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Voorwoord 

Dit boek is een uitgave van het Centrum voor Israëlstudies. 

Het is geschreven door Kees Jan Rodenburg en Aart Brons, beiden voor het 

CIS werkzaam in Jeruzalem, resp. 2003-2010 en 2011-2017. Kees Jan tekent 

voor het eerste hoofddeel, Aart voor het derde. Voor het middendeel hebben 

beiden een aantal onderdelen verzorgd. Bij elk onderdeel is aangegeven wie 

het heeft geschreven. 

Bij dit boek hoort een website: israelreiswijzer.nl 
Dat is een aanvulling, met de elementen die passen 

bij dit medium: 

▪ We geven puntsgewijs een samenvatting van 

de dingen die aan de orde komen in een hoofd-

stuk. 

▪ Van elk hoofdstuk geven we een onderdeel, on-

der het kopje ‘uitgelicht’ 

▪ Op de webpagina’s vind je meer foto’s; als je 

de miniaturen aanklikt krijg je een grotere ver-

sie. 

▪ Onderaan staan verwijzingen voor ‘Verder le-

zen’, met direct aanklikbare links – ook voor de 

boeken die we noemen, naar websites waar ze 

te bestellen zijn. 

▪ We gebruiken mogelijkheden van Google Maps 

voor overzichten van de besproken plaatsen en 

ook bij elke plaats – met de mogelijkheden in te 

zoomen en routebeschrijvingen op te vragen. 

▪ Op de Kalender (israelreiswijzer.nl/kalender) kun 

je de datums van Joodse en christelijke feesten 

vinden, en bij elke Sjabbat het gedeelte dat dan 

in de synagoge gelezen wordt. 

▪ Op de pagina Verder (israelreiswijzer.nl/verder) 
staan een paar boeken en websites vermeld en 

vind je ook links naar uitgebreidere lijsten. 

De volledige tekst geven we alleen in dit boek en in 

een pdf-bestand dat je kunt gebruiken op een tablet. 

We denken dat het van belang is dat je dit als een 

overzichtelijk werkboek steeds bij de hand hebt. Je 

kunt er dan makkelijk en direct je aantekeningen in 

http://israelreiswijzer.nl/
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1nkZFCgInuQQtuBqV1k17F0GMqzw&amp%3Bll=31.5%2C34.9&amp%3Bll=31.5%2C34.9&amp%3Bz=8&amp%3Bz=8&ll=32.88128277531007%2C35.56762558618607&z=8
http://israelreiswijzer.nl/kalender/
http://israelreiswijzer.nl/verder/
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israelreiswijzer.nl/kaart 

maken. Het is voor het moment zelf en zeker ook voor later van belang om 

indrukken en gedachten te noteren. 

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van het boek of de website zijn wel-

kom via ons mailadres: info@israelreiswijzer.nl. 

We wensen alle gebruikers van dit boek een heel goede, zinvolle en zegenrijke 

tijd toe – vóór, tijdens en na het bezoek aan Israël. 

Kees Jan Rodenburg 

Aart Brons 

 

 

  

israelreiswijzer.nl/kalender 

http://israelreiswijzer.nl/kaart
mailto:info@israelreiswijzer.nl
http://israelreiswijzer.nl/kalender
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Inleiding 
Kees Jan Rodenburg 

 Israël kan beter met een stok afgetast,  

dan met een fototoestel verslonden worden 

(Okke Jager) 

Reizen naar Israël 

Mijn eerste bezoek aan Israël, een groepsreis, staat me bij als dag van gisteren. 

Ik viel van de ene verbazing in de andere. De combinatie van Bijbelse land-

schappen en archeologie in een moderne samenleving, de bonte verscheiden-

heid aan godsdiensten en culturen, het was indrukwekkend en duizelingwek-

kend tegelijk. Na afloop had ik gelukkig de mogelijkheid een week bij te ko-

men in Nes Ammim. Met een geleende fiets reed ik naar de Middellandse Zee 

en liet mijn ervaringen wat bezinken. 

Van de reis herinner ik me vooral de gids die ons begeleidde. Twee dingen 

staan me nog goed bij. Allereerst dat hij de kunst verstond om verhalen uit het 

Oude Testament te verbinden met de plaatsen die we bezochten. Op een intri-

gerende manier kwam zo de Bijbel tot leven. Ten tweede herinner ik me sterk 

hoe deze gids de stichting van de staat Israël en de terugkeer van Joden naar 

dit land zag als een rechtstreekse voortzetting van de Bijbelse heilsgeschiede-

nis. Wat hier en nu gebeurde was deel van Gods bedoelingen met de wereld! 

Ik was ervan onder de indruk, maar had ook een onbehaaglijk gevoel. Het beeld 

dat deze reis van Israël schetste was emotioneel geladen en nogal romantisch 

gekleurd. Voor indrukken die dit verhaal tegenspraken was nauwelijks plaats. 

In latere reizen en vooral in de jaren dat ik met mijn gezin in Jeruzalem woonde 

werd me duidelijk hoeveel Israël te bieden heeft. Een bezoek kan tot een waar-

devolle ontmoeting worden met het land en haar bijzondere geschiedenis, met 

bewoners van dat land, hun worstelingen en hun gedrevenheid, met bronnen 

van persoonlijk geloof. 

Helaas worden deze mogelijkheden vaak maar ten dele benut door bezoekers 

aan het land. Wie met een groepsreis meegaat heeft nauwelijks tijd om tot zich 

te laten doordringen waar hij is.  

Als een kudde makke schapen worden deelnemers rondgeleid; gids en reislei-

der bepalen het programma en geven vaak ook inhoud aan het geestelijke deel. 

Wie zelf op pad gaat heeft meer vrijheid om zijn eigen keuzes te maken, maar 

staat net zo goed voor de uitdaging om zijn reis tot een persoonlijke ontdek-

kingstocht te maken die meer is dan een toeristische rondgang langs bijzondere 

plekken. Want hoe doe je dat? Hoe komt een bezoek aan Kapernaüm dichter 

bij jezelf? 
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Lawrence Hoffman schreef dat veel reizigers bij alles wat ze zien en horen niet 

veel meer weten te zeggen dan ‘wow!’ Sommige bezoekers aan Israël willen 

misschien ook niet meer. Andere bezoekers willen misschien wel meer, maar 

weten niet goed hoe ze de toerist in zichzelf moeten loslaten om de diepte in te 

gaan. Als jij een van hen bent, dan kan dit boekje je misschien helpen. 

Reiswijzer 

De naam reiswijzer geeft het al aan: dit boekje wil je helpen wijzer te worden 

van een bezoek aan Israël. ‘Wijzer worden’ betekent in dit geval dat je het land 

Israël en zijn bewoners beter leert kennen, maar ook dat je nadenkt over de 

vraag wat een bezoek aan Israël met jou als persoon doet, wat je aanspreekt, 

wat je raakt en wat je uitdaagt. Het is dus niet zozeer een informatief boek als 

wel een spirituele handreiking. Voor algemene toeristische informatie heb je 

een gewone reisgids nodig. In deze reiswijzer gaat het om het verhaal van Is-

raël als land en volk met zijn bijzondere relatie tot God; het gaat om de relatie 

tussen Jodendom en christenen en het gaat om de vraag hoe dat jouw leven als 

gelovige raakt. Het boekje zoekt naar de geloofsdimensie, maar is allerminst 

zweverig. Het zijn de concrete plaatsen, mensen en omstandigheden die ons 

uitdagen: wat betekenen die voor ons geloof en hoe reageren we erop? 

Deze reiswijzer is allereerst gericht op protestanten die Israël bezoeken. Ken-

merkend voor die groep is dat zij geen doorsnee toeristen zijn, maar zichzelf 

ook niet zien als pelgrims. Protestanten komen niet naar Israël voor een bezoek 

aan de heilige plaatsen, zoals bijvoorbeeld katholieken doen, maar ze hopen 

wel degelijk de Bijbel beter te gaan begrijpen als ze het land leren kennen. 

Deze reiswijzer is een uitnodiging aan hen, en aan anderen, om Israël als pel-

grim te verkennen. Wat is een pelgrim? Daar gaan we later nog op in. Laten 

we hier zeggen, dat een pelgrim iemand is die de weg naar binnen gaat, de weg 

die hem bij God brengt, bij zijn medemens en bij zichzelf. 

Op de stenen kloppen 

Okke Jager zette de twee – toerist en pelgrim – in een mooi beeld tegenover 

elkaar. De eerste heeft een fototoestel, de tweede een stok. Het land Israël, zei 

Jager, moet worden afgetast. Alleen wie op de stenen van het land klopt, zoals 

een blinde dat doet met zijn stok, die ontdekt hun verhaal.` 

Wie op de stenen klopt, om bij de beeldspraak te blijven, zal ontroerende, 

mooie en inspirerende verhalen ontdekken. De waarheid is echter dat er ook 

verhalen van teleurstelling, pijn en angst zijn. Het land dat heilig wordt ge-

noemd is niet zo heilig als we misschien willen, het is ook nog eens verwikkeld 

in een permanent conflict tussen Israëli’s, Palestijnen en sommige buurlanden. 

Verhalen van geweld en onrecht roepen woede op en gevoelens van onmacht. 
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Wie geen genoegen neemt met een oppervlakkige kennismaking, maar zich 

openstelt voor de verhalen van Israël zal vroeg of laat ook uitkomen bij zichzelf 

en bij zijn eigen geloof. De ontmoeting met dit land zullen nieuwe inzichten 

opleveren, maar misschien wel evenveel nieuwe vragen oproepen. Vragen over 

je geloof, over je relatie tot dit Israël en zijn bewoners, vragen over vrede en 

gerechtigheid. Het zijn vragen waarop geen kant-en-klare antwoorden bestaan. 

Dat neemt niet weg dat ook deze vragen en verwarrende ervaringen ons in be-

weging brengen en ons helpen met andere ogen naar de werkelijkheid om ons 

heen en naar onszelf te kijken. 

Opzet 

Het middengedeelte van de reiswijzer bestaat uit een handleiding voor het be-

zoek aan bepaalde plaatsen in Israël en in de Palestijnse Gebieden. Sommige 

van de gekozen plekken zijn bekend, andere juist veel minder. Sommige plek-

ken zijn belangrijk voor christenen, andere voor Joden of moslims. Juist de 

verschillende en uiteenlopende perspectieven kunnen verrassende inzichten 

opleveren. Bij elke plek worden voorbeelden gegeven van hoe je de verhalen 

van die plaats kunt ontdekken en verbinden met je eigen (geloofs-) leven.  

Dat laatste is natuurlijk heel persoonlijk. Daarom weerspiegelt deze handlei-

ding vooral onze persoonlijke interesses, overtuigingen, geloofsbeleving en 

vragen. Misschien word je daardoor aangesproken, maar misschien ook niet. 

Het belangrijkste is, dat je door deze hTroosteiking op een andere manier naar 

je bezoek aan Israël gaat kijken en voorbeelden hebt zelf creatief mee aan de 

slag te gaan. 

De informatie en tips in dit gedeelte is steeds opgebouwd uit drie stappen. 

Voorafgaande aan je bezoek kijk je vooruit, ter plekke richt je je op een bepaald 

aspect van de plek en achteraf kijk je terug. 

Voorafgaande aan dit middengedeelte van de reiswijzer is een hoofdstuk op-

genomen dat je wil helpen bij de voorbereiding van een reis naar Israël. Het 

gaat daarin vooral om de persoonlijke motieven, verwachtingen en de houding 

waarmee je op pad gaat. Hoe meer je daarover hebt nagedacht, hoe beter je een 

planning kunt maken van je reis. 

Het derde en laatste deel van de reiswijzer besteedt aandacht aan een aspect 

van je reis, waar je misschien liever nog niet aan denkt, namelijk de terugreis. 

Het helpt je eind van de reis nog eens terug te kijken en voor jezelf de balans 

op te maken van wat je hebt meegemaakt en geleerd en hoe dat jou heeft ver-

anderd. 

Wie op deze manier tijd en aandacht geeft aan de drie stappen van voorberei-

ding, bezoek en terugkijken, heeft grote kans dat zijn bezoek aan Israël een 

spannende ontdekkingstocht wordt!  
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Deel 1: Voorbereiding 
Kees Jan Rodenburg 

Inleiding 

Iedere reis vraagt voorbereidingen. Vooraf moet er veel worden geregeld. De 

voorbereidingen zijn niet alleen nodig, maar zorgen er ook voor dat je lang-

zaam toeleeft naar de reis zelf. 

Vreemd genoeg denken we bij voorbereidingen vooral aan praktische zaken en 

aan globale kennis over het land dat we gaan bezoeken. Veel minder tijd be-

steden we aan onze persoonlijke verwachtingen van een bezoek aan Israël. Wat 

is daarvan het gevolg? Misschien wel vooral dat veel ‘heilige landlopers’ een 

overvol programma hebben dat hen langs de indrukwekkendste, oudste en 

mooiste plekken voert, maar dat ze nauwelijks tijd nemen om contact te maken 

met de plekken waar ze zijn, met de mensen om zich heen en met zichzelf. Ze 

laten in feite het meeste over aan het toeval of aan wat een (reis)gids hen ver-

telt. Dat is jammer, omdat met een beetje aandacht voor deze aspecten van de 

reis een bezoek aan Israël van veel meer betekenis kan zijn. 

Thema’s 

Een bekende uitspraak zegt dat je veel bijzondere plaatsen kunt bezoeken, 

maar dat het belangrijker is dat die plek door jou heengaat. Dat kan alleen als 

je de tijd neemt en de plekken die je bezoekt op de juiste manier benadert. Over 

die houding gaat het in dit voorbereidingsdeel. Een aantal thema’s helpen je 

anders naar je reis te kijken en gerichter op pad te gaan. 

Achtereenvolgens zijn dat: 

Thema 1: Ik een pelgrim? 

Thema 2: Zien en aanraken 

Thema 3: Israël in kaart brengen 

Thema 4: Het beloofde land 

Thema 5: Markante personen en groepen 

Thema 6: Heilige tijden 

Praktisch: Mijn reisschema 

De thema’s zijn net als de handleiding van deel 2 opgebouwd uit korte infor-

matie en vragen om over door te denken en je eigen aantekeningen bij te ma-

ken.  

Dit gedeelte is geen leesvoer, maar werkmateriaal. Je kunt er dan ook het beste 

gedurende een wat langere periode mee bezig zijn en bijvoorbeeld elke week 

met een volgend thema aan de slag gaan. Het is aan te raden dat te doen ruim 
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voordat je je reisprogramma definitief invult. Wat je in de voorbereidingsperi-

ode ontdekt kun je dan nog meenemen. 

Aan het eind van dit eerste deel vind je een aantal concrete en praktische tips 

voor je reisprogramma. 

Als je met anderen reist is het goed niet alleen persoonlijk met deze thema’s 

bezig te zijn, maar er ook samen over te praten. Het helpt je de verwachtingen 

van de anderen beter te leren kennen en daar tijdens de reis rekening mee te 

houden. 
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Thema 1: Ik een pelgrim? 
Kees Jan Rodenburg 

 ‘Veel toeristen beseffen niet dat ze pelgrims zijn, 

veel pelgrims gedragen zich alsof ze toeristen zijn!’ 

Info 

Zowel Joden, christenen als moslims kennen de pelgrimage naar heilige plaat-

sen, waaronder Jeruzalem. De Bijbel noemt Pesach, Wekenfeest en Loofhut-

tenfeest pelgrimsfeesten. 

In het christendom werd pelgrimage in de eerste eeuwen steeds belangrijker, 

vooral nadat de Romeinse keizer Constantijn christen werd en het christendom 

de officiële godsdienst van het rijk maakte. Zijn moeder, keizerin Helena, be-

zocht ‘het heilige land’ om te bekijken waar de gebeurtenissen uit de Bijbel 

hadden plaatsgevonden en liet daar kerken bouwen. In haar kielzog kwam een 

stroom van pelgrims op gang. Sommigen van hen schreven reisverslagen, zoals 

een anonieme pelgrim uit Bordeaux en Egeria, een non uit Noord-Spanje. 

Voor sommige kerkelijke leiders stond vast dat een bezoek aan Israël van grote 

betekenis was voor het geloof. Anderen waren echter fel gekant tegen pelgri-

mages. Gregorius van Nyssa (±335-394) wees erop dat Jezus nooit had opge-

roepen tot een pelgrimsreis. Hij vroeg zich af wat voor voordeel zo’n reis zou 

kunnen hebben. Je kunt er de Heer niet ontmoeten zoals toen hij een mens was. 

En zou de Heilige Geest wel aanwezig zijn in Jeruzalem, maar niet in staat zijn 

naar ons toe te reizen, vroeg Gregorius met enig cynisme.1 

Ook in andere periodes zagen bepaalde christenen niets in reizen naar het hei-

lige land. De Reformatie keurde pelgrimages streng af, al was dat vooral een 

reactie op de praktijk van de Rooms Katholieke Kerk om zulke reizen te zien 

als aflaat voor begane zonden of als verdienste. 

De weerstand heeft niet voorkomen dat vele duizenden christenen van alle stro-

mingen en denominaties de tocht naar geestelijke centra als Jeruzalem onder-

namen, tot de dag van vandaag toe. 

Doordenken 

Wat is pelgrimeren eigenlijk? In het Latijn geeft het woord aan dat iemand 

door het land trok. Hij was een reiziger, een zwerver, een vreemdeling. Aan-

vankelijk werd het woord gebruikt voor iemand die tijdelijk in het buitenland 

                                                           
1 Letter on Pilgrimages. Zie: Basil of Caesarea’s and Gregory of Nyssa’s Attitudes 

toward Pilgrimage, content.ucpress.edu/chapters/10231.ch01.pdf 

https://content.ucpress.edu/chapters/10231.ch01.pdf
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woonde. Later voor mensen die op reis gingen met een religieuze eindbestem-

ming, zoals een van de heilige plaatsen. 

Wat drijft een pelgrim? Dat kan heel verschillend zijn, 

maar in elk geval is hij op zoek naar iets wezenlijks.  

De Rooms-katholieke Adinolfi zegt: 

 Er zijn landen en stenen die spreken voor hen bij 

wie de weg de oren heeft geopend. Er zijn heilige 

plaatsen die een boodschap doorgeven en waar het 

oog, dat gereinigd is door de lengte van de reis, 

God kan overdenken. 

Een pelgrimsreis brengt met zich mee dat je je huis, je 

omgeving en je gemeenschap (tijdelijk) verlaat. Pas als 

je daarvan loskomt, kun je je openen voor het nieuwe. 

Adinolfi: 

 Een pelgrimage is zowel letterlijk als figuurlijk een lange reis die begint 

met afstand nemen. (...) De pelgrim verlaat tijdelijk zijn huis, breekt met 

de sleur van het dagelijks leven en alles wat hem bezighoudt en gaat op 

weg om de drang van zijn ziel te volgen. 

De Bijbel kent talloze voorbeelden van mensen die op reis gingen; de bekend-

ste daarvan is aartsvader Abraham. De opdracht om zijn land, familie en ver-

wanten te verlaten en op weg te gaan naar het land dat God hem wijzen zal 

begint in het Hebreeuws met de opmerkelijke uitdrukking lech lecha. Het eer-

ste woord betekent ‘ga’ en het tweede kan gezien worden als een versterking 

daarvan. Lecha kan echter ook ‘voor/naar jou’ betekenen en dat is de manier 

waarop de Joodse traditie dit woord leest. Abraham heeft zo gezien de opdracht 

op weg te gaan naar zichzelf om te ontdekken wie hij is! 

Het verhaal van Abraham maakt vervolgens duidelijk dat dit zoeken naar jezelf 

samengaat met gehoorzaamheid aan God en het aanvaarden van verantwoor-

delijkheid. Een goed voorbeeld daarvan is Abrahams vrijmoedige gesprek met 

God over de steden Sodom en Gomorra (Genesis 18). Abraham toont daar zijn 

grootsheid door te pleiten voor de inwoners van deze steden. 

Dit voorbeeld kan ons iets duidelijk maken over pelgrimages, namelijk dat de 

reis naar binnen en de reis met God niet vrijblijvend is en geen ontsnapping 

aan verantwoordelijkheden. Wie op reis gaat door het land van de Bijbel, zal 

juist zijn ogen moeten openen voor de mensen die hij tegenkomt en voor hun 

verhalen. 
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Vraag 

Herken je jezelf in deze beschrijving van een pelgrim? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Kijktip 

Bekijk een reportage over pelgrimage, bijvoorbeeld naar Santiago de Compos-

tella of het NCRV-programma Bomans in Israël over de reis die Godfried Bo-

mans in 1970 naar Israël maakte (www.youtube.com/watch?v=4NbjaJXNtis). 

Doe-tip 

Bezoek een pelgrimsoord in Nederland. 

Leestip 

 Okke Jager, Hier koos de Heer zich vaste voet. Wageningen 1966 

Quote om over na te denken: 

Okke Jager schreef, in: Hier koos de Heer zich vaste voet 

 Het woordje hier is een van de meest gebruikte woorden in alle reisver-

slagen over het Heilige Land. Het is niet zonder zin dat de titel van dit 

boek ermee begint. Het vertolkt tot op de bodem wat een christen op bij-

belse grond ervaart: Hier was Hij. 

Wordt door dat gevoel de zekerheid niet uitgehold dat Hij overal, waar 

twee of drie in zijn naam samenzijn, in hun midden is? Die zekerheid 

wordt er eerder door verdiept. De alomtegenwoordigheid wordt opnieuw 

een Persoon. Wie ‘hier’ heeft gezegd in Palestina, kan met een verse ver-

bazing ‘hier’ zeggen in Holland. 

Spiritueel 

Lees Psalm 122. Welk vers spreekt je bijzonder aan? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Reistips 

▪ Plan je reisschema niet te vol. Probeer niet zoveel mogelijk dingen te doen, 

maar juist de dingen die je doet goed te doen. 

▪ Plan tijd in om tot rust te komen en je ervaringen te overdenken, maar ook 

voor onverwachtse dingen. 

https://www.youtube.com/watch?v=4NbjaJXNtis
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▪ Bedenk hoe je tijdens de reis contact kunt maken met de plekken en perso-

nen die je tegenkomt, met God en met jezelf. 

Verder lezen 

over pelgrimsoorden in Nederland: 

 www.anwb.nl/landvananwb/klooster-wittem 

 www.meertens.knaw.nl/bedevaart 

over pelgrimage: 

 degroeneherberg.nl/over-pelgrimeren/pelgrimeren-algemeen 

 www.york.ac.uk/projects/pilgrimage/index.html 

 eerdword.com/2014/03/04/why-are-catholics-better-at-pilgrimage-than-
protestants-by-ruth-everhart 

 www.kerkenisrael.nl/verbonden/verbonden60-3c.php 

over pelgrimage naar het heilige land: 

 degroeneherberg.nl/op-pelgrimstocht-in-israel 

 www.christusrex.org/www1/ofm/pilgr/00PilgrHome.html 

Aantekeningen: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

  

http://www.anwb.nl/landvananwb/klooster-wittem
http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart
http://degroeneherberg.nl/over-pelgrimeren/pelgrimeren-algemeen/
http://www.york.ac.uk/projects/pilgrimage/index.html
http://eerdword.com/2014/03/04/why-are-catholics-better-at-pilgrimage-than-protestants-by-ruth-everhart/
http://eerdword.com/2014/03/04/why-are-catholics-better-at-pilgrimage-than-protestants-by-ruth-everhart/
http://www.kerkenisrael.nl/verbonden/verbonden60-3c.php
http://degroeneherberg.nl/op-pelgrimstocht-in-israel/
http://www.christusrex.org/www1/ofm/pilgr/00PilgrHome.html
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Thema 2: Zien en aanraken 
Kees Jan Rodenburg 

 ‘Een reiziger drinkt alles, een toerist enkel koffie’ 

(Kees van Kooten)  

Info 

Israël is een land dat tot de verbeelding spreekt. Het roept bepaalde gevoelens, 

gedachten, maar ook reacties op. Wie op reis gaat door het land komt daarom 

onvermijdelijk in aanraking met mensen van uiteenlopende achtergrond, cul-

tuur en geloof, die allemaal op hun manier Israël beleven. Dat zal vaak heel 

intrigerend zijn, maar soms ook vragen oproepen. 

Protestanten vinden het vaak moeilijk zich te verplaatsen in de geloofsbeleving 

van anderen. De aanblik van orthodoxe Joden bij de Westelijke Muur of de 

sfeer van de Heilige Grafkerk roepen soms negatieve gevoelens op. Deze ‘hei-

lige plaatsen’ blijken niet de rustige gewijde plekken te zijn die protestanten 

zich voorstellen! Bepaalde uitingen van geloof, zoals het in vervoering aanra-

ken en kussen van stenen, staan ver van hen af. 

Toch is het nu juist het lichamelijke, het fysieke en concrete dat het land Israël 

bijzonder maakt. Cyrillus (315-386), de bisschop van Jeruzalem zei eens: ‘We 

worden nooit moe om over de kroning van onze Heer te horen, zeker niet hier 

in het heiligste Golgotha. Terwijl anderen slechts horen, kunnen wij zien en 

aanraken.’2 Zintuigen als zien, horen en voelen helpen ons contact te maken 

met een plek en de betekenis ervan. Metropoliet Timotheüs van de Grieks-

orthodoxe kerk zei eens bij hetzelfde Golgotha: 

 Als ik hier kom voel ik me dichter bij God, dichter bij de pijn die hij 

voelde vanwege mij en mijn zonden. En ik voel de pijn van alle mensen 

die onterecht lijden en ik zie het als mijn opdracht om me met hen alle-

maal te verbinden en vraag mijn Heer, die onterecht leed, hun lijden te 

verlichten. (...) Hij leert ons vanaf het kruis, zelfs in de stilte: ‘vergeef, 

verzoen je.’ 

Doordenken 

In Bijbel en geloofsleven spelen zintuigen op allerlei momenten een rol. Denk 

aan de viering van het Pesachfeest en het Laatste Avondmaal. Gods daden wor-

den niet alleen doorverteld en gehoord, maar zijn te proeven in de vorm van 

het eten en drinken dat mensen met elkaar delen. Op symbolische wijze maken 

                                                           
2 Cyril of Jerusalem, Catechetical Lectures 13,22 
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zij Gods aanwezigheid zichtbaar en tastbaar en versterken ze ons geloof. Onze 

zintuigen helpen ons het geloof emotioneel en met ons hart te beleven. Er ge-

beurt iets met ons, we komen in beweging. We worden geraakt. 

Jack Driscoll roept bezoekers aan Israël op om het land met al hun zintuigen 

te leren kennen. Eet daarom geen hamburger, zegt hij, maar falafel. Onderga 

het land als ‘de ander’. Met je verstand kun je al je ervaringen daarna overwe-

gen en verwerken in je gebeden.3 

De Joodse traditie kent een gebruik dat daarbij aansluit, namelijk het uitspre-

ken van zegenspreuken. Gods naam wordt geprezen om de dingen die Hij geeft 

of doet: ‘Gezegend zijt Gij, Heer onze God, Koning van de wereld die....’ Zulke 

zegeningen zijn er bij het openen van een Torarol, maar ook voor het eten van 

fruit, het zien van de regenboog, het bezoeken van een plaats waar een wonder 

plaatsvond. Het zintuiglijke en lichamelijke krijgt een grote plaats. Lees bij-

voorbeeld enkele regels uit de ochtendzegeningen: 

 Gezegend zijt Gij, Heer onze God, Koning van de wereld 

... die de blinde doet zien, … die de naakte kleed, 

… die de gevangen bevrijdt, … die de gebogenen opricht, 

… die mij voorziet van mijn dagelijkse behoeften ... 

Vraag 

Wat zijn momenten waarop jij het meest geraakt wordt? Welke zintuigen spe-

len daarbij een rol? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Leestip: Johannes 20:24-29 

In dit gedeelte zegt Thomas dat hij pas in de opstanding zal geloven als hij met 

zijn eigen vingers de wonden in Jezus’ handen kan voelen. Als Jezus verschijnt 

laat Hij Thomas de wonden zien en prijst Jezus degenen gelukkig die niet zien 

en toch geloven. Dit lijkt misschien een uitspraak gericht tegen het willen zien 

en voelen. Toch laat Jezus inderdaad zijn wonden zien. Het Nieuwe Testament 

benadrukt steeds opnieuw hoe belangrijk het is dat er getuigen waren van de 

opstanding. Op grond van hun getuigenis kunnen anderen geloven. 

                                                           
3 In: R. Kronisch, Pilgrimage in a New Millennium. Spiritual Reflections from Chris-

tians and Jews in the Holy Land, Jerusalem 199, 16 
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Doe-tip 

Bezoek een kerk of een synagoge waar je niet eerder bent geweest.  

Welke zintuigen krijgen daar de ruimte? 

Quotes om over na te denken 

 De mens is lichaam en ziel en zijn doel is zo te leven dat ‘zijn hart en zijn 

vlees zingen tot de levende God’ (Psalm 84:3). Terwijl een ziel zonder li-

chaam een geest is, is een lichaam zonder ziel een lijk.  

De Hebreeuwse Bijbel is geen boek over de hemel – het is een boek over 

de aarde. Het Hebreeuwse woord erets, dat land of grond betekent komt 

zeker vijf keer vaker voor in de Bijbel dan het woord sjamajiem, dat he-

mel betekent. (A.J. Heschel) 

 Het Heilige Land zelf is een ‘vijfde evangelie.’ Het evangelie wil niet al-

leen bestudeerd, maar ook ervaren worden. Een pelgrim leeft niet alleen 

met zijn hoofd, in het rijk van feiten, ideeën en leerstellingen. Een pelgrim 

reist over stoffige wegen, zwemt in heilig water, drinkt wijn, eet olijven, 

steekt kaarsen aan, raakt heilige stenen aan, bidt, huilt, luistert, lacht en 

zingt. (Ruth Everhart, www.rutheverhart.com/?cat=425) 

Reistips 

▪ Geef ruimte aan je zintuigen en je emoties. Laat je raken en let niet op wat 

anderen daar misschien van vinden. 

▪ Maak een lijstje van allerlei dingen die je graag wilt ervaren. 

Verder lezen 

over Bijbel en zintuigen: 

 P. Schelling, Werkwoorden in de Bijbel, 2006 

over kerken in Israël 

 www.seetheholyland.net/churches-in-the-holy-land 

 www.seetheholyland.net/inside-an-eastern-church 

 www.seetheholyland.net/overnight-in-the-holy-sepulchre 

Aantekeningen: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

  

http://www.rutheverhart.com/?cat=425
http://www.seetheholyland.net/churches-in-the-holy-land/
http://www.seetheholyland.net/inside-an-eastern-church/
http://www.seetheholyland.net/overnight-in-the-holy-sepulchre/
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Thema 3: Israël in kaart 
Kees Jan Rodenburg 

 ‘Bevrijd je pelgrimage van het voorspelbare’ 

(Henry Ralphe Cars) 

Info 

Iedereen heeft wel een bepaalde kaart van Israël in zijn hoofd. We zien dage-

lijks kaarten van het land in de media of in onze Bijbels. Van een en hetzelfde 

land bestaan echter nogal wat verschillende kaarten! 

Naast wegenkaarten zijn er kaarten die het traject van de afscheiding tussen 

Israël en de Palestijnse Gebieden laten zien, kaarten die toeristische attracties 

tonen enz. Elke kaart brengt een bepaald aspect van het land in beeld. Dat as-

pect wordt benadrukt, met als gevolg dat andere aspecten op de achtergrond 

komen. Een kaart toont een stukje van de werkelijkheid, maar geeft evenzeer 

prijs wat de tekenaar over die werkelijkheid wil zeggen! 

Wie op reis gaat naar Israël heeft ook 

een persoonlijke kaart van het land in 

zijn hoofd, een kaart waarop allerlei 

dingen staan die jouw beeld ervan bepa-

len: beroemde gebouwen en personen, 

Bijbelse plekken, journaalbeelden enz. 

Sommige aspecten van het land zullen 

een grote plaats op jouw kaart krijgen, 

andere juist minder. Je persoonlijke 

kaart zegt iets over de verwachtingen 

waarmee je op pad gaat. 

Doe-tip 

Maak hiernaast je eigen persoonlijke 

kaart van Israël, waarop je aangeeft 

welke aspecten van het land jij van be-

lang vindt. 

Doordenken 

Opvallend aan het land Israël is, dat de 

motieven waarmee mensen naar het 

land gingen en gaan en de blik waarmee 

ze kijken zo verschillend kunnen zijn. 

mijn kaart van Israël 
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Dat komt duidelijk naar voren in hun kaarten. 

1) Veel protestanten zijn benieuwd hoe het land van de Bij-

bel eruit ziet. Hun kaart is die van het land Kanaän dat Jo-

zua veroverde of die van het land Palestina ten tijde van 

Jezus. Zij zijn vooral geïnteresseerd in de geografie en in 

de politieke, culturele en religieuze situatie van de 1e eeuw. 

Kennis daarvan levert soms verrassende inzichten op. De 

kerkvader Hiëronymus (4e eeuw) noemde het landschap zelfs het ‘vijfde evan-

gelie’, waarmee hij bedoelde dat kennis van het land ons helpt om de vier evan-

geliën en de boodschap van Jezus beter te begrijpen. 

2) Veel katholieken en Oosters-orthodoxe christenen gaan 

naar Israël om de heilige plaatsen te bezoeken, plekken 

waar kerken en kathedralen herinneren aan de heilsfeiten 

van het Nieuwe Testament. Hun kaarten brengen een ge-

loofsvisie in beeld, namelijk dat de wereldgeschiedenis om 

die gebeurtenissen draait. Een mooi voorbeeld daarvan is de kaart die het chris-

telijke Jeruzalem voorstelt als het centrum van de wereld. Pelgrims uit alle 

eeuwen gingen met zo’n beeld op weg naar Israël. 

3) Weer andere reizigers zijn vooral gericht op het conflict 

tussen Israël en de Palestijnen. Vaak hebben zij het idee 

dat de media en de kerk eenzijdig pro-Israëlisch zijn. Zij 

zoeken daarom naar de waarheid in het conflict en willen 

met eigen ogen zien wat er gebeurt. ‘Fact finding missions’ 

worden zulke bezoeken soms genoemd. Een populaire kaart brengt een aspect 

van het conflict in beeld, namelijk het landverlies van de Palestijnen. De kaart 

doet het emotioneel appel aan ons, dat hier onrecht wordt aangedaan. 

Er zijn nog vele andere manieren om naar Israël te kijken: Vanuit Arabisch 

perspectief hoort Israël bij de Islamitische wereld. Op veel van hun kaarten is 

de staat Israël niet te vinden. Op Israëlische kaarten wordt daarentegen niet 

aangegeven dat bijvoorbeeld de Golanhoogte geen deel is van de staat Israël. 

Op kaarten van religieuze Joden zijn de graven van grote geleerden en belang-

rijke synagogen aangegeven, maar ontbreken de kerken, enz. Kaarten zijn dus 

niet neutraal, ze zijn gebaseerd op bepaalde keuzes. Aan de ene kant vervor-

men kaarten de werkelijkheid door hun blikrichting. Aan de andere kant ope-

nen ze onze ogen voor bepaalde aspecten van die werkelijkheid, die we anders 

misschien niet hadden gezien! In elk geval helpen ze ons te ontdekken hoe 

anderen naar dezelfde werkelijkheid kijken. 
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Doe-tip 

Leg verschillende kaarten van Israël naast elkaar en vergelijk hun kijk op het 

land. Vraag je af wat de kaartenmakers hebben willen benadrukken en wat op 

hun kaarten ontbreekt. Kijk ook nog eens naar je eigen kaart. Misschien wil je 

die aanpassen? 

Leestip 

 L. van Swaaij, J. Klare, Atlas van de belevingswereld, Almere 1999 

Quote om over na te denken: 

 Bevrijd je pelgrimage van het voorspelbare. Vrije pelgrims wandelen van 

Nazareth naar Tabor, zij wandelen door het checkpoint naar Bethanië. 

Zij overnachten in gasthuizen voor pelgrims, bij lokale families of onder 

de sterren in de Sinaï. Zij laten plekken die niet spiritueel uitdagen links 

liggen, maar verlaten de weg om vredestichters, mystici en dwarsliggers 

te ontmoeten – en kinderen! (Henry Ralphe Cars) 

Reistips 

▪ Zet voor jezelf op een rij waarom je Israël wilt bezoeken en wat je van het 

land wilt ontdekken. Zoek de kaarten die je daarbij helpen. 

▪ Wees open naar de manier waarop anderen tegen hetzelfde land aankijken. 

Probeer te ontdekken wat hen beweegt. 

Verder lezen: 

over Jeruzalem in kaarten: 

 www.maps-of-jerusalem.huji.ac.il 

over motieven van Israëlreizigers: 

 F.G.M. Broeyer en G.J. van Klinken, Reizen naar Het Heilige Land. Pro-

testantse impressies 1840-1960, 2009 

over Israël onder verschillende rijken 

 www.youtube.com/watch?v=4FspfOI_YRU 

Aantekeningen: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

  

http://www.maps-of-jerusalem.huji.ac.il/
http://www.uitgeverijmeinema.nl/shop_auteur.php?auteurId=13849
https://www.youtube.com/watch?v=4FspfOI_YRU
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Thema 4: Het beloofde land 
Kees Jan Rodenburg 

 ‘We zijn nog steeds onderweg op de reis  

die Abraham en Sara ondernamen  

naar het Koninkrijk van God.’  

(R. Hammer) 

Info 

Israël is niet zomaar een land, maar een land met een bijzondere en bewogen 

geschiedenis en een land dat grote betekenis heeft voor veel verschillende men-

sen. In onze tijd is het inzet van grote conflicten. Het is onmogelijk dat in en-

kele bladzijden te beschrijven. In plaats daarvan enkele opmerkingen: 

▪ Israël ligt op het snijpunt van verschillende werelddelen en culturen en 

heeft de eeuwen door een bijzondere aantrekkingskracht gehad op talloze 

volken en mensen, maar was tevens inzet van vele conflicten. Het werd 

veroverd door onder meer Babyloniërs, Egyptenaren, Perzen, Romeinen, 

Byzantijnen, Arabische heersers, Kruisvaders en Ottomanen. 

▪ In de moderne tijd immigreerden honderdduizenden Joden naar het land en 

sinds 1948 wonen zij in de staat Israël. Joden benadrukken dat dit land hun 

erfbezit is, waaruit ze 2000 jaar geleden werden verdreven. Dat is niet al-

leen een religieuze gedachte. Het land werd hen beloofd door zowel de 

Britten als door de Verenigde Naties, zij het ook maar ten dele.  

▪ Het land waarheen de Joodse emigranten 

trokken was bepaald niet leeg, zoals wel 

werd beweerd. De aanwezige bevolking 

vormde een bont geheel van allerlei groe-

pen met soms lange wortels van aanwe-

zigheid. In de loop van de 19e en 20e 

eeuw gingen zij zichzelf steeds meer zien 

als een volk, dat van de Palestijnen. Pa-

lestijnen beklemtonen dat zij het land al 

eeuwenlang bewonen en hen niet ge-

vraagd kan worden het af te staan. Ook 

hen werd een deel van het land beloofd, 

door Britten en Verenigde Naties, stellen 

zij. Een populair boek van Aaron David 

Millar over het conflict heeft daarom als 

titel The Much Too Promised Land! 

▪ Israël heeft ook een spirituele dimensie, zowel voor Joden, christenen en 

moslims. Die betekenis ligt allereerst verankerd in het Oude Testament. 
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Vele bijzondere gebeurtenissen vonden er plaats, belangrijkste personen 

leefden er. Een belangrijke episode is de roeping van Abraham om op weg 

te gaan ‘naar het land dat Ik je wijzen zal’. Abraham ontvangt de belofte 

dat hij een zoon zal krijgen en dat het land zijn nakomelingen zal toebeho-

ren. In de Bijbelse geschiedenis worden beide beloften vervuld, maar eerst 

komen Abrahams afstammelingen in Egypte terecht. Pas na de Exodus en 

de tocht door de woestijn komt het volk Israël bij het beloofde land aan. 

▪ Voor Jodendom, christendom en islam hebben het land Israël en met name 

Jeruzalem grote betekenis. Deze is vooral te ontdekken in hun afzonderlijke 

geschriften, Talmoed, Nieuwe Testament en Koran en hun tradities, maar 

om verschillende redenen. 

o Voor Joden is dit land het gebied waar de Tora, Gods leefregels, ten 

volle kan worden nageleefd. Allerlei voorschriften in de Tora hebben 

met het landgebruik in dit specifieke land te maken; eeuwenlang kon-

den die niet worden nageleefd, nu weer wel. Jeruzalem is voor Joden 

de stad waar God ooit woonde en waar Hij ook zal terugkeren. 

o Voor christenen is het land vooral van betekenis omdat Jezus er leefde, 

predikte en genas. Hij trok tijdens Pesach op naar Jeruzalem om er te 

lijden, sterven en op te staan. Het Nieuwe Testament zegt dat Jezus eens 

zal terugkeren zoals Hij is opgevaren naar de hemel. Veel christenen 

verwachten dat dat op de Olijfberg zal gebeuren. 

o Voor moslims is Jeruzalem vooral de stad waar Mohammed tijdens een 

nacht vanuit Mekka heen reisde en waar hij een goddelijk visioen had. 

In de toekomst zal volgens de islamitische traditie de Ka’aba, de heilige 

zwarte steen in Mekka, zich verplaatsen naar Jeruzalem en zal daar het 

oordeel over de wereld worden uitgesproken. 

Doe-tip 

Zoek naar Joodse en islamitische verhalen over Abraham. 

Doordenken 

Zowel voor Joden, christenen als moslims is Jeruzalem een stad met zowel een 

bijzonder verleden als ook een bijzondere toekomst. Gelovigen van deze gods-

diensten zijn gericht op die toekomst waarin de wereld gekenmerkt wordt door 

vrede en recht. Dat uitzicht geeft niet alleen inspiratie voor het leven aan gelo-

vigen, maar kan ook verbondenheid scheppen tussen hun godsdiensten. Dat is 

belangrijk gezien de vele spanningen en conflicten die er vaak zijn. 

De Joodse traditie benadrukt sterk dat het beloofde land niet heilig is, maar 

heilig kan worden doordat mensen er leven volgens de voorschriften van de 

Tora. Jarenlang trok het volk Israël door de woestijn en moest het leren dat het 

bewonen van het beloofde land geen doel op zich was. Het land was en is een 
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gave met een opgave, namelijk de opdracht om in het concrete leven de goed-

heid van God te weerspiegelen zo een Gods naam bekend te maken onder de 

volken. Een paragraaf uit het belangrijke Achttiengebed luidt als volgt: 

 En keer in erbarmen terug naar Jeruzalem, uw stad, 

En woon in haar, zoals Ge gesproken hebt; 

Bouw haar, binnenkort in onze dagen, 

Tot een bouwwerk voor altijd, 

En bereid in haar de zetel van David. 

Gezegend zijt gij, Heer, die Jeruzalem bouwt. 

Het meest opvallende aan dit gebed is misschien wel dat het ook in onze tijd 

dagelijks wordt gebeden, terwijl Jeruzalem allang weer herbouwd is. En dat is 

nu precies de kern van het gebed: het Jeruzalem zoals God dat bedoelde is nog 

lang niet klaar. Dat vraagt de inzet van de mens maar ook het ingrijpen van 

God. 

Vraag 

Spelen toekomstverwachtingen een rol in jouw leven? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Quote om over na te denken: 

 Eens zal de dag komen 

dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 

verheven boven de heuvels, 

hoger dan alle bergen. 

 Volken zullen daar samenstromen, 

machtige naties zullen zeggen: 

 ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 

 naar de tempel van Jakobs God. 

 Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 

 en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 

 Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 

Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, 

over grote en verre naties een oordeel vellen. 

 Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 

en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, 

geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
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 Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, 

door niemand opgeschrikt, 

want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 

 Laat andere volken hun eigen goden volgen - 

wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, 

voor eeuwig en altijd.  

 (Micha 4:1-5, vgl. Jesaja 2:2-5) 

Reistips 

▪ Besteed een paar dagen in de woestijn, bij voorkeur aan het begin van je 

reis. 

▪ Kies een Bijbelse figuur als leidraad voor je reis en bezoek plaatsen die met 

hem/haar verbonden zijn. 

Verder lezen: 

over Bijbelse personen en thema’s in de kunst en in religieuze verhalen: 

 www.talivirtualmidrash.org.il 

Aantekeningen: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

  

http://www.talivirtualmidrash.org.il/abraham/
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Thema 5: Markante personen en groepen 
Kees Jan Rodenburg 

 ‘De droom van de een is de nachtmerrie van de ander,  

wat de een hoopt brengt de ander tot wanhoop’ 

(Michael McGarry) 

Info 

Een manier om Israël van binnenuit te leren kennen is te luisteren naar levens-

verhalen van verschillende bewoners. Zij geven stem en kleur aan het land. Op 

straat kom je een bonte verscheidenheid aan mensen tegen. Er zijn mensen uit 

alle werelddelen en met alle mogelijke culturele achtergronden. Met elkaar 

vormen ze een kleurig mozaïek. Tussen al die mensen en groepen kan het nogal 

eens wrijven. Hun levensvisies kunnen grondig verschillen. Dat geeft spannin-

gen, zoals tussen Joden en christenen en tussen Joden en Arabieren. Maar ook 

binnen deze groepen kunnen er onderlinge spanningen zijn. 

De verhalen van en over bekende mensen, politici, geestelijken, journalisten 

en schrijvers zoals Jitzchak Rabin, Elias Chacour en David Grossman geven 

een kijkje in het leven in Israël. Maar ook de verhalen van ‘gewone’ mensen 

helpen ons de bijzondere en de moeilijke kanten van het land te begrijpen. Zo-

als het verhaal van deze drie mensen: 

Oren. In zijn kapperszaak zijn stoelen, spiegels, scha-

ren en scheermessen te vinden, maar ook een paar kas-

ten met boeken over het Jodendom. Oren is in het 

zwart-wit gekleed, heeft een keppeltje op zijn hoofd, 

een baard en pijpenkrullen. Oren is niet altijd orthodox 

geweest. Als jongere reisde hij door de wereld, op zoek 

naar de waarheid. Hij vond echter geen antwoord op zijn vragen. Tot hij terug-

keerde naar Israël en ontdekte dat hij bij het Joodse volk hoorde. Sinds die dag 

heeft hij nooit meer getwijfeld over zijn bestemming. Als Jood had hij de op-

dracht te leven volgens de Tora en zo een licht te zijn voor de volken. In zijn 

kapperszaak spreekt Oren met zijn klanten over geloof, politiek, liefdadigheid, 

de feesten, enz. Of je nu orthodox bent zoals hij of niet, dat maakt niet uit. 

Ibrahim is docent aan het Betlehem Bible College en diaken van de Angli-

caanse kerk in Nabloes op de Westbank. Hij is een rustige 

man, die een hectisch bestaan leidt. Voortdurend is hij on-

derweg van Betlehem naar Nabloes en terug. De afstand 

bedraagt slechts 60 kilometer, maar de weg is de laatste ja-

ren veranderd in een hindernisbaan met checkpoints en 
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wegversperringen. Soms moet hij zelfs met de ambulance van het Anglicaanse 

ziekenhuis bij een checkpoint worden opgehaald om, met zwaailicht aan, op 

tijd te zijn om de kerkdienst te leiden. Ondanks alles is Ibrahim gedreven om 

de kleine Palestijns christelijke gemeenschap te ondersteunen en te bemoedi-

gen. 

Svetlana. Op jonge leeftijd immigreerde Svetlana met 

haar ouders naar Israël. Thuis werd nooit gesproken 

over de Joodse afkomst of over geloof. In Israël stu-

deerde Svetlana aan het conservatorium. Tijdens een 

muziekreis vertelde een vriend haar over zijn geloof in 

Yeshua (Jezus). Svetlana had nooit van Jezus gehoord, 

maar was vanwege de vriendschap geïnteresseerd. Toen een relatie stukliep, 

Svetlana’s gezondheidsproblemen kreeg en ze zich afvroeg hoe haar leven ver-

der moest, wees de vriend op Yeshua. Ze begon het Nieuwe Testament te le-

zen; de boodschap van het evangelie raakte haar en gaf haar moed. Ze werd 

gedoopt en speelt nu in de muziekgroep van een messiaanse gemeente. Haar 

leven heeft perspectief gekregen. 

Doordenken 

Het contact met mensen die tot verschil-

lende groepen behoren brengt je in aanra-

king met uiteenlopende levensvisies. Dat 

is boeiend maar kan ook lastig zijn, vooral 

als de ideeën van deze groepen regelrecht 

tegenover elkaar komen te staan. De een 

wil dat er op sjabbat geen auto’s rijden, de 

ander wil dat juist wel; de een wil de sjab-

bat als rustdag, de ander de vrijdag of de 

zondag; de een is voor een tweestatenop-

lossing van het conflict, de ander wil het 

hele land voor zichzelf enz.  

Kennismaking met al die verschillende 

perspectieven kan confronterend zijn, 

omdat je het gevoel krijgt dat je voor een 

van hen moet kiezen. De uitdaging is mis-

schien wel vooral om dat niet te doen, 

maar juist de verschillende perspectieven 

te willen leren kennen en te ontdekken 

wat mensen in zo’n complexe situatie als 

Israël drijft, wat hen bezielt, wat hen de 

kracht geeft om door te gaan. 
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Een van de grote uitdagingen van het land 

is de vraag hoe mensen die zo verschillend 

zijn toch met elkaar kunnen leven. Vaak 

wordt daarvoor het woord co-existentie 

gebruikt, maar wat betekent dat nu eigen-

lijk? 

 

 

 

Bekijk de afbeeldingen 

Vraag:  

Wat is co-existentie volgens jou? 

Wat staat co-existentie in de weg? 

Ken je Bijbelse voorbeelden? 

 ....................................................................................  

 ....................................................................................  

 ....................................................................................  

 ....................................................................................  

 ....................................................................................  

Kijktip 

 De film Promises van B.Z. Goldberg (2001) 

Leestip 

Lees nieuwsberichten van uiteenlopende organisaties of van Nederlanders die in 

Israël/Palestijnse Gebieden werken. Denk aan het Hartman Institute (orthodox 

Joods), Rabbi’s for Human Rights (Joodse vredesorganisatie), Betlehem Bible 

College, (Palestijns christelijk), Musalaha (verzoeningsbeweging), Netivya 
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(Messiaans Joods), Nes Ammim, Jemima, Near East Ministry en Pax Christi (Eu-

ropese christenen) enz. 

Quote om over na te denken: 

 Bid niet voor Arabier of Jood, voor Palestijn of Israëli. 

Bid echter voor onszelf,  

dat we hen niet van elkaar zullen scheiden in onze gebeden  

maar bijeen zullen houden in ons hart. (anoniem) 

Reistip 

▪ Leg vooraf contact met organisaties of een personen die je graag wilt ont-

moeten 

▪ Kom niet met je oordeel maar met je vragen 

Verder lezen 

over co-existentie: 

 www.coexistence.art.museum 

over Joodse stromingen: 

 Els van Diggele, Een volk dat alleen woont, Baarn 2000 

over christelijke groepen: 

 Els van Diggele, Heilige Ruzies. Christenen in Israël, Amsterdam 2007 

Aantekeningen: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Thema 6: Heilige tijden 
Kees Jan Rodenburg 

 ‘We ontmoeten God eerder in de tijd dan in de ruimte, 

eerder in momenten van geloof dan op een stuk grond.’ 

(A.J. Heschel) 

Info 

Een reis naar Israël heeft uiteraard een ruimtedimensie. Je gaat naar een land 

in een bepaalde regio van de wereld, je gaat er plekken bezoeken; sommige 

daarvan worden zelfs heilig genoemd. Je reis heeft daarnaast ook een tijdsdi-

mensie. Je gaat in een bepaald jaargetijde en gedurende een bepaald aantal da-

gen. Ook die tijdsdimensie kan heilig zijn, denk maar aan het weekritme en 

aan de feesten die de verschillende godsdiensten vieren. Door de tijdsbeleving 

bewust mee te nemen in je reisplan kun je op een bijzondere manier contact 

krijgen met het land en de bewoners en met je eigen geloofsleven. 

Doe-tip 

Zoek informatie over de heilige kalenders van verschillende groepen in Israël. 

Ga na welke feesten plaatsvinden tijdens jouw bezoek aan het land: 

▪ Joods: Pesach, Sjavoe’ot, 9e Av, Nieuwjaar, Grote Verzoendag, Loofhut-

tenfeest, Chanoeka, Poerim. 

▪ Oosters-orthodoxe christenen: Kerst, Epifanie, Heilige Week van Pasen, 

Pinksteren, Maria Hemelvaart, Dag van El Khader c.q. St. George, Ver-

ering heilige kruis, Week van gebed om eenheid 

▪ Moslims: Ramadan en het slotfeest Ied al-Fitr/Suikerfeest, Bedevaart naar 

Mekka en het slotfeest Ied al-Adha/Offerfeest. 

Doordenken 

De Joodse geleerde Heschel heeft de sjabbat eens een kathedraal in de tijd ge-

noemd. Het christendom, zo zei hij, heeft de ruimte geheiligd door overal ker-

ken en kathedralen te bouwen, waar mensen in aanraking komen met het hei-

lige. Het Jodendom heeft dat niet gedaan, maar juist de tijd geheiligd. Sjabbat 

en feestdagen worden in gezin en gemeenschap gevierd en heiligen het leven. 

Het is de vraag of kerk en synagoge zo tegenover elkaar kunnen worden gezet, 

maar Heschels opmerking maakt wel duidelijk dat er niet alleen heilige plaat-

sen zijn, maar ook heilige tijden. Bijzondere momenten zorgen ervoor dat de 

tijd geen eentonige stroom is en helpen ons aandacht te hebben voor belang-

rijke dingen. Die tijden worden heilig als ze ons in verbinding brengen met de 

Heilige en ons leven inspireren. 
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De Bijbel legt opvallend veel nadruk op de heilige tijden. De Tora, de boeken 

van Mozes, bevat meer dan een lijst met feest- en gedenkdagen, zoals Leviticus 

23. Vooral het voorschrift om de sjabbat te onderhouden wordt talloze keren 

herhaald. De sjabbat is zelfs belangrijker dan de bouw van de tabernakel, con-

cludeert de Joodse traditie uit de herhaling in Exodus 31:12-17. 

In onze moderne maatschappij is het niet makkelijk de tijd te heiligen. De 

feestdagen zijn vaak nog wel enigszins bijzonder, maar veel moeilijker is het 

de wekelijks rust van sjabbat of zondag vast te houden. Deze dagen lijken im-

mers steeds meer op gewone dagen. 

Vraag 

Hoe beleef jij feestdagen en de wekelijkse rustdag? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

De sjabbat is in Israël heel bepalend voor het leven. Zes dagen wordt er ge-

werkt, dagen die geteld worden als de eerste, de tweede, de derde dag enz. De 

sjabbat sluit als zevende dag de week af. De Joodse traditie ziet de sjabbat als 

de bekroning van de schepping. 

Ook bijzonder is dat het Jodendom een dag ziet als de opeenvolging van nacht 

en dag. De nieuwe dag begint met zonsondergang. Elke dag mondt uit in het 

licht. Ook de sjabbat begint op vrijdagavond en duurt tot zaterdagavond. 

Rabbijn Hartman noemde de essentie van de sjabbat, dat je als mens wordt 

onderbroken in je bezigheden. Soms ervaart hij dat sterk als hij op vrijdagmid-

dag met iets bezig is dat hij graag wil afmaken. Opeens klinkt dan de toeter in 

de buurt, die de sjabbat aankondigt en opdracht geeft om het werk neer te leg-

gen en je voor te bereiden op de sjabbat. Je ontdekt dan weer, zei Hartman, dat 

niet jouw inzet en werk het belangrijkste zijn in het leven, maar juist de rust en 

de vreugde van de sjabbat. God gaf het voorbeeld en de opdracht om te rusten 

en de tijd te heiligen. 

Een bijzondere manier om de tijd te beleven is een maaltijd met bekenden of 

nieuwe kennissen. Op verschillende plekken kun je na de synagogedienst bij 

het begin van de sjabbat bij mensen thuis de feestelijke maaltijd meemaken. 

Maar je kunt ook contact leggen met Palestijnse christenen om iets van hun 

leven thuis te leren kennen. 
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Spiritueel 

Het Jodendom kent een bijzondere manier om gebeurtenissen te markeren, na-

melijk door een berachot (‘zegenspreuken’) te zeggen (zie thema 2). Eigenlijk 

zijn dat korte lofprijzingen waarmee iemand God dankt voor bepaalde momen-

ten in de tijd. In zijn spirituele reisgids voor Joodse reizigers geeft Lawrence 

Hoffman voorbeelden van zegeningen die uitgesproken kunnen worden. Zege-

ningen voor het zien van regen, een nieuwe maan of een regenboog, zegenin-

gen voor het ontmoeten van vrienden, voor het bezoeken van een synagoge. 

Opvallend is vooral dat Hoffman zelfs een zegenspreuk geeft voor het bezoek 

aan een kerk of moskee, iets dat orthodoxe Joden nooit zullen doen: ‘Gezegend 

is de Heer, die ons leidt op de wegen van de vrede.’ Hoffman legt uit dat de 

wereld vervuld is van Gods aanwezigheid en Hij daarom op ieder moment in 

ons leven kan inbreken. In plaats van dat soort momenten voorbij te laten gaan, 

kunnen ze worden benoemd met behulp van zegenspreuken. 

Vraag 

Kun je als christen iets dergelijks doen op bijzondere momenten? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Leestip 

 A.J. Heschel, De sabbat. Zĳn betekenis voor de moderne mens, Amster-

dam 2006 

Quote om over na te denken: 

 Het bijzondere van een zegenspreuk is, dat het pure lofprijzing is, waarin 

niets aan God gevraagd wordt, maar die ons de mogelijkheid geeft om te 

denken aan Gods aanwezigheid en aan de manieren waarop we Hem in 

de wereld ervaren. Ieder moment waarop we ons bewust zijn van God 

spreken we tot Zijn eer en verkondigen dat God gezegend is, dat Hij de 

Allerhoogste is van het hele universum. (R. Hammer) 

Reistips 

▪ Houd in je reisplanning rekening met feest- of gedenkdagen die je mee wilt 

maken. 

▪ Vier een rustdag tijdens je reis. Ga naar een kerk of synagoge; Ga niet voor-

bij aan het weekritme, door elke dag op pad te gaan. 

▪ Regel vooraf dat je ergens een (sjabbats-) maal meemaakt. 
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Verder lezen 

over Joodse en christelijke kalenders: 

 www.jcjcr.org 

voor afspraken over sjabbatsmaal: 

 shabbatofalifetime.com 

 www.jewelsofjudaism.com/sample-page/the-sabbath-experience (Messiaans) 

Aantekeningen: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

Op de dag voor Pesach zie je overal 

vuurtjes voor het verbranden van cha-

meets (zuurdeeg, levensmiddelen met 

gist) 

 

 

 

 

 

 

Tijdens Soekot (Loofhuttenfeest) bidt 

men met de loelav, een bundel met de 

vier soorten die voorgeschreven zijn in 

Leviticus 23:40  

http://shabbatofalifetime.com/
http://www.jewelsofjudaism.com/sample-page/the-sabbath-experience/
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Praktisch: Mijn reisschema 
Kees Jan Rodenburg 

‘Jeruzalem kan niet gezien worden, maar moet gehoord worden’ 

(Abraham Joshua Heschel) 

 

Een aantal thema’s zijn hiervoor langsgekomen. Als je die de op je hebt laten 

inwerken heb je nagedacht over verschillende aspecten van Israël. 

 

De volgende stap is, om hiermee je reisschema op te stellen. 

1) Neem de reistips en je eigen aantekeningen nog eens door. Zet voor jezelf 

op een rij wat je verwacht van een bezoek aan Israël. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

2) Noteer een top-5 van dingen die je wilt meemaken (bezoek aan plaatsen, 

ontmoetingen met personen of organisaties, anders) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3) Noteer wat je eventuele reisgenoten graag willen doen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

4) Bedenk of bespreek wat haalbaar is en stippel een route uit. Maak afspraken 

over wat je samen doet en wat je misschien liever alleen doet. 

5) Bedenk of bespreek hoe je elkaar kunt stimuleren om open te zijn voor ver-

rassende ervaringen en hoe je zoekt naar de spirituele dimensie van je reis. 

6) Bereid je voor op de plekken die je gaat bezoeken en de mensen die je gaat 

ontmoeten.  
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Deel 2: In Israël 
Kees Jan Rodenburg 

Inleiding 

In dit tweede deel van de reiswijzer geven we een aantal voorbeelden van de 

manier waarop je de verhalen van de plaatsen die je bezoekt kunt ontdekken 

en op jezelf kunt laten inwerken. 

Een bijzondere plek bergt vaak 

meerdere verhalen in zich. Tij-

dens ieder bezoek sta je daardoor 

voor de uitdaging op welk verhaal 

je je concentreert. Ook hier geldt 

dat je de tijd moet nemen en dat je 

beter kunt kiezen voor datgene 

wat je interesseert, dan dat je pro-

beert alles te zien, maar dat daar-

van bijna niets ‘landt’. 

De plaatsen die in dit deel volgen geven een impressie van belangrijke aspecten 

van Israël, zoals de rol van de Bijbel, het Jodendom, de verbondenheid tussen 

Israël als land en volk, het Israëlisch-Palestijns conflict en de relaties tussen 

Joden en christenen. Het is niet meer dan een begin, dat je op weg wil helpen 

om Israël op een onverwachtse manier te ontdekken. Je zult daardoor onge-

twijfeld ook anders tegen jezelf aan gaan kijken. 

Opzet 

Bij elke plaats bestaat de reiswijzer uit drie delen 

▪ Allereerst is er het deel ‘Vooraf’. Dat is letterlijk bedoeld om vóór het be-

zoek aan die plek te lezen, bij voorkeur de dag ervoor of onderweg naar de 

plek zelf. 

▪ Ten tweede is er het deel dat ‘Ter plekke’ heet en bestaat uit informatie, 

kijktips, doe-tips, overwegingen om over door te denken en ruimte om spi-

rituele lessen te noteren. Dit deel helpt je te focussen op een bepaald aspect 

van de plek die je bezoekt en dat aspect te verkennen. 

▪ Het derde deel, ‘Achteraf’, helpt je na afloop terug te kijken op de plek. 

Dat komt het beste tot zijn recht op dezelfde dag als het bezoek, bijvoor-

beeld als je ’s avonds de dag de revue laat passeren. Sommige verwijzin-

gen, zoals leestips, kunnen juist later als je thuis bent en verder wilt zoeken 

en graven behulpzaam zijn. 
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Aantekeningen 

Bij elke plek is ruimte voor het maken van aantekeningen. De invallen, ge-

dachten en vragen die je daar noteert zijn niet alleen handig voor je reflectie 

achteraf, maar geven ook jaren later een mooie indruk van je bezoek aan Israël. 

In deel 3 komt het eventueel maken van een reisverslag aan de orde. Afhanke-

lijk van of/hoe je dat wilt doen is het raadzaam om – naast je aantekeningen in 

dit boekje – ook ander materiaal te verzamelen: 

▪ Foto’s. Als je een fotoboek wilt maken, denk dan ook aan details, naam-

bordjes, opschriften, leuzen. Kijk ook naar wat je als pagina-achtergond 

kunt gebruiken: muur, rots, water, een horizon met veel lucht etc. 

▪ Geluidsopnamen (evt. met een smartphone). Als je een website maakt kun 

je die misschien direct gebruiken. Je kunt opgenomen woorden gebruiken 

voor een quote. 

▪ ‘Notities’ in de vorm van een foto van een infobord of een opname van een 

uitleg. Noteer woorden die ter plekke indruk op je maken met camera, re-

corder of pen. 

Blijf wel bedenken wat Okke Jager schreef: ‘Israël 

kan beter met een stok afgetast dan met een fototoestel 

verslonden worden.’ Sinds de tijd dat hij dat schreef 

is het ‘verslinden met een fototoestel’ – of smartphone 

– nog vele malen meer geworden. Bedenk dat je meer 

hebt aan kostbare herinneringen dan aan vele gigaby-

tes.  

 

  

Hieronder een deel van de homepage van onze website: israelreiswijzer.nl 
Daar vind je foto’s en links bij de nu volgende onderdelen van dit boek 

http://israelreiswijzer.nl/
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De woestijn  
Aart Brons 

Vooraf 

Een groot gedeelte van het land Israël bestaat uit woestijn. Het grootst is de 

Negev, die het zuidelijke deel van Israël bestrijkt. Aan de noord-oost kant gaat 

de Negev over in de Woestijn van Judea. Vanuit Jeruzalem hoef je maar een 

paar kilometer naar het oosten, alleen maar de Olijfberg over – dan ben je al in 

deze woestijn. Qua oppervlakte is ruim de helft van het grondgebied van de 

staat Israël woestijn. 

De woestijn in Israël – en ook de Sinaï-woestijn, tussen Israël en Egypte – is 

niet één grote, droge zandvlakte. Bijna overal zie je meer stenen dan zand en 

meer bergen dan vlakte. Als je er doorheen rijdt zie je heel verschillende land-

schappen. Er zijn stukken die heel eentonig zijn, maar veel plekken hebben 

juist een eigen, bijzondere schoonheid. Vooral de eerste en de laatste uren van 

de dag, in strijklicht. En de eerste maanden van het jaar, als de woestijn groen 

wordt en her en der bloemen opschieten. 

Dat is de tijd van ‘beken in het Zuiderland’ (Ps. 126:4, NBG ’51): de wadi’s 

(beekbeddingen; Hebr.: nachal) die de meeste tijd droog staan kunnen zich 

heel snel vullen met woeste stromen – ook als het ter plekke niet regent, maar 

ver weg in het bergland. Er wordt gezegd dat er in de Negev meer mensen 

verdrinken dan dat er van dorst omkomen! Langs de weg zie je op lage plaatsen 
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paaltjes, bedoeld om te kunnen zien hoe hoog het water staat als de weg daar 

overstroomd is. Als er kans is op regen in het achterland zullen wandelroutes 

die door een wadi gaan, zoals bv. bij Ein Gedi, afgesloten worden. 

Maar normaliter is de woestijn dor en droog. Mozes noemt het ‘die grote, ver-

schrikkelijke woestijn, dat dorre land waar geen water te vinden is en waar 

giftige slangen en schorpioenen huizen’ (Deut. 8:15). David sprak letterlijk 

en/of figuurlijk vanuit de woestijn: ‘God, naar u smacht mijn ziel, naar u hun-

kert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water’ (Ps. 63:1). 

Doe-tips 

Er zijn diverse mogelijkheden om iets van de woestijn te ervaren. Een paar 

mogelijkheden (voor locaties, zie israelreiswijzer.nl/negev): 

▪ Dieper de woestijn in met een Jeep of op een kameel – met een gids (en een 

groep). Zo kun je ook overnachten in een ‘duizend-sterren verblijf’ (onder 

de open hemel; in de woestijn zijn doorgaans ongelofelijk veel sterren te 

zien). 

▪ Je kunt ook overnachten in ecolodge, of bij ‘de bedoeïenen’. 

▪ Een paar mooie plekken waar je kunt uitstappen als je met de auto in de 

buurt komt: 

o Mitspe Yericho, langs de weg 

van Jeruzalem naar Jericho. 

(Dus niet in de Negev, maar in 

de Woestijn van Judea.) Een 

mooi uitzichtspunt. Je kunt 

naar boven lopen naar een uit-

zichtspunt met afdak. Als je 

vandaar nog doorloopt, naar 

het oosten, heb je op een top 

een paar honderd meter verder 

een nog wijdser uitzicht – ook 

naar het Jordaandal. 

o Colored Sands in de Grote 

Krater (Machtesh Gadol). Een 

fascinerend landschap! Ga de 

heuveltjes aan de noordkant 

over, beklim de kleine top met 

een kenmerkende schuin naar 

rechts aflopende band erover. 

o Midden in de Negev: 

 Huis van Ben Goerion in Sde Boker – het eenvoudige huis waar hij 

woonde na zijn presidentschap, in de woestijn waarvan hij zei: ‘De 

http://israelreiswijzer.nl/blog/negev/
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helft van Israël is woestijn, dus we zullen die moeten ontwikkelen. 

En dat kan alleen als je er gaat wonen.’ 

 Graven van David en Paula Ben Goerion in het iets onder Sde Boker 

gelegen Moreshet Ben Gurion. Heel bekend uitzicht over de Zin-

woestijn. 

 Direct ten zuiden daarvan ligt de witte canyon Ein Avdat – een oase; 

een mooie plek om te wandelen. 

 Mitspe Ramon – mooi uitzicht over de enorme Krater van Ramon 

(Machtesh Ramon); het mooist bij zonsondergang. 

o Helemaal in het zuiden, bij Eilat: 

 Waar weg nr. 12 langs de grens met Egypte loopt is het bergland-

schap fascinerend. Neem de tijd voor een uitstapje, bv. bij de Camp-

ground zo’n 7,5 km. vanaf de rand van Eilat. 

 Timna Park, met de kopermijnen van Salomo, en daar dichtbij een 

eenvoudige replica van de tabernakel. Aan de noordkant van het 

park zijn er ook nog zijwegen en landschappen die zeer de moeite 

waard zijn! 

▪ Kloosters in de woestijn: St. George in Wadi Kelt (ga daar ’s morgens heen, 

als er meer toeristen zijn; als je er alleen bent kunnen bedoeïenen heel ver-

velend worden), Theodosius klooster, Mar Saba klooster. 

Leestip: Deuteronomium 8:1-17 
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Ter plekke 

Info 

De woestijn heeft een dubbel karakter: 

▪ Plaats van gevaar, lijden, dorst, dood, crises, demonen, beproeving. Je bent 

er eenzaam en kwetsbaar. 

▪ Plaats van loutering, nieuw begin, ontmoeting met God, voorbereiding op 

een taak. 

De woestijn is een plek waar mensen sterven of veranderen, waar alles ophoudt 

of nieuwe dingen beginnen. Een plek die door mensen wordt gemeden, maar 

ook gezocht – om de stilte, de eenzaamheid, of om zich te verbergen. Zo 

vluchtten bv. Mozes en David en Elia en Paulus naar de woestijn en werden ze 

daar gevormd. En, in het bijzonder: Jezus werd ‘door de Geest naar de woestijn 

gevoerd om daar door de duivel beproefd te worden’ (Matt. 4:1). 

Een deel van de woestijn blijkt ‘weidegrond’. Op plekken waar je het niet zou 

verwachten zie je soms nog een herder met een kudde – voor ons gevoel ver 

van huis en dood-eenzaam. Om het bijbelse beeld van de herder goed te be-

grijpen moet je de herders en schapen hier zien. 

Doe-tip : ervaar de woestijn 

Ervaar de woestijn door op een stille plek uit de auto of bus te stappen en een 

eind te lopen. Maar ga niet te ver, drink voldoende, en doe iets op je hoofd. 

Doordenken 

▪ Mozes zegt: ‘We zijn dwars door die grote, verschrikkelijke woestijn getrok-

ken, die u nog lang zal heugen’ – ‘waar u ervaren hebt dat de HEER, uw 

God, u gedragen heeft zoals een vader zijn kind draagt, de hele weg…’ (Deut. 

1:19,31). Kunnen deze twee ervaringen (‘verschrikkelijk’ én ‘gedragen’) sa-

mengaan? 

▪ In de woestijn heerst veelal ‘doodse stilte’ – of zou het (ook) een andere stilte 

kunnen zijn? Er is gezegd: “Het woord מדבר, midbar, ‘woestijn’, kun je ook 

lezen als medaber ‘sprekend’. Hamidbar medaber = de woestijn spreekt.” 

Wat vind je daarvan? 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Achteraf 

Quote om over na te denken 

 De woestijn – land van de dood. Uitgerekend dáár klonk de stem van God 

en riep Israël in het bestaan. Aan Israël zelf heeft het op geen enkele ma-

nier gelegen, getuige hun weerbarstigheid en weerspannigheid. De woes-

tijn – waar geen weg is en geen richting, geen doel en geen bestemming. 

Uitgerekend dáár is Israël door God op een rechte weg geplaatst, met een 

richting, doel en bestemming. 

 (R. Steensma, in: Woestijn en openbaring, p. 58) 

 Wie is zij, die daar komt uit de woestijn…? [Hooglied 3:6] 

Israëls verheffing is uit de woestijn, haar verdeling [in stammen] is uit de 

woestijn… De Tora is uit de woestijn, de tabernakel is uit de woestijn, de 

Hoge Raad, het priesterschap, die dienst van de Levieten, het koning-

schap… en alle voortreffelijke gaven van God aan Israël kwamen uit de 

woestijn. (Shir HaShirim Rabba 3, 5) 

Verder lezen 

 G.C. den Hertog, H.M. van der Vegt (red.), Woestijn en openbaring. Bij-

belse wortels, Joodse en christelijke interpretaties, Kampen 1996 

 Nogah Hareuveni, Desert and Shepherd in Our Biblical Heritage, 1991 

(een uitgave van Ne’ot Kedumim) 

Aantekeningen: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

De woestijn 

nabij Eilat 
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Qumran 
Aart Brons 

Vooraf 

Qumran ligt aan de Dode Zee. De plaats is vooral bekend doordat er in grotten 

in de omgeving veel boekrollen gevonden zijn. Vanaf 1947 zijn er in elf grotten 

resten van ruim 900 documenten gevonden. De rollen zijn vóór 68 na Chr. 

verborgen. In dat jaar werd Qumran verwoest door de Romeinen. Daarmee 

kwam er een einde aan 150 à 200 jaar bewoning door leden van een heel spe-

ciale groep binnen het Jodendom. 

Vele van de overblijfselen van de rollen zijn nu te vinden in het Israel museum 

in Jeruzalem, in een speciale afdeling, de Shrine of the Book. 

Een grote en ook letterlijk centrale plaats neemt daar de rol in met het hele 

Bijbelboek Jesaja, een handschrift dat bijna 1000 jaar ouder is dan wat tot dan 

toe bekend was! De tekst bleek echter verregaand dezelfde – wat laat zien hoe 

zorgvuldig de bijbeltekst steeds overgeschreven is.  

Er zijn (fragmenten van) ruim 200 handschriften gevonden met delen uit het 

Oude Testament (alle Bijbelboeken zijn vertegenwoordigd, behalve Esther). In 

de Shrine of the Book zijn nog veel meer vondsten te zien – ook andere dan 

geschreven tekst.  

De buitenkant van de Shrine of the Book is opmerkelijk: je ziet een zwarte 

muur tegenover een witte koepel. Die koepel heeft de vorm van een deksel van 

een kruik, zoals die werd gebruikt om de rollen in te doen. Het zwart tegenover 

het wit staat voor het zwart-wit denken dat je in de teksten van de gemeenschap 

veel tegenkomt: er is een scherpe tegenstelling tussen licht en duisternis, tussen 

de zonen van het licht (de leden van de groep) en de zonen van de duisternis 

(alle anderen). 

De belangrijkste leden waren van priesterlijke afkomst. Men beschouwde de 

tempel in Jeruzalem als corrupt en verontreinigd, men nam er ook letterlijk af-

stand van en bereidde zich in Qumran voor op betere tijden. Daarvóór ver-

wachtte men nog een zware strijd, zo blijkt uit de Rol van de Oorlog. 

Er werd grote nadruk gelegd op (priesterlijke) reinheid. Op de kleine opper-

vlakte van Qumran zijn tien rituele baden (mikwe’s) gevonden, waarin men 
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vóór elke maaltijd zich onderdompelde (en ook nog wel vaker). De gezamen-

lijke maaltijd was heel belangrijk. Een nieuwkomer mocht daar pas na een jaar 

in Qumran aan gaan deelnemen. Wie een overtreding begaan had werd voor 

een tijd uitgesloten. 

Een en ander is te lezen in de Regel van de Gemeenschap, waarvan meerdere 

kopieën gevonden zijn. Daaruit weten we ook meer over hoe ze baden, hoe ze 

een eigen kalender hadden – dus de feesten op andere tijdstippen vierden – en 

hoe ze o.a. voor de sjabbat strengere regels hadden dan de andere Joden in die 

tijd. 

De bewoners van Qumran waren waarschijnlijk een meer extreme groep uit de 

bredere beweging van de Essenen. Er leefden ook Essenen in steden, met ge-

matigder opvattingen. 

Qumran is ook in andere tijden en op andere manieren bewoond geweest, al 

vanaf de 7e eeuw voor Chr. 

Leestip: Jesaja 40:1-8 

Vanuit vers 3 is de uitdrukking ‘De stem van een roepende in de woestijn’ 

bekend geworden (zo de Statenvertaling). In het NT wordt het op Johannes de 

Doper betrokken (Mt. 3:3, Mk. 1:3, Lk. 3:4). De gemeenschap in Qumran ge-

bruikte vaak dezelfde tekst om betekenis te geven aan hun aanwezigheid ‘in de 

woestijn’. 

Waarom zou je juist in de woestijn gaan roepen? – of juist in de woestijn de 

weg moeten bereiden? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Ter plekke 

Info 

Na de kassa kom je bij een filmzaal waar je een beeld kunt krijgen van hoe de 

gemeenschap hier leefde. Vervolgens kom je langs een expositie die daar wat 

van laat zien. 

Bij de ruïnes zelf heb je die informatie én je fantasie nodig, maar dan is het wel 

heel bijzonder om bv. in de eetzaal te staan, of in het Scriptorium (waar de 

rollen werden geschreven). 

Als je voorbij de ruïnes loopt (zuidwaarts) kom je bij een plek waarvandaan je 

enkele grotten kunt zien. Grot 4 het duidelijkst; daar waren 575 geschriften 

verborgen. Iets verder naar rechts grot 5 (26 teksten). Aan de achterkant is grot 

6.  
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Doe-tip 1 : zie Qumran vanaf de weg 

Een mooi zicht op deze grotten, en een heel ander 

perspectief, krijg je als je voor of na je bezoek aan 

Qumran uit de auto stapt en Wadi Qumran in loopt 

(je kunt parkeren langs de doorgaande weg langs 

de Dode Zee, net ten zuiden van Qumran). 

Doe-tip 2 : zie Qumran vanuit de bergen 

Duidelijk terug te vinden in de nederzetting is het 

spoor van de waterleiding. Als je tijd hebt kun je 

naar de bergen ten westen van Qumran lopen: dan 

kun je zien hoe daar water werd opgevangen en 

naar de nederzetting geleid. 

Doe-tip 3 : waar was water? 

Zoek in de nederzetting naar het spoor van cisternen (grote opslagplaatsen voor 

water) en mikwe’s. 

Een mikwe is een ritueel bad, waarin je je helemaal moet onder-

dompelen. Tot op de dag van vandaag worden mikwe’s gebruikt; 

bij veel synagogen is er een te vinden. Bij opgravingen zijn hon-

derden gevonden. Vooral bij de tempel in Jeruzalem: een ritueel 

bad was verplicht vóór het betreden van de tempelberg. 

De opgegraven mikwe’s zijn te herkennen aan de brede traptreden, vaak met 

in het midden een opstaand randje of een andere scheiding tussen de onreine 

kant, waarlangs je afdaalde, en de reine, waarlangs je na het bad naar boven 

ging. 

In Qumran wilde men zo rein zijn als de tempel en de priesters moesten zijn – 

en zelfs nog meer dan dat. Daarbij gaat het natuurlijk ook om innerlijke rein-

heid. De ‘doop’, de onderdompeling, reinigt alleen als er een innerlijke hou-

ding van boetvaardigheid en verlangen naar reinheid is. Het gaat er ook om dat 

de gemeenschap als geheel rein zal zijn en blijven. Onreinheid besmet. 

Doordenken 

▪ In de film bij de ingang wordt gesproken over Johannes de Doper. Zou hij 

inderdaad in Qumran verbleven hebben? Zie je overeenkomsten tussen hoe 

hij optrad en sprak en dat wat je hoort over Qumran? Zie je verschillen? 

▪ In Qumran was men voortdurend bezig met rituele reiniging. Bij ons is de 

doop eenmalig. Wat is de betekenis en wat is de kracht van elk van die beide 

benaderingen? 
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Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Achteraf 

Doordenken 

▪ Jacobus 1:27 zegt dat ware godsdienst is: ‘zichzelf onbesmet van de wereld 

bewaren’. Hoe belangrijk – of niet – is daarvoor wat de gemeenschap in 

Qumran deed: zich afzonderen in de woestijn, en diverse rituele reinigingen 

en ‘geestelijke smetvrees’? 

▪ Jezus deed het tegenovergestelde van Qumran: ‘die man ontvangt zondaars 

en eet met hen!’ (Lukas 15:2) Dat was een gevoelig punt in die wereld. Heb-

ben degenen die Hem daarover aanvallen niet gelijk, als je denkt aan Psalm 

1: Welzalig wie zich ver houdt van zondaars… 

Quote om over na te denken 

 Opmerkelijk dat de Dode Zee rollen werden verborgen in dezelfde tijd dat 

de tempel werd verwoest – om weer ontdekt te worden minder dan een 

jaar verwijderd van het moment van het herrijzen van de staat Israël. 

 (Wayne Stiles) 

Verder lezen 

 Met Andere Woorden (Kwartaalblad van het Nederlands Bijbelgenoot-

schap), 29ste jaargang, maart 2010. Themanummer Qumran en de Bijbel. 

Download: www.bijbelgenootschap.nl/misc/maw/MAW_2010-1.pdf  

over de tekstvondsten: 

 www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi42-6b.php 

 www.geschiedenisbeleven.nl/wat-de-dode-zeerollen-ons-geleerd-hebben 

reconstructie van gebouwen etc.: 

 virtualqumran.huji.ac.il 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

https://www.bijbelgenootschap.nl/misc/maw/MAW_2010-1.pdf
http://www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi42-6b.php
http://www.geschiedenisbeleven.nl/wat-de-dode-zeerollen-ons-geleerd-hebben/
http://virtualqumran.huji.ac.il/
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Betlehem  
Aart Brons 

Betlehem in de Bijbel: Gen. 35:16-20; 48:7; Richt. 17:6-9; 19:1-2, 18; Ruth; 

1Sam. 16:1-13; 17:12, 15; 2Sam. 2:32; 23:14-17; 1Kron. 11:16-19; Jer. 41:17; 

Micha 5:2; Mt. 2:1-18; Lk. 2:1-20; Jh. 7:41-42 

Vooraf 

Betlehem ligt verrassend dicht bij Jeruzalem. Vanaf de Jaffapoort naar de Ge-

boortekerk is het hemelsbreed iets meer dan 8 km. naar het zuiden. 

Tussen Jeruzalem en Betlehem in ligt het graf van Rachel. Dicht bij het check-

point krult de muur eromheen (zie ook blz. 113). Rachel stierf direct na de 

geboorte van haar tweede zoon, die zij Ben-Oni (zoon-van-smart) noemde, 

maar die door Jacob Benjamin genoemd werd (Gen. 35:18-19). Over smart van 

Rachel gaat het later in Jeremia 31:15 en Mattheüs 2:18. 

In Betlehem kwam Ruth de Moabitische terecht, en daar werd haar achterklein-

kind David geboren. En eeuwen later Jezus. Lukas 2 beschrijft zijn geboorte 

en noemt dan Betlehem ‘de stad van David’. Je zou denken dat Jeruzalem beter 

zo kan heten. Dat is immers de stad die David groot en bekend heeft gemaakt. 

Maar ‘de stad van David’ is niet zijn indrukwekkende koningsstad Jeruzalem, 

maar het onaanzienlijke stadje waar hij werd geboren en als jongste kind, dat 

nog niet in tel was, onverwacht werd gekozen (1 Sam. 16:6-12). 

Leestip: Micha 5:1 

 Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, 

uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. 

Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. 

Dat Jezus inderdaad in Betlehem geboren werd laat zien dat God zijn woord 

vervult. Maar het zegt nog meer: 

▪ Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is, wat niets is, heeft God uit-

gekozen om wat wél iets is teniet te doen (1 Cor 1:28). 

▪ God ging ‘terug naar af’. Hetzelfde is ook gezegd met het beeld van een 

rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaï. De Messias komt niet als een tak in 

de top van Davids stamboom, maar: ‘een scheut uit zijn wortel zal vrucht 

dragen’ (Jes. 11:1). 

Bij zijn geboorte kwam Jezus niet in een gespreid wiegje terecht, maar werd 

Hij in een voerbak gelegd, ‘omdat voor hen geen plaats was in de herberg’ of 

‘het nachtverblijf van de stad’ (NBV). Het woord dat gebruikt wordt, 
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kataluma, kan ‘herberg’ of ‘caravanserai’ betekenen, maar ook ‘kamer’ (voor 

gasten). Het is níet het woord dat gebruikt wordt voor de herberg in het verhaal 

van de Barmhartige Samaritaan. Het komt wel op een andere plek nog een keer 

terug: voor de zaal van het Laatste Avondmaal, het ‘gastenvertrek’, de ‘boven-

zaal’ (Lk. 22:11-12). Al met al zal het dus wel wat minder dramatisch geweest 

zijn dan in de roerende verhalen over een harteloze herbergier. Het ging waar-

schijnlijk om een grot bij of in een huis (huizen werden vaak bij of boven een 

grot gebouwd, en die ruimte werd vaak gebruikt voor opslag en/of dieren). 

Evengoed is een voerbak als wieg niet normaal, maar armoe troef – en juist als 

zodanig een teken (Lukas 2:12). 

De traditie zegt dat Jezus in een grot geboren is – waar later de Geboortekerk 

overheen gebouwd is. Dat het juist díe grot zou zijn – één van de vele die je 

daar hebt – is goed denkbaar. Keizer Hadrianus heeft juist op ‘heilige plekken’ 

tempels neergezet voor heidense goden, met de bedoeling die plekken te ont-

wijden, maar met het effect dat de bijzondere locatie bewaard bleef. Dat was 

wellicht ook zo met de plek van Golgotha en het graf, in de Grafkerk. 

Al in de 4e eeuw werd op deze locatie een kerk gebouwd. Die is in het begin 

van de 6e eeuw verbrand. Justinianus liet hem daarna – veel groter – herbou-

wen. Toen in 614 de Perzen vrijwel alle kerken hebben verwoest, bleef de Ge-

boortekerk gespaard – naar verluidt omdat zij in deze kerk afbeeldingen van 

landgenoten zagen, van mensen die er als Perzen uitzagen: de Wijzen uit het 

Oosten.  

De kerk is middelpunt van de viering van het Kerstfeest, die voornamelijk op 

de middag en avond van 24 december plaatsvindt. Op 25 december is het veel 

rustiger. Er komen later nog andere kerstfeestvieringen, in het begin en zelfs 

ook nog aan het einde van januari.  

Doe-tip 1 : virtual tour 

Je kunt vast een kijkje nemen in de kerk, met een virtuele tour.4 Het overzicht 

op de volgende bladzij is ontleend aan de website. Links zie je een kaartje 

aanvankelijk heel klein linksbovenaan staat (als je erop klikt wordt het groter; 

nog eens erop klikken maakt het weer kleiner).  

Helemaal rechts de oorspronkelijke (Grieks orthodoxe) kerk, in het midden de 

Franciscaanse kerk.  

De rode punten geven aan waar 360° opnamen genomen zijn; daar kun je dus 

letterlijk ‘rond’ kijken. De grotten zijn paars weergegeven, met witte punten 

voor de plek van opnamen.  

                                                           
4 www.virtualtourcustodia.org/betleme/virtual_eng.html 

http://www.virtualtourcustodia.org/betleme/virtual_eng.html
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Doe-tip 2 : Shepherds’ Fields 

Als je daar tijd voor hebt is een uitstapje naar de Herdersvelden (Shepherds’ 

Fields, West) de moeite waard. Je vindt ze in Beit Sahour, dat aan de oostkant 

tegen Betlehem aan ligt. Daar staat een ‘tent-achtig’ kerkje (gebouwd door An-

tonio Barluzzi) met schilderingen met de herders. Achter dit kerkje is een grot 

die inmiddels is ingericht en aangekleed voor christelijke bezoekers. Dicht 

daarbij is een opgravingsterrein, met nog meer grotten, grotendeels in oor-

spronkelijke toestand. 

Ter plekke 

Wie de Geboortekerk binnen wil moet diep buigen. De deur is 1.20 m hoog. 

Dat moet ooit gedaan zijn om te voorkomen dat plunderaars met paard en al 

naar binnen konden. Nu voel je hierdoor dat je deze kerk niet anders dan ne-

derig kunt binnengaan. 

Het hart van de kerk is de grot met de geboorteplaats van Jezus. Je komt daar 

via de ruimte rechts van het hoofdaltaar. Vaak staat er een lange rij voor. De 

plek zelf is gemarkeerd door een 14-puntige ster. Er is daar een grotere ruimte 

met nog een paar specifieke plekken – o.a. die van de kribbe. 

Doe-tip : kijk verder 

Kijk niet alleen naar de plek met de ster, maar ook naar de dingen waarin fan-

tasie en verering van gelovigen in deze grot gestalte hebben gekregen. Kun je 

erbij aansluiten? Kun jij hier wat met jouw eigen voorstellingen en aanbidding? 
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Als je aan de andere kant 

de grot weer uitkomt zie 

je links de doorgang naar 

de veel nieuwere kerk van 

de Franciscanen. Vanaf 

die kant kun je naar an-

dere grotten, met onder 

andere de plek waar Hi-

eronymus (†420) dertig 

jaar als kluizenaar heeft 

gewoond en waar hij heeft 

gewerkt aan de Vulgata, 

die in de Rooms katholieke kerk de officiële Latijnse bijbelvertaling werd. In 

de voorhof van de Franciscaanse kerk staat een standbeeld van hem. Hiërony-

mus schreef over de vele pelgrims die naar Betlehem kwamen, uit Brittanië, 

India, Pontus en Ethiopië. Op twee manieren5: 

 Het allerbeste uit de christenheid komt naar het 

Heilige Land. Ze spreken verschillende talen, maar 

de toewijding is een en dezelfde. Er is geen teken 

van conflict of hoogmoed, helemaal geen verschil, 

behalve in de manier van zich kleden. Niemand be-

rispt, kritiseert of oordeelt de ander. 

 Ze komen hier van over heel de wereld; de stad 

stroomt over van elk soort menselijk wezen. Het is 

een schrikwekkend gedrang van mannen en vrou-

wen die je op andere plaatsen – in elk geval voor 

een deel – zou vermijden, maar hier moet je het al-

lemaal slikken. 

Deze twee citaten lijken niet met elkaar te rijmen. (Hoe) 

kunnen ze door één en dezelfde persoon gedaan zijn? In 

welke herken jij je? 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

                                                           
5 www.seetheholyland.net/tag/hieronymus 

http://www.seetheholyland.net/tag/hieronymus/
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Achteraf 

Quote om over na te denken 

 O stad van David, Bethlehem 

hoe klein, verhef met kracht uw stem, 

want hier is Hij die koning is, 

wiens land vol melk en honing is!  

 O stad van Rachel, van uw graf 

wentelt dit kind de grafsteen af; 

Maria heeft een zoon gezoogd: 

Gods rechterhand, die tranen droogt. 

 O stad van Ruth, o huis van brood, 

hier is het zaad dat in de dood 

ontkiemt en oprijst, hoog als graan - 

uw akker zal vol koren staan! 

 O stad van herders, zie het lam 

dat al uw zonden op zich nam; 

gij schapen, deze herdersvorst 

verjaagt uw honger en uw dorst. 

 O stad van David, Bethlehem, 

voorbode van Jeruzalem, 

al is de wieg en woning klein, 

hier zal Gods liefde koning zijn!  

 (André F. Troost, Zingende gezegend, nr. 125 
overgenomen met toestemming van Boekencentrum Uitgevers) 

Verder lezen  

 www.Betlehem.custodia.org 

 www.oBetlehem.com 

over Hiëronymus  

 www.seetheholyland.net/st-jeromes-cave 

 www.heiligen.net/heiligen/09/30/09-30-0420-hieronymus.php 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

http://www.bethlehem.custodia.org/
http://www.obethlehem.com/
http://www.seetheholyland.net/st-jeromes-cave/
http://www.heiligen.net/heiligen/09/30/09-30-0420-hieronymus.php
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Nazareth Village 
Aart Brons 

Nazareth (Notsrat) in de Bijbel: Mt. 2:21-23; 4:13; 13:53-58; 21:10-11; Mk. 

6:1-6; Lk. 1:26-33; 2:4, 39, 51; 4:16-30; Jh. 1:46-47; 

Nazarener: Mt. 21:11; 26:71; Jh. 19:19; Hd. 2:22; Nazarenen: Hd. 24:5 

Vooraf 

In Nazareth is veel te zien. De Basiliek van de Aankondiging is het bekendst, 

en zeker een bezoek waard. Maar deze keer richten wij onze aandacht niet op 

een kerk, maar op een bijzonder project: Nazareth Village. Dit wil een beeld 

geven van het dorp Nazareth, zoals het was in de tijd van ‘Jezus van Nazareth’. 

Nazareth Village werd geopend in het jaar 2000. De initiatiefnemer, dr. Nakhle 

Bishara, zei: 

 Bij hen die naar Nazareth komen is er een diep verlangen om Jezus te 

zien. Eeuwenlang waren stoffige stenen alles wat er te vinden was. Dat is 

waarom ik met het plan kwam om een plaats te creëren waar voor bezoe-

kers de oude stenen tot leven komen en waar zij de wijngaarden en olijf-

bomen zien die Jezus gebruikte om geestelijke waarheden te verkondigen. 

Aan het project ten grondslag liggen  

▪ een goede, authentieke plek in Nazareth, waar resten van een boerenbedrijf 

gevonden zijn 

▪ uitgebreid onderzoek naar wat in die tijd was aan gebruiken en technieken 

op allerlei gebieden – waaronder om te beginnen het bouwen 

Een voorbeeld van dit laatste: de synagoge is ge-

bouwd aan de hand van enkele gevonden resten 

van synagogen uit de eerste eeuw. De bekendste is 

die op Masada. De synagoge van Nazareth Village 

heeft hetzelfde grondplan, met banken rondom te-

gen de muren en in de zaal een paar zuilen om het 

hogere middengedeelte te dragen. 

De rondleiding begint binnen. In een paar kamers 

krijg je al veel waardevolle informatie. Daarna 

maak je als groep een wandeling over het terrein 

langs een aantal plekken en mensen. Het hangt er 

een beetje vanaf welke, maar in elk geval zal het 

eindpunt en hoogtepunt de synagoge zijn. 
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Leestip: Johannes 1:45-46 

  [Filippus] kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: 

‘Wij hebben de man gevonden  

over wie Mozes in de wet heeft geschreven  

en over wie ook de profeten hebben gesproken:  

Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth!’  

Natanaël zei: ‘Kan uit Nazareth iets goeds komen?’ 

Filippus zei tegen hem: ‘Kom en zie!’ 

▪ Waarom zou er uit Nazareth niet ‘iets goeds’ kunnen komen? 

▪ Wat zegt het dat juist uit Nazareth het allerbeste gekomen is? 

▪ ‘Kom en zie’ – kan Nazareth Village je daarbij helpen? 

Ter plekke 

Omdat je wordt rondgeleid hoeven we hier niet veel te zeggen. Om je een 

beetje nieuwsgierig te maken en te focussen, geef ik vast een paar vragen 

waarop je gids in Nazareth Village je waarschijnlijk het antwoord gaat geven: 

▪ Waarom werden de druiven in de wijnpers met blote voeten getreden?  

▪ Is het niet slordig om zo te zaaien dat er veel verloren gaat? 

▪ Wat konden en wilden de mensen van ezels leren? 

▪ Wat maakt olijfbomen bijzonder? 

▪ Welke fasen zijn er in het persen van olijven? Is er een verband met Getsé-

mane? 

▪ Was Jezus ‘slechts een eenvoudige timmerman’ – of ligt dat toch anders? 

▪ Waarom zijn de vensters in de synagoge aan de buitenkant smal, aan de 

binnenkant wijder? 

▪ Wat zijn dat voor kruiken, die je in de synagoge kunt vinden, in de kast 

rechts achteraan? 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 Achteraf 

Leestip: Lukas 4:14-30 

▪ Jezus las uit Jesaja 61. Zou Hij dan niet ook moeten doorlezen? 
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▪ De hoorders worden woedend om hoe Jezus vervolgens spreekt over twee 

verhalen (de weduwe uit Zarfat en Naäman uit Syrië). Waarom? Staat de 

boodschap die Jezus eraan verbindt niet haaks op het vervolg in Jesaja 61? 

(o.a.: ‘Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen, vreemdelingen 

worden je dagloner of wijnbouwer….’) 

Quote om over na te denken 

 Jezus 

 Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten 

en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek  

’k zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte  

’k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek  

 ’k zou willen weten of Hij appels at of noten 

en hoe hij hoestte als hij bij de oever stond  

hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten  

iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond  

 en hoe hij sliep en hoe hij heeft ontbeten  

en of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt  

en of hij weles met deuren heeft gesmeten  

en of hij hield van knoflook of van zoetigheid  

 maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen  

wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed  

want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen  

ik zoek gewoon DE MAN VAN NAZARETH 

  (Toon Hermans) 

Verder lezen 

 www.nazarethvillage.com 

 www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/N/Nazaret/Galilea/319 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

  

http://www.nazarethvillage.com/
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/N/Nazaret/Galilea/319/
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Kapernaüm  
Kees Jan Rodenburg 

Kapernaüm (Kfar Naḥum) in de Bijbel: Mt. 4:13-16; 8:5-17; 9:1-13, 18-26; 

11:23-24; 17:24-27; Mk. 1:21-34; 2:12, 14-17; 5:22-43; 9:33-37; Lk. 4:31-41; 

5:17-32; 7:1-10; 8:40-56; 10:15; Jh. 2:12; 4:46-54; 16:17, 24-59; in Mt. 9:1: 

‘Zijn (eigen) stad’ 

Vooraf 

Kapernaüm is het centrum van Jezus’ optreden in Galilea geweest. Het dorp 

wordt vele malen in het Nieuwe Testament genoemd. Verschillende discipelen 

kwamen er vandaan en Jezus zelf ging er op een gegeven moment wonen 

(Matt. 4:13). Tegelijkertijd was zijn verhouding tot de bewoners gespannen, 

zoals blijkt uit de vervloeking die Hij uitspreekt wegens hun ongeloof (Matt. 

11:23). 

Het vissersdorp had een belangrijke functie omdat het dicht bij de grens tussen 

Galilea en Gaulanitis lag, aan een belangrijke verbindingsweg, de ‘Zeeweg’ 

(Via Maris). Er was een Romeins garnizoen gelegerd. 

In het tegenwoordige opgravingsterrein zijn indrukwekkende restanten te zien 

van een synagoge uit de 4e eeuw. Een moderne katholieke kerk, die lijkt op een 

vliegende schotel, is gebouwd boven restanten van wat misschien het huis van 

Petrus is geweest. 

Leestip: Marcus 1:21-39 

Ter plekke 

Info 

De synagoge waarvan de resten nu nog staan stamt waarschijnlijk uit de 4e 

eeuw en staat op de plek waar ook de synagoge uit de tijd van Jezus heeft 

gestaan. In de eerste eeuwen moet er veel contact 

zijn geweest tussen de Joodse dorpsbewoners en 

niet-Joden, zoals de Romeinen. Uit het Nieuwe 

Testament weten we dat de toenmalige synagoge 

bekostigd was door de Romeinse hoofdman. Uit 

waardering verzochten de Joden Jezus de slaaf 

van deze hoofdman te genezen! 

Leestip: Lucas 7:1-10 
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Doordenken 

Op een gegeven moment in de eerste eeuwen groeide de woning van Petrus uit 

tot een gemeenschapsruimte van Jezus’ volgelingen. Later werd dit zelfs een 

basiliek. Het gebouw lag op een steenworp afstand van de synagoge. Het is 

intrigerend je af te vragen hoe de relatie tussen beide gemeenschappen zal zijn 

geweest. Gingen zij die geloofden in Jezus naar de synagoge – zoals Jezus zelf 

– of was de relatie inmiddels zozeer verstoord dat dat niet meer gebeurde? 

Tot de vrijheidsstrijd in het jaar 70 behoorden Joden die Jezus als Messias be-

leden net als andere groeperingen tot het Joodse volk; pas vanaf de 2e eeuw 

begonnen de gemeenschap rond de synagoge en de gemeenschap rond Jezus 

uit elkaar te groeien. Dat uitte zich bijvoorbeeld in de verschillende symbolen 

die beide groepen gebruikten. Hoewel de rabbijnen het afbeelden van heilige 

voorwerpen uit de tempel hadden verboden, begonnen Joden dat vanaf de 3e 

eeuw toch te doen. Mogelijk was dat een reactie op het veelvuldige gebruik 

van het kruis als symbool door de volgelingen van Jezus. 

Doe-tip : symbolen 

Zoek tussen de restanten van pilaren, kapitelen enz. naar Joodse sym-

bolen zoals de Menora, granaatappelen en een rijdende Torakast. 

Spiritueel 1 

Neem tijd om te mediteren bij de rand van het meer van 

Galilea, bijvoorbeeld over het lied ‘Will you come and 

follow me’ (Iona): 

 Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam? 

Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 

Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 

 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? 

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  

Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’ 

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’ 

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
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 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.  

Vertaling: Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow. nr. 40 
overgenomen met toestemming van uitgeverij Gooi en Sticht/Kok te Utrecht 

Spiritueel 2 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Achteraf 

Quote om over na te denken 

 ‘Sommige gidsen zeggen: het was beter geweest de stenen zo te laten’, 

geeft de Spaanse franciscaner priester Pedro Bon, die de sleutels van de 

kerk [in Kapernaüm] bezit, toe. ‘Maar stenen op zichzelf hebben geen 

waarde. Wij herdenken in Kapernaüm wat Jezus daar deed.’ Maar was 

het dan niet mogelijk geweest de kerk een eindje verderop te zetten, zodat 

de overblijfselen van het huis van Petrus ongestoord in de open lucht zou-

den liggen? Bon wijst dat idee van de hand. ‘Dit gebouw beschermt de 

oudheden. Waar geen bedekking is, verdwijnen de oudheden langzamer-

hand door regen en wind.’ (Alfred Muller, 46) 

Verder lezen 

 http://www.capernaum.custodia.org 

over de synagoge: 

 Mordechai Aviam, Ancient Synagogues in the Land of Israel. Brochure 

van Israel Nature and Parks Authority, bij hun parken te koop 

over de opgravingen in Kapernaüm: 

 www.sacred-destinations.com/Israël/capernaum 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

http://www.capernaum.custodia.org/
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Berg van de Zaligsprekingen  
Kees Jan Rodenburg 

In Mattheüs 5-7 staat de Bergrede die begint met de zaligsprekingen. Parallel-

len vinden we vooral in Lukas 6:20-49. Zie ook Lukas 11:2-4, 9-13, 34v; 

12:22-32, 33v, 57-59; 13:23v, 25-27 en 14:34v. 

Vooraf 

Veel evangelieverhalen spelen zich af rond het meer van Galilea. Jezus verza-

melde er zijn leerlingen, genas zieken en onderwees de verzamelde menigte 

mensen. Vooral de zogenaamde bergrede maakte veel indruk. Net als Mozes 

bij de berg Sinaï sprak Jezus op/bij een berg over de Tora en over een leven 

met God. Omstanders verbaasden zich over het gezag waarmee Hij sprak. 

Waar de rede plaatsvond weten we niet; wel zegt de tekst dat Jezus op een berg 

zat. (Lukas schrijft dat Jezus afdaalde naar een plaats waar het vlak was, 6:17.) 

Dat kan heel goed in de streek rond de kerk van de zaligsprekingen zijn ge-

weest. Hoe dan ook, je krijgt er een indruk van de omgeving waarin Jezus on-

derwijs gaf. 

Leestip: Matteüs 5:3-12 

 Zalig zijn de armen van geest,   

 want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 

Zalig zijn zij die treuren,   

 want zij zullen vertroost worden. 

Zalig zijn de zachtmoedigen,   

 want zij zullen de aarde beërven. 

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,  

 want zij zullen verzadigd worden. 

Zalig zijn de barmhartigen,   

 want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. 

Zalig zijn de reinen van hart,  

 want zij zullen God zien. 

Zalig zijn de vredestichters,   

 want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid,  

 want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 

 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt,  

 en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. 

Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen,  

 want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. 
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▪ Wat bedoelt Jezus met de woorden ‘zalig, gelukkig ...’?  

Hoe zou je dit met eigen woorden zeggen?  

▪ Wíe bedoelt Jezus, wat voor mensen?  

Kun je een korte karakteristiek geven? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Ter plekke: de kerk 

Info 

De kerk van de zaligsprekingen is pas in 1937 gebouwd, met geld van het fas-

cistische bewind in Italië. Dat neemt niet weg dat het een prachtige plek is die 

een bezoek waard is. De kerk is achthoekig gebouwd, naar het aantal zalig-

sprekingen, en heeft ramen die uitzicht geven over de wijde omgeving. 

Doe-tip : zoek de zaligsprekingen 

Zoek in de kerk de acht zaligsprekingen – of zijn het er eigenlijk negen? 

Zoek buiten de kerk naar de mozaïeken. Daar kun je een afbeelding vinden van 

het hemelse Jeruzalem en het aardse Jeruzalem. Daartussen staan de zaligspre-

kingen geschreven. Wat zou de kunstenaar daarmee hebben willen zeggen? 

Ter plekke: in het veld 

Doe-tip : wandeling naar beneden 

Maak een wandeling door de velden en daal 

af richting Tabga. Neem onderweg tijd om 

na te denken over de Bergrede. Als je bijna 

bij Tabga bent kom je twee bijzondere plek-

ken tegen. 

Eerst een steen met de tekst ‘euntes ergo do-

cete omnes gentes…’, ‘Gaat dan heen, on-

derwijs alle volkeren (Matt. 28:19). Daarbij 

is een mooie plek om met een groep een 

dienst of Bijbelstudie te houden. 

Als je vandaar het pad naar beneden volgt 

(naar links) kom je vrijwel meteen bij een 

grot, die wel Heremos-grot genoemd wordt. 
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Je zou je zomaar kunnen voorstellen dat dat voor Jezus een plek was om te 

bidden, misschien ook wel toen Hij zijn discipelen in de boot weggestuurd had 

en zelf (een stukje) de berg opging om in de eenzaamheid te bidden (Matt. 

14:22-23). 

Info 

Jezus was vaak onderweg van de ene naar de andere plaats en werd dan ge-

volgd door talloze mensen. In de bergrede geeft Hij hen onderricht. Daarbij 

zegt Hij nadrukkelijk dat Hij niet kwam om de Tora af te schaffen, maar inte-

gendeel, om die te vervullen. Uitvoerig staat Jezus vervolgens stil bij concrete 

geboden en geeft Hij zijn interpretatie. Volgens de Joodse geleerde Flusser 

betekende de uitdrukking ‘de Tora vervullen’: het oprichten van de Tora, door 

er de ware zin van uit te leggen. 

Leestip: Matteüs 5:13-20 

Doordenken 

Vaak is de boodschap van Jezus tegenover die van Mozes gesteld. Terwijl Mo-

zes de Tora bracht en gehoorzaamheid eiste, zou Jezus het evangelie van de 

vrijheid hebben verkondigd waarin niet de Tora, maar geloof centraal staat. 

Die tegenstelling is moeilijk vol te houden als we begrijpen dat de Tora niet 

bedoeld is als wet, maar als richtingwijzer voor een leven met God en met 

elkaar. Jezus zelf blijkt ook heel concreet over de Tora te spreken. 

In zijn boekje ‘A Rabbi talks with Jesus’ stelde de orthodoxe Joodse geleerde 

Jacob Neusner zich voor dat hij 2000 jaar geleden de Bergrede zou hebben 

gehoord en vroeg hij zich af of hij Jezus zou zijn gevolgd. Aan de ene kant 

erkent Neusner dat Jezus’ woorden hem intrigeren en er meer herkenning is 

dan hij had gedacht. Aan de andere kant komt hij tot de conclusie dat Jezus een 

boodschap brengt die tegengesteld is aan de opdracht die Israël in de Tora had 

gekregen. Jezus roept op tot geloof in Hem, terwijl de Tora van Mozes draait 

om de verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar en het dienen van God in 

het concrete leven van elke dag. Neusner heeft daarom vooral moeite met Je-

zus’ woorden dat iemand zijn vader en moeder moet verlaten om achter Hem 

aan te gaan. Het individuele geloof van een mens gaat dan boven het gemeen-

schapsleven, zegt Neusner. 

 

Stel dat je het gesprek van Neusner met Jezus zou hebben gehoord, wat zou je 

aan beide hebben gevraagd? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Spiritueel 1 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Spiritueel 2 

Zing het lied ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’ 

 Zoekt eerst het Koninkrijk van God 

en zijn gerechtigheid 

en al het and’re ontvangt u bovendien. 

 Men kan niet leven van brood alleen, 

maar van ieder woord, 

dat door de HEER gesproken wordt. 

 Bidt en u zal gegeven zijn, 

Zoekt en gij zult het zien. 

Klopt en de deur zal voor u opengaan. 

Achteraf 

Quote om over na te denken 

 De bijzondere rust van deze prachtige plek (...) suggereert dat Jezus 

woorden kalm en geruststellend waren, terwijl ze in feite radicaal, veelei-

send, gezaghebbend en revolutionair waren en tegen de cultuur ingingen. 

Jezus riep Israël op tot een nieuwe levenswijze; zijn koninkrijk verraste. 

 (Peter Walker) 

Verder lezen 

over de relatie tussen de berg Sinaï/Mozes en de Bergrede/Jezus: 

 www.centrumvoorisraelstudies.nl/verslagen/seminar_2007-04.php : artikelen 

n.a.v. de studiereis ‘Tussen twee bergen’ 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

  

http://www.centrumvoorisraelstudies.nl/
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Dominus flevit  
Aart Brons 

Lk. 19:41-44. Vgl. Mt. 21:1-9, Mk. 11:10, Lk. 19:29-44, Jh. 12:12-19. Zie ook 

2 Samuël 15:30, ‘David weende’. 

Vooraf 

Op Palmpasen, de laatste zondag voor Pasen, wordt de intocht van Jezus in 

Jeruzalem herdacht. Dan trekt een grote groep pelgrims van Betfage naar de 

Oude Stad. Bij Betfage – op de Olijfberg, aan de andere kant van de top – staat 

een kerk met een kleine, brede toren met kantelen. In die kerk is de steen die 

Jezus als opstapje gebruikt zou hebben. Vandaar reed Hij vreemd vorstelijk, 

op een ezel als toonbeeld van nederigheid (Zach. 9:9-10), naar Jeruzalem. Hij 

wordt omgeven door een enthousiaste, jubelende menigte – maar breekt dan 

zelf in huilen uit (‘wenen’ is een veel te zacht woord!). Kun je je voorstellen 

wat dat de mensen om Hem heen gedaan moet hebben? Terwijl de menigte nu 

heil voor Jeruzalem van Hem verwacht, ziet Hijzelf al voor zich welk onheil 

gaat komen, 40 jaar later, omdat Jeruzalem niet verstond wat tot haar vrede 

dient, en de tijd van Gods ontferming niet heeft herkend (Lukas 19:42a, 44b). 

Dominus flevit zou de plaats kunnen zijn. Je hebt er een schitterend uitzicht – 

waar je op deze plek anders naar kijkt: als het ware met de ogen van Jezus. 

Leestip 1: Zacharia 9:9-10 

▪ Wat zegt de tegenstelling tussen ezel (vs. 9) en paarden (vs. 10!), als het gaat 

om ‘wat tot uw vrede dient’? Zie je een verband met ‘Niet door kracht of 

geweld, maar door Mijn Geest’ (Zach. 4:6)? 

▪ ‘Hij rijdt op een ezel, Hij lijdt als een knecht – zo brengt Hij het leven terecht’ 

(Liedboek voor de kerken 42) 

▪ Wat vind je van de opmerkelijke uitspraak van een rabbi, Jehosjua ben Levi, 

die zegt:  

 Van de mensenzoon staat er dat Hij komt met de wolken des hemels (Dan. 

7:13), en: rijdend op een ezel (Zach. 9:9). Hoe zit dat? Wel: als Israël 

verdienste heeft, komt Hij in heerlijkheid met de wolken des hemels; als 

Israël geen verdienste heeft, komt Hij arm, rijdend op een ezel. 

Leestip 2: Lukas 19:35-46 

▪ Jezus voorzag ook zijn eigen lijden, maar waar Hij over huilt is dat wat Hij 

al ziet gebeuren met zijn volk. Net als Elisa (2 Kon. 8:11), Jeremia (8:23, 

13:17, 14:17) en later ook Paulus (Rom. 9:2) – zij waren tolk van Gods woor-

den, maar ook van Zíjn verdriet. 
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Ter plekke 

Info 

De kerk heeft de vorm van een traan. Op 

de hoeken bij het dak staan kruiken in de 

vorm van een traan. Die verwijzen naar 

Psalm 56:8, ‘Vang mijn tranen op in Uw 

kruik.’ Ons verdriet ontgaat God niet. Dat 

zal zeker gelden van dít verdriet, dat Hij-

zelf direct meevoelt. 

Uniek in deze kerk: het altaar staat aan de westkant (bijna alle kerken zijn op 

het oosten georiënteerd). De reden spreekt voor zich. 

Doe-tip 1 : waarop gericht? 

Kijk vanuit de kerk naar Jeruzalem; 

waarop is uitzicht gericht? Als je echt 

recht voor het venster gaat staan zul je 

zien dat het niet op de Rotskoepel (de 

plaats van de tempel), maar op de Graf-

kerk gericht is. 

Wat zegt dat? Wat vind je van de vol-

gende woorden van Origenes (kerkvader, 

begin 3e eeuw): 

 Ieder die deze woorden hoort zou zeggen dat de betekenis duidelijk is: ze 

zijn vervuld in wat gebeurde met Jeruzalem. (…) Ik ontken niet dat Jeru-

zalem verwoest is vanwege de zonden van haar bewoners, maar ik vraag 

me af of deze tranen niet net zo goed voor ons Jeruzalem zijn. Wij zijn het 

Jeruzalem waar Jezus over weende, wij die denken dat we de Geheime-

nissen kennen. Als een van ons – na het horen van het Evangelie en de 

leer van de kerk – zondigt, dan treurt en huilt Jezus over hém. Want het is 

niet over heidenen dat Hij huilt, maar over hen, die hebben behoord tot 

Jeruzalem, maar hebben opgehouden daar deel van te zijn.  

Doe-tip 2 : mozaïek van een kip met kuikens 

Let op het ronde mozaïek op de voorkant van het altaar, 

met Mattheüs 23:37, ‘Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak 

heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een 

hen haar kuikens onder haar vleugels, en je hebt niet ge-

wild?’ Die laatste woorden (ET NOLIVISTI?) staan apart, 

ìn de afbeelding, met een vraagteken… 
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Info 

De kerk werd gebouwd in 1955. Bij de opgravingen die daaraan vooraf gingen 

werden resten van een Byzantijns klooster (5e eeuw) gevonden; er is nu nog 

een mozaïekvloer te zien. 

Er zijn ook – zoals overal op dit deel van de Olijfberg – graven gevonden. Een 

paar zie je er vlak voor de uitgang van het terrein, links, in een klein gebouwtje. 

Daar staan ook een paar ossuaria, kistjes voor beenderen. Na een jaar in het 

graf (een ‘ovenvormige’ nis) zijn alleen de beenderen nog overgebleven. Die 

werden dan in zo’n kistje geborgen, waardoor het graf zelf weer vrijkwam. Op 

de ossuaria zijn namen te vinden – een aantal daarvan gangbaar in de tijd van 

het NT: Maria, Martha, Jozef en Jezus. 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 Achteraf 

Quotes om over na te denken 

 Het laatste en heftigste middel om ons te brengen tot aanneming van het 

evangelie zijn zijn tranen. De moker waarmee Hij zwaait om ons tot na-

denken te brengen, is niet van ijzer, maar van gesnik. (H. Toorman) 

 In eeuwen kerkgeschiedenis is vaak bitter weinig smart over Israël ge-

voeld - en des te meer smart over Israël gebracht. Zeker ook in dezen 

geldt van heel veel doen en laten van de kerk: het is om te huilen. Hoe 

hebben we als kerk daarmee de Here verdriet gedaan, en de Heilige 

Geest bedroefd?! 

Verder lezen 

 www.kerkenisrael.nl/diversen/preekschets_lukas19v41-44.php 

 www.custodia.org/default.asp?id=2738 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

  

http://www.kerkenisrael.nl/diversen/preekschets_lukas19v41-44.php
http://www.custodia.org/default.asp?id=2738
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Getsémane  
Aart Brons 

Mt. 26:36-56, Mk. 14:32-51, Lk. 22:39-54, Jh. 18:1-12 

Vooraf 

Alle vier de evangeliën vertellen over hoe Jezus in Getsémane gevangen ge-

nomen werd. Terwijl Johannes alleen Jezus’ heerlijkheid laat zien (m.n. als op 

zijn ‘Ik ben (het)’ de soldaten achteroverslaan), geven de andere evangeliën 

weer hoe Hij hier doodsbenauwd was. Bij Johannes herinneren alleen de woor-

den aan het eind aan de gebedsworsteling: ‘De beker, die de Vader Mij gege-

ven heeft, zou Ik die niet drinken?’ Johannes vertelt wel elders hoe Jezus 

doodsbang was (Joh. 12:27, NBV). 

De naam Getsémane is de vergrieksing van Gat Sjmaniem, wat betekent: 

(olijf-) oliepers. Een belangrijke plek op de berg met z’n vele olijfbomen. Er 

zal een installatie geweest zijn zoals je die nu nog bv. in Katzrin en in een grot 

bij Beth Guvrin tegenkomt. In Nazareth Village vind je een replica van een 

werkplaats. De olijven werden eerst in een molen geplet en opengebroken. 

Daarna werd uit de pulp de olie geperst, tot het laatste restje. Dat gebeurde in 

drie fasen, onder steeds zwaardere druk (met een hefboom en gewichten of met 

een schroefdraad).  

In Gat Sjmaniem kwam Jezus onder onvoorstelbare druk te staan. ‘Hij werd 

overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote drup-

pels als bloed op de grond’ (Lukas 22:44). 

Leestip: Mattheüs 26:36-56 

▪ In vs. 39 en vs. 42 klinkt in wezen hetzelfde gebed, maar met een verschui-

ving. Wat is het verschil? Zie je een voortgang op ‘de weg van het gebed’? 

▪ In het slot zie je bij Jezus een grote beslistheid. De Schriften moeten vervuld 

worden (vs. 64, 56). Hoe verhoudt zich dat met wat en hoe Hij bidt? 

Doordenken 

 ‘Jezus legt zijn wil niet op tafel, maar op het altaar.’ 

▪ Wat zou deze uitspraak betekenen? Hoe doen wij dat bij ons bidden? 

(vergelijk de uitleg over het gebed als offer, bij ‘Joodse gebeden’, pag. 89) 
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Ter plekke 

Info 

Je komt binnen bij een hof waar, zoals Okke 

Jager zei, ‘een groep van acht oeroude olijf-

bomen als een groep handenwringende 

klaagvrouwen diep voorovergebogen nog 

steeds staan na te denken over wat hier is ge-

beurd.’ 

De olijfbomen zijn heel erg oud, maar zullen niet dateren van de tijd van Jezus. 

In zijn tijd zag het er eerder uit zoals in de hof aan de overkant, met normaal 

formaat olijfbomen – en waarschijnlijk, zoals doorgaans bij olijfgaarden, geen 

struikgewas. 

De Kerk van Alle Naties 

De zgn. Church of All Nations (ook Basilica of the Agony genoemd) is van 

1924, met bijdragen van diverse naties. De architect was Antonio Barluzzi, die 

in diezelfde tijd ook werkte aan de kerk op de Tabor, de Berg van de Verheer-

lijking. Barluzzi was dus tegelijkertijd bezig met twee heel verschillende mo-

menten, die gemeen hebben dat drie slaperige discipelen (Petrus, Jacobus en 

Johannes) ze van nabij meemaakten, maar die natuurlijk verder precies tegen-

overgesteld waren. De kerk van de verheerlijking stroomt vol natuurlijk licht; 

in die bij Getsémane word je overvallen door een sombere en drukkende sfeer. 

De ramen van albast laten maar weinig licht door. 

Het weinige licht dat er is brengt je naar een mozaïek met de worsteling van 

Jezus. Daarvoor een stuk kale rots. Een plek om stil te worden van hoe Jezus 

verscheurd werd door doodsangst. De beker vol bitterheid bracht Hem tot het 

intense gebed: ‘Vader, kan het echt niet anders?’ Het bleek van niet. Jezus bad 

zich naar het aanvaarden en het dóen van Gods wil toe. Hij zette er vol over-

gave de schouders onder. 

Doe-tip : Adam en Eva? 

Piet van Midden schrijft over het mozaïek: ‘Als je goed kijkt, zie je in de olijf-

bomen Adam en Eva terug.’6 Zie jij dat ook? Wat zou dan de betekenis daarvan 

zijn? 

De gevel van de kerk 

De voorkant van de kerk kun je het best bekijken van buiten Getsémane, vanaf 

de overkant van de weg. Je ziet dan: 

                                                           
6 Israël en de Palestijnse gebieden. Reisgids voor de bewuste reiziger, p. 72 
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▪ Een groot mozaïek, met in het middelpunt Jezus die knielt in overgave; 

rechts daarvan mensen in gebed, deels omhooggericht, deels met de handen 

voor de ogen, en vooraan een moeder die haar kind beweent; links figuren 

die lijken te staan voor kracht (man met een zwaard), macht (koning? zijn 

kroon ligt voor hem), wijsheid (filosoof, met baard en wit kleed), kunst 

(lier) – en in het midden een kind met IGNORATIO, ‘niet-weten’. Let op de 

verschillende houdingen! 

▪ Over de hele breedte woorden uit Hebreeën 5:7, ‘Hij heeft gebeden en sme-

kingen onder geroep en tranen geofferd en Hij is verhoord vanwege zijn 

ontzag [voor God]’ (pro sua reverentia). Letterlijk staat er: ‘vanwege zijn 

vreze’. NBG’53 vertaalt: ‘Hij is verhoord uit zijn angst.’ Welke vertaling 

spreekt jou het meest aan? 

▪ De vier evangelisten; als je afgaat op de tekst die ze dragen, van links naar 

rechts: Johannes (18:1), Lukas (22:44), Mattheüs (26:42) en Markus 

(14:34). 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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 Achteraf 

Quote om over na te denken 

 Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder.  

Dadurch erhebt er mich und alle  

von unserm Falle  

hinauf zu Gottes Gnade wieder. 

 Er ist bereit den Kelch, des Todes Bitterkeit zu trinken  

– in welchen Sünden dieser Welt gegossen sind  

und häßlich stinken –  

weil es dem lieben Gott gefällt. 

 Gerne will ich mich bequemen,  

Kreuz und Becher anzunehmen,  

trink ich doch dem Heiland nach. 

Denn sein Mund, der mit Milch und Honig fließet,  

hat den Grund und des Leidens herbe Schmach  

durch den ersten Trunk versüßet. 

 (Recitatief en aria voor bas, uit de Mattheus Passion) 

Verder lezen  

 www.Getsemane-en.custodia.org. De Virtual Tour is een aanrader! 

Aantekeningen 

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

  

http://www.gethsemane-en.custodia.org/
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St. Petrus in Gallicantu  
Aart Brons 

Mt. 26:57-75, Mk. 14:53-72, Lk. 22:39-71, Jh. 18:13-27 

Vooraf 

De kerk staat op de plek waar het huis van Kajafas geweest zou zijn. Daar werd 

Jezus heen gebracht, nadat Hij in Getsémane gevangen genomen was. Hij werd 

er voor de Hoge Raad gebracht. Petrus heeft Hem toen verloochend. 

De plek is op de oostelijke helling van de berg die nu de Sionsberg heet – ten 

zuiden van de Sionspoort. In de Bijbel hoort de naam Sion helemaal niet bij 

deze berg, maar bij de Stad van David (op de veel lagere rug tegenover St. 

Petrus in Gallicantu) en later bij de tempelberg. 

In de tijd van Hizkia is Jeruzalem naar het westen uitgebreid. In zijn tijd ver-

overden de Assyriërs het Tienstammenrijk en voerden ze een groot deel van de 

bevolking in ballingschap. Er kwamen toen veel vluchtelingen naar Jeruzalem. 

Hizkia versterkte de stad omdat de Assyriërs ook naar Jeruzalem gingen ko-

men. Hij zorgde ervoor dat de dus toen inmiddels bewoonde berg die nu Si-

onsberg (mount Zion) heet ook ommuurd werd. 

In de tijd van Jezus woonden hogerop deze berg welgestelden – en dus wellicht 

ook de hogepriesterlijke familie. 

Veel later, eeuwen na de verwoesting van de stad en de tempel, ging men den-

ken dat die hogere en indrukwekkendere berg wel de Sion zou zijn. De berg 

wordt wel ‘het christelijke Sion’ genoemd, omdat er veel voor christenen be-

langrijke plaatsen zijn. Opvallend is de Dormitio-abdij (met dikke en dunne 

toren). Bekend is ook de Bovenzaal waar het Laatste Avondmaal gehouden 

zou zijn en waar de discipelen ook geweest zouden zijn op het Pinksterfeest. 

Onder die zaal is ‘het Graf van David’, waar (steeds meer) Joden komen om te 

bidden. Op de Sionsberg zijn ook enkele Jesjiva’s (Talmoedscholen) geves-

tigd. 

De huidige kerk St. Petrus in Gallicantu is in 1931 gebouwd. Op de plek ston-

den eerder andere kerken, de eerste daterend uit de 6e eeuw. 

Zowel de kunstwerken als de opgravingen die er te zien zijn geven aanleiding 

om te mediteren over de laatste nacht van Jezus voor zijn sterven aan het kruis 

– en dan zowel over wat Petrus doormaakte als over wat Jezus doorleed. 

Leestip: Lucas 22:54-71 
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Ter plekke 

Uitzichtspunt 

Als je op het terrein komt kun je vrijwel meteen naar rechts, naar een plek waar 

je een mooi uitzicht hebt over het Kidrondal en het Hinnomdal; over de Olijf-

berg, het Arabische dorp Silwan, en de lage bergrug waarop de Stad van David 

lag. 

Je hebt daar ook uitzicht op (het klooster van) Akaldama (‘Bloedakker’). De 

traditie verbindt die plaats aan het verschrikkelijke einde van Judas Iskariot 

(Hand. 1:18-19; vgl. Matt. 27:7, met zinspeling op Zach. 11:12-13 en Jer. 18:2-

3). Het ligt aan de overkant van het Hinnomdal, waar dat in het Kidrondal uit-

komt.  

De wadi Kidron begint ten noordoosten van de Oude Stad, loopt door het Kidrondal 

en gaat verder door de woestijn van Judea naar de Dode Zee, waarin hij iets ten 

zuiden van Ovnat uitkomt. Een wadi is een bedding die meestal droog staat. Alleen 

na regenbuien in het bergland stroomt er water door. Dat kan plotseling opkomen 

en heel veel zijn. Als je nog langs de Dode Zee rijdt, let er dan op hoe breed de wadi 

daar is. En zie de paaltjes langs de weg die er staan om aan te geven hoe diep de 

weg onder water komt. Bij de ‘rivier uit de tempel’ waar Ezechiël 47 over spreekt 

kun je denken aan wadi Kidron. 

Het Hinnomdalvormde de grens tussen het gebied van de stam van Juda (aan de 

zuidkant) en dat van de stam van Benjamin (Jozua 15:8, 18:16). De stad Jeruzalem 

(toen nog Jebus geheten) werd pas door David veroverd. Die was eerst zeven jaar 

koning in Hebron, maar Jeruzalem was een betere plek – ook politiek gezien: cen-

traal en tussenin. In het Hinnomdal werden later kinderen geofferd. Nog later werd 

het de vuilstort, ‘waar de worm niet sterft en het vuur niet dooft’. In het NT staat 

het woord ‘Gehenna’ (van Gé Hinnom = Hinnomdal) voor ‘hel’. 

Doe-tip 

Zoek de loop van het Kaasmakersdal (Tyropeion) of ‘Het Centrale Dal’ (Cen-

tral Valley). Dat gaat vóór het tempelplein en de lage bergrug waarop de Stad 

van David lag langs, naar het punt waar Kidron- en Hinnomdal samenkomen. 

Het Kaasmakersdal stelt nu weinig meer voor maar was vroeger dieper en zo 

een goede westelijke afscherming voor de Stad van David.  

De kerk 

In de kerk zijn drie schuin boven elkaar liggende verdiepingen. Je komt binnen 

op het niveau van het eigenlijke paleis. Naar beneden lag de binnenhof (vgl. 

Marc. 14:66: ‘Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was…’) en nog weer 

lager een kelder met kerker.  

Rond en in de kerk zijn veel kunstwerken: 

▪ Aan de buitenkant van de kerk mozaïeken aan vier kanten. 

▪ De hoofddeur met bas-relief afbeelding van Jezus en Petrus. 
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▪ Je komt dan in de Bovenkerk, met 

een kruisvormig raam in plafond, 

mozaïeken met centraal Jezus voor 

de Hoge Raad; rechts het Laatste 

Avondmaal, en links Petrus (in 

oud-pauselijke kleding). 

▪ Een verdieping lager, in de Mid-

denkerk, zijn panelen te zien met 

de verloochening door Petrus, zijn 

berouw en zijn herstel. 

▪ Bij de afdaling naar de opgravingen staat een beeld van Jezus die gebonden 

is (gemaakt door Richard Shiloh, die ook de bovengenoemde deur en de beel-

dengroep op het pleintje naast de kerk heeft gemaakt) . 

Opgravingen 

Nog verder naar beneden kom je bij de rotsbodem, 

waarin ruimten uitgehakt zijn. Er is een kleine 

ruimte, omgeven door zeven zuilen met daarachter 

nog meer ruimten. Er zijn gaten en holten in de rots, 

die gebruikt zouden kunnen zijn om iemand vast te 

binden (voor een geseling? – maar bedenk dat er in 

de Evangeliën geen sprake van is dat de Hoge Raad 

Jezus liet geselen.) 

Hiernaast is een ruimte uitgehakt die gebruikt zou 

kunnen zijn als een kerker. Je kunt er nu in afdalen 

via een trap, maar die was er oorspronkelijk niet. Via een gat in de bovenkant 

kon iemand met touwen worden neergelaten en opgetrokken. De evangelisten 

geven geen aanleiding om te denken dat Jezus zo gevangen gehouden werd. 

Het gebeurde wel met Jeremia (38:6-13). 

Op een van de mozaïeken aan de buitenkant van de 

kerk zie je Jezus, in touwen waarmee Hij neergela-

ten en opgetrokken kon worden. Onderschrift van 

dat mozaïek is: ‘On M’ a mis en fosse profonde’ 

(‘men heeft Mij in de diepste kuil gelegd’; vgl. Ps. 

88:6). 

Leestip: Psalm 88 

In de kerker ligt een boek met deze Psalm in veel 

talen, ook in het Nederlands. Woorden vanuit de 

diepste ellende – zonder één lichtpuntje. Of toch 

één? Ondertussen eindigt de Psalm met ‘duisternis’. 
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Buiten de kerk 

Je kunt de kerk vanuit deze laagste 

laag verlaten. Dan vind je nog meer 

opgravingen, aan de voet van de kerk. 

Aan de noordkant is een oude trap-

weg, die daar waarschijnlijk ook lag in 

de tijd van Jezus. Je kunt daar naar bo-

ven lopen (niet over die weg zelf). Je 

komt dan op een pleintje met een beel-

dengroep die de verloochening uit-

beeldt. 

Doordenken 

Daar is een tekst aan de muur te vinden, met de tekst: 

 De Here keerde zich op en zag Petrus aan.  

En Petrus ging naar buiten en weende bitter.   

(Lukas 22:61-62) 

 Jezus’ blik, vol verdriet na de zonde van Petrus, 

wil ook ons in onze zonde treffen 

en ertoe brengen te wenen in berouw. 

Hoe meer we wenen over hoe wij Jezus hebben gegriefd, 

des te vuriger zal onze liefde voor Hem zijn. 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Achteraf 

Quote om over na te denken 

Opmerkelijk zijn de woorden van Jezus, in Lukas 22:31-32: 

 Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als 

graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet 

zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je 

broeders sterken. 

▪ Satan wil natuurlijk Simon door de mand laten vallen. Maar bij het zeven 

van graan gaat het om iets anders: het verwijderen van kaf opdat het goede 

overblijft. En is dat nu niet precies wat er gebeurt?! 
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▪ Paradoxaal: om zijn broeders te kunnen sterken moet Petrus eerst zijn eigen 

zwakheid leren kennen. 

Verder lezen 

Algemene informatie: 

 www.biblewalks.com/Sites/Gallicantu.html 

 www.seetheholyland.net/church-of-st-peter-in-gallicantu 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

  

http://www.biblewalks.com/Sites/Gallicantu.html
http://www.seetheholyland.net/church-of-st-peter-in-gallicantu/
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Kerk van het Heilige Graf  
Kees Jan Rodenburg 

Mt. 27:33-28:10, Mk. 15:22-16:8, Lk. 23:33-24:12, Jh. 19:16-20:17 

Vooraf 

Van alle christelijke heilige plaatsen is de Grafkerk de belangrijkste. Dit is de 

plek waar zowel Golgotha te vinden is als ook de resten van de graftombe 

waarin Jezus zou hebben gelegen. 

Historisch gezien heeft de kerk goede papieren, betere dan de Graftuin bij de 

Damascuspoort. Destijds lag het gebied van de Grafkerk buiten de stadspoort 

en in de kerk zijn andere graven gevonden. Daarnaast werd deze plaats al sinds 

de 2e eeuw vereerd en is er sinds de 4e 

eeuw een kerkgebouw. Weinig andere 

christelijke plaatsen worden al zoveel 

eeuwen door christenen uit allerlei 

landen bezocht. De basiliek die er door 

toedoen van keizerin Helena werd ge-

bouwd heette toepasselijk de Anasta-

sis, Opstandingskerk, en verwees zo 

naar het centrale heilsfeit van het 

christelijk geloof. 

Veel protestanten die de kerk bezoe-

ken worden teleurgesteld of verward. 

De sfeer in de kerk is naar hun gevoel 

allesbehalve heilig. Monniken van al-

lerlei kerkgenootschappen, pelgrims 

en toeristen lopen er kriskras door el-

kaar. Soms zijn er zelfs spanningen en 

opstootjes tussen gelovigen van ver-

schillende kerken. Dit alles maakt het 

misschien moeilijk iets bijzonders te ervaren in de Grafkerk. Desondanks is dit 

de centrale plek waar Jezus’ weg van lijden, sterven en opstanding worden 

herdacht, gebeurtenissen die ook 2000 jaar geleden plaatsvonden te midden 

van de drukte van het pelgrimsfeest Pesach. 

Leestip: Johannes 20:1-18 
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Doe-tip 

Je kunt ook een bezoek brengen aan de Graftuin, na-

bij de Damascuspoort. In de Graftuin kun je een rots-

wand bekijken die de vorm van een schedel heeft, en 

een in de rots uitgehouwen graf. Dat graf is echter 

ouder dan de eerste eeuw en kan dus niet nieuw zijn 

geweest in de tijd van Jezus. De Graftuin wordt vooral bezocht door protes-

tantse en evangelische christenen; de sfeer nodigt uit tot meditatie en inkeer. 

Bijzondere data 

Op Goede Vrijdag kun je je aansluiten bij protestanten die de Via Dolorosa 

(lijdensweg) lopen. 

Op de zaterdag voor Pasen vieren Oosterse christenen de ceremonie van het 

Heilige Vuur. Het vuur dat, volgens de traditie, vanuit de hemel wordt aange-

stoken in het graf van Jezus wordt door duizenden gelovigen door de stad ver-

spreid. 

Let op: Oosterse christenen hebben een eigen kalender, die niet overeenkomt 

met die van katholieken en protestanten uit het Westen! 

Ter plekke 

Info 

De kerk waar je tegenaan kijkt is een wirwar van overblijfselen en bouwsels, 

die in de loop van vele eeuwen is ontstaan. Meerdere keren zijn delen van de 

kerk verwoest – door veroveraars, aardbevingen of brand – en later weer op-

gebouwd. 

De kerk die Helena liet bouwen bestond uit drie gedeelten, namelijk een basi-

liek, een binnentuin en een rond gedeelte (de Rotunda) met centraal daarin de 

overblijfselen van het graf. In de directe omgeving werden ook restanten van 

de Golgotha-heuvel en van de kruisen zelf gevonden; ze kregen eveneens een 

plaats onder het dak van de kerk. 

De huidige indeling van de kerk is uit de tijd van de Kruisvaarders. Een zij-

ingang werd de nieuwe hoofdingang, de basiliek is verdwenen, de binnentuin 

werd een kerk, de Rotunda is nog steeds goed herkenbaar. 

Doe-tip 1 

Om een idee te krijgen van de grootte van Helena’s kerk moet je het plein naar 

links verlaten en zo’n 100 meter doorlopen tot je niet verder kunt (rechts van 

je is de zijmuur van de Duitse Erlöserkirche). Aan de linkerkant is een Russisch 

Orthodoxe kerk, waarbinnen restanten zijn van de vroegere toegang tot de 

kerk. 
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Doordenken 

Het verwarrende en chaotische karakter van de kerk wordt versterkt doordat 

het gebouw gedeeld wordt door verschillende kerkgenootschappen. Gelovigen 

van allerlei soort en kleur lopen er zingend en biddend rond, bewaken de orde 

of helpen pelgrims. Sommige kerkgenootschappen bezitten delen van de kerk, 

anderen mogen er op gezette tijden diensten houden. Sinds de 19e eeuw is 

nauwkeurig vastgelegd wie waar en op welk moment mag zijn. Dat komt mis-

schien vreemd op ons over, maar heeft veel onderlinge spanningen voorkomen. 

Het is niet eenvoudig als gelovigen van allerlei kerken een gebouw dat voor 

iedereen een bijzondere betekenis heeft met elkaar te delen! Per slot van reke-

ning is dit de plek waar iedereen op zijn manier reageert op Jezus’ sterven en 

opstanding. Het zijn deze heilsfeiten die de christelijke bezoekers van de kerk 

met elkaar verbinden, ondanks alle verschillen in cultuur, taal, leeftijd, achter-

grond, geloofsbeleving enz. 

Kun je iets van eenheid ervaren met christenen die zo verschillend zijn? 

Leestip: Lucas 23:26-56 

Doe-tip 2 

Ga naar de Syrische kapel aan de achterkant van de Rotunda. Je vindt er in de 

muur zogenaamde kochim, graven waarin lichamen gedurende het eerste jaar 

werden bewaard. Ze vormen een van de bewijzen dat het gebied rond de kerk 

in de eerste eeuw gebruikt werd voor het begraven van mensen en dus buiten 

de stadsmuren lag. 

Doe-tip 3 

De rij wachtenden om de restanten van het graf te zien is vaak erg lang. In het 

graf is feitelijk ook niet veel te zien. Je kunt ook de rest van het gebouw ver-

kennen en letten op de verschillende manieren waarop bezoekers vanuit heel 

de wereld iets van hun geloofsvertrouwen uiten in de kerk. Vaak gaat dat sa-

men met persoonlijke gebeden en het aanraken van bepaalde plaatsen, zoals de 

steen van de zalving bij de ingang of het gat waarin het kruis stond op Golgo-

tha. Ook pelgrims uit voorbije eeuwen lieten iets achter in de kerk. 

Zoek in de kapel van Helena naar de kruisen die ze in de muur hebben gekrast 

bij wijze van ‘I was here’. Een goed moment om jezelf af te vragen welke 

manier bij jou past om te uiten wat het graf met je doet? 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Doe-tip 4 

Aan de rechterkant van het plein voor de kerk vind je de toegang tot het Ethi-

opische gedeelte van de kerk, dat bestaat uit enkele kapellen en eenvoudige 

woonhuizen op het dak. Je komt boven via de trap aan de zijkant. Steek recht 

door de poort over en betreed weer een andere kapel – van de Kopten. Daar 

kun je achterin, via een lange trap, afdalen naar een van de ondergrondse wa-

terbassins van Jeruzalem! 

Achteraf 

Quote om over na te denken 

 Stel je voor dat wij mensen allemaal op de rand van een cirkel staan en in 

het midden van de cirkel God zelf is. We willen allemaal naar Hem toeko-

men. Dat betekent dat als we ons naar het middelpunt bewegen we tegelij-

kertijd steeds dichter bij elkaar komen. Het betekent ook dat als we dich-

ter bij elkaar willen komen, we op weg moeten zijn naar het middelpunt. 

(vrij naar abt Dorotheüs van Gaza, 6e eeuw) 

Verder lezen 

over de Grafkerk:  

 www.sacred-destinations.com/israel/jerusalem-Church-Of-Holy-Sepulchre 

 www.seetheholyland.net/overnight-in-the-holy-sepulchre 

 www.holysepulchre.custodia.org 

 www.virtualtoursantosepolcro.org/index_en.htm 

 het hoofdstuk ‘Vechten om heilige centimeters’ in: Heilige Ruzies. Chris-

tenen in Israël van Els van Diggele (Amsterdam 2007)  

Aantekeningen 

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................  

 ..................................................................................   

http://www.sacred-destinations.com/israel/jerusalem-Church-Of-Holy-Sepulchre
http://www.seetheholyland.net/overnight-in-the-holy-sepulchre/
http://www.holysepulchre.custodia.org/
http://www.virtualtoursantosepolcro.org/index_en.htm
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Emmaüs 
Aart Brons 

Vooraf 

In de Bijbel wordt Emmaüs alleen genoemd in 

de geschiedenis van ‘de Emmaüsgangers’. Eén 

van hen heette Cleopas, de naam van de ander 

is niet genoemd. Ze kregen gezelschap van Je-

zus maar herkenden Hem pas toen Hij – in Em-

maüs – het brood brak. Dan is Hij ook ineens 

weg. Zij gaan meteen weer terug naar Jeruza-

lem. 

De naam Emmaüs komt ook voor in een apocrief boek: 1 Makkabeeën 3:38-

4:25 vertelt over de veldslag die Juda de Makkabeeër in 165 voor Chr. voerde 

met de Grieken die toen de Joden onderdrukten. 

Rond 222 na Chr. werd Emmaüs een stad en kreeg het de naam Nicopolis. In 

de 4e-5e eeuw werden er twee basilieken gebouwd op de plek van wat ‘het huis 

van Cleopas’ zou zijn. 

Lukas 24:13 vermeldt de afstand Jeruzalem-Emmaüs, maar er zijn twee ver-

sies: de meeste handschriften hebben 60 stadie, maar enkele oude 160 stadie. 

Dat laatste zou kloppen voor Emmaüs Nicopolis, dat ongeveer 30 km. van Je-

ruzalem vandaan ligt. Dan hebben de leerlingen, heen en terug, 60 km. gelopen 

– wel erg veel op één dag…  

Er zijn daarom – maar pas in de tijd van de kruisvaarders – ook andere plaatsen 

aangewezen als ‘Emmaüs’: Abu Gosh en El-Qubeiba, twee plaatsen die ongeveer 

60 stadie (11 km.) van Jeruzalem vandaan liggen. Nog veel recenter is de gedachte 

dat we ‘Emmaüs’ moeten zoeken in Motza Illit, dat slechts 6 km. van Jeruzalem 

verwijderd ligt; de ‘zestig stadie’ is dan voor heen en terug.  

Zie www.seetheholyland.net/emmaus en www.emmaus-nicopolis.org. 

Leestip: Lucas 24:13-35 

▪ Jezus vertelde niet direct wie Hij was, maar maakte een omweg – Hij wan-

delt met hen door de Schriften. ‘Hij begon bij Mozes en al de profeten en 

legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.’ Waar was 

dat goed voor? 

▪ Als de uitleg van de Schriften zo belangrijk was, waarom horen wij dan 

niets inhoudelijks van hoe Jezus ze toen uitgelegd heeft? Hadden we maar 

een uittreksel! Of kan het beter zijn van niet? 

http://www.seetheholyland.net/emmaus
http://www.emmaus-nicopolis.org/
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Ter plekke 

Info 

Als je op het terrein komt zie je meteen opgravingen. Er zijn resten van twee 

basilieken uit de 4e-5e eeuw, verwoest begin 7e eeuw. De kruisvaarders bouw-

den er een kleinere kerk (12e eeuw). Op het terrein zijn ook Joodse graven uit 

de 1e eeuw gevonden. (In het nabijgelegen Canada Park zijn overblijfselen van 

de stad Emmaüs te zien.) 

De Gemeenschap der Zaligsprekingen 

De plaats wordt beheerd door leden van The Catholic Community of the Bea-

titudes. Deze organisatie is opgericht in 1973. Allerlei mensen kunnen er deel 

van uitmaken: getrouwd en ongetrouwd, priesters en leken. Er zijn rond de 

duizend leden, in diverse gemeenschappen in alle werelddelen. Ze doen gelofte 

van gebed, gehoorzaamheid en armoede. Ze 

willen leven in de lijn van de Zaligsprekingen 

(Matt. 5:1-12) en volgens de principes van de 

eerste gemeente. 

De gemeenschap in Israël – die sinds 1993 Em-

maüs beheert – richt zich met name op het gebed 

om de volledige verlossing van Israël en op het 

werken aan wederzijds begrip en verzoening 

tussen Joden en christenen. Men ontvangt graag 

gasten en vrijwilligers. 

Doe-tip 1 

Groepen kunnen vragen om een gratis rondleiding en een ontmoeting met le-

den van de Gemeenschap van de Zaligsprekingen.  

Graag van tevoren aanvragen (telefonisch: 00972 (0) 8-925-69-40 of 00972 (0) 

52-356-20-71, of mail: emmaus@beatitudes.org) 

Doe-tip 2 

De Gemeenschap organiseert op elke Tweede Paasdag een wandeling van Je-

ruzalem naar Emmaüs. (Maar niet meer vice versa, de weg omhoog…) 

Doe-tip 3 

Je kunt een wandeling maken door de velden rond deze plek. Om al lopend na 

te denken over de reis van de Emmaüsgangers. 

Leestip: Lucas 24:44-48 

Weer laat Jezus de Schriften spreken! 

een zuster uit de gemeenschap geeft 

een rondleiding in Emmaüs 

mailto:emmaus@beatitudes.orgt
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Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Achteraf 

Quote om over na te denken 

 De Heer is onze reisgenoot, Zo valt een lange weg ons licht, 

Hij die ons zijn gezelschap bood de Schrift opent een vergezicht 

en sprekend over kruis en graf en brengt verdwaalden dicht bij huis, 

geduldig tekst en uitleg gaf. verloren zonen komen thuis. 

 De avond daalt, blijf bij ons Heer! Wij keren naar Jeruzalem,  

Hij zet zich aan de tafel neer ons brandend hart verneemt zijn stem,  

en breekt het brood en schenkt de wijn Hij deelt met ons het daaglijks brood,  

die gast, het moet de Gastheer zijn! de Heer is onze reisgenoot.  

  Jaap Zijlstra (Liedboek voor de kerken 73, 
overgenomen met toestemming van BV Liedboek) 

Verder lezen 

 www.seetheholyland.net/emmaus 

 bibleatlas.org/emmaus.htm 

 biblewalks.com/Sites/Emmaus.html 

 sites.google.com/site/emmausbeatitudes/nederlands 

 www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi48-2c.php 

 Karl-Heinz Fleckenstein, Mikko Louhivuori, Rainer Riesner: Emmaüs in 

Judäa, Geschichte - Exegese - Archäologie, 2003 Gießen 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

http://www.seetheholyland.net/emmaus/
http://bibleatlas.org/emmaus.htm
http://biblewalks.com/Sites/Emmaus.html
https://sites.google.com/site/emmausbeatitudes/nederlands
http://www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi48-2c.php


 

80 

 

Westelijke Muur  
Kees Jan Rodenburg 

Andere namen: Kotel (Muur), Hakotel hama’aravi, Western Wall, (ten on-

rechte:) Klaagmuur 

Zie ook de volgende hoofdstukken: ‘In de synagoge’ en ‘Joodse gebeden’ 

Vooraf 

Op een verhoogd plateau boven de stad van David bouwde Salomo een tempel. 

Deze werd verwoest in 586 v.C. door de Babyloniërs en weer opgebouwd on-

der leiding van Nehemia. In de eerste eeuw v.C. breidde Herodes de Grote de 

tempel uit tot een indrukwekkend complex, dat echter in 70 n.C. door de Ro-

meinen werd verwoest. Sinds de 7e eeuw staan op het terrein het islamitisch 

heiligdom Koepel van de Rots en de Al Aqsa moskee. In de Middeleeuwen 

waren deze gebouwen een eeuw lang in handen van de christelijke kruisvaders 

en dienden ze als kerken. 

Volgens de Joodse traditie heeft God op de plaats gewoond en heeft hij deze 

plaats nooit helemaal verlaten. Vele eeuwen lang konden Joden het tempel-

plein alleen vanaf de Olijfberg zien en vandaar de verwoesting van de tempel 

bewenen. Later gebeurde dat bij de muur aan de westkant die ooit dichtbij de 

tempel was. Sinds de Israëlische verovering van Oost Jeruzalem in 1967 kun-

nen Joden de muur weer bezoeken en is deze uitgegroeid tot de belangrijkste 

plaats van het Jodendom. De naam Klaagmuur is niet passend; de muur is juist 

een plaats van vreugde! 

Leestip: 1 Koningen 8:27-30, 41-43 

Gedeelten van het gebed dat Salomo uitsprak bij de inwijding van de tempel.  

Wat was volgens Salomo de functie van de tempel? 

Ter plekke 

Info 

Het grote plein voor de muur wordt 

door groepen gebruikt als synagoge. 

Joden verzamelen zich hier in groe-

pen (van minimaal 10 man) voor de 

dagelijkse gebeden. Ze komen er ook 

voor persoonlijk gebed, voor bar 

mitswa-vieringen (maandag- en don-

derdagmorgen) en voor studie. 

Op het Wekenfeest verzamelen - na een 
nacht van studie - duizenden Joden zich 

bij de Kotel 
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Regelmatig worden bij de Westelijke Muur nationale plechtigheden gehouden 

en leggen officieren er hun eed af. 

Net als in een orthodoxe synagoge zijn er aparte gedeelten voor mannen en 

vrouwen. Liberale Joden (die geen onderscheid maken tussen man en vrouw) 

kunnen er daarom niet samen bidden. Dat kan alleen bij het verlengde van de 

muur, aan de andere kant van de opgang naar het tempelplein. Daar zijn – bij 

brokstukken van de tempel – platforms gemaakt voor samenkomsten. 

Doordenken 

De muur waar je tegenaan kijkt is volgens de Joodse traditie heilig. De reden 

is vooral dat de onderste delen van de muur (de grote vlakke stenen met een 

rand) uit de tijd van de Tweede Tempel stammen. Ze vormden destijds niet 

meer dan een steunmuur voor het bovenliggende plateau, maar waren wel dicht 

bij de tempel zelf. Volgens het Jodendom is God hier nog steeds op een bij-

zondere manier aanwezig. Dagelijks wordt er gebeden om een tempel waarin 

God zal wonen, en om recht en vrede voor Jeruzalem. 

Tegelijkertijd is deze heilige plaats een muur. Muren kunnen blokkades zijn en 

in de weg staan, ze scheppen afstand. De Westelijke Muur is daarom ook sym-

bool voor alles wat er nog niet is. Er is nog geen tempel, God woont er niet in 

zijn volle glorie, er is nog geen recht en vrede. 

De spanning tussen beide aspecten komt mooi naar voren in Hooglied. Dit lief-

desgedicht gaat volgens de Joodse traditie over God en zijn volk Israël. Ze 

zoeken elkaar, zijn dichtbij elkaar, maar vinden elkaar nog niet. Een voorbeeld 

daarvan is Hooglied 2:9 

 Als een gazelle is mijn lief, 

als het jong van een hert. 

Kijk! Hij staat al bij de muur. 

Hij blikt door het venster, 

tuurt door de spijlen. 

De Joodse traditie ziet in dit vers een verwijzing naar de Westelijke Muur. God 

lijkt misschien ver weg, maar is dichtbij. Hij staat achter de muur en wacht 

totdat zijn geliefde komt en Hem zoekt. Dan zal Hij zich laten vinden. 

Kijktip 

Zoek bij de toegang tot het plein de officiële mededelingen van de autoriteiten. 

Wat wordt daarop gezegd over de heiligheid van de plaats? 

Zoek ook het bord bij de toegang tot de tempelberg. Volgens de opperrabbijnen 

mag de berg niet betreden worden vanwege haar heiligheid! Dat betekent onder 
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andere dat er ook geen pogingen gedaan kunnen worden om een tempel te her-

bouwen. Of en wanneer er een tempel komt ligt daarom in Gods handen. 

Doe-tip 

Probeer los te komen van wat je ziet en hoort. Blijf geen toeschouwer, maar 

sta stil bij de muren in je eigen leven. Hoe ga je daarmee om, welke rol speelt 

je geloof daarbij? 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Achteraf 

Quote om over na te denken 

 En keer in erbarmen terug naar Jeruzalem, uw stad, 

En woon in haar, zoals U gesproken hebt; 

Bouw haar, binnenkort in onze dagen,  

tot een bouwwerk voor altijd, 

en bereid in haar de zetel van David. 

Gezegend gij, Heer, die Jeruzalem bouwt. 

(Uit het Achttiengebed) 

Verder lezen 

over de Westelijke Muur:  

 www.kotel.com 

over de betekenis van de tempel in Jodendom en christendom: 

 Shlomo Tucker en Michael Mulder (red.): Hoe zullen we Hem ontmoe-

ten? Joden en christenen in gesprek over het verlies van de tempel. Am-

sterdam 2015 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

  



 

83 

 

In de synagoge  
Aart Brons 

Vooraf 

De Kotel is in feite een grote openlucht synagoge. Of beter: een plek waar een 

heleboel aparte synagogediensten worden gehouden, in groepjes met minimaal 

een minjan = tien man – het minimum aantal voor een gemeenschappelijk ge-

bed. 

Bij de Kotel zijn er doorgaans meerdere diensten tegelijk, buiten op het plein 

en binnen, in de hal links vooraan. Het is heel open; je kunt overal rondlopen 

en kijken – maar je blijft wel buitenstaander.  

Een heel andere ervaring kan het worden als je een synagoge binnengaat en 

daar één bepaalde dienst meemaakt. 

Een dienst in een synagoge bestaat uit het samen zeggen van het ochtend- mid-

dag- en/of avondgebed. Een belangrijke rol speelt de chazan, de voorzanger. 

Het gebedenboek geeft aan wat door hem, de gemeente, of gezamenlijk wordt 

gezegd/gezongen. Zie voor informatie over de gebeden het volgende hoofd-

stuk. 

Op sjabbat wordt ook een gedeelte uit de Tora gelezen. Op maandag en don-

derdag ook, een korter stuk. 
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Bijzondere diensten zijn er – bij de Kotel en in de synagoge – o.a. op: 

Vrijdagavond: de verwelkoming van de Sjabbat 

Rond het begin van de sjabbat – de zonsondergang op vrijdagavond – is er een 

betrekkelijk korte dienst (ruim een uur). Men begint met eerst nog een geza-

menlijk middaggebed. Dan is het over het algemeen nog niet druk. Langza-

merhand komen er steeds meer mensen binnen. 

Aansluitend aan het middaggebed komt de Kabalat Sjabbat, het ontvangen van 

de Sjabbat, die als een koningin en bruid binnengehaald wordt. Hierbij wordt 

veel gezongen. De woorden zijn steeds dezelfde, maar er is variatie in of men 

iets (in stilte) reciteert of zingt; dan is er ook een variatie in de melodieën. Na 

een inleidend lied met vier strofen (Jedid nèfèsj) worden de Psalmen 95 t/m 99 

gereciteerd of gezongen, en dan, staande, Psalm 29. Deze zes psalmen repre-

senteren de zes dagen van de week. Psalm 29 is een lied vol onrust en tumult, 

teweeggebracht door ‘de stem van de Here’ (kol Adonaj), maar het laatste 

woord is sjalom, ‘vrede’. Zo ga je van de onrust van alledag naar de rust en 

sjalom van de sjabbat. 

Hét lied voor de verwelkoming van de Sjabbat is een hymne die is ontstaan in 

de 16e eeuw. Het verwijst met allerlei citaten en zinspelingen naar bijbelge-

deelten. Het bestaat uit zeven strofen, die omlijst zijn met het refrein: Lecha 

Dodi, likrat kalla, penee sjabbat nekabela, ‘Kom, mijn lief, de bruid tegemoet; 

laten we de Sjabbat ontvangen.’ Vaak gaat men halverwege over op een andere 

melodie. Bij de laatste strofe gaat iedereen staan. Men keert zich naar de ingang 

(achterkant) van de synagoge en buigt bij de woorden ‘kom, bruid!’ Zo zie je 

als het ware de Sjabbat binnenkomen. Daarna zingt en/of reciteert men Psalm 

92 en 93. Vaak komt dan een korte preek over het Tora-gedeelte van de week. 

Na deze verwelkoming van de Sjabbat wordt nog gezamenlijk het avondgebed 

gezegd. In veel synagogen eindigt men met een lied waarbij om en om een 

regel wordt gezongen door kleine kinderen en door de gemeente. 

Zaterdagmorgen: met lezing van de Tora 

De dienst op de morgen van de Sjabbat duurt aanmerkelijk langer, reken op 

minstens 2 uur. Eerst wordt het morgengebed gebeden. Daarna wordt de 

Torarol uit de Arke gehaald en door de synagoge rondgedragen. Mensen raken 

de rol eerbiedig aan met tsietsiet of gebedenboek en kussen dat dan, als teken 

van liefde tot de Tora. De parasja wordt gelezen: het Tora-gedeelte van de 

week (in het hele Jodendom hetzelfde, elk jaar leest men de hele Tora = Gene-

sis t/m Deuteronomium). Dat gebeurt in zeven delen. Voor elk deel wordt ie-

mand anders opgeroepen die vooraf en achteraf een gebed zegt; de lezing zelf 

kan ook door een ander gedaan worden. Daarna wordt ook de haftara gelezen 

– een gedeelte uit de profeten dat bij de parasja hoort. 
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Tip: Joodse liturgie in een Messiaanse gemeente 

In de gemeente Ro’èh Yisrael (voorganger: Joseph Shulam; adres: Mordechai 

Narkis street 16, Jeruzalem) houdt men op sjabbatmorgen een dienst waarbij 

dezelfde liturgie als in de synagoge wordt gebruikt – geheel volgens het Joodse 

gebedenboek. Ook hier wordt de Torarol uit de Arke gehaald, rondgedragen, 

gelezen, enz.  

Verschil met de synagoge is dat er ook een lezing uit het Nieuwe Testament is, 

en een preek, waarin het ook over Jezus als de Messias gaat. Na de dienst wordt 

in een heel korte en sobere vorm brood en wijn tot zijn gedachtenis gegeten en 

gedronken. 

Eén vak is bestemd voor wie geen Hebreeuws verstaan: daar wordt steeds aan-

gegeven op welke bladzij van het gebedenboek men is, en wordt bij de preek 

een vertaling in het Engelse gegeven. 

Maandag- of donderdagmorgen: bar mitswa bij de Kotel 

Omdat op maandag- en donderdag-

morgen ook uit de Tora gelezen wordt 

zijn dat dé ochtenden waarop je bij de 

Kotel bar mitswa vieringen kunt mee-

maken. Er zijn er doorgaans meer-

dere; rond elke bar mitswa is er een 

eigen dienst, met eerst het morgenge-

bed, en dan het ophalen van en lezen 

uit een Tora-rol. 

De bar mitswa is een jongen die net 

13 is geworden. Vanaf nu telt hij mee 

in de gemeente. Hij gaat talliet en te-

filien dragen. Hij haalt een Torarol op, 

begeleid door een vrolijke stoet fami-

lie en vrienden. En hij leest een ge-

deelte uit de Tora. Dat is niet makke-

lijk: in een Torarol staan alleen de me-

deklinkers, en niet de tekentjes voor 

de klinkers en voor hoe je moet laa-

jenen (zingend lezen). 

Bij de Kotel moeten de vrouwen alles 

van achter de afscheiding meemaken. 

Op hoogtepunten laten ze wel van zich 

horen, en strooien ze snoepjes. 

Het is een heel feest. Er zijn veel 

Amerikanen die mét familie naar Is-
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raël komen om het bij de Kotel te vieren. Je ziet wellicht ook jongens uit andere 

landen, sommige bijzonder mooi aangekleed. 

Leestip: Lukas 4:15-22 

 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid,  

en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge… 

Tip: Denk eraan je hoofd te bedekken  

In de synagoge en bij de Kotel doe je een keppeltje op. Het is een goed idee te 

zorgen dat je er een bij je hebt. Maar over het algemeen zijn er ook wel kep-

peltjes beschikbaar voor bezoekers, ergens bij de ingang. 

Ter plekke 

Doe-tip 

Zoek een gebedenboek met vertaling. Ze liggen achter in de synagoge; ook bij 

de Kotel staan kasten met gebedenboeken. Er zullen vast mensen zijn die je 

graag wat wegwijs maken en evt. willen aangeven op welke bladzij men is. 

Probeer mee te lezen en -bidden. 

Info 

In orthodoxe synagogen zitten mannen en vrouwen apart, gescheiden door een 

gordijn. In liberale (Reform of conservative) synagogen zitten mannen en vrou-

wen door elkaar. 

De synagoge is gericht op Jeruzalem (of, in Jeruzalem, op het tempelplein),. 

Tegen de muur aan die kant staat de Arke, de kast voor de Torarollen. Daarte-

genover vind je, centraal in de ruimte, de Bima, de plek waar de chazan staat 

en waar de Tora wordt voorgelezen. 

Op bepaalde momenten gaan mensen staan. Soms allemaal, soms alleen dege-

nen die het kaddiesj van de rouwenden uitspreken. Als iedereen gaat staan doe 

jij dat ook. Maar maak je niet te druk over ‘wat hoort’. Het gaat er in de syna-

goge ontspannen aan toe; niemand wordt boos of zal zich verbazen als jij iets 

kennelijk niet begrijpt. 

Doe-tip 

Voor het hoofdgebed, het Achttiengebed, gaat iedereen staan. Bij het begin 

doet men kleine stapjes vooruit, aan het einde weer terug. Het gebed wordt 

(eerst) in stilte gelezen. Een goed moment om voor jezelf te lezen wat dan 

gebeden wordt. Het achttiengebed staat een paar keer in het gebedenboek; zoek 

naar Amida. Het is ’s morgens, ’s middags en ’s avonds hetzelfde. Er is wel 
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een aparte versie voor de Sjabbat. Dan blijven lof en dank, maar alle vraag-

gebeden worden achterwege gelaten; in plaats daarvan komt dank voor de sjab-

bat. 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 Achteraf 

Quote om over na te denken 

 Een andere naam voor synagoge, die vooral door Asjkenazische Joden 

wordt gebruikt, is sjoel, ook wel geschreven als shul (Jiddisch, van het 

Duitse Schule dat school betekent). De synagoge is dan ook niet alleen 

een plaats voor gebed, maar ook een plaats om te lezen en onderwijzen 

uit de Thora. Met name charedische synagoges worden ook als studiezaal 

en bibliotheek gebruikt. Een synagoge die ook specifiek voor dit doel be-

stemd is, heet ook wel een beet midrasj. (Wikipedia over Synagoge) 

Verder lezen 

 nl.wikipedia.org/wiki/Synagoge 

over Kabalat Sjabbat: 

 www.centrumvoorisraelstudies.nl/kopij/Kabalat-Sjabbat.php 

over het lezen van de Tora: 

 www.centrumvoorisraelstudies.nl/kopij/Tora.php 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Synagoge
http://www.centrumvoorisraelstudies.nl/kopij/Kabalat-Sjabbat.php
http://www.centrumvoorisraelstudies.nl/kopij/Tora.php
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Joodse gebeden  
Aart Brons 

Vooraf 

Joodse gebeden kun je op verschillende plaatsen meemaken. Het makkelijkst 

bij de Kotel, waar in groepjes van minimaal 10 man gebeden wordt – elk daar-

van is als het ware een aparte synagoge. Bij de Kotel zie je op één plek ver-

schillende diensten – maar dan wel als buitenstaander. Anders zal het zijn als 

je een synagoge bezoekt en daar één bepaalde dienst echt meemaakt. Zeker als 

je een gebedenboek erbij hebt, met een vertaling, en wellicht iemand die regel-

matig aanwijst waar men is. 

Als je Joden ziet bidden vallen drie dingen op: 

Gebedsmantel, talliet 

Joodse mannen (in liberale kringen ook vrouwen) 

doen als ze bidden vaak een gebedsmantel om, 

een rechthoekig kleed of tegenwoordig ook wel 

een brede sjaal. Traditioneel heeft een gebeds-

mantel een aantal zwarte of blauwe strepen (de 

strepen op de vlag van Israël verwijzen daarnaar), 

maar tegenwoordig zijn er ook wel gebedsman-

tels met allerlei kleuren. 

Op de hoeken van de talliet zijn de tsietsiet (‘ge-

denkkwasten’ of ‘schouwdraden’) bevestigd, lange 

franjes die op een speciale manier geknoopt zijn. 

In Numeri 15:38-40 staat dat je die aan de hoeken 

van je kleren moet maken, opdat je elke keer als 

je ze ziet aan de geboden van de Here zult den-

ken. Dat gaat om iets wat je voortdurend moet 

hebben. Dat doen Joodse mannen door middel 

van de ‘kleine talliet’ die ze steeds onder hun kle-

ren dragen; de tsietsiet daarvan zie je vaak boven 

de broek uitkomen. 

De grote talliet is speciaal met het gebed verbonden. Bij het omdoen hult men 

zich er even helemaal in. Er zijn allerlei regels en betekenissen aan verbonden. 

Iemand vertelde me wat (voor hem) de kern is: 

 Voor mij is het belangrijkste, elke keer als ik de gebedsmantel omsla, dat 

ik me afsluit van alles om me heen en me hul in de aanwezigheid van de 

Eeuwige. We zeggen daarbij: ‘In de schaduw van Uw vleugels schuilen 

de mensen’ (Ps. 36:8-11 [7-10 in de NBV]). 
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Gebedsriemen, tefilien 

Op doordeweekse dagen (niet op sjabbat) dragen Joodse mannen bij het och-

tendgebed doorgaans ‘gebedsriemen’. De riemen zijn lange leren banden, een 

om de arm gewikkeld en een om het hoofd geknoopt. Die riemen zijn er om 

twee doosjes op hun plek te houden – doosjes met daarin stukjes perkament 

waarop gedeelten uit de Tora zijn geschreven. Dat doet men omdat geschreven 

staat: ‘Draag ze [de geboden] als een teken om uw arm en als een band op uw 

voorhoofd’ (Deut. 6:8 en 11:18). 

Ook bij de tefilien zijn er veel elementen met een bijzondere betekenis. Ver-

volg van het citaat hierboven: 

 Als ik de gebedsriemen omdoe leg ik de geboden op mijn hoofd, hand en 

hart. Bij mijn gebeden hoort dat ik de geboden op me neem. Met liefde en 

toewijding. Als we het uiteinde van de arm-riem om onze vinger winden 

citeren we: ‘Ik [zegt de Eeuwige] verloof u voor eeuwig aan Mij – met ge-

rechtigheid en recht, en met genade en barmhartigheid; Ik verloof u aan 

Mij met trouw, en u zult de Eeuwige kennen’ (Hosea 2:19v). 

Gebedenboek, sidoer 

Het Joodse bidden bestaat grotendeels uit lezen of opzeggen van steeds de-

zelfde gebeden – uit een dik boek, de sidoer (letterlijk: ‘orde’). De gebeden 

beslaan tientallen bladzijden. Wij kijken misschien vreemd tegen (zo veel) for-

muliergebeden aan. Steeds weer precies hetzelfde bidden? Maar als wij vaak 

bidden zien onze gebeden er ook al gauw steeds hetzelfde uit… 

Als je een instrument bespeelt lijkt het meest persoonlijke de eigen improvisa-

tie. Maar je blijft dan licht hangen in steeds dezelfde loopjes en zettingen. Speel 

je het werk van grote meesters, dan wordt dat ook heel persoonlijk jouw mu-

ziek – maar het zal uiteindelijk minder vervelen… Heschel schreef: 

 Er gaat meer inspiratie uit van het weergeven van de muziek van eeuwen 

dan van het spelen op de gebrekkige fluit van het eigen hart. (...) Het is 

goed dat er woorden zijn die zijn geheiligd door eeuwen van gebed, door 

de eerlijkheid en liefde van vele generaties. 

Het hoofdgebed 

Het belangrijkste gebed is het ‘Achttiengebed’ (dat nu in feite uit 19 beden 

bestaat). Het heet ook Amida, ‘staand gebed’. Er horen ook in- en uitleidende 

gebeden bij. Het wordt doorgaans eerst in stilte gebeden, daarna (als er mini-

maal 10 mannen zijn) hardop samen herhaald. Bij begin en einde van dit gebed 

worden drie stapjes resp. voor- en achteruit gedaan, ten teken van het naderen 

tot God en het terugtreden. Op bepaalde momenten buigt men. En bij het gebed 

om vergeving slaat men met de hand op de borst (vgl. Lukas 18:13). 

Het Achttiengebed wordt drie keer per dag gebeden, ruwweg op de tijden dat 

in de tempel de morgen- middag- en avondoffers werden gebracht. In plaats 
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van de eredienst in de tempel is nu het gebed gekomen; daarmee naderen wij 

nu tot God. Die insteek is toonaangevend: bidden is niet allereerst vragen; het 

is aanbieden, God lof geven. Het is erop gericht dat Gód ontvangt – niet dat 

wij zelf van alles krijgen. Bidden is niet dat wij onze wil op tafel leggen, maar 

dat we onze wil – en onszelf a.h.w. – op het altaar leggen. 

Leestip: Psalm 141:2 

 Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, 

mijn geheven handen als een avondoffer. 

Sjema en Kaddiesj 

Onderdeel van het ochtend- en avondgebed is het Sjema, het reciteren van het 

‘Hoor Israël, de Here is onze God, de Here is één.’ Dat zegt men met veel 

nadruk, en met de rechterhand de ogen bedekkend. 

Enkele keren in elke dienst wordt kaddiesj gezegd, in verschillende vormen. 

De bekendste is het kaddiesj van de rouwenden, waarbij diegenen gaan staan 

en voorgaan die onlangs of precies een bepaald aantal jaar geleden een naaste 

familielid hebben verloren. De gemeente zegt herhaaldelijk ‘amen’. 

Doe-tip 

Een gebedenboek kan een sprekend souvenir zijn. De Koren Siddur is een aan-

rader. Die kun je krijgen met een goede vertaling en een mooie introductie, in 

het Engels. Te koop in veel verschillende uitvoeringen. 

Ter plekke 

Info 

Het lijkt er bij het bidden soms oneerbiedig aan toe te gaan. Gebeden kunnen 

met een ongelooflijke snelheid gezegd worden. Dat is minder vreemd als je 

bedenkt hoe goed men de gebeden kent, en hoeveel er elke keer te bidden is. 

Doe-tip 

Probeer niet te blijven steken in verbazing en vervreemding als je het Joodse 

gebed ziet of hoort. Denk na over de vraag: waarin is ons gebedsleven rijker/ar-

mer? 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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 Achteraf 

Quote om over na te denken 

 De Sidoer is het boek van Joodse geloof. Geleerden op het gebied van Jo-

dendom hebben soms – omdat ze zagen dat het weinig systematische theo-

logie heeft – geconcludeerd dat het Jodendom een religie van daden en 

niet van credo’s is. Ze zaten mis, omdat ze zochten op de verkeerde plek. 

Ze zochten een bibliotheek met werken als ‘Gids voor de Verdoolden’ van 

Maimonides. Ze hadden moeten kijken naar het gebedenboek. Het Joodse 

geloof heft z’n thuis in de Sidoer. 

Het feit deat het Joodsegeloof is geschreven in gebeden, en niet geanaly-

seerd in theologische werken, is van immense betekenis. Wij analyseren 

ons geloof niet: we bidden het. Wij filosoferen niet over waarheid: we zin-

gen het.  

 (Koren Siddur p. xxxv) 

Verder lezen 

over het Joodse gebed: 

 Aart Brons, Michael Mulder en Wilma Wolswinkel, Hoezo Israël? Ge-

spreksstof voor bijbelkringen. Uitgegeven bij Boekencentrum, Zoeter-

meer 2016. Zie hoofdstuk 1: ‘Het gebed als eredienst van het hart.’ 

over de gebedsmantel, de talliet: 

 www.kerkenisrael.nl/jodendom/talliet.php 

 nl.wikipedia.org/wiki/Talliet 

over de gebedsriemen, de tefilien: 

 www.kerkenisrael.nl/jodendom/tefilien.php 

 nl.wikipedia.org/wiki/Tefilin 

over het gebedenboek, de sidoer: 

 www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi58-4d.php 

 nl.wikipedia.org/wiki/Sidoer 

uitgaven van het gebedenboek: 

 Nederlands: Siach Jitschak, Gebed van Jitschak. Siddoer. De geordende 

gebeden voor het gehele jaar. Auteur/vertaler: Jitschak Dasberg. 400 blz. 

Uitgegeven door het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap, Amster-

dam 

 Engels: The Koren Siddur. Met introductie, vertaling en commentaar door 

Rabbi Sir Jonathan Sacks. 1244 blz. Uitgegeven door Koren Publishers 

Jerusalem. 

http://www.kerkenisrael.nl/jodendom/talliet.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Talliet
http://www.kerkenisrael.nl/jodendom/tefilien.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tefilin
http://www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi58-4d.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sidoer
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over het Achttiengebed: 

 www.centrumvoorisraelstudies.nl/kopij/Gebed_2.php 

 D.J. van der Sluis, P.J. Tomson, D.J. van Uden en W.A.C. Whitlau, Elke 

morgen nieuw. Inleiding tot de Joodse gedachtenwereld aan de hand van 

een van de centrale Joodse gebeden, שמונה עשרה of Achttiengebed. Hilver-

sum, B. Folkertsma Stichting voor Talmudica 1978 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

  

Een schoolklas kinderen leert bidden bij de Kotel. 

Op de kroontjes die ze ophebben staat: 

‘Open de poorten van de hemel voor ons gebed’ 

http://www.centrumvoorisraelstudies.nl/kopij/Gebed_2.php
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Graf van Choni de Cirkeltrekker 
Kees Jan Rodenburg 

Hebreeuws: Kèvèr Ḥoni HaMa’agal. Het ligt dicht bij Ḥazor HaGlilit  

Vooraf 

Galilea was bepaald niet het achteraf geleden gebied waaraan velen denken bij 

de woorden ‘Galilea der heidenen’ (Jes. 8:23, Matt. 4:16). Vooral na de ver-

woesting van Jeruzalem in het jaar 70 werd het noordelijke gedeelte van Israël 

een belangrijk centrum voor de Joodse gemeenschap. De grote rabbijnen die 

veel invloed zouden krijgen op het Jodendom verzamelden zich in steden als 

Beit Sje’ariem, Tsippori en Tiberias. Zij waren de opvolgers van de zoge-

naamde farizeeën, die nadruk legden op een leven met de Tora en op reinheid. 

Om die reden scheidden zij zich af van het gewone volk. 

In het Galilea van de eerste eeuw voor en na de jaartelling leefden echter ook 

de chassidiem, vromen. Zij legden veel nadruk op barmhartigheid, waren vaak 

ambachtslieden met een bijzonder geloofsleven. Volgens de overleveringen 

was gebed belangrijk bij hen en spraken ze God zonder omhaal van woorden 

aan, verrichtten ze wonderen, hadden ze veel eerbied voor de vrouw en leefden 

ze in bescheidenheid en nederigheid. Kennismaking met deze groepering le-

vert een verrassend beeld van Jezus op! 

Leestip 

 De eerste chassidiem waren gewoon een gans uur te wachten en dan pas 

te bidden, om zodoende hun hart te richten op de Plaats (God).  

 (Willems, Jezus en de Chassidim van zijn dagen, p. 85) 

Herken je iets van deze houding bij Jezus?  

Zoek voorbeelden in het Nieuwe Testament. 

Ter plekke 

Info 

Het is gebruikelijk dat Joodse graven worden gemarkeerd door een grafsteen. 

Bijbelse personen hebben veelal bijzondere graven, die worden bezocht en ver-

eerd. Ook bijzondere personen uit de traditie, zoals rabbijnen en tsaddikíem, 

heiligen, hebben speciale graftomben gekregen. Vooral in Tsfat en in Tiberias 

zijn legio van deze graven te vinden. Joden bezoeken deze plekken om de hei-

ligen te gedenken, er kaarsen aan te steken, maar ook om er te bidden en hun 

hulp in te roepen. Choni de cirkeltrekker is er een van. 
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Doordenken 

Choni stond bekend als ‘regenbidder’. In droge 

tijden werd hij regelmatig door de Joodse leiders 

opgezocht met het verzoek te helpen. Opvallend 

is vooral de vrijmoedigheid waarmee Choni God 

aansprak: 

 Ziehier het geval dat men tot Choni de cir-

keltrekker zei: Bid, zodat de regen zal val-

len. (...) Hij bad en de regen viel niet. Wat 

deed hij? Hij trok een cirkel en ging er in 

staan, en zei voor Gods aangezicht: Heer 

der wereld, uw kinderen hebben hun gezicht 

naar mij gekeerd, daar ik als een zoon des huizes ben voor uw aangezicht. 

Ik zweer bij uw grote Naam dat ik niet van hier beweeg, totdat gij u ont-

fermt over uw kinderen. De regen begon te druppelen. Hij zei: Neen, niet 

zo heb ik gevraagd, maar regen voor de putten en de groeven en de grot-

ten. Hij begon te vallen met een onweer. Hij zei: Neen, niet zo heb ik ge-

vraagd, maar regen van gunst, zegen en vrijgevigheid. Hij viel zoals nor-

maal, totdat het volk Israël uit Jeruzalem trok naar de tempel vanwege de 

regen. (Willems, 43) 

Verandert deze tekst over Choni het beeld dat je van Jezus hebt? 

Doe-tip 1 

Blijf een tijdje rond deze plek hangen en kijk naar de mensen die langskomen. 

Je zult zien dat de plek een geestelijk en sociaal ontmoetingspunt is. Er zijn 

picknicktafels, WC’s en zelfs een telefoon. Vooral op de 3e van de Joodse 

maand Ijar, de sterfdag van Choni, is het hier druk. 

Doe-tip 2 

Voor de ingang van het graf van Choni 

zie je in het plaveisel een cirkel. Joden 

hebben het gebruik om over de cirkel te 

lopen en ondertussen te bidden of psal-

men op te zeggen. In het midden zijn de 

stenen te vinden waarop ooit Choni 

stond toen hij God om regen bad. Gelo-

vigen gaan daarop staan als zij hun per-

soonlijke gebeden uitspreken. Misschien wil je dat ook doen, of kies je liever 

een andere plek? In de omgeving kun je rust zoeken om te mediteren, bijvoor-

beeld over Jezus’ verzekering dat God zal geven waarom we bidden in zijn 

naam (Johannes 16:23) of over het voorbeeld dat anderen je hebben gegeven 

door hun (geloofs)leven. 
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Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Doe-tip 3 

Langs de weg naar het graf van Choni vind je ook de graven van Abba Chilkia 

en Chanan haNegba, die ook succesvolle ‘regenbidders’ waren. Ze zijn een 

bezoek waard, zeker als je bedenkt dat zij de kleinkinderen waren van Choni 

en diens vroomheid dus doorwerkte in latere generaties. 

Achteraf 

Quote om over na te denken 

 Zowel de eerste chassidiem als Jezus hechtten veel waarde aan het gebed. 

Radicale oprechtheid jegens God is het streven! Doorgaans redden en ge-

nezen de eerste chassidiem met gebed (...) Het is God die uiteindelijk, op 

aanvraag van de charismaticus, alles doet en bewerkt. In de evangelieën 

beschrijft men Jezus bij het doen van wonderen niet als biddend. Hij is 

doorgaans degene die bevelend spreekt, hetzij tot de zieke of zijn verte-

genwoordiger, hetzij tot de demon. 

 (Willems, 158) 

Verder lezen 

over de chassidiem:  

 Gerard F. Willems, Jezus en de Chassidim van zijn dagen. Een gods-

diensthistorische ontdekking, Baarn 1996 

over Joodse heiligengraven: 

 www.israelholyplaces.com 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

  

http://www.israelholyplaces.com/
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Graf van Rachel de vrouw van Akiva 
Kees Jan Rodenburg 

Hebreeuws: Kèvèr Rachel Akiva. Het ligt aan de zuidkant van Tiberias 

Vooraf 

Het Jodendom kent vele heiligen, waarvan de graven worden vereerd. Vrijwel 

altijd gaat het om mannen. Uitzonderingen zijn de graven van de aartsmoeders: 

van Sara, Rebekka en Lea in Hebron, en van Rachel bij Betlehem. 

Er is echter nog een andere Rachel die vereerd wordt, namelijk de vrouw van 

de vermaarde rabbi Akiva die leefde van ongeveer 45-135 n.C. Dat zij gezien 

wordt als een voorbeeld heeft vooral te maken met het romantische liefdesver-

haal van dit echtpaar. Rachel kwam namelijk uit een welgesteld gezin en wilde 

tegen de wens van haar vader trouwen met zijn arme schaapsherder Akiva. Na 

hun trouwen moedigt ze Akiva aan Tora te gaan studeren; als gevolg daarvan 

is haar man veel van huis en leefden zij in grote armoede. Rabbi Akiva groeit 

uit tot een van de belangrijkste rabbijnen van het Jodendom, maar beseft dat 

dat nooit was gebeurt zonder haar bereidheid offers voor hem te brengen. 

Leestip: Spreuken 31:10-31 

In religieus Joodse gezinnen bestaat een duidelijke scheiding tussen man en 

vrouw en hun taken. De vrouw heeft allereerst verantwoordelijk voor het gezin. 

Op de avond van de sjabbat bestaat de gewoonte dat de man des huizes haar 

prijst met de woorden van Spreuken 31.  

De openingswoorden, esjet chajil, die soms worden vertaald met ‘deugdelijke 

huisvrouw’ staan letterlijk voor een ‘krachtige vrouw’. Volgens rabbijn Sacks 

wordt daarmee zowel fysieke als morele kracht bedoeld. Welke voorbeelden 

van beide vind je in de tekst? 

Ter plekke 

Info 

In de Joodse literatuur staat de uitleg van de Tora centraal. Veel teksten uit de 

grote Joodse werken, Misjna en Talmoed, gaan over de manier waarop de ge-

boden en verboden moeten worden toegepast op het leven. Daarover waren de 

grote rabbijnen van de eerste eeuwen met elkaar in discussie. Soms zijn dat 

technische discussies over de betekenis van woorden en zinnen, soms zijn het 

wijsheidsuitspraken of gelijkenissen met een diepere boodschap. 



 

97 

 

Over de rabbijnen zelf zijn, net als bij 

Bijbelse personen, in de loop van de 

tijd verhalen en legendes ontstaan. 

Hun levens werden daardoor tot een 

voorbeeld en inspiratiebron. In de ver-

halen over rabbi Akiva speelt zijn 

vrouw Rachel een grote rol. Haar rol is 

bepaald niet ondergeschikt; Met haar 

levenshouding spreekt ze sterk tot de 

verbeelding. 

Doe-tip 

Bekijk het graf van Rachel. Zoek daarna in de grote hal naar een steen die is 

uitgeslepen door de vele druppels water die erop vallen. Welke gedachte roept 

dit beeld bij jou op? 

Verdieping 

Joodse legenden vertellen dat rabbi Akiva 

zijn leven begon als een ongeletterde her-

der. Rachel trouwde met hem, maar onder 

de voorwaarde dat hij een Tora-geleerde 

zou worden. Akiva leerde lezen en schrij-

ven, maar het viel hem zwaar. Op een dag 

zag hij hoe een steen in een beek was uit-

gesleten door het water dat eroverheen 

stroomde. Akiva besefte toen: als de 

zachte druppels al de steen uithollen, dan 

kunnen zeker de machtige woorden van de 

Tora mijn hart vormen. 

Akiva werd beroemd met zijn uitspraak 

dat naastenliefde de essentie van de Tora 

is. Akiva zei echter ook het volgende: 

 ‘Wie is rijk?  

Hij die een krachtige vrouw heeft.’ 

De liefde en eerbied voor zijn vrouw komt ook naar voren in het verhaal over 

Akiva's terugkeer met zijn vele duizenden studenten. Zij maken de weg vrij 

voor hun leermeester, en schreeuwen naar een arme vrouw dat ze aan de kant 

moet gaan voor de grote geleerde. Akiva komt er echter aan en zegt hen dat ze 

haar met rust moeten laten; ze is zijn vrouw Rachel! ‘Al het mijne en al wat 

van jullie is, is van haar’, voegt hij toe. Met deze woorden, die op het graf van 
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Rachel staan geschreven, gaf Akiva aan dat zonder haar hulp hijzelf geen rab-

bijn zou zijn geweest en zijn studenten geen Tora hadden kunnen leren. 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Achteraf 

Quote om over na te denken: 

 De Tora leert dat Hasjem Adam en Chava uit de zij van Adam heeft ge-

creëerd, zodat zij een hulp voor hem zal zijn (Genesis 2:28): Ezer 

k’negdo. De Hebreeuws zinsnede is enigszins tegenstrijdig. Ezer is een 

hulp en k’negdo is tegen hem. In de Talmoed (Jevamot 63a) loste Rabbi 

Elazar de moeilijkheid op door te zeggen dat indien haar echtgenoot het 

waardig is, zij hem zal helpen, maar indien hij het niet waardig is, zal zij 

tegen hem zijn. Misschien helpt zij hem juist door tegen hem te zijn. (...) 

Een man is dikwijls als een onbekwame rechter die zijn eigen karakter en 

zichzelf niet objectief kan beoordelen.  (Efraim Sprecher) 

Verder lezen 

over Akiva:  

 www.emunah.nl/studiecentrum/joodsefeestdagen/tears.html 

 historiek.net/akiba-ben-josef-ca-50-135-na-chr/3452 

 www.jewishencyclopedia.com/articles/1033-akiba-ben-joseph 

over de verhouding tussen man en vrouw in het Jodendom:  

 www.jodendom-online.nl/articles.php?view=article&id=131 

 www.joodsleven.nl/Encyclopedie/Vrouw/DeRolvandeVrouw.doc 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

  

http://www.emunah.nl/studiecentrum/joodsefeestdagen/tears.html
http://historiek.net/akiba-ben-josef-ca-50-135-na-chr/3452/
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/1033-akiba-ben-joseph
http://www.jodendom-online.nl/articles.php?view=article&id=131
http://www.joodsleven.nl/Encyclopedie/Vrouw/DeRolvandeVrouw.doc
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Nabi Samwil 
Kees Jan Rodenburg 

Andere namen: Nabi Samuel, Graf van de profeet Samuël. 

Wellicht een van de plaatsen die in de Bijbel Mizpa/Mitspa (= uitkijkpunt) 

worden genoemd; zie dan Richt. 20:1-3; 21:1-9; 1Sam. 7:5-12, 16; 10:17; 

1Kon. 15:22; 2Kon. 25:23-25; 2Kron. 16:6; Neh. 3:7; Jer. 40:6-41:16 

Vooraf 

Navi Samwil is een opvallende plek. Het ligt bovenop een van de heuvels aan 

de noordkant van Jeruzalem en is van ver te herkennen aan het gebouw met de 

hoge minaret, het graf van de profeet Samuël. 

De plek heeft ook een bijzondere geschiedenis. In verschillende perioden werd 

het door Joden, christenen en moslims bewoond. 

Al vroeg werd gedacht dat Samuël er had gewoond en was begraven. Boven 

en onder zijn graf bevinden zich nu een moskee en een synagoge! Vanaf het 

dak heb je een schitterend uitzicht op de omgeving. 

Leestip: 1 Samuël 7 

Wat was de taak van Samuel als richter? 

Ter plekke 

Info 

In de 6e eeuw liet keizer Justini-

anus op de plek een klooster 

bouwen omdat men dacht dat 

het Bijbelse Rama hier was.  

De beenderen van de profeet 

zelf waren echter volgens kerk-

vader Hiëronymus al voor de 4e 

eeuw naar Chalcedon in Klein 

Asia gebracht. 

De plek werd vooral belangrijk in de tijd van de kruisvaarders. Op 17 juli 1099 

bereikten zij deze heuvel en zagen vandaar voor het eerst Jeruzalem, hun eind-

bestemming. Uit blijdschap noemden ze de heuvel ‘Berg van de vreugde’. De 

geschiedenis kreeg een triest vervolg, doordat dezelfde ridders de volgende 

dagen al moordend Jeruzalem wilden bevrijden van de ongelovigen. Daarmee 
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bedoelden ze niet alleen moslims, maar ook Joden en zelfs christenen van Oos-

terse kerken. 

Na de terugtrekking van de kruisvaarders werd de plaats een pelgrimsoord voor 

zowel moslims als Joden. De kerk veranderde in een moskee en later kwam 

daar een synagoge bij. Een Joodse bron vertelt dat de jaarlijkse herdenking van 

Samuëls sterfdag bepaald geen rouwdag was. De feesten die er plaatsvonden 

liepen zozeer uit de hand, dat het verboden werd wijn te drinken! 

Doe-tip 

Zoek het graf van Samuël in de synagoge (beneden). Vraag aan de beheerder 

of hij de deur van de moskee opent (boven) zodat je naar binnen kunt kijken. 

Beklim de lange trap naar het dak van het gebouw. 

Doordenken 

In het gebouw bevinden zich gebedsruimten voor Joden en moslims, niet voor 

christenen. Kun je je voorstellen dat er ook ergens een ruimte voor christenen 

bij zou komen? Of zouden de synagoge en de moskee dan moeten verdwijnen? 

Joden, christenen en moslims stonden in verschillende perioden vijandig te-

genover elkaar. Het voorbeeld van de kruisvaarders, die er niet voor schuwden 

om met geweld Jeruzalem te veroveren en tot een christelijke stad te maken, 

spreekt boekdelen. Maar ook de verandering van de kerk in een moskee laat 

hetzelfde zien. Toch is Navi Samwil ook een voorbeeld van het omgekeerde: 

Joden en moslims delen dezelfde plek en hebben er hun eigen gebedsruimten. 

Leestip 

 Lang voordat in Jeruzalem het Heiligdom gebouwd werd, was er op die 

plaats een akker, het bezit van een vader met twee zonen. Gedrieën be-

werkten ze de akker. 

Toen de vader overleed, besloten de broers het veld niet te verdelen, maar 

het samen te blijven bewerken. De ene broer had een vrouw en kinderen, 

de ander was alleen. Na de eerste oogst verdeelden ze de opbrengst. Ieder 

bracht zijn aandeel naar zijn eigen graanschuur. 

Die nacht konden ze geen van beiden slapen. De ongetrouwde broer ver-

weet zichzelf dat het toch niet rechtvaardig was, dat hij alleen evenveel 

zou krijgen als zijn broer met zijn hele gezin. En hij besloot een deel van 

zijn helft diezelfde nacht nog te brengen naar de schuur van zijn broer. 

Diezelfde nacht verweet de getrouwde broer zich dat het toch niet recht-

vaardig was de helft van de oogst op te eisen voor zichzelf en zijn gezin. 

Zijn broer was immers alleen en wanneer hij oud was, zou hij niemand 

hebben om voor hem te zorgen. En hij besloot diezelfde nacht nog van 

zijn helft een deel te brengen naar de schuur van zijn broer. 
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Midden tussen beide schuren ontmoetten ze elkaar. Vol ontroering om-

helsden ze elkaar. De Heilige-gezegend-zij-Hij zag hun verbondenheid, 

en zei: Op de plaats waar de broers zó met elkaar omgaan wil ik wonen 

(zie Ex. 25:8).7 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Achteraf 

Quote om over na te denken 

 Als ik niet voor mijzelf ben, wie zal er voor mij zijn? 

Als ik slechts voor mijzelf ben, wie ben Ik? 

Als niet nu, wanneer dan? (Hillel)8 

Eye-opener 

De tempelberg in Jeruzalem, het graf van de aartsvaders in Hebron en het graf 

van Rachel in Betlehem zijn net als dat van Samuël heilige plaatsen voor Jo-

den, christenen en moslims. Dat heeft hen echter niet tot elkaar gebracht, maar 

tot veel geweld geleid, ook in onze tijd. 

Verder lezen 

 bit.ly/2kGL2hu (mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/History…) 

over de betekenis van het Land voor Joden, christenen en moslims: 

 www.jcjcr.org 

 israel-tourguide.info/2013/03/05/nebi-samuel 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

                                                           
7 Y. Aschkenasy, B. van der Berg e.a., Jeruzalem tussen droom en werkelijkheid. Een 

multimediaal project voor christenen over het Jodendom, Kampen 1995, p.15. 
8 In: R. Kronisch, Pilgrimage in a New Millennium. Spiritual Reflections from Chris-

tians and Jews in the Holy Land, Jerusalem 199, p.39. 

http://bit.ly/2kGL2hu
http://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/History/Pages/Nebi%20Samwil%20-%20Site%20of%20a%20Biblical%20Town%20and%20a%20Crusad.aspx
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Scroll of Fire 
Aart Brons 

Hebreeuws: Megillat Ha’Esh = (boek-) rol van vuur; nabij Ksalon 

Vooraf 

De stichting van de staat Israël kwam drie jaar na de Tweede Wereldoorlog, 

waarin zes miljoen Joden werden vermoord. Die massale vernietiging wordt 

Holocaust (het Griekse woord voor ‘brandoffer’) of Sjoa genoemd (het He-

breeuwse woord voor ‘vernietiging’). Bij een bezoek aan Israël mag aandacht 

voor de Sjoa niet ontbreken. Je kunt dat op verschillende manieren doen: 

▪ De meest aangewezen vorm is een bezoek aan Yad Vashem. Daar moet je 

zeker een dagdeel voor nemen. Er is veel materiaal in het museum, en op 

het terrein zijn nog talrijke indrukwekkende kunstwerken en plekken. In 

het infocentrum aan het begin van Yad Vashem is veel informatie te vinden 

en een audioguide te krijgen. Zie ook de website (www.yadvashem.org). 

▪ Een heel andere plek en manier om de verschrikkingen van de Sjoa tot je 

door te laten dringen is een groot kunstwerk in Arad, van Rick Wienecke. 

Het heet The Fountain of Tears: A Dialogue of Suffering Between the Hol-

ocaust and the Crucifixion. Je vraagt je af: kun je, mag je de Sjoa en de 

kruisiging wel bijeen brengen? Oordeel zelf! Het kunstwerk is te vinden in 

een afgesloten ruimte in Arad. Als je het wilt bezoeken moet je vooraf con-

tact opnemen; dat kan via castingseeds@gmail.com. Ter plekke krijg je dan 

uitleg over de vele betekenisvolle elementen. Voor meer informatie, zie: 

www.castingseeds.com/fountain.html 

De Scroll of Fire is ook een kunstwerk. Het is gemaakt door de in 1911 in 

Warschau geboren beeldhouwer Nathan Rapoport. In Yad Vashem zijn ook 

beelden van zijn hand te zien. Aangrijpend is het beeld ‘Job’. Groter en cen-

traler zijn de twee beeldengroepen op de muur van de herinnering: 

▪ The Last March. Je ziet Joden 

van alle leeftijden aan je voor-

bijtrekken op weg naar de ver-

nietiging. Hoofden en schou-

ders gebogen. In het midden 

een patriarchaal figuur met een 

Torarol en een gebedsmantel, 

zijn blik en een arm naar boven 

gericht. Eén persoon kijkt je aan: een kind. Op de achtergrond Duitse hel-

men en bajonetten, maar geen gezichten. 

http://www.yadvashem.org/
mailto:castingseeds@gmail.com
http://www.castingseeds.com/fountain.html
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▪ The Warsaw Ghetto Uprising. Een groep 

strijders komt naar voren; ze treden fier en 

moedig de vijand tegemoet. In het midden 

Mordechai Anielewicz (Rapoport heeft ook 

een beeld van hem gemaakt dat in de kib-

boets Yad Mordechai staat). 

De beeldengroepen zijn sterk contrasterend. Be-

wust is tegenover de passieve groep die zich laat 

wegvoeren een beeld van heldhaftig actief ver-

zet geplaatst – dat was er ook! 

Elementen uit die beelden komen terug in het 

acht meter hoge bronzen kunstwerk The Scroll 

of Fire. Dat is te vinden op een eenzame plek in 

de heuvels van Judea, nabij Ksalon (of Kessalon, 

Kisalon) en Ramat Raziël, zo’n 20 km. ten westen van Jeruzalem. Het is in 

1971 opgericht. 

Het staat in The Martyrs’ Forest, een bos met zes miljoen bomen. Viereneen-

half miljoen pijnbomen, voor de omgekomen volwassenen, anderhalf miljoen 

cypressen voor de kinderen. 

The Scroll of Fire heeft de vorm van een boekrol – een Torarol: twee cylinders. 

In de binnenkant staan enkele bijbelwoorden, uit Ezechiël 37. Op de buitenkant 

zie je beelden van de Sjoa en van de herrijzenis in het land Israël. 

Leestip: Ezechiel 37:1-14 

In de rol staan vs. 12 en 14:  

 Dit zegt God, de HEER:  

Mijn volk, Ik zal jullie graven openen, Ik laat jullie uit je graven komen,  

Ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. (…)  

Ik zal jullie mijn adem/geest geven zodat jullie weer tot leven komen,  

Ik zal jullie terugbrengen naar je land. 

Ter plekke 

Info 

Als je bij de Scroll of Fire komt zie je een plakette met woorden van Rapoport: 

‘My words have been made of bronze and stone. They are silent, heavy and 

longlasting.’ 

Je ziet aan de rechterkant de rol met beelden van Joden in de tweede Wereld-

oorlog, aan de linkerkant een rol waarop terugkeer naar het leven en het land 

zijn uitgebeeld. Hoe langer je kijkt, hoe meer elementen je ziet. 

  



 

104 
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Aan de rechterkant zie je o.a.: 

▪ Janusz Korczak met kinderen 

▪ mensen op weg naar concentratiekampen, handen opgeheven 

▪ Duitse helmen en bajonetten – zonder iets menselijks 

▪ mensen achter prikkeldraad 

▪ mensen ondersteunen elkaar, zoeken troost bij elkaar 

▪ voorbij het prikkeldraad: lopende en kruipende overlevenden 

hoger: 

▪ brandende huizenblokken 

▪ strijd met primitieve wapens: steen, dolk 

▪ jonge man en vrouw met een molotov cocktail 

▪ een misvormde, vallende menora 

▪ een moeder en kind stijgen op in de vlammen 

▪ dominerend zijn chaos en vuur 

‘om de hoek’, van beneden naar boven: 

▪ lichamen van omgekomenen 

▪ overlevenden op weg, de blik omhoog 

▪ mensen stappen uit een boot, worden opgevangen 

Aan de linkerkant zie je o.a.: 

▪ mensen worden opgevangen in het land Is-

raël 

▪ een man met een Torarol 

▪ een man met een kruk, zwaar leunend op 

een soldaat 

▪ gestalte met helm en gebedsmantel, de han-

den geheven, tegen wat doet denken aan de 

Kotel 

hoger: 

▪ heel centraal en sterk is het beeld van de 

menora die wordt meegedragen – tegen-

beeld van de beroemde afbeelding op de tri-

omfboog van Titus 

▪ behalve de jonge mannen met helm, pet en ‘kibboetshoedje’ is, achter hen, 

een andersoortige gestalte te zien – misschien ‘Elia’, als teken van Godde-

lijke hulp? 

▪ ook worden vlaggen geheven – soms met vereende krachten, ook van en-

gelen 
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▪ een engel met een bazuin 

▪ een man met een sjofar 

▪ een groepje danst de hora 

▪ dominerend is gerichtheid naar voren en naar boven 

▪ koning David met een harp 

Doe tip 

Zoek de bovengenoemde elementen. Voeg hieronder toe wat je nog meer ziet. 

Let op lichaamshoudingen en op terugkerende thema’s als: moeder en kind, 

een boom of tak, menora’s. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Doordenken 

Op een plakette bij de Scroll of Fire staat een gedicht van Nelly Sachs: 

 Zwijgend spreekt de steen, 

van het martelaarschap van de zes millioen 

wier lichamen in rook veranderd 

door de lucht trokken. 

 Zwijgen – zwijgen – zwijgen. 

 Jullie, het geslacht dat daarna geboren is, 

gedenk de mannen, vrouwen en kinderen 

die in een tijd van geweld 

martelaren werden. 

Buig jullie hoofden in ootmoed. 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Achteraf 

Quote om over na te denken 

Uit het Dagboek van Anne Frank: 

 Debatten voor en debatten na zijn er nu in het Achterhuis. Kugler heeft 

ons onze onvoorzichtigheid verweten, dat wij nooit naar beneden mogen 
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zei ook Jan. Nu is het zaak uit te pluizen of die Sleegers betrouwbaar is, 

of die honden aanslaan als ze iemand achter de deur horen, hoe de barri-

cadering te maken, van alles en nog wat. 

 Wij zijn er heel sterk aan herinnerd dat wij geketende joden zijn, geketend 

aan één plek, zonder rechten, met duizenden plichten. 

 Wij joden mogen ons gevoel niet laten gelden, moeten moedig zijn en 

sterk, moeten alle ongemakken op ons nemen en niet mopperen, moeten 

doen wat in onze macht ligt en op God vertrouwen. Eens zal deze ver-

schrikkelijke oorlog toch wel aflopen, eens zullen wij toch weer mensen 

en niet alleen joden zijn! 

 Wie heeft ons dit opgelegd? Wie heeft ons joden tot een uitzondering on-

der alle volkeren gemaakt? Wie heeft ons tot nu zo laten lijden? Het is 

God geweest, die ons zo heeft gemaakt, maar het zal ook God zijn, die ons 

opheft. Als wij al dit leed dragen en er toch nog steeds joden overblijven, 

dan zullen de joden eenmaal van gedoemden tot voorbeelden worden. Wie 

weet mag het ons geloof nog eens zijn, dat de wereld en daarmee alle vol-

keren het goede leert en daarvoor, daarvoor alleen moeten wij ook lijden. 

Wij kunnen nooit alleen Nederlanders of alleen Engelsen of van welke na-

tie ook worden, wij zullen daarnaast altijd joden blijven, wij zullen joden 

moeten blijven, maar wij willen het ook blijven. 

 Weest moedig! Laten we ons van onze taak bewust blijven en niet moppe-

ren, er zal een uitkomst komen, God heeft ons volk nooit in de steek gela-

ten; door alle eeuwen zijn er joden blijven leven, door alle eeuwen heen 

moesten joden lijden, maar door alle eeuwen heen zijn ze ook sterk ge-

worden. 

Verder lezen 

 Willem S. Duvekot, Gestolde pijn. Een rondgang lands de monumenten 

van de Sjoa: Jeruzalem, Warschau, Treblinka, Krakau, Auschwitz. Boek-

centrum, 2000; p. 169-174.  

 Dezelfde beschrijving staat ook in een te downloaden boek, Heb je dat 

ook gezien?, www.kerkboek.nl/data/pdf/49028.pdf, p. 15-18 

 en.wikipedia.org/wiki/Scroll_of_Fire 

 www.gemsinisrael.com/e_article000006235.htm 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

http://www.kerkboek.nl/data/pdf/49028.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Scroll_of_Fire
http://www.gemsinisrael.com/e_article000006235.htm
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Bar’am 
Kees Jan Rodenburg 

Andere namen: Baram, Biram, Bir’am 

Vooraf 

Op veel plaatsen in Galilea en 

op de Golanhoogte zijn restan-

ten van synagogen te vinden. 

Dat komt vooral doordat na de 

verwoesting van Jeruzalem en 

de tempel in het jaar 70, de be-

langrijkste rabbijnen uitweken 

naar het noorden van het land. 

Tegelijkertijd werd de synagoge steeds belangrijker als de plaats waar Joden 

samenkwamen voor gebed en studie. Bijna alle synagogen die gevonden zijn 

stammen uit de vierde eeuw of later. De synagoge in Bar’am is bijzonder om-

dat de voorgevel vrijwel compleet is en laat zien hoe groot en mooi het gebouw 

moet zijn geweest. 

Bar’am is echter om nog een 

andere reden bekend gewor-

den, namelijk door het levens-

verhaal van Elias Chacour, de 

patriarch van de Grieks-Katho-

lieke christenen (ook Maronie-

ten of Melkieten genoemd). 

Chacour werd in het dorpje ge-

boren, en beschreef in een autobiografie hoe Joden en christenen er in vrede 

leefden, tot de onafhankelijkheidsoorlog van 1948. Toen werden de bewoners 

door het Israëlische leger verzocht het dorp tijdelijk te verlaten. Sindsdien heb-

ben ze echter nooit meer toestemming gekregen om naar hun huizen terug te 

keren. Tot op vandaag proberen zij en hun nakomelingen voor hun rechten op 

te komen. Hoewel het Israëlische Hooggerechtshof hen al in 1951 in het gelijk 

stelde, hebben de autoriteiten steeds geweigerd daarmee in te stemmen. Waar-

schijnlijk vreest men dat bewoners van andere voormalige Palestijnse dorpen 

ook zullen willen terugkeren, iets dat alleen al praktisch gezien onmogelijk is 

omdat de dorpen vaak zijn verdwenen of worden bewoond door anderen. 
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Leestip 

Chacour over zijn identiteit: 

 Ik weet wie ik ben, maar ik kan mezelf niet identificeren met één van de 

karakteristieken, Palestijns, Arabisch, christelijk. Ook als Israëlisch 

staatsburger hebben we een onduidelijke status. Ik ben niet geboren als 

Israëliër, Israël is in mij geboren, ik kon er niets aan doen. (...) Als kind 

hoorde ik mijn ouders Arabisch spreken en ik leerde dat wij Palestijnen 

heten. Toen gebeurde er iets, we moesten vluchten en opeens heette mijn 

land Israël. (Van Diggele, 105) 

Ter plekke 

Info 

Bar’am wordt nergens in de Joodse geschriften genoemd, maar zal, gezien de 

synagoge, een grote Joodse gemeenschap hebben gehad. Middeleeuwse bezoe-

kers beweerden dat deze was gesticht door de mystieke rabbijn Sjimon bar 

Jochai uit de 2e eeuw. Bar Jochai heeft veel invloed gehad op de manier waarop 

Joden de Tora toepasten op het leven. Hij deed opvallende uitspraken, zoals: 

 Het is verboden een voorschrift te houden  

door een verbod te overtreden. 

 Werp jezelf liever in een brandend vuur  

dan dat je je buurman publiekelijk beschaamt. 

 De straf van een leugenaar is  

dat hij ook niet wordt geloofd als hij de waarheid spreekt. 

Sjimon bar Jochai leefde inderdaad in Noord-Galilea. Ten westen van de stad 

Tsfat, bij de berg Meron wordt zijn graf vereerd. De synagoge in Bar’am stamt 

echter pas uit de 4e eeuw. 

Doe-tip 

Bekijk de synagoge, maar zoek ook de restanten het dorpje Biram. Zoals je 

zult zien is het kerkje nog goed onderhouden; samen met de begraafplaats is 

dit de enige plaats die de voormalige dorpsbewoners nog mogen bezoeken en 

gebruiken. 

Doordenken 

Chacour beschrijft in zijn levensverhaal hoe zijn familie Joodse vluchtelingen 

die de Sjoa in Europa hadden ontvlucht welkom heetten in hun dorp. Zijn vader 

slachtte zelfs voortijdig het paaslam: ‘Dit jaar vieren we de Opstanding vroeg 
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– vanwege onze Joodse broeders die met de dood wer-

den bedreigd, maar in leven zijn.’ (Blood Brothers) 

Chacour leerde de Joden zien als zijn bloedbroeders. 

In zijn latere leven bleef hij zich met hen verbonden 

voelen, maar streed hij voor een eigen plaats van Ara-

bische christenen in Israël. Chacour wees geweldda-

dig verzet af, maar stichtte onder meer het Mar Elias 

Instituut in Ibilin, dat probeert de status van universi-

teit te verkrijgen. 

Chacour: ‘Ik wens Israël geen kwaad toe. Ik wens Is-

raël het beste, maar wat voor een Israël? Een Israël 

waar ik altijd de getolereerde vreemdeling zal zijn? Ik 

weet wat er in Duitsland is gebeurd en dat mag nooit 

weer gebeuren. Ik weet hoe het voelt: ik kan niet terugkeren naar mijn ouderlijk 

huis in Biram, waaruit de Joden ons hebben verdreven. Waarom betalen de 

Palestijnen de rekening voor het Joodse thuisland?’ 

Van Diggele: ‘Wat dacht u van de Arabische vijandigheden en de geweldda-

digheden in 1947 en 1948? Arabieren hebben de Joodse staat nooit geaccep-

teerd en ze wilden de Joden de zee in drijven.’ 

Chacour: ‘Maar de Joden, die altijd op de vlucht waren, maakten van mij een 

vluchteling. Ik ben de Jood onder de Palestijnen.’ (Van Diggele, 106) 

Kunnen wij, christenen uit het Westen, volgens jou solidair zijn met zowel Is-

raël als met de Palestijnen? Hoe? 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Achteraf 

Quote om over na te denken 

 De volgende woorden van Jezus sloegen in als een bliksemschicht: ‘Zalig 

zijn wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verza-

digd worden.’ (...) Opeens besefte ik dat de eerste stap naar verzoening 

tussen Joden en Palestijnen het herstel van de menselijke waardigheid 

was. Gerechtigheid was waarnaar ik had gehongerd en gedorst. Dit was 

de derde mogelijkheid, die een rechte weg vormde tussen gewelddadig 

verzet en passieve meegaandheid. (Elias Chacour) 
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Verder lezen 

over verdwenen Palestijnse dorpen:  

 www.zochrot.org/en 

over Palestijnse vluchtelingen: 

 Alex Awad: Palestinian Memories. The Story of a Palestinian Mother 

and Her People. (2008) 

boeken van Elias Chacour: 

 Blood Brothers (1984); Nederlandse vertaling: Zonen van Abraham 

 We Belong to the Land (2007) 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

  

http://www.zochrot.org/en
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Checkpoint  
Kees Jan Rodenburg 

Vooraf 

Vanaf 2004 is de Israëlische overheid begonnen met de bouw van een zoge-

naamde afscheidingsbarrière of veiligheidsbarrière tussen Israëli’s en Palestij-

nen. Aanleiding waren de vele terroristische aanslagen in Israël. In de volks-

mond wordt over ‘de muur’ gesproken, hoewel grote delen uit hekken bestaan. 

Rond Jeruzalem is deze muur duidelijk 

aanwezig. De route ervan wordt vooral 

door Israëlische veiligheidsoverwe-

gingen bepaald. Voorstanders wijzen 

erop dat sinds de bouw van de muur de 

aanslagen zijn opgehouden; tegenstan-

ders stellen daar tegenover dat de muur 

vrijwel overal op grond staat van de 

toekomstige Palestijnse staat en dat de 

muur de vrijheid van Palestijnen onevenredig beperkt. Boeren kunnen slechts 

met moeite naar hun velden, weinig mensen krijgen visa om naar Israël te rei-

zen enz. Buitenlandse toeristen kunnen daarentegen vrij reizen van de ene naar 

de andere kant van de muur. 

Leestip 

fragment uit ‘Mending Walls’ van Robert Frost: 

 Hij zegt alleen maar: ‘Een goede schutting maakt goede buren.’ (...) 

‘Waarom maken zij goede buren? Is dat niet waar er koeien zijn? Maar 

hier zijn geen koeien. Voordat ik een muur bouw, zou ik willen weten wat 

ik insluit en wat ik buitensluit en tegenover wie ik daarmee waarschijnlijk 

aanstoot zou geven.  (Sabeel, Contemporary Way of the Cross, 42) 

Ter plekke 

Doe-tip 

Kijk rond in de omgeving van het checkpoint. De oude hoofdweg van Jeruza-

lem naar Betlehem en Hebron is afgesloten door de muur. De deur daarin gaat 

slechts bij hoge uitzondering open. Auto’s en bussen passeren de nieuwe door-

gang; voetgangers moet door een gebouw heen. 

Passeer het checkpoint per voet, zowel richting Betlehem als richting Jeruza-

lem. Het graf van Rachel is alleen met een Israëlische bus te bezoeken. 
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Langs de hoofdweg in Betlehem vind je aan de linkerkant een huis met een 

oranje hek, het ‘Sumud’-huis van het Arab Educational Institute, een organi-

satie die bij Pax Christi is aangesloten. Hier kun je een tentoonstelling zien 

over de gevolgen van de muur en contact leggen met Palestijnen. 

Loop verder tot je bij een tweede muur komt. Deze omsluit aan de ene kant het 

graf van Rachel en aan de andere kant het huis van een Palestijns christelijke 

familie. 

Info 

De sfeer rond het checkpoint is meestal rustig. Palestijnse werkers met een 

visum gaan ’s ochtend heel vroeg Israël in en komen aan het eind van de mid-

dag terug. Dan zijn er lange rijen wachtenden en kan er spanning ontstaan. 

De route van de muur heeft met heel veel factoren te maken. Rond het graf van 

Rachel is dat goed te zien. Dit graf lag altijd aan de rand van Betlehem en was 

een heilige plaats voor Joden en voor moslims. Beiden hadden er een eigen 

gebedsruimte. Gewelddadige confrontaties in de jaren ’90 leidden ertoe dat een 

eerste muur werd gebouwd om beide groepen uit elkaar te houden. Sinds de 

bouw van de muur die Israël en de Palestijnse gebieden van elkaar scheidt is 

het graf geheel ommuurd en slechts vanuit Israël te bereiken. Het is niet meer 

toegankelijk voor moslims. 

De muur (met wachttorens) meandert tussen huizen van Betlehem door. Dat 

belemmert niet alleen de bewegingsvrijheid van gewone mensen, maar maakt 

ook het Israëlische leger alom aanwezig. 

Doe-tip 

Op de muur staan veel teksten, als: 

 ‘Niet nog een Klaagmuur’ 

 ‘Hoop is een daad van verzet  

  is een daad van hoop’ 

 ‘Alleen God kan oordelen’ 

Bedenk een tekst die jij zou willen toevoegen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 Achteraf 

Quote om over na te denken 

 Dear God, when I am wrong,  

 please make me willing to see my mistake. 

And when I am right –  

 please make me tolerable to live with. (Desmond Tutu) 

Verder lezen 

over de route van de afscheidingsbarrière: 

 www.ochaopt.org en www.peacenow.org.il 

over het Arab Educational Institute: 

 www.aeicenter.org 

over contacten tussen Palestijnen en Nederlanders: 

 www.tentofnations.nl 

Aantekeningen 

 .....................................................................  

 .....................................................................  

 .....................................................................  

 .....................................................................  

 .....................................................................  

 .....................................................................  

  

http://www.ochaopt.org/
http://www.peacenow.org.il/
http://www.tentofnations.nl/
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Christ Church 
Aart Brons 

Diensten: 

▪ Messiaanse gemeente: zaterdag, 10.30~13.30 uur; Hebreeuwstalig, met 

vertaling via koptelefoon. 

▪ Anglicaanse liturgie: zondag, 9.30~11.30 uur; Engelstalig. In vrijwel elke 

dienst wordt het Sjema gezongen. Bij de communion (Avondmaal) worden 

de zegenspreuken en de instellingswoorden in het Hebreeuws gezegd of 

gezongen. 

▪ Meer informele diensten, met communion: zondagavond, 19.00 uur en 

woensdagmorgen 8.00 uur. 

Vooraf 

Christ Church is de oudste Protestantse 

Kerk in het Midden-Oosten. Het gebouw 

dateert van 1849. Christ Church werd al 

snel bekend als ‘de Joodse Protestantse 

kerk’. 

Rond 1800 ontstond bij Evangelische chris-

tenen in Groot Brittannië de overtuiging dat 

de laatste dagen waren aangebroken en dat de tijd voor Israël gekomen was. 

Een groep Anglicanen richtte de London Jews Society op, wat later de CMJ 

(Church’s Ministry to the Jews) werd. Doelen waren:  

▪ de verkondiging van Jezus als de Messias voor de Joden 

▪ aandacht voor Joodse oorsprong van het christendom 

▪ het herstel van het Joodse volk in het land Israël 

In 1835 werd besloten een kerk te bouwen in Jeruzalem. Door politieke en 

religieuze tegenstand duurde het nog wel 14 jaar voor die er stond. Van buiten 

ziet hij eruit als een Anglicaanse kerk, maar binnen vallen Joodse symbolen en 

Hebreeuwse teksten op. 

Michael Solomon Alexander (1799-1845) 

Bij de totstandkoming speelde de eerste Anglicaanse bisschop in Jeruzalem 

een belangrijke rol. Dat was Michael Alexander, ‘sinds 1700 jaar de eerste 

Joodse man in die positie.’ 

Hij werd geboren in Pruisen (nu Polen) en kreeg een gedegen Joodse op-

voeding en opleiding. Rond 1820 emigreerde hij naar Engeland. Daar werd 
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ingang, tegenover de Citadel 

hij rabbijn. In 1825 bekeerde hij zich tot het christelijk geloof. Hij vertaalde 

het Book of Common Prayer en het Nieuwe Testament in het Hebreeuws. 

In 1841 werd hij tot bisschop in Jeruzalem gewijd. Toen hij daar aankwam 

was er nog geen kerkgebouw en nog bijna geen gemeente. Hij begon met 

grote inzet aan opbouwwerk – letterlijk, met het kerkgebouw, maar ook 

figuurlijk: hij stichtte een ziekenhuis, een school, en hielp armen (met name 

Joden die hun inkomen verloren hadden nadat ze volgeling van Jezus waren 

geworden). Hij stierf onverwacht, in 1845. 

Leestip 

 Een aantal gebeurtenissen uit het einde van de 18e eeuw – waaronder de 

Franse Revolutie van 1789, gevolgd door Napoleons tocht naar het Hei-

lige Land en zijn proclamatie aan de Joden in 1799 – bracht veel evange-

lische christenen in Groot-Brittannië tot de conclusie dat zij waren geko-

men in de Laatste Dagen, en dat de tijd om Sion te begunstigen was geko-

men. (brochure ‘Discover Christ Church’) 

Vraag:  

Hoe kijk je nu naar deze reactie van christenen op actuele gebeurtenissen uit 

hun tijd?  

Ter plekke 

Info 

De kerk staat in een besloten gebied, samen 

met een Guesthouse en Coffee Shop en een 

klein museum, ‘the CMJ Heritage Centre’. 

Het terrein ligt tegenover de ingang van de 

Citadel. Je moet door een zwart smeedijze-

ren hek; op de muur daarnaast zie je ‘Christ 

Church Ministry Centre’ en het logo: een 

kroon, עמנואל = Immanuël, en een Davids-

ster. 

Het museum is gedateerd. Er zijn voorwerpen, foto’s en media-presentaties 

die iets laten zien van wat CMJ in Jeruzalem heeft opgezet. Daarnaast zijn er 

ook maquettes van de stad en de tempelberg te zien – oud, maar wel inzicht 

gevend. 

De kerk is dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. 

In de kerk zijn her en der Hebreeuwse teksten te zien: 
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▪ Op de Avondmaalstafel: זאת עשו לזכרוני = 

‘Doe dit tot mijn gedachtenis’ 

▪ Op de wand achter in het koorgedeelte staan 

in het midden de Tien Woorden, rechts het 

Onze Vader en links de Apostolische ge-

loofsbelijdenis. 

▪ In het raam daarboven staan de namen יהוה 

= JHWH, de naam van de HERE; עמנו אל = 

Immanuël en רוח אלהים = Geest van God. 

Doe-tip 

▪ Kijk naar de symbolen in de kerk. Welke 

zijn Joods, welke christelijk? Zijn er ook die 

zowel Joods als christelijk zijn? 

▪ Achter in de kerk liggen brochures. Neem 

de folder ‘Seven Myths About Christ 

Church’ mee. (zie hieronder, bij ‘Achteraf’) 

Doordenken 

In het koorgedeelte is er aan beide zijden een 

glas-in-lood raam, gemaakt door Rick Wie-

necke. Ze zijn vrijwel identiek, maar er staan 

verschillende teksten bij. Rechts Rom. 11:29b; 

links vs. 31b, resp.: 

 God heeft geen spijt van zijn gaven en ver-

kiezing. 

 Door de ontferming die u betoond is zullen 

ook zij te zijner tijd ontferming vinden. 

▪ Wat valt je op in hoe de olijfboom is uitge-

beeld? 

▪ Wat zeggen de afbeeldingen en de teksten 

je? 

Leestip: Romeinen 11:28-36 

Spiritueel 

Aandachtspunt voor dankgebed of voorbede: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Achteraf 

Quote om over na te denken 

In de folder ‘Zeven Mythen over Christ Church’ kun je vinden wat er over 

Christ Church werd – en wordt? – gedacht en gezegd. De aanwezigheid en de 

activiteiten van deze kerk hebben negatieve gevoelens en wantrouwen opge-

roepen. Er ligt niet voor niets – ook nu nog – een folder om dingen te verdui-

delijken en weerleggen.  

Lees de folder en overdenk wat ons als christenen past – en wat niet – in con-

tacten met Joden in Israël, of elders. 

 Mythe no. 7: Christ Church was een ‘mislukking’ 

Degenen die in Jeruzalem werkten wisten wel beter, maar het is waar dat 

er in Groot-Brittannië wel waren die naïef geloofden dat door de oprich-

ting van Christ Church weldra veel Joden volgelingen van Jezus zouden 

worden. Er wordt vaak op gewezen dat – ondanks grote inspanningen en 

investeringen – er slechts 600 Joden gedoopt zijn. 

Maar de vele Joodse gelovigen die werkten voor LJS (en in het bijzonder 

voor Christ Church) waren wel instrument voor de vorming van een Mes-

siaanse Joodse beweging, een kader waarbinnen zij volgeling van Jezus 

mochten zijn mét behoud van hun Joodse identiteit en praktijk. De bewe-

ging is nu onafhankelijk en berust niet op enige christelijke kerk of orga-

nisatie. Vandaag de dag zijn honderdduizenden Joden toegewijde discipe-

len van Jezus die aan hun Joodse identiteit en de relatie met Israël blijven 

vasthouden. Als je dat bedenkt zul je niet zo snel zeggen dat het werk van 

Christ Church een mislukking was. 

Verder lezen 

Algemene informatie: 

 en.wikipedia.org/wiki/Christ_Church,_Jerusalem 

 www.cmj-israel.org/CMJ-Ministries/Christ-Church/Overview 

 www.facebook.com/christchurchjerusalem 

Michael Solomon Alexander:  

 www.messianicgoodnews.org/michael-solomon-alexander 

Aantekeningen 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................   

http://en.wikipedia.org/wiki/Christ_Church,_Jerusalem
http://www.cmj-israel.org/CMJ-Ministries/Christ-Church/Overview
http://www.facebook.com/christchurchjerusalem
http://www.messianicgoodnews.org/michael-solomon-alexander
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Deel 3: Terug naar huis 
Aart Brons 

Inleiding 

Bij de verschillende plekken gaven we ideeën voor ‘achteraf’. We hopen dat 

dat geholpen heeft om ervaringen te verdiepen en vast te houden. In dit hoofd-

stuk gaat het om een ‘achteraf’ bij het geheel van je reis. Het zal de moeite 

lonen om nog apart de tijd te nemen voor het terugblikken op je reis, het vast-

leggen van herinneringen en gedachten – en misschien ook al vooruitkijken 

naar een volgende keer… 

 

Balans opmaken 

Heeft dat wat je ervaren hebt wat met je gedaan? Ben je erdoor veranderd? Ben 

je dingen voorgoed anders gaan zien door wat je hebt gezien? 

 

 

Begin eens met een direct antwoord op die vragen, een algemene reactie, het 

eerste wat je voor de geest komt. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 

Ga vervolgens naar meer oogst gaan zoeken door dit boekje nog eens door te 

nemen, en dan vooral te kijken naar wat je zelf hebt genoteerd. Wat wil je 

markeren? Waar zet je uitroeptekens in de kantlijn? Waar vraagtekens? Neem 

zo ook andere aantekeningen en verder materiaal nog eens door. 

 



 

120 

 

Een derde stap is dat je de balans opmaakt aan de hand van vragen:  

 

Zijn je verwachtingen uitgekomen? 

Ja:  ............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Nee:  .........................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

Wat was heel anders dan je verwacht had? 

Verrassend:  .............................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Teleurstellend:  ........................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

(Wat) ben je wijzer geworden? 

1 ...............................................................................................................................  

2 ...............................................................................................................................  

3 ...............................................................................................................................  

 

(Waar) was je pelgrim? (thema 1) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

Welke zintuigelijke waarneming deed jou het meest? (thema 2) 

□ Horen:  .................................................................................................................  

□ Proeven:  ..............................................................................................................  

□ Ruiken:  ................................................................................................................  

□ Voelen:  ................................................................................................................  

□ Zien:  ....................................................................................................................  

 



 

121 

 

Voor je vertrok heb je een kaart van Israël getekend (thema 3). Doe dat nu nog 

eens, hieronder. Vergelijk het daarna met je tekening op blz. 19. Wat deed je – 

bewust of onbewust – nu anders? 

mijn kaart van Israël 
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(Hoe) zie je Israël nu als ‘het beloofde land’? (thema 4) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 

Wat waren voor jou wezenlijke ontmoetingen? (thema 5) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 

Welke bijzondere feest- of gedenkdagen heb je in Israël meegemaakt? Wat heb 

je daarvan meegekregen? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 

Is je kijk op bepaalde bijbelverhalen en -teksten veranderd? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 

Is er iets veranderd in wat je gelooft, of in hoe je gelooft? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Wat gaf je hoop? Wat maakte je hopeloos?  

Hoopgevend:  ..........................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Hopeloos:  ...............................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 

Welke gebedspunten ga je vasthouden? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 

Wat zou je een volgende keer niet meer doen, of anders doen? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

 

Souvenirs… 

Je zult wellicht souvenirs hebben meegenomen – voor jezelf en voor anderen. 

Misschien zijn er ook andere dingen dan voorwerpen die je hebt gekocht of 

gevonden, die je als ‘aandenken’ kunt meenemen naar huis. Dingen als: 

▪ de sjabbat/rustdag anders waarderen en vieren 

▪ de Tora met Israël meelezen, elke week de parasja 

zie: www.kerkenisrael.nl/jodendom/lezingen_sjabbat.php 

▪ dagelijks, of elke sjabbat, bidden voor  ........................................................ 

▪  ...................................................................................................................... 

▪  ...................................................................................................................... 

▪  ...................................................................................................................... 

http://www.kerkenisrael.nl/jodendom/lezingen_sjabbat.php
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Reisverslag 

Eerder gaven we al een paar tips die vooruitliepen op het maken van een ver-

slag. Je zult nu een heleboel materiaal hebben. In dit boek, vooral ook met wat 

je zelf hebt ingevuld en bijgeschreven. En in ander materiaal dat je tijdens je 

verblijf hebt verzameld en vastgelegd. En – niet het minst – ook in je hoofd en 

je hart. Het zal de moeite lonen als je dat gaat verwerken in een reisverslag. 

 

Misschien heb je al een reisverslag klaar, in een reisblog. Maar dat beperkt zich 

tot de eerste reacties, wellicht in haast geschreven. Je hebt vast nog wel wat 

meer te vertellen, als je er nu na een tijdje op terug kijkt en het geheel nog eens 

overziet – en als je met de vorige paragraaf de balans hebt opgemaakt. 

 

Wat voor een soort verslag je gaat maken is heel persoonlijk. Je kunt uit ver-

schillende vormen kiezen: een fotoboek, een plakboek, een document met 

vooral tekst, een online-fotoalbum (zie voor mogelijkheden www.webwij-
zer.nl/foto/foto-album-online.html) of website (gratis bij bv. wordpress.com, 

www.weebly.com of www.wix.com). 

 

Welke vorm(en) je ook kiest, laat niet alleen zien waar je geweest bent, maar 

ook hoe je er was en wat er door je heen ging. Pluk daarmee de vruchten van 

je voorbereiding en het actief bezoeken van plekken. Zo kun je anderen inspi-

reren en zelf nog lang nagenieten. 

  

http://www.webwijzer.nl/foto/foto-album-online.html
http://www.webwijzer.nl/foto/foto-album-online.html
https://wordpress.com/
https://www.weebly.com/?lang=nl
http://www.wix.com/
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