvoor hoeft 
Jezus niet af te dalen. Bij het verschijnen van 
de Zoon des Mensen, bij het geklank van 
de Sjofar (Markus 13:26, 27, Mattheüs 24:31), 
zullen de uitverkorenen en gelovigen ingeza-
meld worden om Jezus te ontmoeten. Let op 
de overeenkomst tussen de woorden van de 
evangelisten en Paulus hier. Engelen dragen 
de mensen naar de Messias toe.

Het is terecht dat mensen in dit verband 
wijzen op het inhalen van een vorst in de 
oudheid bij een bezoek aan een stad of bij zijn 
intocht om gekroond te worden. Daarmee kun 
je het vergelijken. Zo gaan de gelovigen Jezus 
in de wolken tegemoet. 

Maar wat ook waar is – en dat wordt soms 
vergeten – dat we vanaf dat moment dus op 
een nieuwe wijze bij de Here zullen zijn. En 
dat wij vanuit zijn nabijheid en vanuit de 
werkelijkheid waarin Hij leeft ons leven op 
aarde zullen leven. In zekere zin is het leven 
van de toekomende eeuw een leven vanuit de 
dimensie van Christus. Dat beloofde Jezus zijn 
discipelen ook in Johannes 14:3 en 20.

DE GROTE VERANDERING
Paulus gaat in 1 Corinthiërs 15 in op andere 

vragen. Hij begint ermee om te zeggen dat er 
wel degelijk een opstanding is, al betwijfelen 

sommigen dat, en dat ons leven bij de parousie 
op vijf manieren getransformeerd zal worden. 
We zullen onze identiteit, wie we zijn, behou-
den, maar veranderen:

We zullen van vergankelijk bestaan 
overgaan naar onvergankelijk leven. We 
zullen niet meer aftakelen, lichamelijk ouder 
worden.

We worden met een gebroken lichaam, in 
oneer, begraven, gezaaid in de dodenakker 
maar opgewekt in heerlijkheid, naar het beeld 
van Christus.

We sterven in zwakte en we zullen worden 
opgewekt in kracht. De Hebreeënbrief zegt dat 
we nu al de krachten proeven van de toeko-
mende eeuw, door de Heilige Geest, tekenen 
en wonderen gebeuren er in de dienst aan 
God (Hebreeën 6:5). Daar zullen we straks ten 
volle over kunnen beschikken. Ik denk niet 
om zieken te genezen, maar wel als het gaat om 
kennis, wijsheid en profetie en hoe wij ons in 
de toekomende eeuw zullen bewegen en niet 
in de laatste plaats hoe we deel zullen nemen 
aan de eredienst.

Dat heeft alles te maken met het vierde dat 
we als mens geestelijk zullen zijn. Dat wil niet 
zeggen dat we geen lichaam hebben, maar dat 
de Heilige Geest ons volledig zal bewonen en 
beheersen. En het laatste dat de Paulus noemt 
is het bezit van de onsterfelijkheid (1 Corin-
thiërs 15:42-53). En die verandering zal plaats 
vinden in een ondeelbaar ogenblik.

Leven na de dood. Niemand van ons kan 
nu al omvatten hoe dat zal zijn. Maar wat de 
wijzen van Israël, de rabbijn en apostel Paulus 
en het evangelie ons leert is dat de dood niet 
bij het leven hoort. We zijn door de Heere 
gewild en geschapen, niet met de bedoeling 
om er een tijdje te zijn en dan weer voorgoed 
te verdwijnen. We zijn tot leven gewekt om te 
leven, voor altijd.
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Platland 
en andere 
dimensies

DS. WILLEM J.J. GLASHOUWER

THEMA DE DODEN ZULLEN LEVEN
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In de negentiende eeuw schreef Edwin 
A. Abbott een roman over de belevenis-
sen van een Vierkant in Platland, dat 
kennis maakte met hogere dimensies. 
Dit werd hem niet in dank afgenomen 

door de andere bewoners van Platland. De 
hogepriesters probeerden hem te executeren. 
D. Mijs maakte er in 1886 een Nederlandse 
vertaling van. Van dit interessante boek werd 
in 1983 zelfs een animatiefilm gemaakt die 
gratis op internet te bekijken valt! 

Cees Dekker schreef in 2007 een interes-
sant boek over hoe je je meerdere dimensies 
moet voorstellen. Het heet: Omhoog kijken in 

Platland. De titel wijst op Abbotts novelle 

Flatland (1884) waar deze meneer Vierkant dus 
leeft in de wereld van het platte vlak. Omdat 
Vierkant niet omhoog kan kijken de ruimte 
in, laat hij zich er niet van overtuigen dat zo’n 
driedimensionale ruimte bestaat. Het is voor 
hem simpel: wat zijn ogen niet kunnen zien, 
kan er ook niet zijn. Op soortgelijke manier 
denken velen vandaag dat wat zich niet laat 
meten en wegen, ook niet kan bestaan. 

De uitgever schrijft over dit boek: ‘Dit boek 
vertolkt een opmerkelijk en tegendraads 
geluid van wetenschappers die overtuigd 
zijn van het tegendeel: dat God er is, dat 
Jezus Christus is opgestaan, dat er objectieve 
normen van goed en kwaad bestaan, et cetera. 

Aan

De bewoners der Ruimte in ’t algemeen
En aan H. C. in het bizonder

Wordt dit werk gewijd
Door een needrig inboorling van Platland

In de hoop dat, 
Even als hij werd ingewijd in de geheimen

Der drie afmetingen
Na te voren slechts met twee bekend te zijn geweest, 

Zoo ook de burgers van dat hemelsche gewest
Steeds hooger en hooger mogen streven

Naar de geheimen van vier, vijf of zelfs zes dimensies, 
En daardoor mogen medewerken

Tot verruiming der Verbeeldingskracht
En tot de mogelijke ontwikkeling

Dier allerzeldzaamste en toch uitstekende gave, 
Bescheidenheid, 

Onder de hoogere geslachten 
Der lichamelijke menschheid.

Uit: Platland, een Roman van vele afmetingen, met illustraties
Door: Een Vierkant

Uit het Engels vertaald door D. Mijs, Tiel, 1886

27

SEPTEMBER 2020  ISRAËL en de KERK



In dit boek wordt met grote creativiteit een 
aantal problemen in het platte vlak bekeken 
vanuit een derde dimensie.’

Prof. dr. Arthur Ernest Wilder-Smith 
(Reading, 22 december 1915 - Bern, 14 septem-
ber 1995) was een Brits scheikundige en een 
bekend aanhanger van het creationisme. Hij 
trad vaak in debat met evolutiebiologen en 
verdedigde het creationisme in diverse boe-
ken, door lezingen aan universiteiten en via 
een dvd-serie getiteld Origins: How the World 

Came to Be. Het gelijknamige researchmate-
riaal werd onder mijn redactie in het Neder-
lands uitgegeven onder de titel Het Ontstaan 

van de Wereld.
Wilder-Smith studeerde natuurweten-

schappen aan de universiteit van Oxford, hij 
promoveerde in 1941 in de organische chemie 
aan de universiteit van Reading. Hij studeerde 
botanie, zoölogie en chemie onder de profes-
soren de Beer, Ford, Robinson, Chattaway 
en anderen. In 1946 werd hij Fellow van het 
Royal Institute of Chemistry. Daarna haalde 
hij doctorsgraden in de farmacologie aan de 
ETH Zürich en in 1964 aan de Universiteit van 
Genève. Hij was (gast)hoogleraar en docent 
aan verscheidene Europese en Amerikaanse 
universiteiten.

In de jaren zeventig en tachtig was Wilder-
Smith vaak te zien op televisie, in Nederland 
vooral bij de Evangelische Omroep. Toen ik 
daar als programmamaker en als Hoofd van 
de afdeling TV werkzaam was, mocht ik een 
aantal programma’s met hem produceren en 
als interviewer/presentator opnemen. Toen 
de EO zich in de jaren negentig minder op het 
creationisme ging richten, verdween Wilder-
Smith eveneens grotendeels uit beeld op de 
Nederlandse televisie. In de Engelstalige we-
reld bleef hij evenwel prominent aanwezig in 
het debatcircuit. Een van mijn tv-programma’s 
destijds ging over, u raadt het al: Platland!

OPSTANDING EN  
MULTIDIMENSIONALITEIT

Meerdimensionaal of multidimensionaal 
is alles wat meer dan één dimensie heeft. In 
de alledaagse ruimte hebben objecten drie 

dimensies: lengte, breedte en hoogte (of 
diepte). Deze zijn, behalve in naam, volkomen 
gelijkwaardig. Een wiskundig punt heeft geen 
afmetingen en dus nul dimensies, een rechte 
lijn is eendimensionaal (of: enkeldimensio-
naal), een plat vlak, zoals een cirkel, heeft twee 
dimensies, en andere voorwerpen, zoals een 
bol, hebben drie dimensies.

De tijd wordt weleens de vierde dimensie 
genoemd. In de theoretische natuurkunde is 
de ruimtetijd een vierdimensionale structu-
ur waarin de drie ruimtedimensies van ons 
universum samen met de tijd geïntegreerd 
zijn in één model. Deze verenigde visie vloeit 
voort uit de relativiteitstheorie, die stelt dat 
ruimte en tijd niet los van elkaar staan, maar 
met elkaar verweven zijn. Sommige theorieën 
voor het verenigen van de zwaartekracht en de 
kwantummechanica vereisen niet minder dan 
elf of twaalf dimensies om de werkelijkheid te 
beschrijven.

Kortom, ons universum wordt ook wel 
een ruimtetijdcontinuüm genoemd, met vier 
dimensies. Maar het is denkbaar dat er veel 
meer dimensies zijn. Tegenwoordig hoor je 
soms zelfs spreken over parallelle universa of 
over vele universa. De wetenschap is wat dat 
betreft volop in beweging.

Interessant in dit verband is ook de disserta-
tie van dr. L. J. van den Brom God Alomtegen-

woordig uit 1982. De Hervormde predikant ds. 
A. H. van Veluw schrijft daarover in Trouw 
op 7 mei 1997: 

‘In het volgende maak ik gebruik van de 
studie van L. J. van den Brom, hoogleraar 
systematische theologie in Groningen, over 
de alomtegenwoordigheid van God (1982), 
waarmee hij de Mallinckrodtprijs won, een 
prijs voor het beste theologische proefschrift 
in tien jaar. Hij geeft hierin een oplossing 
voor het vraagstuk over hoe je de hemelvaart 
van Jezus moet voorstellen, en waar de hemel 
eigenlijk is, door zich de ruimte van God voor 
te stellen als een meerdimensionale ruimte.

Onze zintuiglijk waarneembare werkelijk-
heid is gevat in een driedimensionale ruimte. 
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Een huis, een boom, een doos, zelfs een blad 
papier, alles heeft een lengte, een breedte en 
een hoogte. Maar dat wil niet zeggen dat onze 
driedimensionale ruimte de enig mogelijke 
ruimte is in de werkelijkheid. In de wiskunde 
bijvoorbeeld kennen we ruimtelijke figuren 
zonder diepte. Rechthoeken, vierkanten en 
cirkels bijvoorbeeld. Deze platte ruimtelijke 
figuren hebben alleen een lengte en een breed-
te. Zulke figuren noemen we daarom dan ook 
tweedimensionaal.

Laten we ons nu een aantal tweedimensio-
nale wezens voorstel-
len, zoals bijvoorbeeld 
de figuurtjes in een 
computerspelletje. Zij 
hebben alleen maar 
een lengte en een 
breedte en kunnen dus 
alleen maar voor- of 
achteruit en naar links 
of rechts kijken en be-
wegen, maar niet naar 
boven of beneden, 
want de derde dimen-
sie bestaat voor hen 
niet. Stel nu verder dat 
wij, driedimensionale 
mensen, zo’n twee-
dimensionaal wezen 
in dat platte vlak van 
boven benaderen. De 
tweedimensionale we-
zens kunnen ons dan 
niet zien of ontmoeten, 
terwijl we wel vlakbij 
zijn. Pas als ik als drie-
dimensionaal wezen 
bijvoorbeeld mijn 
vinger in het platte vlak steek, ben ik voor hen 
te zien en te ontmoeten. Als een onregelma-
tige cirkel. En als ik mijn vinger weer uit dat 
platte vlak trek ben ik voor hen verdwenen. 
Voor deze wezens geschiedt er een wonder. Ik 
verschijn en verdwijn voor hen.

Zoals er nu voor die tweedimensionale we-
zens een onzichtbare derde dimensie vlakbij 
is, zo is het ook goed mogelijk, dat er buiten 

onze driedimensionale ruimte een vierde, 
vijfde, zesde of nog hogere dimensie bestaat, 
waar God is.

Met behulp van deze vergelijking kunnen 
we de lichamelijke opstanding van Jezus en 
Zijn hemelvaart beter begrijpen. Het is niet 
onmogelijk, dat Jezus door Zijn opstanding, 
welke lichamelijk was, weer toegang kreeg 
tot een hogere dimensionale ruimte, zodat 
Hij in onze wereld ineens kon verschijnen en 
verdwijnen, zonder een geest te zijn.

Als we nu de teksten van het Nieuwe 
Testament waar bericht 
wordt over de opstan-
ding van Jezus opnieuw 
gaan lezen, kunnen we 
misschien de gegevens 
omtrent de lichame-
lijke opstanding en de 
hemelvaart beter een 
plaats geven. Want uit 
de teksten blijkt dat 
helemaal niet gespro-
ken wordt over een lijk 
dat uit het graf komt 
wandelen, de voorstel-
ling waar veel mensen 
zoveel moeite mee 
hebben …

Ook het bericht 
dat Jezus plotseling 
verschijnt in het mid-
den van de discipelen 
met gesloten deuren en 
weer even plotseling 
verdwijnt, zoals ook bij 
de Emmaüsgangers, is 
nu beter te plaatsen. 
Jezus gaat niet als een 

geest door deuren, maar doordat Hij is opge-
staan in een meerdimensionale ‘wereld’, ‘daalt’ 
Hij als het ware in onze driedimensionale 
wereld neer.

Nog een laatste voorbeeld. Bij de hemel-
vaart zegt het Lukasevangelie slechts dat Jezus 
van hen scheidde. In Handelingen staat er nog 
bij dat een wolk Hem aan het oog onttrok en 
dat Hij werd opgenomen. Een wolk is in de 

Het is  
denkbaar dat 
er veel meer 

dimensies zijn

1. 
Uitgeverij 
J. H. Kok, 
Kampen, 
ISBN 90 242 
2493 4
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Bijbel altijd een teken van Gods aanwezigheid. 
De wolk in de woestijn, maar ook de wolk bij 
de verheerlijking op de berg, die Jezus even 
onttrok aan het gezicht van de discipelen, 
met andere woorden, 
Jezus was even in de 
hemel, bij God. In 
deze visie is de hemel 
dus vlakbij en is God 
alomtegenwoordig. 
Gods woonplaats, 
Gods ruimte omvat en 
raakt aan alle kanten 
onze driedimensionale 
geschapen ruimte, 
zonder samen te val-
len met de schepping’ 
(einde citaat Trouw).

FEITEN ZIJN 
FEITEN

Jezus Christus is op-
gestaan uit de doden. 
Dat is geen sprookje. 
Niet iets wat je moet 
‘geloven’ door je ver-
stand op nul te zetten 
en je blik op oneindig 
en blindelings een 
sprong in blind geloof 
te doen. Nee, de Bijbel 
is een boek over echte 
realiteiten. Feiten zijn 
feiten. Johannes was 
er zelf bij. Hij zag het 
en geloofde, zegt hij 
zelf in zijn evangelie: 
“Toen ging ook de andere discipel, die het 
eerst aan het graf gekomen was, naar binnen, 
en hij zag het en geloofde (…)” (Johannes 20:8). 

Wat heeft Johannes gezien, zodat hij geloof-
de dat er een opstanding uit de dood moest 
hebben plaatsgevonden? Wat was er te zien? 
Daar was alleen het graflinnen te zien, de lin-
nen doeken waarin het lichaam van Jezus was 
begraven. Jozef van Arimathea en Nicodemus 
hadden daarvoor met grote en liefdevolle toe-
wijding gezorgd. Zij hebben het lichaam van 

Jezus begraven op de manier waarop Joden 
dat gewend waren. Joden mummificeerden de 
dode lichamen niet, zoals de Egyptenaren dat 
deden. Zij lieten het lichaam intact en wik-

kelden het slechts in 
linnen: enerzijds het 
hoofd en anderzijds 
het lichaam. Tijdens 
het inwikkelen wer-
den oliën, specerijen, 
aloë, mirre en kruiden 
toegevoegd om de 
doodsgeur te voorko-
men en ervoor te zor-
gen dat de aangename 
geur van deze kruiden 
de overhand hield. 

Daarna legden zij 
het lichaam ingewik-
keld op de ‘divan’ van 
steen, uitgehouwen in 
de grot in de rotsen, 
in het stenen graf. Het 
lichaam werd op de 
stenen bank gelegd 
met het hoofd op 
het stenen ‘kussen’. 
Vervolgens werd er 
voor de ingang van de 
grot een grote steen 
gerold om grafschen-
nis te voorkomen en 
om dieren buiten te 
houden.

Na enige tijd zijn 
de oliën, kruiden, 
specerijen, aloë en 

mirre opgedroogd, waardoor de linnen doe-
ken - waarin het lichaam en het hoofd omhuld 
was voordat het begraven werd - een zekere 
stijfheid kregen. Het zou heel moeilijk zijn ge-
weest om ze af te wikkelen, het lichaam eruit 
te tillen en mee te nemen. En om het linnen 
vervolgens weer keurig netjes op te vouwen in 
twee delen: het linnen van het lichaam op de 
bank, en het linnen van het hoofd apart op het 
‘kussengedeelte’ van de bank. 

Dus wat heeft Johannes gezien dat hem 

Johannes moet 
het graflinnen 
gezien hebben 

nog steeds in de 
vorm van het 

lichaam – maar 
dan zonder 

lichaam!
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deed geloven? Geen opgevouwen linnen en 
geen wanordelijke bundel linnen. Nee, hij 
moet het graflinnen gezien hebben nog steeds 
in de vorm van het lichaam – maar dan zonder 
lichaam! Misschien een beetje ingezakt, omdat 
het lichaam eruit verdwenen was. Een lege 
huls, als een soort cocon. De bijbelvertalers 
hebben de situatie kennelijk ook niet echt be-
grepen, anders hadden ze het anders vertaald!

Maar als Johannes het graflinnen heeft 
aangetroffen in de vorm van het lichaam – 
maar zonder lichaam – dan is de enig mogelijke 
logische conclusie: het lichaam moet er op 
een of andere manier uit verrezen zijn door 
het graflinnen heen, omdat het onmogelijk 
is om het lichaam uit te pakken, vervolgens 
te verwijderen en daarna het linnen terug te 
brengen in de vorm van het lichaam. De hon-
derd pond van het mengsel van mirre en aloë 
maakt dat gewoon onmogelijk. Dat mengsel 
droogt op en fungeert als een soort lijm. Dus 
als je zo, nog intact, het linnen aantreft, is de 
enige conclusie: Hij moet erdoorheen verrezen 
zijn. Tja, hoe dat kan? Dat weet je niet en je 
kunt het niet verklaren.

En dan besef je: als graflinnen Hem niet 
kan tegenhouden, dan ook een steen niet. En 
ineens begrijp je dan: de steen voor de ingang 
werd niet verwijderd om Jezus eruit te laten, 
maar om ons erin te laten! Johannes zag het en 
geloofde. En hij is ons gaan vertellen wat hij 
met zijn eigen ogen gezien had, opdat wij het 
ook zouden kunnen gaan geloven.

Jezus stond op uit de doden. Het graf was 
leeg. En alleen omdat het graf leeg was, kun-
nen we gaan beginnen te begrijpen wat de be-
tekenis van Zijn kruisdood was en is. De Bijbel 
zegt dat Zijn dood aan het kruis een offer was, 
offerdood, voldoening voor de zonde. Maar 
hoe kunnen we dat zo zeker weten? Waarom 
was Zijn dood aan het kruis anders dan alle 
andere kruisigingen? Alleen als we terugkijken 
vanuit het lege graf, beginnen we de betekenis 
van Zijn dood aan het kruis te begrijpen. Geen 
martelaarsdood, maar een offerdood: verzoe-
nend lijden en sterven.

En straks, als Jezus wederkomt, zegt dezelfde 
Johannes: “Geliefden, nu zijn wij kinderen 
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Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat 
wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij 
zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk 
wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is” 
(1 Johannes 3:2).

Mensen zoals u en ik hebben verslag gedaan 
van verbazingwekkende feiten die zij gehoord 
en gezien en meegemaakt hebben. En ze waren 
net zo verbijsterd als wij zouden zijn geweest 
als we op dezelfde plaats en op hetzelfde mo-
ment als zij aanwezig geweest waren. De vrien-
den van Jezus waren down-to-earth mensen. 
Vissers – en Joods! Dat soort mensen kun je 
niet voor de gek houden en wat op de mouw 
spelden. Maar ze waren ineens persoonlijk 
getuige van verbazingwekkende gebeurtenis-
sen, en ze hadden heel wat tijd nodig om de 
dingen te geloven en te verwerken die ze met 
eigen ogen hadden zien gebeuren. 

CROSSOVER
Veertig dagen lang, tussen de opstanding en 

de hemelvaart, gaat Jezus heen en weer tussen 
onze aardse dimensies en de ons omringende 
hemelse dimensies. Met een echt lichaam. 
Met handen en voeten die de wonden van de 
kruisiging laten zien. Tomas en de anderen 
mogen Hem aanraken om zich ervan te 
overtuigen dat Hij het echt zelf is – en dat Hij 
echt is. Ze geven Hem een stuk gebakken vis 
(en/of een honingraat) te eten – en Hij at het 
voor hun ogen. Hij zegt dat Hij Zijn vrienden 
wil ontmoeten aan het Meer van Galilea. Dan 
hoeft Hij niet de lange weg van Jeruzalem naar 
het Meer van Galilea af te leggen met Zijn 
opstandingslichaam, maar Hij verschijnt en 
verdwijnt zoals Hij wil. Veertig dagen lang.

Ook engelen verschijnen en verdwijnen 
vanuit de hemelse naar de aardse dimensies. 
De Bijbel getuigt ervan op vele plaatsen. Maar 
engelen zijn geestelijke wezens. Ze hebben 
geen lichaam, zoals wij mensen. Wij zijn 
geest, ziel (en dus persoon) en lichaam. Onze 
verlossing is niet dat wij van ons lichaam 
verlost worden en als een onstoffelijke ziel 
onze uiteindelijke bestemming vinden in de 
hemelse dimensies. Ja, daar zullen wij in eerste 
instantie onze bestemming vinden en onze 

ogen opslaan in de aanwezigheid van God en 
van het Lam. Maar onze uiteindelijke bestem-
ming is de volledige verlossing naar geest, ziel 
én lichaam, als Jezus wederkomt.

PETRUS
De apostel Petrus is een oud man geworden. 

Hij weet dat het moment van zijn overlijden 
snel naderbij komt. En zoals het vaak gaat 
met oudere mensen, gaat het hem ook: nog 
eenmaal wil hij zijn geestelijke ‘kinderen’ en 
misschien wel ‘kleinkinderen’ iets op het hart 
binden. Ze duidelijk maken dat hem iets zó 
na aan het hart ligt, dat zij het nooit zullen 
vergeten. Dat ze ook na zijn heengaan daaraan 
zullen denken. Het allerbelangrijkste dat hij ze 
nog één keer kan meegeven. Tot driemaal toe 
zegt hij: dáár wil ik jullie aan herinneren!

Hij gaat ze nog één gebeurtenis uit de vele 
herinneringen van zijn leven met de Heere 
Jezus vertellen zodat ze het nooit zullen ver-
geten, en ook hem – Petrus – in hun herinner-
ing daarmee in verband zullen brengen. Zoals 
kinderen en kleinkinderen zich opa en/of 
oma – of vader en/of moeder – herinneren en 
het soms tegen elkaar zeggen: Weet je nog dat 
hij of zij tegen het einde van zijn of haar leven 
altijd dáárover met ons sprak, of we het horen 
wilden of niet?! Dat vonden ze kennelijk zó 
belangrijk …

Wat zou dat zijn? Vertelt hij nog éénmaal 
hoe hij zag dat de Heere Jezus de wind en de 
golven op het meer van Galilea bestrafte en ze 
Hem gehoorzaam waren, zodat kennelijk de 
krachten van de natuur Hem onderworpen 
zijn? Of hoe Hij speeksel en stof van de aarde 
mengde en deze brei op de lege oogkassen 
van de blindgeborene legde en zo als het ware 
het oog schiep, zodat hij ziende werd? Of hoe 
vijf broodjes en twee vissen zich onder Zijn 
scheppende handen vermenigvuldigden, 
zodat zelfs twaalf manden vol brokken over 
waren nadat duizenden mensen zich ermee 
gevoed hadden? Of hoe Hij riep: “Lazarus kom 
uit”, en deze gestorven mens opstond uit het 
graf en naar buiten kwam, terwijl er reeds een 
lijklucht hing en het lichaam al begonnen was 
tot ontbinding over te gaan? Of hoe ook hij Je-
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zus in de steek gelaten en verloochend had en 
van verre zag hoe het Lam Gods een vreselijke 
dood stierf aan het kruis? Of hoe Johannes en 
hij vroeg in de morgen naar het graf gegaan 
waren, maar Hij er zelf niet meer was, maar 
alleen het graflinnen wat ingezakt was in de 
vorm van het lichaam, zodat Johannes het zag 
en geloofde dat Hij wel verrezen móest zijn, 
omdat het onmogelijk is het lichaam eruit te 
halen en dan dat graflinnen weer zo terug te 
brengen in de vorm van het lichaam? Of hoe 
Hij verscheen en met hen sprak terwijl de 
deuren van de kamer gesloten waren? Of hoe 
Hij …? Neen. Niets van dat alles.

Dat wat Petrus de christelijke gemeente - en 
dus ook ons allen - aan het eind van zijn leven 
wil inprenten voordat hij de dood sterven zou 
waarmee hij zijn Heer verheerlijken zou, was 
dit: Het zijn geen sprookjes die we als apos-
telen jullie verkondigd hebben toen we met 
jullie spraken over de kracht en Zijn komst in 
heerlijkheid (‘parousie’).

Apostelen moesten oog- en oorgetuigen 
van Jezus zijn. Ze moesten alles met Hem 
meegemaakt hebben. Wanneer Judas een eind 
aan zijn leven gemaakt heeft, moet er iemand 
in zijn plaats komen. Het wordt Matthias, om 
“de plaats van deze dienst en dit apostelschap 
in te nemen, waarvan Judas vervallen is.” Hij 
wordt gekozen – op hem valt het lot – uit “de 
mannen, die zich bij ons hebben aangesloten 
in al de tijd, dat de Heere Jezus bij ons in- en 
uitgegaan is, te beginnen bij de doop van 
Johannes tot de dag dat Hij van ons werd 
opgenomen (…) om met ons getuige te worden 
van Zijn opstanding.”

De Apostel Johannes schrijft in zijn eerste 
brief: “Hetgeen was van den beginne, hetgeen 
wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien 
hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij 
aanschouwd hebben en onze handen getast 
hebben van het Woord des levens (…), hetgeen 
wij gezien en gehoord hebben, verkondigen 
wij ook u” (1 Johannes 1:1-3).

Petrus zegt nu: Dit wil ik jullie allemaal 
nog één keer meegeven voordat ik sterf. Jezus 
komt in heerlijkheid! En ik heb het als het 

ware zelf al gezien en gehoord. Ik was erbij 
destijds, op de berg der verheerlijking, samen 
met Johannes en Jacobus (Lukas 9:28-36). Met 
mijn eigen oren heb ik toen de stem gehoord 
uit de wolk die de Shechina – de heerlijkheid 
des Heren – omhulde, toen Hij zei: “Deze is 
Mijn Zoon, de uitverkorene, hoort naar Hem.”

En ik heb zelf gezien hoe de gestalte van 
Jezus als het ware doorgloeid werd van eeu-
wigheidsgehalte, en dat het aanzien van Zijn 
gelaat veranderde en Zijn kleding stralend wit 
werd. En ik was ook reeds getuige van de op-
standing der doden toen werkelijk Mozes en 
Elia daar bij ons waren. Het was zó goed, dat 
ik in mijn naïviteit gezegd heb: “Meester, het 
is goed dat wij hier zijn, laten wij drie tenten 
opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en 
voor Elia een; want hij wist niet wat hij zei.” 
Een glimp van het Koninkrijk der Hemelen op 
aarde dat komt.

Zijn komst in heerlijkheid is geen sprookje. 
Geen fabeltje. Geen vernuftig gevonden ver-
dichtsel. Het is echte realiteit. Een voorproefje 
daarvan heb ik toen reeds ervaren, gezien en 
gehoord, zegt Petrus. En daarom verkondig ik 
het jullie, zodat je het nooit zult vergeten, ook 
als ik er niet meer ben.

Eenmaal vindt Zijn cross-over tussen de 
hemelse en de aardse dimensies weer plaats. 
Dan verschijnt Hij om alle dingen voor eeu-
wig nieuw te maken.
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www.en.wikipedia.org/wiki/A._E._Wilder- 

Smith 
www.verbodengeschriften.nl/html/ het-

evangelie-van-de-drie-dimensies-deel1.html 
Hemelvaart: ging Jezus naar een meerdi-

mensionale ruimte? | Trouw
www.trouw.nl/nieuws/hemelvaart-ging-

jezus-naar-een-meerdimensionale-ruimte~-
b374c5f5/
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Het viel in de eerste eeuw na Christus de Romeinse 
geschiedschrijver Tacitus (±55 – ±120 na Christus) 
al op in zijn beschrijving van Joden: “Zij balsemen 

hun doden, liever dan ze te verbranden, volgens de 
Egyptische gewoonte en zij betonen daarbij dezelfde 

nauwgezetheid” (Historiën V, 5). Tacitus vertelt 
niet veel over de Joden van zijn tijd, maar juist dat 

afwijkende gebruik om te begraven viel hem op.

DS. F.A.J. HEIKOOP
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GEBRUIK OF GEBOD?
De Joodse wetgeving, de halacha, ziet 

cremeren als een heidens gebruik dat ver-
boden is voor Joden: “U mag de gebruiken 
van het land Egypte, waarin u gewoond hebt, 
niet navolgen, en ook 
de gebruiken van het 
land Kanaän, waar Ik 
u naartoe breng, mag u 
niet navolgen. U mag 
niet in hun verorde-
ningen gaan” (Leviti-
cus 18:3).

Heel wat christenen 
zien de keuze voor 
begraven of cremeren 
als een zaak van stijl of 
persoonlijke voorkeur. 
Regelmatig is te horen 
dat de Bijbel geen 
verbod op cremeren, 
noch een gebod om 
te begraven bevat. 
Daarover denken de 
meeste Joden anders. 
De Joodse traditie 
stelt ondubbelzinnig dat het een gebod is om 
doden in de aarde te begraven. Als afschrik-
wekkende regel geldt, met name bij ortho-
doxe Joden, dat gecremeerde resten van een 
lichaam niet begraven mogen worden op een 
Joodse begraafplaats. Rouwrituelen, zoals de 
zevendaagse rouwperiode na de begrafenis 
(shivve), dienen achterwege te blijven wan-
neer iemand die voor crematie heeft gekozen, 
overleden is. Wel kan het kaddisj-gebed voor 
de overledene worden uitgesproken en is het 
passend om giften uit liefdadigheid te geven 
en goede daden (mitzvot) te verrichten ter 
herinnering aan de gestorvene.

Het gebod om te begraven wordt gegrond 
op verschillende gedachten uit de Bijbel.

1. DEUTERONOMIUM 21
De kern van het gebod om te begraven is te 

vinden in Deuteronomium: “Verder, wan-

neer iemand een zonde begaan heeft waarop 
de doodstraf staat, en hij gedood wordt, en u 
hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode 
lichaam niet aan de paal overnachten, maar 
moet u hem beslist diezelfde dag nog begra-

ven. Een gehangene 
is namelijk door God 
vervloekt” (Deutero-
nomium 21:22,23). Op 
grond van deze tekst 
leert de Talmoed: wan-
neer zelfs een ter dood 
gebrachte misdadiger 
begraven moet worden, 
hoeveel te meer geldt 
dit voorschrift dan 
niet voor ieder ander 
mens. Het gebod om te 
begraven staat dus niet 
letterlijk in de Bijbel. 
Maar dat begraven 
een gebod is, blijkt uit 
diverse gegevens uit de 
Schrift.

Het grote belang dat 
Joden hechten aan een 

zorgvuldige begrafenis, blijkt ook uit de latere 
voorschriften voor de hogepriester. De hoge-
priester “mag bij geen enkel lichaam van een 
dode komen. Zelfs met zijn vader en met zijn 
moeder mag hij zich niet verontreinigen” (Le-
viticus 21:10). Wanneer een overledene geen 
familie heeft, dan is het volgens de Talmoed 
een ‘meit mitswa’, een gebod voor ieder mens, 
om voor deze overledene een goede begrafenis 
te verzorgen. Mocht nu een hogepriester, die 
vanwege zijn hoge staat van heiligheid zelfs 
de begrafenis van zijn eigen ouders niet kon 
bijwonen, alleen onderweg zijn en een dood 
lichaam tegenkomen, dan is ook hij verplicht 
om zorg te dragen voor een eervolle begrafe-
nis van de dode. Dit geldt zelfs wanneer het 
zich zou voordoen op de meest heilige van alle 
dagen, de Grote Verzoendag.

Vandaar ook dat het Israëlische leger vaak 
grote moeite heeft gedaan, en risico’s heeft ge-

Een zorgvuldige 
begrafenis is 

een plicht van 
de allerhoogste 

orde
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nomen, om de lichamen van gevallen soldaten 
terug te kunnen halen voor een zorgvuldige 
begrafenis. Het gaat om een plicht van de al-
lerhoogste orde.

2. ONS LICHAAM IS NIET VAN  
ONSZELF, MAAR VAN GOD

Een volgende Bijbeltekst die vaak wordt 
aangehaald staat in Genesis: “En God schiep 
de mens, naar Zijn beeld; naar het beeld van 
God schiep Hij hem” (Genesis 1:27a). Het 
menselijke lichaam is geschapen door God, 
is eigendom van de Schepper. Het wordt 
in bruikleen gegeven aan een mens, die het 
goed moet bewaren en in geen enkel opzicht 
mag schenden. Daarom is iedere schending 
van het lichaam ten diepste een schending 
van God (zie ook Genesis 9:6). En daarom 
zijn gebruiken als verminking en tatoeage 
verboden, zowel tijdens het leven als na de 
dood. Balseming is alleen toegestaan, wanneer 
die noodzakelijk is om op een later moment 
te kunnen begraven. Ook een autopsie is, 

afgezien van bijzondere omstandigheden, ver-
boden. Uitzonderingen zijn wanneer de wet 
van een land het verplicht, bijvoorbeeld bij 

een onnatuurlijke dood of, volgens wat vrijere 
interpretaties, wanneer een autopsie leidt tot 
kennis waarmee ziekten bestreden kunnen 
worden, en daardoor levens gered kunnen 
worden. Daarom is er ook enige ruimte voor 
orgaandonatie. Het gebod om levens te red-
den staat hoog genoteerd. Bovendien kan 
een donororgaan uiteindelijk ook respectvol 
begraven worden bij het overlijden van de 
ontvanger.

Bij het eerder genoemde gebod om een ter 
dood gebrachte misdadiger diezelfde dag nog 
te begraven (Deuteronomium 21:22,23), tekent 
de Talmoed van Jeruzalem aan: “U moet 
iemand in zijn geheel begraven, niet voor een 
deel. Uit dit vers concluderen wij dat het ge-
bod niet vervuld wordt, wanneer iemand voor 
een deel begraven wordt” (Nazir 7.1). Crematie 
maakt het begraven van het vlees van een 
overledene onmogelijk, en is daarom een over-
treding van het gebod om het gehele lichaam 
terug te geven aan God. De grote zorg en het 
diepe respect voor het lichaam, waarmee een 
overledene wordt begraven, staan dan ook 
haaks op de gebruiken bij een crematie. Dat 
ervaren veel Joden zeker ook in onze tijd. Bij 
een crematie wordt het vlees van een lichaam 
verbrand, de overgebleven botten worden 
verpulverd door een cremulator. De ‘as’, die 
meegeven kan worden aan nabestaanden, 
bestaat hoofdzakelijk uit deze botsplinters. Zo 
wordt het lichaam, dat eigendom is van God, 
op een gewelddadige manier vernietigd.

3. VERSCHIL STOF EN AS
Een derde tekst waarop de Joodse traditie 

zich baseert luidt: “Stof bent u en u zult tot 
stof terugkeren” (Genesis 3:19). De ziel van de 
mens heeft een goddelijke oorsprong: “Toen 
vormde de HEERE God de mens uit het stof 
van de aardbodem en blies de levensadem 
in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een 
levend wezen” (Genesis 2:7). Wanneer de ziel 
zijn aardse taak heeft volbracht, keert hij terug 
naar God. Het lichaam daarentegen is ge-
vormd uit stof van de aarde, en zal daarom tot 
stof wederkeren. Omdat het lichaam stof is, 

Iets wat dient 
tot heiligheid, 
wordt zelf 
heilig
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verdient een houten doodskist de voorkeur, 
omdat ook die tot stof zal vergaan.

Wanneer nu het lichaam vergaat tot stof 
 komt dit dan niet op hetzelfde neer als ,(עפר)
de as (אפר) die overblijft na een crematie? In de 
Bijbel worden die woorden soms naast elkaar 
gebruikt: ‘Abraham antwoordde en zei: Zie 
toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere 
te spreken, hoewel ik stof en as ben!’ (Genesis 
18:27, zie ook Job 30:19, 42:6).

Toch is er een wezenlijk verschil tussen 
stof en as. De stof, waarin het lichaam uiteen 
valt, bevat dezelfde elementaire bestanddelen, 
waaruit het lichaam is opgebouwd, zonder in-
trinsieke verandering. Vandaar dat stof, aarde, 
de eigenschap bezit planten te laten groeien. 

Verbranding daarentegen levert as op en 

brengt een wezenlijke verandering in de ver-
schillende bestanddelen. De meeste bestand-
delen worden omgezet in dampen of gassen 
en verdwijnen in de atmosfeer zonder hier op 
aarde enig spoor achter te laten. Er resteert 
niets dan enkele asdeeltjes, die niet het ver-
mogen bezitten de oorspronkelijke structuur 
weer tot een hernieuwd leven te brengen. Stof 
kan weer een nieuwe waarde krijgen; as is de 
rest van iets dat waardevol was, maar het niet 
meer zal worden.

Daarom is het juist de begrafenis, die een 
overledene gereedmaakt voor een volgende 
fase van leven, net zoals een zaadje na ontbin-
ding in de aarde klaar is voor het volgende sta-
dium. In de Babylonische Talmoed staat: “De 
doden zullen uit hun slaap worden opgewekt 
door een hemelse dauw, die ongeveer dezelfde 
werking heeft als gewone regen of dauw voor 
een plant of zaadje” (Ketoebot 3b). 

4. VELE VERMELDINGEN VAN  
BEGRAVEN

Dat begraven een gebod is, wordt ook afge-
leid uit de telkens terugkerende vermelding in 
de Bijbel van de plaatsen, waar de aartsvaders 
en veel van hun nakomelingen begraven wer-
den. Uitvoerig vertelt de Bijbel bijvoorbeeld 
hoe Abraham zijn vrouw Sara begroef, ook al 
moest hij als vreemdeling eerst nog een stuk 
land ervoor kopen (Genesis 23). De prijs die 
Abraham voor dat stukje land moest betalen 
was enorm. Maar zonder morren betaalt Abra-
ham. De vader van alle gelovigen had er veel 
voor over om zijn vrouw te begraven. 

Opvallend is de gang van zaken na het over-
lijden van Mozes. De Heere “begroef hem in 
een dal in het land van Moab, tegenover Beth-
Peor. En niemand weet waar zijn graf is, tot op 
deze dag” (Deuteronomium 34: 6). Waarom 
mocht de plaats van het graf van Mozes niet 
bekend worden? Rabbijnen hebben als reden 
gegeven dat God niet wilde dat het graf van 
Mozes een gedenkplaats zou worden, waar op 
den duur afgoden vereerd zouden worden. 

De keuze voor 
crematie 
impliceert een 
ontkenning van 
het geloof in de 
opstanding
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Blijkens de Joodse geschriften ‘De He-
melvaart van Mozes’ en ‘Het Testament van 
Mozes’ is er veel belangstelling geweest voor 
Mozes’ levenseinde. Volgens mondelinge tra-
dities stuurde God de aartsengel Michaël om 
Zijn dienaar Mozes te begraven. Maar toen Mi-
chaël het lichaam van Mozes wilde begraven, 
probeerde de duivel dat te verhinderen. Hij 
eiste het lichaam van Mozes op, waarschijn-
lijk met als reden dat Mozes een Egyptenaar 
had gedood, en geen recht meer had op een 
waardige begrafenis. Daarop beriep Michaël 
zich op het oordeel van God. Deze monde-
linge traditie weerklinkt in de brief van Judas: 
‘Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij 
met de duivel redetwistte en een woordenwis-
seling had over het lichaam van Mozes, geen 
lasterlijk oordeel tegen hem uit te brengen, 
maar zei: Moge de Heere u bestraffen!’ (Judas 
1: 9) Dit alles laat zien hoe belangrijk het in 
Gods ogen was dat het lichaam van Mozes op 
gepaste manier begraven zou worden.

5. HET LICHAAM ALS GEHEILIGD 
VOORWERP

De ziel kan het lichaam gebruiken om gebo-
den van God (mitzvot) te houden, waardoor 
het lichaam een staat van heiligheid ontvangt. 
Iets wat dient tot heiligheid, wordt zelf heilig. 
Ieder voorwerp dat behulpzaam is om de 
geboden van God te houden, dient daarom 
met respect behandeld te worden, en kan niet 
zomaar weggegooid worden. Te denken valt 
aan: Thorarollen; papier waarop woorden uit 
de Thora geschreven staan, zoals de papieren 
rol in het tekstkokertje aan de deurpost (me-
zoeza); het gordijn (parochet of parouches) dat 
in de synagoge voor de Heilige Arke (aron ha-
kodesj) hangt waarin de Thorarollen bewaard 
worden; het doek van de lessenaar (biema) in 
de synagoge, waarop de Thora ligt als eruit 
gelezen wordt; de gedenkkwasten (tzitzit) aan 
de hoeken van de gebedsmantel (talliet), en de 
gebedsriemen (tefilin) waarmee de geboden op 
voorhoofd en hand bevestigd worden. 

Wanneer deze voorwerpen niet meer 
gebruikt kunnen worden, dienen ze begraven 

te worden. Als dat voor deze objecten al geldt, 
hoeveel te meer geldt dan dat het lichaam van 
een mens niet vernietigd mag worden maar 
begraven moet worden. Het fysieke, lichame-
lijke kan worden gezien als een hindernis op 
de weg van de ziel naar het hemelse paradijs. 
Dan heeft het lichaam geen waarde meer, 
wanneer het verlaten is door de ziel. Maar het 
Jodendom leert juist dat het lichamelijke goed 
en waardevol is, en dat ook het fysieke deel 
van de schepping geheiligd en verlost wordt.

6. CREMATIE IS EEN ONTKENNING 
VAN DE OPSTANDING

Een andere reden om het lichaam niet te 
verbranden ligt in de implicatie die in die 
daad ligt ten aanzien van het geloof in de 
opstanding. Twee van de meest fundamentele 
leerstellingen van het Joodse geloof zijn het 
geloof in de uiteindelijke verlossing van het 
Joodse volk en de gehele mensheid door de 
Messias, én het geloof in de opstanding van 
de doden en de hereniging van de ziel met het 
lichaam. Het Messiaanse rijk wordt ingeluid 
door een telg uit het nageslacht van David. 
Wereldwijd zal er een toestand van vrede en 
harmonie ontstaan: “Zij zullen hun zwaarden 
omsmeden tot ploegscharen en hun speren 
tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een 
ander volk het zwaard opheffen” (Micha 4: 3). 
Het Joodse volk wordt bijeen gebracht uit alle 
hoeken van de aarde en keert terug naar het 
beloofde land. Daar zal in Jeruzalem de tempel 
herbouwd worden.

Dan zal Gods bedoeling met de schepping 
gerealiseerd worden en zullen we met ons 
lichaam God mogen zien. “De heerlijkheid 
van de HEERE zal geopenbaard worden, en 
alle vlees tezamen zal het zien, want de mond 
van de HEERE heeft gesproken” (Jesaja 40: 5). 
Dit vertrouwen heeft ervoor gezorgd dat het 
Joodse volk een tweeduizend jaar lange bal-
lingschap met verdrijvingen, vervolgingen en 
pogroms heeft overleefd. Talloze Joden gingen 
in de Tweede Wereldoorlog een gaskamer 
binnen, terwijl ze zongen ‘ani ma’amin’ (‘ik 
geloof’), waarmee ze getuigden van hun vast 
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dene op het moment van de begrafenis zelf.
Ook als overledenen, zelfs als het om ie-

mands vader of moeder gaat, verzocht hebben 
om na hun overlijden hun lichaam te bescha-
digen, dan mag aan dat verzoek geen gehoor 
worden gegeven. Hierbij wordt aangetekend, 
dat een persoon alleen aanspreekbaar is op 
zijn daden, wanneer die uit eigen wil, met 
kennis van alle consequenties, zijn verricht. 
Daarom gaan deze regels niet op voor iemand 
die tegen zijn eigen wil gecremeerd is. De vele 
Joden die tijdens de holocaust vermoord en 
gecremeerd zijn, worden gezien als martelaren 
en zij zullen op de dag van de opstanding als 
eerste een nieuw lichaam ontvangen. 

De begrafenis wordt verricht met het groot-
ste respect voor het lichaam van de overle-
dene. De begrafenis vind plaatst op zo kort 
mogelijke termijn, liefst op de dag van het 
overlijden (Deuteronomium 21: 23), zodat een 
lichaam zo snel mogelijk te ruste wordt gelegd. 
De eervolle taak van het verzorgen van de 
begrafenis valt toe aan de meest respectabele 
leden van de gemeenschap, die ervoor zorgen 
dat de begrafenis plaatsvindt met de meeste 
achting voor de privacy van de overledene. 

Het grote belang van begraven blijkt ook 
uit een vraag die aan de Litouwse rabbijn 

Ephraim Oshry (1914-2003) werd gesteld, toen 
deze zich in het getto van Łódź bevond. Als 
rabbijn bleef hij de vragen beantwoorden 
van Joodse gelovigen, die onder erbarmelijke 
omstandigheden probeerden de geboden van 
God zoveel mogelijk na te leven. Een Joodse 
man had zijn identiteit met vervalste papieren 
steeds weten te verbergen. Hij was lid gewor-
den van de SS en droeg hun uniform. Nu was 
hij terminaal ziek. Zijn vraag aan rabbi Oshry 
was: ‘Na mijn dood wordt ik begraven op een 
kerkhof van nazi-strijders, er wordt een ha-
kenkruis op mijn graf geplaatst. Ik kan dat niet 
verdragen. Mag ik voor crematie kiezen?’ Het 
antwoord van rabbi Oshry was dat een Jood 
onder geen enkele omstandigheid vrijwillig 
voor crematie mag kiezen. Deze geschiedenis 
is te vinden in Oshry’s indrukwekkende boek: 
‘Responsa from the Holocaust’, waarin hij zijn 
uitleg van de geboden heeft bijgehouden. 

Het Joodse denken over begraven en 
cremeren is in hoofdlijnen door de kerk 
overgenomen. Het was Karel de Grote, die in 
785 cremeren zelfs verbood. Dat verbod is in 
West-Europa tot aan het einde van de negen-
tiende eeuw in stand gebleven. 

OPENHEID NAAR CREMATIE NEEMT TOE
Veel van de hier gegeven informatie over 

Jodendom en crematie is te vinden op de web-
site van chabad.org. Chabad is een beweging 
van orthodoxe, chassidische Joden, die zich 
met name richt op versterking van het geloof 
van geseculariseerde Joden. De beweging werd 
in 1775 gesticht door Rabbi Shneur Zalman 
van Liadi (1745–1812).

Met name in de Verenigde Staten probeert 
Chabad Joden onder andere bewust te maken 
van het belang van begraven. Heel bitter is 
de herinnering aan de miljoenen Joden die 
in de Tweede Wereldoorlog vermoord en 
gecremeerd zijn. Toch blijkt dat voor een 

groeiend aantal Joden geen reden meer te 
zijn om crematie af te wijzen. In de afgelopen 
twintig jaar is er daar in de Joodse gemeen-
schap veel veranderd. Van de Amerikaanse 
Joden kiest momenteel ruim een derde deel 
voor crematie. Dat is nauwelijks minder dan 
de veertig procent van de totale Amerikaanse 
bevolking die kiest voor crematie. Sinds 2005 
is er ook in Israël een crematorium in bedrijf. 
Een opmerkelijke ontwikkeling, omdat het 
gebruik om te begraven de hele geschiedenis 
door het Jodendom gekenmerkt heeft. Wat te 
zien is bij Joden, is ook te zien bij christenen: 
de openheid naar en de keuze voor crematie 
nemen toe.
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Binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland is gekozen voor een 
jaarthema. Voor het “seizoen” 
van 2020-2021 is dat “Het goede 
leven” met als symbool twee 

elkaar rakende handen, een duif en een bran-
dende kaars. Het geheel vurig van kleur; geel, 
rood en oranje.

Bij ‘het goede leven’ zie je mensen al voor 
je, in een groepje bij elkaar gezeten; liefst met 
een glas geheven. “Daar ga je!” roepen zij in 
hun onwetendheid elkaar toe. Onwetend-
heid, want de uitdrukking heeft een Joodse 
herkomst: “Le-Chajim”, dat zoveel betekent 
als “Op het leven!” Onder die titel schreef rab-
bijn mr. drs. R. Evers een boek waarin hij 22 
medisch-ethische vraagstukken vanuit joodse 
optiek onder de loep neemt. Het goede leven 
is dus nader beschouwd niet iets oppervlak-
kigs.

KOSTBAAR 
Wie net als ik ooit een bezoek heeft afgelegd 

aan ALEH in Jeruzalem of de Negev, zal het 

nooit meer vergeten: hoe daar mensen die 
lichamelijk en/of psychisch ernstige beper-
kingen hebben door medemensen begeleid en 
geholpen worden. Draagvlak en motivatie is 
dat zij, net als elk mens in principe, een geest 
hebben die de Here God, de God van Israël, 
wil raken en raakt in Zijn liefde. De liefde die 
daar zo zichtbaar wordt gemaakt, spreekt van 
de joodse overtuiging, geworteld en gegrond 
in Gods Woord. Het leven is kostbaar. Het 
leven van elk mens, hoe in onze ogen ge-
schonden ook. In de Tweede Wereldoorlog 
beschouwden de nazi’s zulke mensen (net als 
zij Joden beschouwden) als ‘minderwaardige’ 
mensen. In de Bijbelse en joodse visie is elk 
mens een – hoe verborgen ook – geroepen 
beelddrager van Gods Aangezicht. Daarom 
zal een oprecht Bijbelgetrouw mens zichzelf 
ook nooit als bom verpakken om levens te 
vernietigen. Integendeel.

KERNTHEMA
Want Uw goedertierenheid is beter dan 

het leven! Dat is de tekst die volgens mij het 
thema van de gehele Psalm doortrekt. Het 

DS. G.J. KROL

Want Uw goedertierenheid is beter 
dan het leven! (Psalm 63:4)
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staat weliswaar niet in het hart van de Psalm, 
maar klinkt indirect in alle facetten door. 
H.J. Kraus betoogt in zijn commentaar dat de 
teksten van Psalm 63 om het geheim en het 
wonder van Gods goedertierenheid heen cir-
kelen. De Psalmdichter hoopt God te prijzen 
‘zijn leven lang’. Het gaat dus niet om het be-
kende: “Geen beter leven dan een goed leven”, 
maar om een leven dat alleen dan “Goed” te 
noemen is als de aanwezigheid van de God van 
Israël daarin oplicht, Hij Zijn heerlijkheid laat 
schijnen als de opkomende zon (bijvoorbeeld 
Numeri 6: 24-26 in zijn opklimming van de 
letters – in de eerste regel vijftien, de tweede 
twintig en de derde regel 25 letters – Psalm 19 
zon en Thora; Spreuken 4:18; enz.). Kernwoord 
hierbij is ‘goedertierenheid’, Chèsèd, dat met 
‘trouw; minnelijkheid; ruimhartigheid; gunst’ 
kan worden vertaald, maar nog veel breder is. 
Het komt ook in begrippenparen voor samen 
met ‘erbarmen’ (racham) of ‘gerechtigheid’ 
(misjpat), waarbij die betekenissen in de ‘goe-
dertierenheid’ mee klinken als een resonerend 
klankbord van een instrument. Als het wordt 
gebruikt in één adem met de Here God of de 
verbondsnaam is vaak ook ‘genade, barmhar-
tigheid en waarachtigheid’ aan de orde. 

De Here God geeft het leven. Zo begint 
Genesis 1; zo blaast Hij de mens de geest in en 
wordt deze tot een levende ziel. Heel de Schep-
ping krioelt van leven. Het geloof waartoe de 
Here God de mens oproept bruist van leven. 
Anders dan Egypte – waar eigenlijk min of 
meer sprake is van een dodencultuur – staat 
in Gods Woord het leven centraal. En in dat 
leven gaat Hij een verbond aan met Zijn volk. 
Wie dus met Israël deelt in de verwachting en 
de hoop op leven, die ontvangt daarbij een 
open venster op Gods toekomst, zelfs als je 
meende dat de deur in het slot was gevallen.

TEKST
1 Het opschrift geeft aan dat de Psalm thuis-

hoort in de Davidische traditie. Per definitie 
haast mag je deze psalm dan lezen vanuit 
David, maar ook in de verwachting op de Zoon 
van David, de Messias van Israël. De woestijn 
doet denken aan de in de psalm genoemde 

droogte, maar herinnert indirect ook aan hoe 
de woestijn onlosmakelijk met de geschiedenis 
van Israël is verbonden.

2 Deze Israëlzondag valt precies in het begin 
van het Loofhuttenfeest. Hoewel daarmee van-
ouds het Hallel (Psalmen 113-118) verbonden 
is, zou deze Psalm daar ook een plaats kunnen 
hebben gekregen. In de Soeka (loofhut) leeft 
de gelovige met het gezin en met de vreemde-
ling (Jood en heiden beide!) onder een open 
hemel. Daar weet een mens zich (opnieuw) 
afhankelijk van Gods zegen. Die zegen wordt 
heel concreet voorgesteld als regen (denk ook 
aan bijv. Psalm 65:11; 84:7). Op de laatste dag 
van het Loofhuttenfeest is er ook het gebed 
om regen. Denk hierbij ook aan de oproep van 
de staande (!) Here Jezus in Johannes 7:37-39. 
Er wordt weliswaar om regen gebeden, maar 
het gaat om zegen. En ook daar weer; niet 
als persoonlijk gewin, maar als teken van de 
levende aanwezigheid van de levende God, 
de God van Israël. De dorre droogte tekent 
uiteraard ook de situatie van een mens. Daar 
in de woestenij, waarin je nauwelijks een 
begaanbare weg kunt ontdekken, daar leef je. 
Het is mogelijk zelfs de spiegel van je innerlijke 
bestaan. Geen wonder dat er verlangen is dat 
zich als dorst laat omschrijven. David neemt 
die roep op zich.

3 Dat verlangen van het volk dat de Psalm-
zanger (David) op de lippen neemt, grijpt 
daarna terug op de ervaring van de tempel. 
In de tempel gaat het om de gehele door God 
gewilde Schepping. Hij heeft die Schepping 
tot aanzijn geroepen en elke dag verzegeld met 
het woord ‘goed’. Dat woord ‘goed’ is zegel en 
daarmee afronding, maar het is ook een teken 
van verlangen naar de toekomst toe. Sterkte en 
heerlijkheid wijzen naar Gods hoedanigheid, 
maar Hij is nooit statisch. God is een levende 
God, Die Zijn weg gaat met Zijn volk. Hij gaat 
hen voor, als het moet door de woestijn, en 
Hij is hun achterhoede. Kortom Hij wil bij 
hen zijn, en de tempel is van dat verlangen het 
zichtbare teken. Omgekeerd verlangt de gelo-
vige op haar/zijn beurt daar evengoed naar.

4 “Gezien vanuit het leven is Uw trouw 
goed.” Zo zou je het heel letterlijk kunnen 
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vertalen. Het Hebreeuws kent eigenlijk geen 
vergrotende trap. Vandaar het “gezien vanuit”. 
Het leven – wat is dat eigenlijk? Het blijft een 
wonder. Elke geboorte herinnert daaraan. Het 
blijft een geschenk van God. Dat is niet een 
goedkope dooddoener, maar zou ons denken 
en handelen mogen doordrenken. Hoe staan 
we in het leven? Ten opzichte van kwetsbare 
(soms nog ongeboren) mensenlevens? Vandaag 
is het ‘dierendag’. Hoe staan we in het leven 
ten opzichte van dieren en planten? Wat houdt 
ons rentmeesterschap in? ‘Goed’ is immers een 
woord dat aan de Schepping (hoe gebroken die 
nu ook is) en aan de Here God Zelf (Mattheüs 
19:17) herinnert.

Gods trouw heb ik in de inleiding al om-
schreven. Het is die trouw, die het leven pas 
werkelijk goed maakt. Die trouw is zo vast-
houdend en allesomvattend dat die zich nog 
het beste laat vergelijken met liefde. Denk aan 
Hooglied 8:6. Met dat de liefde net zo sterk 
is als de allesdoordringende dood en doods-
macht en dus geen millimeter opzij gaat, is 
zij – dat is geheim, wonder en zegen tegelijk – 
sterker dan de dood. Vergelijk 1 Korinthiërs 13 
als de weg van de Messias. 

Dan is dus het “beter dan het leven” ook 
geen stellige regel, geen bittere pil die nu 
eenmaal geslikt moet worden, maar een ver-
rassende nieuwheid. Een bevestiging, zoals de 
tempel met Gods heerlijkheid en kracht een 
verrassende nieuwheid en een bevestiging 
tegelijkertijd is voor de drooggevallen mens.

Dan verliest het leven niet zijn waarde, maar 
ontvangt het – ondanks de dorre droogte – 
nieuwe waarde, gegrond in het verbond van 
God met Zijn volk.

4-7 Een lofzang. Die doortrekt dan het hele 
leven, zowel de dag als de nacht, de mond en 
de handen. De lofprijzing die doorwerkt in de 
handen (Psalm 90:17) en in het spreken. Het 
werk van de handen is dan niet minderwaar-
dig, maar mag zonder woorden spreken van 
de trouw die God en Zijn Woord in mensen 
opwekt. De Bijbel drukt zich niet in abstracties 
uit, zoals wij nog weleens zouden kunnen den-
ken. Waarheid is niet denkbaar zonder daden 
die waarachtig, geloofwaardig en oprecht zijn. 

Gekleurd door Gods ‘trouw’, Zijn liefde. Het 
grootste gedeelte van deze Psalm is gebed, 
spreken tot God en niet spreken over God. 
God gedenken in de nacht houdt in Zijn daden 
overdenken. Psalm 27:13: “O, als ik niet had 
geloofd des HEREN (verbondsnaam!) goed-
heid te zullen zien in het land van de leven-
den!” Maar hij heeft het wel geloofd, daar wel 
zijn vertrouwen op gesteld. “Dan is het aardse 
leven goed, omdat de hemel mij begroet” zong 
Jan Wit. Die ontmoetingen, zegeningen bepa-
len de nacht, zijn als sterren in het donker. Dat 
is meer dan weemoedige herinnering, maar die 
spreken van Gods aanwezigheid en voeden de 
hoop op de toekomst. Israël is nooit zonder 
hoop. Er is altijd een venster dat uitziet naar 
Gods horizon en Zijn nieuwe morgen.

9 In een kleine zin komt hier de nabijheid 
van God, zoals ook gegeven in Psalm 73:23-28, 
aan de orde. Heel het leven wordt uiteindelijk 
gedragen door de ‘trouw’ van God. Meer dan 
welke goederen dan ook, meer zelfs dan het 
eigen (wankelmoedige) hart is dat de zekerheid. 
En niets kan ons door de Messias van die liefde 
Gods scheiden (Romeinen 8:38-39).

10.11 Vijanden vallen in het licht van Gods 
trouw in het niet. Ik denk aan de dappere 
woorden van wat wij meestal de vrienden van 
Daniël noemen. Namelijk dat zij weigeren te 
buigen voor het beeld dat de koning had ge-
maakt voor zijn eigen eer. Zij geven aan dat de 
Here God bij machte zal zijn hen te redden uit 
het vuur. Maar dan – en dat is adembenemend 
– gaan zij voort en zeggen: “Maar zelfs indien 
niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw 
goden niet vereren en het gouden beeld, dat 
gij hebt opgericht, niet aanbidden.” Dan blijkt 
er een vierde man te zijn in de oven. Wie Hij 
is? Dat is het geheim van de verkondiging dat 
Gods goedertierenheid ‘beter’ is dan het leven.

12 De koning zal zich verheugen in God. 
Straks na Loofhuttenfeest is er de Vreugde 
der Wet. Die heeft uiteindelijk het laatste 
levendmakende woord. Dat zal klinken en de 
kwaadspreker valt stil, want het is alles Gods 
eer, die door Zijn trouw het nieuwe leven tot 
glans zal brengen.
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Het belang van een 

goed perspectief op 

het Joodse volk voor 

kinderen
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Paulus schrijft in Efeze 3:6 over 
het geheimenis dat de heidenen 
samen met de Joden mede-
erfgenamen zijn geworden van 
de belofte in Christus Jezus. Dit 

was verborgen tot die tijd en iets waar aan 
de kant van de Joden, de eerste erfgenamen, 
én ook aan de kant van de heidenen grote 
verbazing over was. Hoe was het toch mogelijk 
dat de genade van God zich ook naar hen 
uitstrekte? Inmiddels vindt iedereen in de 
kerk het vanzelfsprekend dat ze onderdeel zijn 
van Gods volk. In de loop van de geschiede-
nis van de kerk is het Joodse volk, de eerste 
erfgenaam, uit de gratie geraakt. En met hen 

werden ook de geboden uit de Torah uit de 
kerk gezet. Beide hebben (grote) gevolgen voor 
de theologie en praktische uitleving van het 
geloof vandaag.

Zo’n twaalf jaar geleden kwam Max 
Veenstra mijn kantoor binnen wandelen bij 
stichting Agapè. Ik was daar hoofd fondsen-
werving en communicatie. God had Max vele 
jaren daarvoor geroepen om het Joodse volk te 
dienen in de hulpverlening. Nu had God hem 
geleid om een vestiging van de wereldwijd 
werkende hulporganisatie GAiN op te rich-
ten. Die organisatie heeft sterke focus op het 
Joodse volk. En ik mocht daar aan mee gaan 
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helpen. Ik merkte op dat moment dat ik wei-
nig wist van de situatie van het Joodse volk en 
eigenlijk ook niet over het verleden. Het enige 
wat ik wist zijn de verhalen uit de oorlog en 
verschillende vooroordelen. Dat zou snel gaan 
veranderen. Binnen enkele maanden kwamen 
Israël en het Joodse volk diep in mijn hart 
te zitten. Door hulp te mogen verlenen aan 
Joden, voelde ik de betrokkenheid groeien.

LEVEN NA DE OPSTANDING
In de acht jaren die ik werkte voor de stich-

tingen Agapè en GAiN kreeg ik de kans om 
mijn leven te delen in spreken en in handelen. 
Onder andere door me in te zetten voor de 
armsten van deze wereld en voor het Joodse 
volk. Tijdens deze periode ging er voor mij een 
nieuwe wereld in de Bijbel open. Ik ontdekte 
dat de Bijbel veel leefregels geeft over prakti-
sche zaken in het leven. Hoe je gerechtigheid 
kunt uitoefenen richting medemens en schep-
ping. Hoe we geroepen zijn waardige beeld-
dragers (Genesis 1:26) van God te zijn. Dit is 
het leven nadat we de opstandingskracht van 
Jezus Christus in ons leven hebben ervaren. 
Het is als het ware de veelomvattende discipel-
schapsschool waarin je nooit raakt uitgeleerd 
en die we ook niet vanzelf aangemeten krijgen 
als we tot geloof zijn gekomen. Jezus gaf ook 
bevel om discipelen te maken en hen te onder-
wijzen in alles wat Hij geboden had (Matteüs 
28:18-20). We moeten er moeite voor doen 
om ons die levensstijl eigen te maken. Kennis 
opdoen uit Gods Woord en in de kracht van 
de Heilige Geest aan het werk in deze wereld. 
Zorgen dat we werkelijk een zoutend zout en 
lichtend licht zijn. De schepping zucht immers 
en ziet met reikhalzend verlangen uit naar het 
moment dat de zonen van God openbaar wor-
den (Romeinen 8:18). Ik interpreteer dit onder 
andere zo dat de wereld aan onze levensstijl 
ziet dat wij navolgers zijn van Jezus Christus.

LEREN VAN HET JOODSE VOLK
Het leeuwendeel van de leefregels is terug 

te vinden in het Oude Testament en het 
concentreert zich in de eerste vijf boeken van 
de Bijbel, de Torah. Deze vijf boeken zijn de 

basis van het Joodse geloof en hebben er mede 
voor gezorgd dat het volk van God nog steeds 
springlevend is. Natuurlijk is Gods trouw aan 
Zijn beloften, gedaan aan hen, de belangrijk-
ste factor voor hun voortbestaan. Als je naar 
de geschiedenis van de mensheid kijkt, dan 
zie je dat beschavingen komen en gaan. Het 
Joodse volk uit het Tweestammenrijk bestaat 
na vierduizend jaar nog steeds als een herken-
bare cultuur. Dat is een groot wonder. 

Het Joodse volk en de staat Israël zijn 

daarmee een levende getuige van de God van 
Israël voor alle volkeren van deze wereld. En 
ondanks dat het Joodse volk geen missionaire 
roeping heeft, hebben zij een krachtig getuige-
nis door hun zijn. Dit mag ons aan het denken 
zetten, want zijn wij ook niet geroepen om van 
Hem te getuigen (Handelingen 1:8)? Wat kun-
nen wij leren van het Joodse volk?

Ik ontdekte  
dat de Bijbel 

veel leefregels 
geeft over 

praktische 
zaken in het 

leven
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Om te kunnen leren van iemand anders, 
moet je met die persoon gaan optrekken. 
Je zult je in hem of haar moeten verdiepen. 
En als je met iemand anders gaat optrekken, 
dan gaat het ook altijd schuren. Zelfs in een 
huwelijk van geliefden gaat het niet altijd 
vanzelf. Ieder mens is anders, dat heeft voor- 
en nadelen. Als iemand anders is dan jij, dan 
zul je dingen leren die je anders nooit zou 
hebben geleerd. Een nadeel is, dat je de ander 
nooit helemaal zult begrijpen en dat geeft 
mogelijk een onbestemd gevoel. Dat onbe-
stemde gevoel ten opzichte van Joden heeft 
in de kerkgeschiedenis vaak de overhand 
gehad, waardoor veel leerkansen verloren zijn 
gegaan.

WAAROM KINDEREN ONDERWIJZEN 
VANUIT HET OT BELANGRIJK IS

“Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen 

mannen en vrouwen bij elkaar om hen bevelen 

te geven, om ze elk detail uit te leggen, om ze te 

vertellen waar ze alles kunnen vinden. In plaats 

daarvan, leer ze verlangen naar de enorme einde-

loze zee.”

Antoine de Saint-Exupéry

Probeer ze te laten verlangen naar ‘leven 
met God’… zoals de personen in het Oude 
Testament hiernaar verlangden.

Verlang jij er ook naar dat kinderen God 
(beter) leren kennen en in verbinding met 
Hem leren leven? De verhalen van de Bijbel en 
in het bijzonder het Oude Testament helpen 
om dit verlangen aan te wakkeren. Deze 
verhalen zijn vaak heel sprekend en realistisch 
voor kinderen, meer dan bijvoorbeeld de brief 
van Paulus aan de Galaten. Daarom geven wij 
graag aandacht aan het Oude Testament in de 
verwachting dat zij juist ook door deze verha-
len het Evangelie gaan begrijpen en uitleven. 
Het is daarom niet meer dan logisch dat je in 
het kinderwerk specifiek aandacht besteedt 
aan het Joodse volk en het Oude Testament. 

Een vraag die dan kan opkomt is: Is het niet 

bezwaarlijk om met de kinderen veel tijd te 
nemen om de verhalen uit het Oude Testa-
ment en de geboden uit de Torah te onderzoe-
ken? Gaat dit niet ten koste van het Evangelie 
van de Here Jezus? Het antwoord is nee, 
want het hele Oude Testament wijst naar de 
Messias die komen gaat. In iedere verhaal van 
het Oude Testament ontdekken de kinderen 
weer een stukje van het Evangelie, totdat de 
puzzel in elkaar valt, als ze het leven van Jezus 
bestuderen. Dan ontdekken ze dat God de 
onveranderlijke is. Dat God de Vader en Jezus 
dezelfde missie hebben, dat Hun plan van 
meet af aan vaststond en dat Hij het plan met 
het volk Israël en de gelovigen uit de volken 
zal afmaken.

HOE KUN JE AANDACHT BESTEDEN 
AAN HET JOODSE VOLK IN DE LESSEN 

Chronologisch door de Bijbel

Een heel eenvoudige manier om de kinde-
ren met de wording (=genesis betekent in het 
Grieks wording) van het Joodse volk bekend 
te maken is door de Bijbel in chronologische 
wijze te behandelen. Wij beginnen met Ge-
nesis 1 en nemen een jaar de tijd om de vijftig 
hoofdstukken van Genesis door te nemen. Er 
zit zo veel belangrijke informatie in Genesis 
dat we in het vierde jaar – de methode beslaat 
zes jaar – weer een jaar met de kinderen 
door Genesis heen gaan. We laten zien dat 
God Abraham kiest om uit zijn nageslacht, 
specifiek via Isaak en Jakob, de Messias voort 
te laten komen. Dit is geen verdienste van 
Abraham, Isaak of Jakob, het is Gods soe-
vereine uitverkiezing (Romeinen 11:28). Dat 
laatste maakt de plek die Israël heeft in Gods 
hart nog bijzonderder.

Bezoek Joods Historisch Museum in Amsterdam

Het Joodse volk blijft voor veel kinderen 
en volwassenen toch een ‘fantasie’ volk dat 
in de Bijbel figureert en dat sterk ingekleurd 
wordt door de eigen cultuur. Zie ook de 
artikelen in de vorige uitgave van dit blad. 
Volwassenen zijn in staat om de Holocaust en 
zelfs de historiciteit van het land Israël en de 
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hele geschiedenis te ontkennen. Zelfs binnen 
de kerk bestaat er een sterke stroming die 
deze gedachten aanhangt. Blijkbaar heeft de 
Satan sterke troeven in handen om mensen 
in een dergelijke verwarring te brengen. Deze 
denkbeelden kunnen alleen groeien door 
gebrek aan gezonde Bijbelse kennis. In de 
methode zoomen we daarom regelmatig in 
op het Joodse volk. Zo duikt de oudste groep 

vijf lessen specifiek in de geschiedenis van het 
Joodse volk vanaf Abraham tot en met van-
daag. Waarbij wordt ingezoomd op de twee di-
aspora’s, de perioden van de vernietiging van 

de tempel in 70 na Christus en opheffing van 
de staat Israël in 130 na Christus, de pogroms 
vanaf de middeleeuwen, het antisemitisme, de 
Tweede Wereldoorlog en de vorming van de 
staat Israël. Les vijf is een bezoek aan het Joods 
Historisch Museum in het Joods Kwartier in 
Amsterdam. Daar worden de volgende plek-
ken bezocht: het museum zelf, de Portugese 
Synagoge en de Hollandse Schouwburg (het 
holocaust museum). De reacties van de kinde-
ren zijn prachtig als ze daar een dag rondlo-
pen, want alle verhalen die ze die weken en 
jaren ervoor hebben gehoord, komen voor 
hun ogen tot leven. Op die plek ontmoeten 
ze ook Joden. Ze zien hoe de synagogen er uit 
zien met de Torah boekrollen in de ark. En de 
jongens krijgen een keppeltje op. Uitspraken 
van de kinderen zijn: “Dit is zo tof, hier wil ik 
nog wel uren rondlopen” tot “Nu dringt pas 
tot me door dat alles wat we met geschiedenis 
hebben geleerd over de Jodenvervolging, dat 
het echt is gebeurd.” 

Vieren van de feesten uit  

Leviticus 23

Met de kinderen vieren we ieder jaar zowel 
de Voorjaarsfeesten als de Najaarsfeesten. 
Bij de Voorjaarsfeesten Pasen en Pinksteren 
leggen we de kinderen uit hoe de oorspronke-
lijke feesten zoals ze gevierd werden door het 
Joodse volk hun vervulling hebben gekregen 
door het sterven en de opstanding van de 
Here Jezus en de uitstorting van de Heilige 
Geest. We laten de kinderen ontdekken dat 
de Bijbel door verschillende verhalen heen 
laat zien dat Jezus de beloofde Messias is en 
dat het goede nieuws altijd bedoeld is geweest 
voor alle volkeren. En dat wij als gelovigen 
uit de heidenen met Israël een heilige natie en 
koninklijk priesterschap vormen. Dat laatste 
heeft al een gedeeltelijke vervulling gekregen, 
maar heeft ook nog een toekomstig perspec-
tief in zich, dat in de Najaarsfeesten zichtbaar 
wordt.

Bij de viering van de Najaarsfeesten laten 
we de kinderen ontdekken dat we samen met 
de Joodse gelovigen uitkijken naar de (terug)
komst van de Messias, Jezus Christus. Hier 

Het hele Oude 
Testament 
wijst naar de 
Messias die 
komen gaat
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kunnen we ons sterk identificeren met onze 
Joodse broers en zussen en empathie voor 
het Joodse volk laten groeien. We laten de 
kinderen ontdekken dat zowel het Joodse volk 
als ook christenen door een extreem moeilijke 
tijd heen zullen gaan, voordat de Here Jezus 
terugkomt. Dit creëert verbondenheid.

Om die verbondenheid te laten groeien rei-
ken we in zes jaar tijd verschillende spaarpro-
jecten aan waarin ze het Joodse volk kunnen 
zegenen.

De leefregels uit de Torah  

helpen ons om verschil te  

maken in deze wereld

Het is belangrijk om te weten dat de He-
breeuwse betekenis van Torah onderwijzing 
is. In onze Bijbelvertalingen wordt het woordje 
Thora standaard vertaald met het woordje wet. 
Daar is waarschijnlijk voor gekozen door de 
vertalers, omdat er veel wetgeving (ge- en ver-
boden) in de vijf boeken voorkomen. Maar als 
je objectief kijkt omvatten de vijf boeken veel 
meer geschiedenis van het ontstaan van het 
Joodse volk dan wetgeving. Ik spreek zelf liever 
over leefregels die God gegeven heeft, dan over 
wetgeving. Dit zal ik later nog uitleggen.

De kinderen zullen in de lessen een groot 
aantal van deze leefregels onderzoeken en 
toetsen op hun houdbaarheid voor vandaag. 
En wat blijkt? De kinderen ontdekken dat 
deze leefregels bijzonder actueel zijn. Want als 
zij de regels met betrekking tot omgaan met 
het land en dieren onderzoeken, ontdekken 
de kinderen dat God een visie heeft op de 
instandhouding van de biodiversiteit, omgang 
met de bodem en de klimaatproblematiek. 

Als zij kijken naar regels over slavernij, dan 
ontdekken ze dat God zeer tegen menson-
waardige praktijken is en er veel betere regels 
tegenover stelt. Dit helpt hen om in actie te 
komen tegen slavernij en uitbuiting in deze 
wereld. Andere regels die ze onderzoeken 
gaan over occultisme, gezonde relaties, het 
huwelijk, begeren van andermans zaken, 
omgaan met geld en middelen, Sabbats- en 

Jubeljaar (economie), rein en onrein, voedsel, 
schepping, etc.

Simchat Torah vieren met de Joden

Als ze twintig lessen Gods leefregels 
onderzoeken, ontdekken ze dat deze gegeven 
zijn om hen te beschermen als ze opgroeien en 
hen volop te laten LEVEN. De Tien Geboden 
heten in de Bijbel ook niet de Tien Geboden, 
maar de Tien Woorden van God, zoals het er 
in het Hebreeuws ook staat. Gods Woorden 
hebben scheppingskracht en zijn niet bedoeld 
als wet om ons te oordelen, zoals het vaak 
wordt ervaren. Voor de kinderen die door 
deze lessen heengaan, zal er geen barrière 
meer zijn om Gods volk en de Woorden uit de 
Torah lief te hebben. Zij kunnen dan samen 
met de Joodse mensen op Simchat Torah (= 
Vreugde van de onderwijzing) met de Torah 
ronddansen op het plein voor de Klaagmuur. 
Ze begrijpen de vreugde die zij voelen over de 
goedheid van God. 

Wij kunnen nog veel leren van de Joden, die 
werkelijk tot in het diepst van hun hart voelen 
dat de Torah hen gegeven is door JHWH zelf, 
als onderwijzing voor het LEVEN. Met als 
hoogste doel dat Hij onder de mensen kan 
komen wonen. Dat is waar we gezamenlijk 
naar uitzien.

Nieuwsgierig naar deze Bijbelse lesmethode 
voor kinderen van groep 3 tot en met 8? Ga 
naar de website www.kinderwerkeropuit.nl 
en nodig ‘Er op uit!’ uit voor een presenta-
tie. Meer info: Ronald Blonk, 06-48 12 70 82, 
ronald@kinderwerkeropuit.nl 

1 
 Leviticus 
19:9-10, 25:4

2 
 Exodus 21:2 
en Leviticus 
25:29-42
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INGEZONDEN

Als jongen van net 17 was ik geland op de Universiteit 
van Amsterdam. Ik wilde theologie studeren maar – na 
HBS-A – moest ik eerst de klassieke talen onder de knie 

krijgen. Eén van de geschriften die we te bestuderen 
kregen was de brief aan Diognetus, een christelijk 

“propagandageschrift” van nog voor – of in de eerste 
helft van – de derde eeuw, waarvan de schrijver 

onbekend is. Ik schrok toen ik de tekst en de vertaling 
van destijds weer eens opzocht. 

DRS. W.M.M. MOONEN, SUWÂLD

De Joden in de Brief 

aan Diognetus
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Niet alleen wordt er met het Hellenistische 
“heidendom” grondig afgerekend, ook de Jo-
den krijgen er van langs. Het laat eens te meer 
zien hoe snel de jonge kerk van haar Joodse 
wortels is losgeraakt en hoe vijandig de visie 
op het Joodse volk is geworden.

Ik citeer en volg de vertaling waarmee wij 
ons examen konden behalen.

“Zij (de Joden) 
evenwel, die offers 
menen te brengen 
aan Hem door middel 
van bloed en vet en 
brandoffers en met 
dergelijke eerbewij-
zen Hem menen te 
vereren, schijnen 
mij zich in niets te 
onderscheiden van 
hen die dezelfde eer 
bewijzen aan stomme 
beelden…” (III-5).

“Maar evenwel hun 
kleingeestige vrees 
met betrekking tot 
hun spijzen en het 
bijgeloof met betrek-
king tot de sabatten 
en hun ijdele trots 
op de besnijdenis en 
de schijnheiligheid 
van het vasten en 
het feest der nieuwe 
maan, zijn volkomen 
belachelijk en geen 
woord waardig…” 
(IV-1).

“Want de dingen 
die door de Godheid 
geschapen zijn tot het 
gebruik der mensen, deels als schoon gescha-
pen zijnde te aanvaarden en deels als ondien-
stig en overbodig af te wijzen, hoe zou dat niet 
ongeoorloofd zijn?” (IV-2)

“Het leugenachtig van God beweren als 
zou Hij verbieden op de dag der sabat(ten) 
iets goeds te doen, hoe zou dat niet goddeloos 
zijn?” (IV-3)

“Het pochen op de besnijdenis als getui-
genis van uitverkiezing alsof zij daarom bij 
uitstek bij God bemind zouden zijn, hoe zou 
dat niet spotwaardig zijn?” (IV-4)

“Het feit dat zij terwijl zij de loop der sterren 
en der maan nauwkeurig in het oog houden, 
bepaalde maanden en dagen in acht nemen, 
en dat ze volgens hun eigen zin de schikkingen 

van God en de wisse-
lingen der jaargetijden 
onderscheiden, sommige 
tot feesten bestemmend, 
andere tot (tijden van) 
rouw en boete, wie zou 
dat houden voor een be-
wijs van Godsvrucht en 
niet veeleer van onver-
stand?” (IV-5)

“Hoezeer terecht de 
christenen zich nu ont-
houden van de algemene 
dwaze mening en dwa-
ling der heidenen en van 
de kleingeestige overdrij-
ving in hun uitwendige 
eredienst van de Joden 
en hun grootspraak, 
meen ik u voldoende te 
hebben vernomen…” 
(IV-6)

Hoewel het geschrift 
verder een mooie uiteen-
zetting geeft van – vooral 
– het leven van de jonge 
Christelijke gemeente 
en van het werk van 
Christus, moeten we 
vaststellen dat alles wat 
de schrijver de Joden 

voor de voeten gooit door Jezus als wetsge-
trouwe Jood in acht werd genomen! Hij heeft 
het Jood-zijn in het begin van de derde eeuw 
blijkbaar geheel en al verloren. Maar welke 
Christus houden we dan over??

Het laat zien 
hoe snel de 

jonge kerk van 
haar Joodse 

wortels is 
losgeraakt
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DS. WILLEM J.J.GLASHOUWER

Richard Weikart 
is hoogleraar 
geschiedenis aan 
de California 
State University 

(Stanislaus) en hoofdmedewer-
ker aan het Center for Science 
and Culture van het Discovery 
Institute. Wie de inhoudsop-
gave van dit prachtige boek tot 
zich laat doordringen, ontdekt 
meteen wat de auteur bezielt: 
een heldere analyse van het 
denkklimaat van de moderne 
Westerse beschaving:

1. De mens als machine -  
Materialisme en positivisme

2. Ontstaan uit de dieren - 
Mensen met apenkuren

3. Het komt door mijn genen - Biologisch 
determinisme

4. Het komt door mijn opvoeding - Omge-
vingsdeterminisme

5. De liefde voor genot - Moraalfilosofie
6. De supermens veracht de mensheid - 

Existentialisme en postmoder-
nisme

7. Een kwestie van leven en 
dood - Zelfmoord, euthanasie, 
infanticide en abortus

8. De toekomst van de mens-
heid - Utopieën, dystopieën en 
transhumanisme

Enkele zinsneden uit dit boek 
maken duidelijk wat u van dit 
boek kunt verwachten.

“Nu de invloed van het chris-
tendom in het westen langzaam 
afneemt, wordt onze beschaving 
overspoeld door een golf van een 
nieuw heidendom, van atheïsme 
en materialisme. De mens die zich 

vrijmaakt van elke vorm van joods-christelijk 
denken, komt terecht in een geestelijk vacuüm 
dat daarna gevuld wordt met allerlei onheilspel-
lende theorieën, filosofieën en ideologieën.”

“De unieke waarde van elk mens - een 
idee dat geworteld is in de joods-christelijke 

Een profetisch 

geladen boek

Richard Weikart, 

De dood van de 

mensheid en een 

pleidooi voor het 

leven. Uitgeverij 

Maatkamp, Zelhem, 

2019. 430 pagina’s, 

€ 24,00. ISBN: 

9789491706820
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ethiek - was eeuwenlang de hoeksteen van 
de westerse samenleving, maar darwinisten, 
postmoderne relativisten, seculiere humanis-
ten en een bonte verzameling van zogenaamde 
‘vrijdenkers’ en zelfbenoemde ‘experts’ heb-
ben dat fundamentele principe aangevallen 
en hebben zich genesteld in de academische 
wereld en in onze cultuur als de nieuwe ‘wij-
zen’ van de tijd.”

“We naderen de tijd waarin wij ontkennen 
dat ‘alle mensen gelijk geschapen zijn, en dat 
zij door hun Schepper begiftigd zijn met be-
paalde onvervreemdbare rechten, waaronder 
leven, vrijheid, en het streven naar geluk’.”

Over de invulling van dit laatste, ‘het stre-
ven naar geluk’, zegt Weikart: 

“Zoals we zullen zien, hebben sinds de 
Verlichting veel filosofen en experts beweerd 
dat ‘genot’ de maat van de moraal is. Daarin 
volgden zij de Griekse filosoof Epicurus. 
Die filosofie verheft ‘genot’ tot het summum 
bonum, het hoogste goed, zodat ‘genot’ het 
hoogste doel van het leven wordt en dus het 
belangrijkste streven van de mens. Ja, deze 
epicurische filosofie kende een opleving in 
het vroege moderne Europa, ten dele door de 
herontdekking in 1417 van een werk van de 
Romeinse dichter Lucretius, Over de aard der 

dingen (De rerum natura), dat heel populair 
werd onder Europese intellectuelen.”

Stephen Greenblatt, literatuurwetenschap-
per aan de Harvard Universiteit en Pulitzer-
prijswinnaar, verhaalt over het belang van de 
herontdekking van dit werk voor het moderne 
denken. Hij merkt daarbij terecht op dat de 
epicurische principes die Lucretius verkon-
digde “een gruwel voor de rechtse christelijke 
orthodoxie was.” Greenblatt sluit zijn boek 
af met de constatering dat Lucretius’ invloed 
ook de Amerikaanse kust bereikte. Thomas 
Jefferson, die ten minste vijf Latijnse edities 
en drie vertalingen bezat van Over de aard der 

dingen zei eens in een brief aan William Short 
(die in 1792 nog een jaar lang de ambassadeur 
van Amerika in Nederland was): “Ik ben een 

epicurist.” Het is dan ook geen wonder dat hij 
in de Onafhankelijkheidsverklaring volhield 
dat ‘het streven naar geluk’ een van de onver-
vreemdbare rechten van de mens is (Green-
blatt, S., The Swerve: How the Renaissance Began 
(London: Bodley Head, 2011), pag. 202, 262-63).

Dit boek van Richard Weikart is een 
profetisch geladen boek. Als wij Weikarts 
profetische waarschuwingen negeren, heeft 
dat niet alleen negatieve gevolgen voor onze 
eigen vrijheid en ons eigen voortbestaan, maar 
ook – en dat is nog belangrijker – voor die van 
ons nageslacht.

Of is er hoop?

Het grote thema van de Bijbelse openbaring 
is de weg van schepping tot herschepping. ‘Ba-
bylon’, de stad van de mens, versus ‘Jeruzalem’, 
de stad Gods. De grote ziener van het laatste 
Bijbelboek De Openbaring van Jezus Christus 
weet het echter zeker: ‘Babylon’ zal tenslotte 
vallen en ‘Jeruzalem’ zal vanuit de hemelse di-
mensies neerdalen op aarde. Maar de geboorte 
van de nieuwe tijd zal door hevige en pijnlijke 
geboorteweeën heengaan. 

Moge de tijd spoedig aanbreken dat wij 
allen mogen komen - zoals de Apostel Petrus 
het Joodse volk en ons allen oproept in Han-
delingen 3:19-21: “Komt dan tot berouw en be-
kering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, 
opdat er tijden van verademing mogen komen 
van het aangezicht des Heren, en Hij de Chris-
tus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, 
zende; Hem moest de hemel opnemen tot de 
tijden van de wederoprichting aller dingen, 
waarvan God gesproken heeft bij monde van 
zijn heilige profeten, van oudsher.”

Er is dus hoop. De terugkeer van het Joodse 
volk naar Israël is het grootste teken van hoop 
dat onze stervende wereld ooit gezien heeft, 
het begin en beginsel van de uiteindelijke 
verlossing van mensheid en wereld is op gang 
gekomen.
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KONINGIN OF KOP  
VAN JUT?

Opnieuw publi-
ceerde de werk-
groep Vanuit 
Jeruzalem een 
brochure. De 

werkgroep houdt zich, zoals de 
eindredacteur in het Woord 
vooraf meldt, “al ruim dertig 
jaar kritisch bezig met de kerk-
geschiedenis en de theologie, op 
zoek naar de rechte verhouding 
tussen kerk en Israël. Deze bro-
chure is geschreven in reactie 
op de recidiverende aanvallen 
op het kerkorde-artikel (PKN) 
waarin de onopgeefbare verbondenheid van 
kerk en Israël sinds 2004 wordt beleden.” 

In de brochure zijn drie artikelen opgeno-

men. Het eerste handelt over de 
“zogeheten verbondstheologie”, 
het tweede over de Palestijnse 
bevrijdingstheologie en het 
laatste over de “pretenties en de 
plaats” van de theologie. De titel 
van de brochure doet vermoe-
den dat dit laatste het hoofdarti-
kel is. Hoewel er best behartens-
waardige opmerkingen in staan 
– bijvoorbeeld dat de theologie 
vooral Schriftgeleerdheid zou 
moeten zijn – laat het toch 
vooral de indruk achter van een 
karikatuur. Dat geldt ook voor 
het artikel over het verbond. 
De theologie als kop van jut. Ik 

vraag me af hoe de rechte verhouding tussen 
kerk en Israël daarmee gediend is.

Nieuwe publicaties 

Landelijke werkgroep 

Vanuit Jeruzalem

Regina Scientiarum. 

Laren 2020

www.werkgroep-

vanuitjeruzalem.

123websites.nl
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De Shabbat 
en het 
avondgebed 
zijn een 
collectieve 
belevenis 
geworden

OPINIES OP DE PIJLERS VAN  
TENACH

Opinie-pijler. Joods & christelijk kwartaalschrift 

voor meningsvorming (jaargang 1, nr. 2, juni 2020)

Wat dat betreft vind ik het blad Opinie-
pijler, dat ook vanuit de werkgroep Vanuit 
Jeruzalem geïnitieerd is, aanzienlijk beter 
geslaagd. Maar dat mijdt dan ook de theologi-
sche valkuilen. De redactie bestaat uit Joden 
en christenen samen, die hun gemeenschap-
pelijke basis hebben gevonden in Tenach of 
het Oude Testament. Op deze basis wil het 
blad bijdragen aan de meningsvorming in de 
samenleving en concreet gestalte geven aan 
wat Joden en christenen verbindt. De meeste 
bijdragen van Joodse en christelijke zijde 
gaan in op de coronapandemie, met o.m. een 
interessante beschouwing over de pandemie 
als supermacht. 

Indrukwekkend zijn de herinneringen van 
dr. Manfred Gerstenfeld aan zijn onderduik-
tijd en zijn ervaringen in de lockdown in Israël, 
die een nieuwe saamhorigheid brengt. Hij 
schrijft: “De Shabbat en het avondgebed zijn 
een collectieve belevenis geworden. Meer dan 
de tien mensen die nodig zijn voor een minjan 
(gebedsdienst) verzamelen op straat, afstand 
houdend van elkaar, terwijl verschillende an-
deren – waaronder ik – deelnemen vanaf hun 
balkon. […] Ik kan niet naar de synagoge gaan, 
maar wel heb ik het geluk dat de synagoge naar 
mij is toegekomen.”

Informatie en abonnementen:  
www.opiniepijler.nl
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In Abraham had twee zonen 
laat Julia Blum (docent en 
schrijfster) zien hoe Izak 
en Ismaël beiden zijn op-
genomen in Gods plan, 

waar ze ook staan voor Israël en 
de Arabische wereld. Ze doet 
dat aan de hand van een nauw-
keurige en biddende lezing van 
de geschiedenis in Genesis, 
volgens de niveaus van de tradi-
tionele Joodse Schriftuitleg 
die aangeduid wordt met het 
acroniem PaRDeS (het woord 
pardes betekent boomgaard): 
pesjat, d.i. de primaire beteke-
nis van de tekst; remez, d.i. 
symbolische allegorese; derasj, 
d.i. de vergelijking met andere 
passages in de Bijbel; Sod, de 
mystieke betekenis. Op deze manier vormt dit 
boek tegelijk een inleiding in deze betekenis-
niveaus. 

De pesjatlezing (deel I) resulteert nogal 
eens in een psychologiserende benadering 

en toepassing. Maar de auteur 
heeft grote aandacht voor de-
tails in de tekst. Treffend is de 
beschrijving van de put Lachai 
Roï als een bron van innerlijke 
genezing, maar ook van herstel 
van relaties – juist ook tussen 
Israël en de Arabische volken, 
een thema dat aan het slot van 
het boek terugkomt.

Deel II gaat in op de remez. 
Daarvoor gaat de schrijfster uit 
van de symbolische toepas-
sing die de apostel Paulus geeft 
in Galaten 4. Dan wordt het 
spannend. Immers, dit is een 
klassieke plaats voor de vervan-
gingstheologie, terwijl het Blum 
te doen is om Israël als volk van 
Gods verbond en het herstel 

van de plaats van Ismaël in Abrahams familie 
als deel van Gods plan.

Deel III, de derasj, verbindt de lezingen van 
Rosj Hasjana: Genesis 21 en 22 (over Ismaël 
resp. Izak), met de Thoralezing van Jom Kip-

Izak en Ismaël. Een 

verrassende typologie

Julia Blum, Abraham 

had twee zonen. Izak 

en Ismaël beide in 

Gods plan. Uitgeverij 

Toetssteen 2019. 208 

p. ISBN 978-94-92818-

08-9
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In de Bijbel 
zijn er slechts 
twee die God 
Zijn zoon 
noemt: Israël 
en Jesjoea

poer: Leviticus 16, waarin het o.m. gaat over de 
twee bokken. De parallellen wijzen erop dat 
ook de verbanning van Ismaël een offer was. 
Maar allebei ontkomen ze op het laatste mo-
ment. Het oorspronkelijke offer wordt zowel 
in Genesis 21 als in 22 gespaard.

In deel IV, de sod, staat Leviticus 16 cen-
traal. Het tweevoudige offer van Genesis 21 
en 22 en het tweevoudige offer van de bok 
in Leviticus 16 zijn typen van het volmaakte 
hemelse offer (vgl. Hebreeën 8:5). Het per-
spectief lijkt dan te verschuiven naar Jezus als 
Gods eniggeboren Zoon en Israël als Gods 
eerstgeboren zoon en de zondebok die de 
wereld in wordt gestuurd. “In de Bijbel zijn er 
slechts twee die God Zijn zoon noemt: Israël 
en Jesjoea. In de Bijbel smelten die twee soms 
volledig samen” (blz. 191). De “onverwachte en 
verrassende conclusie” (blz. 192) is dat, waar de 
binding van Izak in Genesis 22 “een type van 
Jesjoea is, […] Ismaël, de zoon die de woestijn 
werd ingestuurd, een type van … Israël, de 
zondebok!” is. Zo vallen ook de stukjes in de 
beeldspraak van Paulus (Galaten 4) op hun 
plaats.

STUDIEDAG 28 OKTOBER MET 
JULIA BLUM

Julia Blum is verbonden aan het Israel 
Institute of Biblical Studies, waar zij onderwijs 
geeft in Tenach en de Joodse wortels van het 
Nieuwe Testament. In korte tijd publiceerde 
uitgeverij Toetssteen twee van haar boeken in 
vertaling.

Op DV 28 oktober hopen wij een studiedag 
voor predikanten/voorgangers met Julia Blum 
te beleggen over het thema “Izak en Ismaël”. 
De studiedag zal plaatsvinden in het Israël-
centrum, Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk, 
van 10:00 tot ongeveer 15:00. De kosten voor 
deze bijeenkomst zijn €17,50 (inclusief lunch). 
Aanmelding graag uiterlijk 23 oktober via 
www.cvi.nl/studiedagen. Alles nog onder het 
voorbehoud van de coronamaatregelen in 
Nederland en Israël. 

57

SEPTEMBER 2020  ISRAËL en de KERK

http://www.cvi.nl/studiedagen


KRONIEK

Na 75 jaar bloeit de Joodse gemeenschap in 
Frankfurt weer. Ruim 6600 zielen en vier synagogen 

– één ervan overleefde met ernstige brandschade 
de Kristallnacht – leveren daar een belangrijke 

culturele bijdrage aan een stad die voor de oorlog 
nog dertigduizend Joden telde en erna honderd.

DR. L. ENGELFRIET

Zonder 
synagoge geen 
volwaardige 

kerk 
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Ook voor christenen is de 
synagoge van wezenlijk 
belang. Deze gebedsplaats 
staat in het teken van de god-
delijke tegenwoordigheid, de 

Sjechina, die na de verwoesting van de tempel 
met Israël in de ballingschap is meegegaan. 
Zij kan als Heilige Geest onder de mensen 
wonen. Steden zonder synagoge zijn van 
hun spirituele centrum beroofd. Het Bijbel-
boek Handelingen maakt al melding van de 
noodzaak ervan. In elke stad moet elke sabbat 
Mozes in de synagogen voorgelezen worden. 
De waarde van die blijvende instelling stelt 
Jacobus, “de broeder des Heren”, voorop; in 
het kader van de oprichting van de vervallen 
tent van David en van het besef dat de Tora 
door Jezus volkomen vlees en bloed geworden 
is. De gelovigen uit de volkeren mogen zich 
beperken tot de Noachitische geboden, omdat 
zij de last van de Tora niet aankunnen, maar 
het Joodse volk blijft de dienst aan de gehele 
Tora opgelegd. Doordat de synagoge een 
deel van de last van de volkeren overneemt – 
Paulus spreekt in zijn brief aan de gemeente 
van Kolosse van de aanvullende verdrukking 
van de Messias – verlicht zij de last van de 
volkeren. De Godvrezenden uit de volkeren 
voelden zich tot het Jodendom aangetrokken 
en volgden hun levensstijl na zonder zich te 
laten besnijden.

Het herstel van de Joodse gemeenschap 
in de Duitse steden toont haar spirituele 
veerkracht. Een handjevol overlevenden, dat 

in 1948 niet meer bij machte was in Israël een 
nieuw bestaan op te bouwen, bleef in grote 
steden wonen. In Frankfurt stonden deze 
mensen open voor diverse immigranten en 
kregen steun van Joodse lotgenoten uit het 
Oostblok, de afgelopen decennia vooral uit 
Rusland. Het Joodse leven stond weer op en 
de overlevenden van de Shoa kregen sinds 
1949 compensatie van de Bondsrepubliek. Met 
dit deemoedige gebaar gaf de Duitse regering 
aan dat de Joden nu op bescherming van de 
overheid konden rekenen. Dat was hard no-
dig, want een welvarende Joodse gemeenschap 
die zich inzet voor de samenleving waartoe 
zij behoort, roept afgunst op. Deze Jodenhaat 
kwam voor de oorlog extreem in Duitsland 
aan het licht, maar werkt vandaag de dag bij 
extreemlinks en extreemrechts nog steeds 
door en last but not least bij Arabische mi-
granten, die hun afkeer van Israël met terreur 
en geweld op Joden in Europa en Amerika 
vergelden. 

HET ANTWOORD OP JODENHAAT 
De Jodenhaat komt ook bij de demonstra-

ties tegen rassendiscriminatie in Amerika aan 
het licht. Anders dan dominee Martin Luther 
King die een halve eeuw geleden vredelie-
vend en zij aan zij met rabbijnen tegen elke 
vorm van racisme streed, eindigden recente 
protesten in vernielingen en chaos. Ook ge-
bedshuizen werden beklad volgens dr. Laurie 
Cardoza-Moore, gezant bij de World Council 
of Independent Christian Churches. Zij 
propageert gerechtigheid onder de volkeren 
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en wil onder christenen de achting voor het 
Joodse volk en de natie Israël vergroten.

Haar benadering brengt de beschrijving van 
het oordeel van de Mensenzoon over de volke-
ren uit Matteüs 25 in herinnering. De volkeren 
worden daarin samengebracht voor de troon 
van zijn glorie met zijn engelen. Hun beoorde-
ling hangt af van hun houding tegenover de 
geringsten van de broeders van de Mensen-
zoon, die als ‘dezen’ worden aangeduid. Dat 
zijn in de tekst van Matteüs 25 dus degenen 
die geen deel uitmaken van de volkeren. Met 

de broeders van de Mensenzoon kunnen hier 
dan ook alleen diens behoeftige volksgenoten 
worden bedoeld. In de christelijke exegese 
wordt de Mensenzoon meestal wel met Jezus 
Christus vereenzelvigd, maar in de geringste 
broeders worden alle behoeftige mensen ge-
zien. Die zienswijze is humaan, maar past niet 
in deze context. 

Bovendien hekelt mevr. Cardoza de doel-
bewuste verbinding van het Amerikaanse 
protest met de opstand van de Palestijnen 
tegen alles wat Israël is en doet. De Jodenhaat 
komt bij de demonstraties in Amerika ook 
tot uitdrukking in de vernieling van heilige 
boeken en de volkomen dwaze beschuldiging 
van volkerenmoord aan het adres van Israël. 
Mevr. Cardoza juicht de bestrijding van 
racisme door Amerikaanse burgers toe, in het 

bijzonder de bijdrage die Joden en christenen 
daaraan kunnen leveren. Maar zij veroordeelt 
de gelijktijdige oproep tot het boycotten van 
Israël. Van antisemitische beschuldigingen 
aan het adres van Israël moeten christenen en 
kerken afstand nemen.

Cardoza protesteert trouwens ook tegen po-
gingen om via de televisie in Israël te evange-
liseren. Het herinnert haar aan de gedwongen 
bekering van haar voorouders in Spanje. Het 
christendom was voor 1500 al zo ver van zijn 
Joodse wortels vervreemd, dat mensen met de 
levensstijl van de discipelen en de eerste chris-
tenen door de inquisitie veroordeeld werden 
tot de brandstapel. Op dit soort technische 
proclamaties wordt averechts gereageerd. 
Christenen moeten hun Joodse wortels leren 
waarderen. Zo gaf premier Netanyahu paus 
Franciscus een studie van zijn vader over de 
Spaanse inquisitie cadeau. De tv mist boven-
dien de directe rede die de Bijbelverhalen 
zo overtuigend maakt. De directe rede van 
Gods verbond en de missie van Jezus om zijn 
volksgenoten aan te sporen tot overvloedige 
gerechtigheid maken de moderne evangelisa-
tie in Israël tot een onbeschaamde onderne-
ming. Israël heeft immers de Tora en de uitleg 
daarvan ontvangen. Jezus heeft zijn leerlingen 
als schapen onder de wolven – aanduiding 
voor de Romeinen – uitgezonden, nadat zijn 
boodschap de verloren schapen van het huis 
van Israël had bereikt.

AANSCHOUWELIJKHEID EN VER-
GEESTELIJKING 

Uit de Bijbelse dialogen komt een direct 
getuigenis naar voren. Of het nu gaat om het 
veelbewogen leven van David die van harp-
speler koning wordt of om een eenvoudige 
visser als Petrus. Hij verloochent weliswaar 
zijn meester, hoewel hij in hem als eerste de 
Messias herkende. De literator Erich Auer-
bach opperde dat Petrus zich liet leiden door 
het verlangen dat de Messias zijn vijanden zou 
verpletteren. Hij heeft huis en haard verlaten, 
zijn beroep opgegeven en is zijn meester naar 
Jeruzalem gevolgd. Hij vreesde voor zijn arm-

De tv mist 
de directe 
rede die de 
Bijbelverhalen 
zo overtuigend 
maakt
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zalig leven. Maar midden in dit afschuwelijke 
zelfgevoel, de wanhoop en het berouw over 
zijn mislukking en lafheid put Petrus uit zijn 
zwakheid zijn grootste kracht. Zijn visioenen 
zijn volgens Auerbach beslissend geweest voor 
de wording van het christendom.

Deze Duitse Jood die de universiteit in 
nazi-Duitsland moest verlaten, schreef in de 
oorlog in Istanbul zijn schitterende studie 
Mimesis. Daarin maakt hij aannemelijk dat de 
eenvoudige Hebreeuwse stijl van de Bijbel de 
diepte van de werkelijkheid van God en mens 
vertolkt. De waarheidspretentie ervan is zo 
dringend dat ze alle andere pretenties uitsluit. 
Daardoor onderscheiden deze verhalen zich 
van Griekse en Romeinse literaire hoogstand-
jes. In elke grote figuur, van Adam tot en 
met de profeten, ziet hij een aspect van hun 
verticale verbinding met God belichaamd. 
God heeft deze personen uitverkoren en 
gevormd, opdat ze zijn wil en zijn wezen zou-
den belichamen. Maar de vorming geschiedt 
geleidelijk gedurende hun aardse leven en 
gaat bij Abraham met vreselijke beproevingen 
gepaard. Abrahams beproeving bij de binding 
van Izaäk en de spanning met de onvoorwaar-
delijke belofte maken dit sobere en vluchtig 
vertelde verhaal bijzonder diepzinnig.

Juist door gebrek aan uitwerking roept de 
aanschouwelijkheid ervan bij de gelovige bij 
iedere lezing de behoefte aan nadere uitleg op. 
Auerbach vindt dat de Bijbel zijn bijzondere 
karakter kwijtraakt als de aanschouwelijkheid 
van de geschiedenis van het volk Israël ver-
brokkelt. De Tora verandert dan in figuren die 
louter als voorboden van de verschijning van 
Jezus dienst doen en daarna als figuranten ach-
ter de coulissen van de vervullingstheologie 
verdwijnen, doordat scènes dogmatisch met 
elkaar verbonden worden. Hij geeft van zo’n 
figuur het volgende voorbeeld. Aanschouwe-
lijk is de scène van de schepping van de eerste 
vrouw Eva uit de zijde van Adam; als ook de 
scène van de soldaat die de gestorven Jezus 
aan het kruis met zijn lans in de zijde door-
steekt. De dogmatische verbinding van beide: 

Adams slaap is een ‘figuur’ (beeldspraak) voor 
de doodsslaap van Christus, doet de diepgang 
van de zintuiglijkheid afbreuk. De vergelij-
kende beeldspraak gaat soms nog verder: zoals 
uit de zijde van Adam de oermoeder van het 
vlees, Eva, geboren werd, zo ook uit de wonde 
in de zij van Christus de moeder der levenden 
naar de geest, de Kerk. 

VERVULLINGSTHEOLOGIE
Ik heb over Auerbachs benadering van de 

Bijbel enigszins uitgeweid, omdat zijn lite-
raire analyse van de zintuiglijke waarneming 
heel wat vragen over theologische exegese 
oproept. Bijna alle theologen zijn wars van 
het zogenoemde fundamentalisme dat vaak 
ongemotiveerd met letterlijk lezen van teksten 
wordt vereenzelvigd. Om niet door de letter 
gedood te worden, wordt naar vergeestelijking 
gezocht. Die is ongetwijfeld zeer belangrijk, 
maar wie de vleeswording van het woord seri-
eus neemt, zal toch zeker ook de aanschouwe-
lijkheid ervan ernstig moeten nemen. Anders 
wordt de diepgang van de aanschouwelijkheid 
miskend. Zo kwam ik kort geleden een bespre-
king tegen van een boek van Yohanna Katana-
cho, dat in vertaling Het land van Christus 
heet. Hoewel de auteur zich vredelievender 
uitdrukt dan de Palestijnse theoloog Ateek, 
die veel Joodse Bijbelboeken bekrompen, 
nationalistisch, xenofoob en racistisch noemt, 
is zijn visie op de status van het Palestijnse 
volk en zijn aanspraken op het land identiek. 
Voor zijn exegese selecteert hij uit het Oude 
Testament evenals Ateek alleen datgene wat 
in zijn eigen denkwijze past.

Op dit procrustesbed wordt niet alleen het 
beleid van de staat Israël, maar ook Tenach 
gemangeld en daardoor de boodschap van 
Jezus vertekend. Jezus is volgens Matteüs 28 
immers niet ‘de definitieve eigenaar van het 
land’, maar heeft alle gezag in de hemel en op 
de aarde gekregen. Hij is blijvend verbonden 
met zijn Joodse leerlingen, die de volkeren 
moeten dopen en onderrichten. De verteke-
ning blijkt uit Katanacho’s aanprijzing van 
de rol van Hagar zoals een van de vertalers 
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van het boek, ds. Hans Baart, die weergeeft: 
Hagar is voorbeeldig, omdat zij ondanks de 
tegenwerking van Sara en de onverschilligheid 
van Abraham haar weg in de wereld vindt. Ds. 
Baart vat Katanacho’s visie zo samen: “Hagar 
wordt tot een zegen voor de familie, die haar 
en de hele wereld tot zegen moesten zijn (Gen. 
12:3). Zo vindt de rechtvaardigheid van God 
haar weg in de wereld, ondanks de tegenwer-
king van Sara.”

Zo kunnen volgens Katanacho hedendaagse 
Palestijnse christenen door zich te richten “op 
de God in wie zij geloven” tot zegen zijn, zelfs 
voor hun onderdrukkers. Palestijnse christe-
nen zijn bruggenbouwers en kiezen geen partij 
in het conflict met Israël, maar kiezen alleen 
partij voor Gods Koninkrijk. Katanacho’s 
gebruik van het woord ‘onderdrukkers’ is 
echter dubieus en maakt de rol van Palestijnse 
bruggenbouwers ongeloofwaardig. In Gaza 
leven trouwens nog maar een kleine duizend 
katholieke christenen, die het liefst zouden 
vluchten. Dat Hagar de onvruchtbare Sara 
arrogant bejegent, wordt door Katanacho 
genegeerd, evenals haar terugkeer naar de 
betrokken Abraham en de minachting van 
Ismaël voor de jonge Isaäk. Opmerkelijk is bo-
vendien dat de zogenoemde Palestijn Jezus in 
het Nieuwe Testament uitsluitend spreekt over 
de God van Abraham, de God van Isaäk en 
de God van Jakob. Nergens kom ik Hagar en 
Ismaël als geloofsgetuigen tegen, wel Abraham 
en Sara. Dat zou Katanacho bij het lezen van 
de brief aan de Hebreeën toch ook opgevallen 
moeten zijn.

DE RAAD VAN KERKEN
Op grond van wat Jacobus over het on-

misbare aandeel van de synagoge naar voren 
brengt, zou je verwachten dat kerken van 
de heuglijke tijding over het Joodse leven 
in Frankfurt melding maken. Temeer daar 
zulke berichten in Europa vrij schaars zijn. De 
bloedige aanslagen op synagogen tussen 1982 
(Rome) en 2019 (Halle) vormen dieptepunten 
in een lange reeks terroristische, antisemiti-
sche incidenten. Ook de nieuwe synagoge in 
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Düsseldorf kwam daarmee in 2010 in aanra-
king, al bleef de schade daar beperkt. Sinds 
2016 staat de Joodse gemeenschap daar onder 
leiding van de Nederlandse opperrabbijn R. 
Evers. Maar de prioriteit van de Raad van Ker-
ken ligt elders, en zelfs niet bij de lotgevallen 
van wereldwijd vervolgde christenen. 

De Raad heeft op verzoek van de Wereld-
raad van Kerken minister Blok een brief 
gestuurd waarin wordt aangedrongen op het 
boycotten van Israël, 
als het overgaat tot 
annexatie van gebied 
op de Westelijke 
Jordaanoever. De 
slippendragers van de 
Wereldraad hebben 
zich zodoende ge-
mengd in de politiek 
van de EU, zonder 
de moeite te nemen 
hun eigen achterban 
te raadplegen. En 
zij vonden het ook 
niet nodig om hun 
kritiek aan Israëlische 
gezagsdragers te adresseren. De voorzitter van 
de Raad beweert dat zijn gewraakte brief aan 
minister Blok bedoeld is om de noodkreet van 
de kerken uit het Heilige Land expliciet onder 
de aandacht van de Nederlandse minister van 
Buitenlandse Zaken te brengen. Die nood-
kreet betreft de mogelijke onteigening van het 
kerkelijk bezit. De kerken verhuren veel grond 
(heilig land) om hun religieuze activiteiten te 
bekostigen. Jeruzalem is door de leiders van 
de grote westerse en oosterse kerken nooit in-
tegraal als Joodse hoofdstad van Israël erkend 
of van Judea, zoals in de Bijbel, en de Joodse 
Tempelberg wordt vaak ‘Haram al-Sharif’ 
genoemd.

De Nederlandse Raad van Kerken die anti-
semitisme veertig jaar geleden nog belangrijk 
genoeg vond om het als mondiaal onrecht 
scherp te bekritiseren, neemt nu als speerpunt 
voor zijn maatschappelijke betrokkenheid 

de politiek van de staat Israël op de korrel. 
Het lot van de Palestijnen staat al decennia 
op de agenda van de Wereldraad en van de 
kerken in het Midden-Oosten. Nu voelde ook 
de Nederlandse raad zich geroepen om zich 
achter de eenzijdige veroordeling van Israël 
door zijn grote broers te scharen. Volgens de 
agenda van de Wereldraad is het lot van de 
Palestijnen niet alleen beklagenswaardig, maar 
is hun onheil geheel te wijten aan de ver-
meende onderdrukkende politiek van de staat 

Israël. Vandaar dat de 
Wereldraad één lijn 
trekt met de Ver-
enigde Naties en alle 
tegen Israël gerichte 
resoluties van harte 
ondersteunt. 

Wie kennis neemt 
van de dossiers die 
door het voorma-
lige hoofd van de 
Palestijnse Autoriteit, 
Yasser Jadalah, aan de 
EU zijn overhandigd, 
begrijpt de ellende 

van de Palestijnen beter dan de Raad. In de 
honderden dossiers die door Yochanan Vis-
ser zijn geanalyseerd, komt de corruptie van 
de PA aan het licht. Volgens klokkenluider 
Jadalah verdwijnt het geld dat door de EU en 
Arabische landen is gedoneerd naar geheime 
bankrekeningen, onder andere naar die van 
kleinkinderen van Abbas. Volgens “Kerk 
in Actie” is tweederde van de oudere Pales-
tijnen hulpbehoevend en is tweederde van 
de bevolking van ‘Palestina’ werkloos. Alles 
heet echter het gevolg van de bezetting. Geen 
wonder dat de Raad geen aandacht heeft voor 
het herstel van de Joodse gemeenschap in 
Frankfurt of voor de vervolgde christenen we-
reldwijd en lak heeft aan Bijbelse noties over 
de Tempelberg en Judea. De terroristen van 
Hamas, de corrupte PA en de geïslamiseerde 
Wereldraad zullen met deze Raad tevreden 
zijn. Maar de Raad heeft met zijn brief wind 
gezaaid en storm geoogst. 

De Raad heeft 
met zijn brief 

wind gezaaid en 
storm geoogst
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Volgende nummer

“Hoop voor Israël en voor de volken” is het 
thema voor het volgende nummer, dat 
DV begin december verschijnt. Het thema 
‘hoop’ sluit aan bij de adventsverwachting. 
Vanuit die hoop kijken we naar de onder-
scheiden weg die Israël, de volken, en de 
gemeente uit de volken gaan. 
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