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‘ONOPGEEFBAAR VERBONDEN…’?!  

ISRAËLREIS VAN 22 JANUARI –  2 FEBRUARI 2018 

 

 

Voorbereidende studiedagen: 

● 13 november. Thema: Joods-christelijke relaties in Nederland. Locatie Gerard Dousjoel, Amsterdam. 
Kennismaking, inleidingen door rabbijn Shmuel Katz en prof. Dineke Houtman, en een stadswandeling 
o.l.v. dr. Gert van Klinken.  

o Rabbijn Katz: Wat scheidt ons, wat bindt ons 
o Dineke Houtman: Van dispuut naar dialoog. Een protestantse visie op de joods-christelijke 

relaties in Nederland 
● 8 januari. Thema: Een boodschap voor Joden en heidenen. Locatie CHE, Ede. Lezingen door dhr. Ruben 

Vis (secretaris NIK) en dr. Michael Mulder. Workshops over teksten rond de posities van Israël en de 
volkeren, voorbereid door enkele deelnemers. 

o Ruben Vis: Een joodse kijk op een christelijke drive 
o Michael Mulder: Blij zijn met elkaar? Bijbels perspectief op de verhouding van Joden en 

heidenen in Romeinen 15:7-13 
 

 

Datum Thema  Inhoud 

Maandag 

22 januari 

Begin van de reis Vlucht LY338 11.30 

17.00 Aankomst op Ben Gurion bij Tel Aviv.  

Reis per bus naar Nes Ammim  

Diner in Nes Ammim 

Avondsluiting in de kapel 

Dinsdag 23 

januari 

Spiritualiteit 7.30 uur ontbijt 

9.00 vertrek naar Tsefat en Har Meron, inleiding van Dineke Houtman over 

joodse spiritualiteit.  

12.30 uur picknick lunch op Berg der Zaligsprekingen met zicht op meer van 

Galilea.  

13.30 boottocht op het meer met korte overweging van Wim van Weelden 

14.30 uur bezoek kerk te Tabcha  

19.30-21.00 Kennismaking met de predikanten van Nes Ammim, Katja en 

Tobias Kriener. Inleiding in het dialoogwerk door Ofer Lior (joods) en Taiseer 

Khateeb (Moslim) 

Woensdag 

24 januari 

Co-existentie 7.30 uur ontbijt 

8.30 rondleiding over de kibboets  
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11.00 uur bezoek aan YadbeYadschool te Misgav 

13.00 lunch in Migdal 

14.00 uur lezing Faydra Shapiro over betekenis van het land in de joodse 

traditie en mogelijkheid van dialoog in het land Israël 

Reis naar Jeruzalem 

Onderweg bezoek aan Qasr al-Yehud: doopplaats in de Jordaan 

19.00 uur diner in Jeruzalem 

Avondsluiting in Maison d’Abraham door Hans van Dalen 

Donderdag 

25 januari 

Jeruzalem 8.30 uur wandelen vanaf de Olijfberg, Gethsemane, Via Dolorosa, door oude 

stad naar Heilige Grafkerk  

11.00 lezing Marleen Anthonissen over Joodse en Palestijnse gelovigen in Jezus 

(Church of the Redeemer) 

Lunch in de Oude Stad op eigen gelegenheid 

14.00 lezing (facultatief) Rabbi Moshe Silberschein, Reading the NT from a 

Jewish Perspective (Jerusalem University College) 

15.00 bezoek Joodse wijk 

16.15 (aanbevolen optie) interreligious prayer in de Oude Stad 

19.00 uur diner 

20.00 - 21.00 uur: inleiding op de betekenis van sabbat en de sabbatsdienst 

door Micha van Dijk.  

Vrijdag 26 

januari 

Woestijn van 

Juda, Dode Zee 

Begin van de 

sabbat als 

rustdag 

Van Jeruzalem naar Jericho, bezoek aan Qumran o.l.v. Dineke Houtman  

Vervolgens langs de Dode Zee tot aan Ein Gedi. Daar een hike langs de wadi, 

voor liefhebbers tot aan Dodim’s Cave met bezoek aan chalcolithische tempel. 

Korte overdenking door Liesbeth Burgers. 

Aan het eind van de middag gaan we in vier groepen naar de synagoge 

(Yedidya, Shira Chadasha, Yakar, Tsion). We maken de kabbalat sjabbat mee 

en gaan naar diverse gastgezinnen voor de sabbatsmaaltijd.  

Zaterdag 27 

januari 

Sabbat ’s Morgens bezoek aan verschillende Messiasbelijdende gemeenten 

Middag vrij 

19.00 uur diner 

20.30 Boaz Michael, dir. First Fruits of Sion over positiekeuzes Messiaanse 

joden in Israël en belang van localiteit/het zijn in Israël voor hem; in Bram 

center  

21.30 Motsae Sjabbat, drankje op terras na de sabbat 

Zondag 28 

januari 

Kerkdienst, 

groepswerk 

9.30/10.00 keuze tussen diverse kerkdiensten. Lutherse Redeemer Church, 

Christ Church, Jerusalem Baptist, Anglican in Nablus-rd. 

Aansluitend: groepswerk  

19.00 uur diner 

20.00 Pesach Wolicki (CJCUC) over betekenis van Hallel en perspectief op de 

naties 

Maandag 

29 januari 

Chevroeta 9.00-12.00 Chevroeta sessie (studeren in kleine groepjes) met studenten en 

staf van het Schechter Instituut, onder leiding van Dineke Houtman en Paul 

Mandel.  

12.00-13.00 ontmoeting met studenten Schechter en gezamenlijke lunch  

Middag: groepsafspraken 

Avondmeditatie Hélène Evers 

Dinsdag 30 

januari 

Herdenken 9.00 bezoek aan het gedachtenismuseum van de holocaust, Jad wa-Sjem  

11.30-13.30 ontmoeting met Nederlandse holocaust-overlevenden o.l.v. 

Marcelle Zion, psychotherapeute en maatschappelijk werkster voor Elah 
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(www.elah.org.il); in Tantur.  

Middag: vrij/voorbereiding groepspresentaties 

19:00 diner;  

20.00 uur: Dani Evers, lezing over aanpassing van de halacha onder invloed van 

psychologische veranderingen  

Woensdag 

31 januari 

Bethlehem, 

Palestijnse 

christenen 

7.30 uur: ontbijt  

9.00 uur Tent of Nations, ontmoeting Dawwud Nasser 

Daarna vertrek naar Bethlehem; wandeling langs de muur en 

vluchtelingenkamp  

11.00 uur: Bethlehem Bible College, rondleiding en lezing  

12.30 uur lunch, ontmoeting met Palestijnse studenten 

14.00 – 16.00 uur vrij voor bezoek aan geboortekerk, centrum Bethlehem  

16.30-18.30 Musalaha. Inleiding Salim Munayer over het werk van Musalaha en 

over de theologie van verzoening 

19.00 uur diner 

20.00 presentatie groepswerk; aansluitend kort meditatief moment door Davy 

Hoolwerf 

Donderdag 

1 februari 

Heilige plaatsen 10.00-16.00 (Notre Dame) Holy and Hallowed Places. Conferentie over de 

betekenis van Heilige plaatsen in Jodendom en Christendom. Sprekers: prof. 

dr. Doron Bar (onderwerp: de kotel), Pater Eamon Kelly (onderwerp: Migdal), 

en dr. Munther Isaac (onderwerp: Jeruzalem). 

19.00 uur diner;  

20.00 uur, evaluatie, afsluiting programma; avondsluiting door Michael 

Mulder. 

Vrijdag 2 

februari 

Terugreis LY337 vertrek 3.40 aankomst 7.50 

 

Terugkomdag 26 maart 2018. Thema: Afsluiten en vooruitzien. Bijdragen van de deelnemers en van de 

subsidiërende instanties. 

 

Fotografen Atze Landsman en Leo Doorneweerd 

Webmaster Leo Doorneweerd 

 

http://www.elah.org.il/
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Dhr. Meijer geeft uitleg ver de Sjoel 

 

Gert van Klinken leidt rond in de Den Texstraat
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HET SWINGT IN DE GERARD DOU SYNAGOGE 

EERSTE VOORBEREIDINGSDAG, 13-11-2017, HARMEN ENGELSMA 

Twee mannen, één met zwarte hoed, de ander een alpinopet, verlaten de Amsterdamse tram, lijn 4, halte 

Stadhouderskade. De persoon met de zwarte hoed vraagt de ander: ‘Ben jij ook een dominee die naar de 

synagoge gaat?’ De ander antwoordt bevestigend. Enigszins onzeker zoeken beide dominees hun weg, over de 

Albert Cuypmarkt, naar de synagoge in de Gerard Doustraat, waar zij worden verwelkomd door rabbijn Shmuel 

Katz. Langzamerhand vult zich de kleine gemeenschapsruimte van de sjoel met dominees en met de 

docenten/reisleiders, Dineke Houtman en Michael Mulder. Rabbijn Katz houdt een lezing over het thema: ‘Wat 

bindt ons, wat scheidt ons?’ Hij doet dit aan de hand van Schriftcitaten en bijbehorende uitleg van de hand van 

zijn geestelijke leidslieden uit de Joodse traditie. Volgens deze rabbijnen kwam het verbond van Abraham met 

Abimelech, de vertegenwoordiger van de volken (Genesis 21,27), te vroeg. Geheel anders was het met het 

verbond dat koning Salomo sloot met koning Chiram van Tyrus: I Koningen 5,26. Dit laatste verbond was 

gebaseerd op gelijkheid, wederzijds respect en vertrouwen en diende een praktisch doel, de bouw van de 

tempel. Als Israël en kerk zijn wij in dialoog op de laatste manier, met als doel de wereld te laten zien dat men 

met geloof wel vaart. De kennismaking van de dominees, de docenten/reisleiders en de joodse gastheren 

onderling, heeft intussen alle kenmerken van een jodenkerk. Deze locatie nodigt daartoe blijkbaar uit. Al kennis 

makende luisteren we naar de geschiedenis van de dialoog tussen Israël en de kerk in Nederland en komt het 

reisprogramma aan de orde. We proberen afspraken te maken, maar moeten de grote hoeveelheid informatie 

eerst wat laten bezinken. De afspraken maken we verder wel per mail en via blackboard en zetten op 8 januari 

de puntjes op de i. De heer Meijer, gastheer namens de synagoge, vertelt ons dat het tegenwoordig ‘swingt’ in 

de Gerard Dou synagoge. Dan gaan we met Gert van Klinken op stap, via het voormalige woonhuis van Abel 

Herzberg, naar de Den Texstraat, die voor de oorlog voor het grootste deel werd bewoond door Joodse 

mensen die hoger op wilden komen. Eén van hen was de ‘waarheidzoekster’ Henriette Boas. Wij worden 

geïnformeerd over Joodse privaatleraren, over de zoon van de gereformeerde dominee Knoppen die niet zo 

goed kon leren en bijles kreeg van Jaap Meijer, de vader van Ischa. Ook wordt, en passant, onze aandacht nog 

gevraagd voor het geboortehuis van de latere hervormde hoogleraar Bert ter Schegget en het geboortehuis 

van Jan den Hartog van ‘Hollands Glorie’. Wij nemen weer de tram, lijn 4, halte Stadhouderskade, en ieder gaat 

zijns weegs. Drie van ons, ook de beide mannen met de hoed en de alpino, reizen samen op tot Zwolle en 

groeten elkaar met een stevige handdruk en: ‘Tot volgend jaar, in Jeruzalem’.   

 

 

 

 

 

 

 

Rabbijn Katz 
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‘VERHEUG U, HEIDENEN, MET ZIJN VOLK’  
TWEEDE VOORBEREIDINGSDAG, 8-1-2018, HENK STEINVOORT 

 

 

‘Shana tova’ (gelukkig nieuwjaar) klinkt het op 8 januari 2018 aan het begin van de tweede bijeenkomst ter 

voorbereiding van de reis naar Israël. Voor een van onze reisgenoten begint precies op deze dag een nieuw 

levensjaar. Daarom heeft onze gastheer, het Centrum voor Israël Studies aan de Christelijke Hogeschool te Ede 

gezorgd voor heerlijke appelflappen als een warm welkom tijdens de inloop. Namen worden opnieuw 

uitgewisseld en kennismakingen voortgezet. Nog twee weken en we vertrekken naar Israël. Vandaag bereiden 

we ons daarop voor, met als thema “Israël en de volken”. Onze medereisgenoot Jan Gerrit Zoomers verzorgt de 

dagopening en leest een gedeelte van de Tora-lezing van de voorafgaande Sjabbat: over de roeping van Mozes 

in Exodus 3, waarin God zich present stelt. De presentie van God gaat aan alles vooraf, benadrukt Jan Gerrit.  

 

Daarna introduceert Dineke Ruben Vis, de secretaris van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, die met 

ons onder de titel “Een joodse kijk op een christelijke drive” zijn persoonlijke gevoelens deelt over het beladen 

onderwerp van de christelijke zending onder de joden. Hij laat ons zien hoe aartsvader Jakob zich in Genesis 29 

plaatst in de schoenen van degenen die hij als zijn broeders beschouwt, hoewel zij behoren tot een ander volk, 

terwijl de andere volken op hún beurt het joodse volk niet altijd de hoop gunnen op een vreedzame toekomst 

in een eigen land. Vis onderstreept de continuïteit tussen het Oudtestamentische Israël en het huidige 

religieuze jodendom en noemt ons indringende voorbeelden van de drie categorieën van jodenzending die hij 

onderscheidt. Zijn inleiding nodigt ons uit om goed na te denken over de vraag wat voor ons de onopgeefbare 

verbondenheid met het jodendom, in al zijn pluriformiteit, betekent.  

 

Dat doen we vervolgens in drie workshops; Wim Scheltens leidt een workshop over “Jeruzalem als 

pelgrimsplaats van drie godsdiensten”, een groep gaat met Jan Hermes “Profetisch nadenken over Jeruzalem” 

en Toos Wolters deelt met haar groep onder de titel “Niet weten” haar verlegenheid met de vraag hoe je 

binnen de Protestantse Kerk je eigen plaats/houding kunt bepalen ten aanzien van de (mate van) 

verbondenheid met Israël en het jodendom. In de groep van Toos wordt de uitspraak van Rabbijn Katz tijdens 

de eerste voorbereidingsbijeenkomst in herinnering geroepen: dat het erom gaat hoe joden en christenen met 

elkaar de wereld kunnen dienen.  

 

Nadat we in de kantine van de CHE ons zelf meegebracht brood hebben gegeten, verkent Michael Mulder met 

ons de citaten uit de Tenach die Paulus noemt in een deel van zijn brief aan de Romeinen. Onder de titel “Blij 

zijn met elkaar? Bijbels perspectief op de verhouding van Joden en heidenen in Romeinen 15:7-13” vertelt 

Michael van zijn ontdekking dat die citaten een dubbele focus hebben, omdat joden en heidenen ieder een 

eigen plaats hebben in Gods plan. Die dubbele focus bouwt voort op de oproep van Paulus, in de voorafgaande 

verzen 1-6, aan de zwakken en sterken om één te zijn. Hij concludeert dat de continuïteit met de Tenach nog 

beter zichtbaar wordt wanneer de context van de citaten in aanmerking wordt genomen en wanneer ook de 

joodse liturgische traditie wordt betrokken bij de exegese; voorts bevestigt naar zijn mening de eenheid van de 

gemeente de eigenheid van joden en heidenen daarin. Tijdens de vragen en discussie die volgen, komen onder 

meer de joodse leesroosters aan de orde; de bestudering van de ontwikkeling daarvan is nog vrij onontgonnen 

terrein, maar Dineke Houtman wijst ons op een onderdeel van de MIKRA-serie: “The Reading of the Bible in the 

Ancient Synagogue”. De dag wordt afgesloten met werken in de groepjes; tijdens de plenaire afsluiting worden 

nog enige praktische tips gegeven. Daarna keren we weer huiswaarts, na een ‘tot ziens op Schiphol’.  
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VANDAAG BEGINT HET ECHT! 

DAG 1 MAANDAG 22 JAN. BEGIN VAN DE REIS. SIEB LANSER 

Naar boven en naar beneden Vandaag begint het echt: onze reis naar Israel. Vanuit alle windstreken 

verzamelen we ons om 9.00 uur op Schiphol: 21 predikanten en twee docenten / begeleiders. Helaas moet Dick 

verstek laten gaan, omdat zijn moeder twee dagen geleden is overleden. Het ligt in de bedoeling dat hij vrijdag 

alsnog komt. Helemaal achter in Vertrekhal 3 is de incheckbalie van El Al. Deze Israëlische 

luchtvaartmaatschappij staat bekend om de strenge veiligheidsprocedures. Zullen jihadisten gemakkelijker naar 

Syrië kunnen reizen dan predikanten naar het Heilige Land? De oude Heidelbergse Catechismus kennen we 

wel: 'onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad'. Toch komen we allemaal door de security check. Er 

is nog tijd om koffie te drinken, boodschappen te doen, elkaar beter te leren kennen. Met een vertraging van 

drie kwartier gaan we als op adelaarsvleugelen gedragen 'naar boven' (de betekenis van El Al). Na zo'n vier uur 

vliegen gaan we weer naar beneden en landen we op de luchthaven Ben Gurion bij Tel Aviv. In Israel is het een 

uur later dan bij ons en is het inmiddels donker. We komen vlot door de douane en dan is het shekels pinnen - 

sommigen ontdekken tot hun schrik dat ze hun bankpas niet op 'Internationaal' hebben laten zetten - en de 

bagage oppikken. Het advies van Jezus aan zijn leerlingen 'Neemt niets mede voor onderweg, geen staf of 

reiszak, geen brood of zilvergeld, en hebt ook niet twee hemden bij u' (Lucas 9:3 NBG) heeft in onze 

beroepsgroep geen gretige navolging gevonden. Een bus brengt ons in een kleine twee uur naar Nes Ammim, 

waar ons een lekkere buffetmaaltijd wacht. Nes Ammim - 'teken voor de volkeren', ontleend aan Jesaja 11:10 - 

bevindt zich in het noorden van Israel, in westelijk Galilea. Het is in de jaren zestig van de vorige eeuw gesticht 

door een groep Zwitserse en Nederlandse christenen en sindsdien ondersteund door de kerken, om zo aan de 

onopgeefbare verbondenheid met het volk Israel - het thema van onze studiereis - gestalte te geven. We 

verblijven hier twee nachten en zullen morgenavond meer horen over Nes Ammim; dat is voor de volgende 

blogschrijver. We kunnen wel studeren en uitwisselen in het donker, maar we verheugen ons erop het land 

morgen bij licht te zien. Het wordt avond en het wordt morgen... 
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SPIRITUALITEIT 

DAG 2 DINSDAG 23 JANUARI, TOOS WOLTERS 

Hoe zal ik deze dag beschrijven? We hebben zoveel gezien en gedaan. Zoveel indrukken en belevenissen. En 

dan was daar ook nog de picknick, die tot een uur of twee de rode draad van deze dag vormde. Laat ik 

beginnen. Om precies 9.00 uur vertrok de bus met iedereen erin. Om daar zeker van te zijn hebben we een 

handig telsysteem ingeoefend waarvan we denken (en hopen!) dat het werkt. We reden een prachtige route 

vlak langs de Libanese grens met als eerste bestemming Har Meron alwaar het graf van rabbi Shimon ben 

Yochai te vinden en te bezoeken is. Toen we zo'n half uur op pad waren bleken we toch iets vergeten: de 

lunchpakketten. ‘Geen probleem’ aldus reisleider Michael, ‘gaan we lekker in een restaurant lunchen’, maar de 

andere helft van ons reisleidersteam dacht daar heel anders over. ‘Maar even terug rijden.’ De telefoon en de 

mensen van Nes Ammim brachten uitkomst: de lunch zou ons achterna gebracht worden. Top! Probleem 

opgelost. Het weer is tijdens de busrit wisselend bewolkt en regenachtig en dat is het nog steeds als we op Har 

Meron uitstappen om het graf van rabbi Shimon ben Yochai, een in de 2e eeuw gestorven mystieke leraar aan 

wie in de 12e eeuw de Zohar is toegeschreven en die daardoor in hoog aanzien is komen te staan. Zijn graf is 

van twee kanten te benaderen, aan de linkerkant voor de mannen, en aan de rechterkant voor de vrouwen. 

Dat laatste is weggelegd voor slechts vier van ons gezelschap. Ik moet zeggen dat het heel bijzonder was: de 

intensiteit waarmee vlak bij het graf een aantal vrouwen op zomaar een dinsdagmorgen met bedekt hoofd 

volledig, haast extatisch, opgingen in hun gebed. Joodse mystiek! Dineke Houtman hield er onder een winderig 

afdakje, dat ons maar ternauwernood beschermde tegen de wind en de regen, een interessant betoog over en 

vertelde erbij dat de aandacht voor de mystieke kant van het Joodse geloof in het hedendaagse Israël ook 

onder jonge mensen toeneemt. In de bus lezen we met elkaar het prachtige sabbatslied ‘De bruid tegemoet’ 

dat in de 16e eeuw hier gemaakt is en krijgen er een gedegen toelichting op: college in de bus. Zo rijden we 

Tsefat binnen, alwaar we een half uurtje worden vrijgelaten. Daarna gaat het richting meer van Tiberias. De 

picknick leidt opnieuw tot de nodige discussie. Het gaat weer harder regenen en de buschauffeur wil zijn bus 

niet wagen aan de rode modder van de berg der zaligsprekingen. Die laten we daarom links liggen en zoeken 

ons heil in Kapernaüm, Daar kunnen we in ieder geval onderdak de meditatie van Wim van Weelden 

beluisteren, na natuurlijk eerst een snelle blik geworpen te hebben op de oude synagoge uit de tijd van Jezus. 

De tijd is krap en nog altijd is daar die picknick die wacht. Uiteindelijk wordt het de boot genaamd Matthew 

waarmee we een rondtocht op het meer van Tiberias maken. De lucht klaart op, de heuvels lichten prachtig op 

in het waterige zonnnetje. Eindelijk ging de mand open: brood en appels en peren voor een ieder. Dan 

verandert plotsklaps de bodem boot in een dansvloer, waarop een kring van enthousiastelingen o.l.v. de 

schipper zich waagt aan een paar joodse dansen. Vrolijk en welgemoed betreden we daarna de oever en 

aanvaarden de terugreis. En passant nemen we nog even bij Tabcha de beide kerken van de wonderbare 

broodvermenigvuldiging mee. Het was veel, maar het was allemaal mooi. Terug in Nes Ammim wacht ons weer 

een heerlijke maaltijd, waarna het avondprogramma ons op een indringende wijze binnenleidt in de grote 

problematiek van Israël en de Palestijnen. De Palestijnse Thaiseer Khateeb en de Joodse Ofer Lior vertellen op 

persoonlijke wijze over hun dialoogwerk met scholieren, hoe belangrijk dat is, maar ook hoe moeizaam het 

soms gaat. Beelden en opvattingen bepalen voor beide groepen de omgang met elkaar en het pijnlijke verleden 

vol geweld en onrecht speelt aan beide zijden een beklemmende rol. Maar ook hoe hoopvol om deze twee 

mannen ondanks weerstand ook uit hun nabije omgeving met zoveel passie over hun missie voor vrede te 

horen vertellen! Stil van alles loop ik naar mijn kamer. Het eerstvolgende programmaonderdeel is morgen om 

8.10 uur. 
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CO-EXISTENTIE  

DAG 3, WOENSDAG 24 JANUARI 2018, FLOOR MAAIJEN 

De dag begon in nevel, mist en regen. Na het ontbijt kregen we een korte rondleiding over het terrein van Nes 

Ammim. Het startpunt werd ons verteld: slechts één enkele pionier vestigde zich daar in een stacaravan, legde 

contact met de inwoners en kocht een eerste stuk grond. Huizen werden gebouwd en vrijwilligers trokken erin. 

Door de jaren heen breidden de activiteiten zich uit, van rozenkweken tot hotel. Een bijzondere plek voor ons 

als predikanten was de zaal voor study and prayer. Toen gauw in de bus om tenminste droog te kunnen zitten. 

Vervolgens gingen we naar school. Een basisschool nog wel. En wel een bijzondere. Letterlijk staat hij op de 

grens van een Joods en een Arabisch dorp. En de opzet is dat zowel Joodse als Arabische kinderen naar deze 

school gaan. Maar wat een uitdagingen: de kinderen verstaan letterlijk geen woord van de taal van een kind uit 

de andere bevolkingsgroep. Hoe vertel je nou de geschiedenis van het land als de één dankbaar is dat er een 

Joodse staat is gesticht en de ander daarbij denkt dat hij door de andere groep wordt onderdrukt en ze zo 

elkaars vijanden zijn?, wat als de één trots is dat hij een Israëlisch burger is en de ander tot in zijn tenen zich 

Palestijn voelt? Het was indrukwekkend om te horen. 

Door naar Migdal. Na de lunch kregen we een lezing door Faydra Shapiro over het land in de joodse traditie. 

Het land wordt gegeven als een bijzondere belofte, zo begonnen we te lezen in het boek Deuteronomium. 

Maar welke godsdienstige en spirituele betekenis heeft dat land voor de gelovige jood? Wij als christelijke 

dominees hadden werkelijk geen idee hoe je nou een land zo’n betekenis kunt geven, want wij zijn immers op 

de hemel en het hemelse koninkrijk gericht!? Maar Israël heeft temidden van al de gekregen geboden ook 

leefregels gekregen die in het concrete land alleen maar kunnen worden nagekomen. Dus, daar heb je toch 

echt het land voor nodig. Meerdere citaten van joodse geleerden werden met ons gedeeld waarin stellig de 

godsdienstige betekenis van het land wordt verwoord. De professor vertelde ons zelfs dat er joden zijn die 

letterlijk nooit naar het buitenland zouden gaan, nergens voor!, omdat ze het land niet mogen verlaten. Rare 

mensen die joden, zaten die Hollandse dominees te denken … Een aloude vraag is of het bezit, het geschenk 

van het land wel of niet conditioneel is. Dat wil zeggen: hangt het af van de geloofsgehoorzaamheid van Israël 

of het het land zal behouden? Het is immers zo dat ze om haar zonden in ballingschap is gegaan. En, Mozes had 

het al gezegd, zo lezen we in Deutreronomium. Maar de andere kant is ook waar dat God belooft dat zijn volk 

weer zal terugkeren. Letterlijk uit alle windhoeken van de aarde. Zonder enige voorwaarde vooraf. Dat geeft 

aan hoe bijzonder in de Bijbel de band van Israël met het land is. En dan te bedenken dat Jezus de Messias in 

dit land zijn voetstappen zette. Blijkbaar is dat Gods keus. 

Maar we waren dus in Migdal. Voor de meesten van ons eerder bekend als Magdala, de woonplaats van die 

ene Maria die zo’n belangrijke plaats inneemt in het evangelie. We kregen een wonderlijk verhaal te horen en 

te zien. Bijna het hele dorp is opgegraven. Het lag zelfs 2000 jaar onder niet meer dan enkele decimeters onder 

de grond. Een heel mooie synagoge kwam er uit de aarde tevoorschijn. Veel geleerden waren perplex want die 

hielden de theorie aan dat er in de tijd van Jezus geen synagogen hebben bestaan in Galilea. Wel dus. 

Daarnaast zagen we drie rituele baden waarin de joden zich ritueel onderdompelden. Het is een havenplaats 

en vissersplaats en ook daarvan zagen we de ruïnes. 

Maar zoals op elke bijzondere plaats in het heilige land, zo is er ook op deze plek inmiddels een kapel gebouwd. 

Mooi, zeker, kosten noch moeiten zijn gespaard. Een geloofsgemeenschap uit Mexico haalt er groots uit en 

bouwt inmiddels een appartementencomplex. Van een zeer bevlogen man kregen we een zee van informatie 

over de mozaïeken en symbolieken van het gebouw. In twee uur tijd was een zee van informatie ons ten deel 

gevallen. Verwonderd gingen we er weg: we zagen met eigen ogen letterlijk een dorp liggen waarin Jezus heeft 

gewandeld en ongetwijfeld in de synagoge is geweest en heeft gesproken. Liggend op die mooie plek aan de 

oever van het meer van Galilea. 
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Marleen Anthonissen-van der Louw 

  

Rabbi Moshe Silberschein  
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JERUZALEM 

DAG 4, 25 JANUARI 2018, MAAS VAN DE RUITENBEEK 

Mijn eerste nacht in het klooster Maison Avraham zit er op. Vanaf 7 uur wacht ons een ontbijt. Het ontbijt van 

het kloosterleven is duidelijk anders dan het leven in een hotel. Maar genoeg om een lange wandeling mee te 

gaan maken. Dat hebben we deze dag ook gedaan. Vanaf het klooster dalen we af naar de voet van de 

Olijfberg. We zien ontzettend veel graven. Het is niet verwonderlijk dat er een oplossing gezocht moet worden 

voor een tekort aan graven, terwijl er vele graven zijn. Daarna lopen we naar Gethsemane waar we de 

olijfbomen zijn die mogelijk al 2000 jaar oud zijn. Maar ondanks de leeftijd ontspruiten er loten op de wortels. 

Symbolisch is de afgevallen roos in de hof en de nieuwe loot aan de olijfboom. Dit doet denken aan Jesaja 11. 

In de tuin wordt Mattheus 26:39 aangehaald. Dwars door Gethsemane heen hebben we een prachtig uitzicht 

op de gouden poort in Jeruzalem. Daarna gaan we naar de leeuwenpoort en vervolgen we onze weg langs het 

geboortehuis van Maria naar Bethesda. Bij Bethesda staat de Sint Annakerk, die in 1142 door kruisvaders is 

gebouwd. In de kapel met een geweldige akoestiek zingen we het lied: Bless the Lord my soul. We zien in 

Bethesda (huis van genegenheid) de verschillende bouwlagen en herinneren ons de genezingen in dat 

badwater. 

We vervolgen onze weg via de Via Dolorosa naar Golgotha. De kruisweg is in januari (en 's morgens vroeg) goed 

begaanbaar en zichtbaar. We staan stil bij het onvoorstelbare lijden van de Heere Jezus voor ons. We komen bij 

het graf van de Heiland en realiseren ons de overweldigende liefde van Hem in Zijn sterven. Maar het mooie is 

dat er door Zijn opstanding het Licht van deze wereld voor eeuwig schijnt. Een bijzonder getuigenis wordt 

gedeeld, waarbij we de bron nog eens moeten nalezen. Historisch kunnen we het niet duiden, maar 

theologisch is het prachtig om te horen. Het kruis van de Heere Jezus staat op de plaats waar Abraham de 

belofte kreeg van de Vader: Ik zal Zelf het Lam voorzien. Een bloeddruppel van het Lam is gevallen op de plaats 

waar de zondeval heeft plaatsgevonden. Door Zijn bloed is de zondeval teniet gedaan. 

Daarna hadden we om 11.00 uur een lezing van Marleen Anthonissen- van der Louw. Zij is pastoraal werker 

namens de PKN, Kerk in Actie. Haar getuigenis over het volgen van Jezus in het heilige land is indrukwekkend. 

Ze geeft een overzicht van kerken die in het begin van de kerkgeschiedenis daar zijn ontstaan. De orthodoxe 

kerken zijn het oudst, vanaf de eerste eeuw. Kerken blijven zich focussen op de heilige plaatsen. Ook is nog 

steeds zo. Marleen wil Jezus voorleven voor alle mensen om een getuige te zijn van Hem. Ze hield ons een 

spiegel voor op welke wijze wij kijken naar Joden en Palestijnen. Zij riep op om dat te doen door de ogen van 

Christus. We kunnen aan de mensen in het heilige land denken, niet alleen in termen van een bepaalde 

theologie of politiek, maar op grond van Gods Woord alle mensen serieus nemen, dus luisteren naar hun pijn 

en voor ze bidden, vooral dat de lokale gelovigen mogen werken in Zijn Koninkrijk. 

Na de lunchwandeling door de oude stad, zijn we naar het Jerusalem University College vertrokken, voor een 

studie in het Nieuwe Testament door Joodse ogen. Met Rabbi Moshe Silberschein hebben we Lukas 16: 19-31 

bestudeerd. We lazen met elkaar de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Wat opvalt bij de lezing is 

dat er veel parallel verhalen uit de Joodse traditie zijn. Een ervan komt uit de Babylonische Talmoed en 

beschrijft de overgang van leven naar dood door het te vergelijken met het scheren van een schaap. Een 

schaap met een wollen vacht kan niet door een rivier. Een geschoren schaap kan het wel en komt behouden 

aan de overkant. Het verliezen van rijkdom is een voorwaarde om de doodsrivier over te steken en niet te 

vergaan.  

In de avond hebben we ons voorbereid op de viering van de sabbat onder leiding van oud-OJEC bestuurslid 

Micha van Dijk die sinds kort in Jeruzalem woont. Door zijn aanstekelijke enthousiasme verheugen we ons op 

de naderende sabbat.  
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WOESTIJN 

DAG 5, 26 JANUARI GERCO VEENING 

Op weg naar......ontmoetingen. 

Op vrijdag 26 januari vervolgen we onze studiereis en we rijden Jeruzalem uit. Dat gaat niet helemaal vanzelf 

want dit land is niet vlak en als chauffeur moet ik regelmatig terug naar de eerste of tweede versnelling. Om 

elkaar niet kwijt te raken (we rijden met drie busjes) moet de afstand niet te groot zijn, maar wie voorin zit 

vindt het soms iets te kort.  

Bij stoplichten remmen en dan schiet de bagage naar voren (net niet goed genoeg vastgezet). Dit is direct een 

test: wagenziek of niet. 

We zijn op weg naar Qumran waar in 1947 tekstrollen gevonden zijn, een jaar voor de stichting van de staat 

Israel. De vondst van deze rollen (Bijbelboeken, die verstopt zijn in grotten in de eerste eeuw na Christus, 

trouwens ook handelscontracten en vele snippers) heeft nogal wat te weeg gebracht. Het blijkt dat van 

sommige Bijbelboeken meerdere versies zijn zodat je niet meer kunt spreken van 1 grondtekst. Een veelheid 

van teksten, zo horen we in de Wadi tussen de bergen zo vlak bij de plaats waar de rollen gevonden zijn.  

We rijden verder en komen bij Ein Gedi, wat betekent bron van de steenbok. En inderdaad zien we 

steenbokken, ze zijn zelfs betrekkelijk tam. We lopen door een soort natuurreservaat en horen het verhaal uit 1 

Samuel 24. Het verhaal van David die Sauls leven spaart terwijl Saul hem achtervolgt en op een moment vrij 

kwetsbaar is. Een verhaal van tijdelijke vrede, je zou vrede toewensen aan dit land en dan om te beginnen 

tijdelijk. Liesbeth Burgers houdt er een mooie meditatie over. Ook zien we de waterval, maken er een 

groepsfoto (eerst steken we daarvoor een water over, met hulp van toevallige stapstenen en elkaar, het is bijna 

een doortocht door de Jordaan). 

En dan.....een toegift. Net als andere dagen gaat ook deze dag niet zoals van tevoren bedacht. Dat hoort bij 

Israël, zo begrijpen wij. Enfin, we maken een ommetje naar het St Georgeklooster, verbonden aan een 

woestijnheilige en genoemd naar Sint Joris, die een conflict had met een draak. Het klooster ligt in een diep dal, 

dus eerst stevig dalen (te voet), en dan weer klimmen. Afdalen en bovenkomen, het is bijna een mystieke 

ervaring. Deze ervaring wordt ingeleid en uitgeleid door mensen die ons heel graag spullen willen verkopen. De 

sjaals worden door hen al om onze nek gelegd.  

We keren op tijd terug naar onze verblijfplaats en bereiden ons voor op de sjabbat. We gaan in groepjes naar 

verschillende synagogen voor de sabbatsviering en daarna naar gastgezinnen om het sabbatsmaal te eten.  

Daar kan ik veel over schrijven. De viering is zeer indrukwekkend. Hoewel ik veel niet versta, zelfs niet met 

vertaling, voel ik de warmte van het geloof en de betrokkenheid van mensen. Het emotioneert me (zelfs nu ik 

dit schrijf). En ik ben af en toe ook verbaasd: er komen nog mensen binnen als het allang begonnen is. De 

mensen naast me helpen me met het aanwijzen van de liturgische elementen. (O, zijn we nu daar?). 

De maaltijd is warm, we voelen ons welkom. We wassen onze handen in het ritueel, we zwijgen even (zo 

ongeveer het enige moment), men zingt, men leest teksten, het enige aanwezige kind wordt door beide ouders 

gezegend, en dan eten we heerlijk. Ik herken in de aanwezigen medemensen en medegelovigen, en zoals ik het 

beleef geldt dat andersom ook. 

We praten niet alleen over geloof of traditie, ook over politiek. En dat kan ook gewoon, zelfs als we het niet 

helemaal eens worden. En dan te bedenken dat we elkaar nooit eerder gezien hebben. Vol indrukken gaan we 

weer naar onze verblijfplaats.  

De logistiek ging prachtig, ondanks de zondvloed. 
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Lezing in het Bram center, First Fruits of Sion 
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 SABBAT 

DAG 6, 27 JANUARI 2018, ATZE LANDMAN 

Vandaag stonden twee dagdelen in het licht van Messiasbelijdende Joden (afk.: MJ). Direct na het ontbijt 

kregen wij van Michael een overzicht van ‘de stand van zaken’.  

Zo er altijd al wel MJ zijn geweest, is hun aantal na de WO-2 gereduceerd. En met de oprichting van de staat 

Israël verminderd tot een aantal van 30 á 40 mensen. Momenteel is het aantal groeiend en het wordt geschat 

op een 10.000 tot 15.000 mensen. Dat is door verschillende impulsen zo gegroeid. En deze verschillende 

redenen van aanwas bepalen het verschil in samenkomsten op sabbat. De een ligt dicht bij de synagogale 

dienst, een ander is meer op evangelicale leest geschoeid met opwekkingsliederen. We zijn naar vier 

verschillende diensten geweest. Als groep hebben wij een bezoek gebracht aan een opwekking georiënteerde 

gemeente. Alles werd in het Ivriet gesproken en met een vertaling middels een oortje te volgen; de te zingen 

liederen waren strofisch en voorzien van begeleiding van piano, viool en dwarsfluit. Toen ik dacht ‘nu komen 

de aankondigingen voor de collecte’ werd uit Lucas 11 gelezen en volgde de tweede preek van ruim 

driekwartier. Kortom een 2 uur durende dienst. Maar een andere groep was zelfs drie uur onder dak.  

Hierna hadden we de middag vrij, eenieder kon zijns weegs gaan. Met groep van 5 personen zijn we in de stad 

gebleven. Mij, als vreemdeling in Jeruzalem, werd door kenners vele mooie en bijzondere plaatsen van de stad 

getoond. Kortom, ik heb mij de ogen uitgekeken.  

‘s Avonds was er een lezing over Messianic Jewish Learning in het Bram centrum. Helder werd uiteengezet hoe 

verschillend er naar de positie en opvatting over MJ gekeken wordt alsmede ook hoe versplinterd de groepen 

kunnen worden door posities. Ze worden niet door de synagoge (Joden) geaccepteerd, ze krijgen geen plek in 

de christelijke kerken. Zij, de inleiders, zien het als hun taak om volop als Jood te leven, al de regels etc te 

houden; vanzelfsprekend, want ze zijn Jood. Maar als overtuigde MJ is hun taak om de Joden aan te spreken 

op: 

1. Beëindig het veroordelen van Jezus 

2. Ga aan hem denken 

3. Herken hem als je broeder 

4. Accepteer Jezus als je onderwijzer 

5. Erken hem als profeet 

6. Jezus, als Jood, is een centrale figuur 

7. Zijn koningschap en Messias komen aan ’t licht. 

Onze begeleidster, Dineke, nam in haar dankwoord deze genoemde punten over en betrok dat op ons als 

christenen uit de heidenen. Overal waar Jezus staat of bedoeld wordt, zullen wij lezen ‘de Joden’’. Wij zullen 

ons veroordelen beëindigen etc. Zo leren wij dankbaar van elkaar. 

Hierna kon de zaterdagavond naar eigen believen worden ingevuld, de stad in of direct terug naar Maison 

d’Ábraham. Ter afsluiting een grap die werd verteld: 

Twee Joden spreken elkaar; vertelt een vader aan zijn vriend ‘’mijn zoon is christen geworden’; vraagt de 

vriend ‘en ... wat heb je toen gedaan?’; antwoordt de vader “hetzelfde als God; ik heb een nieuw 

testament geschreven. 
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In gesprek met Alfred Müller 

 

Pesach Wolicki 



21 
 

KERKDIENST, GROEPSWERK, HALLELSTUDIE 

DAG 7, 28 JANUARI, MARTEN DIJKSTRA 

Zondag begon met het opnemen van de schade aan een van de gehuurde busjes. Na thuiskomst rond 

middernacht was er bij het inparkeren te ver naar achteren doorgereden, waarbij een boom werd geraakt. De 

achterruit sneuvelde. Zo jammer. Het is al een enorme prestatie om op onbekend en lawaaiig terrein je weg te 

vinden met toeterende taxi’s en plots invoegende auto’s en dan gaat het mis op een rustige plek waar je alle 

tijd van de wereld hebt. Hulde aan de chauffeurs! 

Door de vertraging die deze schade opleverde kwam ons deel van de groep te laat aan bij Christ Church, waar 

de dienst van 9.30 uur al was begonnen. Maar we werden vriendelijk naar enkele plekken vooraan gedirigeerd. 

Veel onderdelen van deze Anglicaanse dienst konden van een uitgedeelde vaste liturgie worden gevolgd. De 

voertaal was Engels. Bij het avondmaalsgebed werden enkele teksten in het Hebreeuws gedaan. Tijdens het 

zingen van de liederen hieven sommige kerkgangers de armen omhoog. 

Na afloop werd koffie aangeboden. Dat kon prima buiten, want de temperaturen zijn omhooggegaan en de zon 

laat zich meer zien. Gelukkig. Tot mijn verrassing zag ik daar een Markelose vrouw, die toevallig op hetzelfde 

moment als wij bezig is met een meerdaagse reis. Anderen van onze groep bezochten de Redeemer Church, die 

wat later was begonnen. 

Om 13.00 uur werd de exegesegroep bij Bram Center verwacht voor een bespreking van Deuteronomium 30. 

Jeremia Boaz ging in op enkele vragen van onze kant. Het was leerzaam om van hem, zijn vader, en Ryan 

Lambert Boaz en te horen hoe zij als messiaanse joden vanuit hun geloof in Jezus omgaan met de eigen 

traditie. Veel van de Tora laten ze overeind, inclusief de besnijdenis, zolang het niet de verlossing tot doel 

heeft. We hoorden veel inzichten, welke we met elkaar delen. 

Degenen die met conflict en verzoening bezig zijn, hadden een afspraak met journalist Alfred Müller, die een 

inspirerende en brede kijk gaf op het conflict tussen Joden en Palestijnen. Daarna kregen zij 

vertegenwoordigers op bezoek van The Parents Circle, een organisatie van Joodse en Palestijnse mannen en 

vrouwen, die een partner, ouder of kind zijn verloren aan de dood ten gevolge van het conflict tussen beide 

groepen. Andere belangstellenden konden aanschuiven. We luisterden naar het persoonlijke verhaal van Ben 

Kfir, een Israëliër, en Moira Tilani, een Palestijnse vrouw met wortels in de Caraïben. Ben was een dochter 

kwijtgeraakt door een bomaanslag bij een bushalte, Moira verloor haar man toen hij onderweg naar huis door 

Israëlische soldaten was neergeschoten. In plaats van een blijvende boosheid en haat op de ander, raakten zij 

betrokken bij Parents Circle, welke streeft naar vrede en verzoening. 

Hun verhalen maakten diepe indruk. Leo zei er stil van te zijn geworden. Het duurde even voor we tot verdere 

reacties en vragen kwamen. Na hun vertrek was het goed om alles een beetje te laten bezinken. 

Degenen, die aandacht hebben voor heilige plaatsen zouden bezoekers van de Heilige Grafkerk interviewen. 

Maar contact met een aanwezige Armeense priester leidde al snel tot het meelopen in een processie, gevolgd 

door een bezichtigen van in 1971 ontdekte ruimtes achter het altaar van Helena, welke toegang geven tot 

Golgotha. 

In de avond kregen we een grondige exegese van Pesach Wolicki van Psalm 116, dat we rond 22.30 uur 

afsloten met een avondlied. Wolicki is directeur van een organisatie die bruggen wil bouwen en verstevigen 

tussen joden en christenen (CJCUC). In zijn visie is deze psalm de sleutel tot het verstaan van de andere Hallel-

psalmen (113-118). De ondervonden benauwdheid brengt een bezinning op gang en wordt in het licht van God 

als redding gezien. De lof en dank wil in de gemeenschap van heel Gods volk uitgesproken en gezongen 

worden. 
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Tali educational center 

 

Dr. Paul Mandel  
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CHREVROETA 

 

DAG 8, MAANDAG 29 JANUARI, LEON BAL 

Enige discussie gisteravond – wij passen ons snel aan aan de lokale cultuur – over het startmoment vandaag. 

Willen we het ochtendgebed bij het Schechter Instituut meemaken, dan wordt het vroeg op. Voor sommigen 

was dat teveel gevraagd, na de wervelende avond met de Rabbijnse uitleg van Psalm 116 gisteravond, twee uur 

onafgebroken Tora, die als de waterval van Ein Gedi, als levend water over ons werd uitgestort. 

Toch maar wat later op, om fris en fruitig er een mooie studiedag van te maken. Op het instituut worden we 

gastvrij ontvangen. Dr. Paul Mandel houdt vanuit Joods perspectief een korte inleiding over Rabbijnse 

literatuur. We lezen in kleine groepjes samen drie Rabbijnse teksten, uit de Jeruzalemse Talmoed (4e eeuw), 

een tekst uit de 6e en een late midrasj (Joodse uitleg/preek) uit de 11e eeuw. In alle drie de verhalen wordt de 

geboorte van de Messias in Bethlehem verteld. En dat in Rabbijnse literatuur! Dat is spannend! Hoe lezen de 

Joden deze teksten? In onze groep blijken de Joden deze teksten niet goed te kennen. Er is openheid en 

interesse, om de betekenis van deze teksten te overwegen. Hoe zullen zij verder gaan met deze nieuwe 

inzichten? Dat is aan de Geest. Voor mij is het een verrijking van de kennis over de talrijke verbindingen tussen 

de Joodse en Christelijke traditie. We kunnen nog veel van elkaar leren! 

Dat doen we ook, met de inleiding van Dineke over de tekst uit Matteüs en het lege graf. De twee Joodse 

deelnemers in ons groepje, een Joodse student en een jonge vrouwelijke rabbi, kennen de verhalen van Jezus 

helemaal niet. Ze lezen met interesse mee, en luistern hoe wij enthousiast over de ontstaansgeschiedenis van 

deze tekst spreken. Ze zijn verwonderd. En een beetje verstild.  

's Middags bezoekt onze werkgroep 'verzoening' het 'Tali-instituut', zie www.schechter.edu. We ontmoeten de 

CEO Ethan en de medewerkers Eva en Anja. Zij trainen docenten in het openbaar basisonderwijs, voor het 

geven van een programma van dialoog en verzoening, door Joodse en Arabische kinderen niet in een politiek 

debat te trekken, maar door hen zelf op zoek te laten gaan naar hun eigen wortels, hun feesten, hun waarden 

en identiteit, de verschillen en overeenkomsten, en dan de leerlingen met elkaar in gesprek te brengen. Vanuit 

de visie dat leerlingen die sterker geworteld zijn in de eigen traditie en geleerd hebben hoe ze zich op een 

positieve manier tot anderen kunnen verhouden, dat dat leidt tot een betere wereld. Inside-out. We spreken 

over het verschil met de lesmethode van de Yad be-Yad-school. Het grote verschil is dat Tali ervan is overtuigd 

is dat geloof niet alleen een bron van conflict hoeft te zijn, maar ook juist kan verbinden. Dat is nogal een 

statement, hier in Jeruzalem. We bedanken hen met meegebrachte thee uit Nederland, mooie pakketjes, 

verpakt met twee kleuren, groene en zwarte thee, in één cellofaan. Dat gaat best samen. Mijn verlegenheid 

vanwege twee meegebrachte cadeaus, voor drie personen los ik op met iets dat ik toevallig nog in mij rugzak 

had. Voor Anja en Ethan de thee, en voor Eva, een mooie blozende rode appel.... Een klein grapje, dat zowel 

Joden als Christenen wel konden waarderen.  

In de namiddag mogen we van onze reisleider Michael nog even een uurtje de Joodse wijk in, voor wat 

souvenirs. 'Wel voor donker thuis, hé!?' krijgen we van de zorgzame allesregelaar mee. Met de lightrail, de 

tram die er sinds 5 jaar rijdt, een prachtige vorm van openbaar vervoer komen we weer bijna thuis. Een 

prachtige dag weer, die Hélène na het diner besluit met een meditatie en gebed. Gezegend de dag die God ons 

gaf. Morgen naar Yad Vashem, en gesprek met Holocaust-overlevenden. Misschien vanavond maar vroeg naar 

bed. 
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HERDENKEN 

DAG 9, 30 JANUARI 2018, JASPER VAN SCHAIK 

‘I will put my breath into you and you shall live again, and I will set you upon your own soil’ 

In de afgelopen negen dagen hebben we bij allerlei ontmoetingen met mensen in Israël wel gemerkt dat het 

thema van de Holocaust nooit ver weg is. Het Joodse volk is immers een volk van gedenken. Zowel het vroege 

verleden als de recente geschiedenis. De trauma’s van voorbije tijden hebben grote invloed op de wijze waarop 

Joden vandaag de dag de wereld om hen heen, in het bijzonder hun bestaan in het land Israël, beleven. Alija 

maken is thuiskomen. Wonen in Israël is aangemeerd zijn in een veilige haven. Gelovige Joden ervaren dat zij in 

Israël makkelijker en intensiever met de Thora kunnen leven dan in de diaspora, waar Joden altijd een 

minderheid zijn. De opluchting van een eigen land, een eigen staat, te hebben, gaat voortdurend hand in hand 

met de schrik en het trauma van de Shoah. Want Israël is ontstaan in de schaduw van de ondergang van het 

Joodse volk. Iemand zei: ’het trauma van de holocaust zit vlak onder onze huid.’ Dat hebben we dan ook 

gemerkt tijdens ons verblijf tot nu.  

Maar vandaag bleef de holocaust niet langer impliciet, integendeel: in alle hevigheid stelden we ons bloot aan 

de ten hemel schreiende ellende die het Joodse volk onder de naziterreur ten deel is gevallen. Vanmorgen om 

kwart over negen passeerden we de toegangspoort van Yad Vashem, het holocaustmuseum in Jeruzalem. 

Boven de poort staan woorden uit Ezechiël 37, 14: ‘I will put my breath into you and you shall live again, and I 

will set you upon your own soil’. In de Bijbel wordt deze profetie uitgesproken over het dal met de dorre 

doodsbeenderen (van Israël). Ik kon deze woorden dan ook niet lezen zonder aan dit schrikwekkende visioen 

van Ezechiël te denken en vreesde voor wat ik straks te zien zou krijgen. Mijn vrees bleek terecht. Na 

binnenkomst word je meteen meegevoerd door een lange laan waarin de opkomst van het nazisme en de 

uitbarsting van Jodenhaat worden verteld en getoond, die uitmondde in de Tweede Wereldoorlog en bijna de 

vernietiging van het Joodse volk ten gevolge had. De beelden zijn bekend, maar zoals nu, na alle indrukken hier 

in Israël, zag ik ze nog nooit: de schimmen in pyjama’s, de holle lege blik in de ogen van geraamtes van mensen. 

De getto’s, de barakken en britsen van de concentratiekampen. De gestaalde hoogmoed en de intimiderende 

uniformen van hun vijanden. Het oorlogstuig. Het hele duivelse apparaat… De verhalen te horen van hen die de 

hel overleefden…. Een lange donkere tunnel waar je doorheen wordt getrokken.  

Even verstild als opgelucht begroette ik de buitenlucht. Toen nog naar het Kindermonument geweest. Dit 

monument is uit een grot gehouwen en is een laatste eerbewijs aan de ongeveer 1,5 miljoen kinderen, die 

tijdens de holocaust zijn omgekomen. Je treedt een donker heelal binnen. Onder en boven en om je heen 

branden kaarslichten. Een stem noemt de namen van de kinderen, één voor één. Alsof je in een donkere nacht 

naar de sterren tuurt: hoe langer je tuurt, des te meer sterren gaan stralen. Ontelbare lichten doemen uit het 

donker op. Gangen, straten van licht in de duisternis. In een flits schiet het bij me omhoog: ze zijn niet weg, ze 

zijn om mij heen… 

We zeggen niet veel als we even later naar onze volgende afspraak rijden, een ontmoeting met enkele 

Nederlandssprekende holocaustoverlevenden. Samen met enkele anderen spreek ik met Herbert (Zvi) 

Wachsmann. Hij is geboren in 1940. Zijn Joodse moeder was alleenstaand en begreep dat zij Zvi ergens moest 

onderbrengen tijdens die gevaarlijke tijd. Zvi vond onderdak in een Rooms Katholiek kindertehuis in Rotterdam 

bij zuster Tates. Zuster Tates hielp Zvi door de oorlog heen. Zvi’s moeder kwam in 1942 al om in Auschwitz. 

Later emigreerde Zvi naar Israel. Hij trouwde, kreeg 5 kinderen en heeft 10 kleinkinderen. Behalve zuster Tates 

was er niemand om hem te helpen. Van de Nederlandse regering viel voor Zvi weinig te verwachten. Op eigen 

kracht heeft hij zijn leven opgebouwd. Het verleden is altijd aanwezig, maar Zvi heeft zich niet door het 

verleden laten kapen. Hij koos voor de toekomst en is blij dat hij vandaag in Israël leeft. Nadat we afscheid 

hebben genomen, echoën nog lang de woorden van Ezechiël na: ‘I will put my breath into you and you shall live 

again, and I will set you upon your own soil’. 
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BETHLEHEM EN DE PALESTIJNSE CHRISTENEN 

DAG 10. 31 JANUARI 20189, JAN GERRIT ZOMER 

Vandaag was het vroeg opstaan geboden. Om 8.00 reden we al richting Bethlehem. Deze dag zullen we ons 

verdiepen in de gevolgen die de stichting van de staat Israël heeft voor de Palestijnse bevolking, van wie een 

gedeelte christen is. Het is druk rond dit tijdstip. De infrastructuur in Jeruzalem kan het toenemende autobezit 

absoluut niet aan. Wat een andere wereld als we in de heuvels bij Bethlehem lopen: rust en een schitterend 

landschap met eeuwenoude terrassen, waar wijnstokken, olijf- en vijgenbomen groeien. Te voet lopen we de 

laatste kilometer voordat we bij de boerderij van de familie Nassar zijn. Dat moet wel omdat op de weg dikke 

stenen geschoven zijn. We begrijpen later dat de blokkade past bij maatregelen om de familie daar weg te 

krijgen. Daoud Nassar en zijn familie hebben in zekere zin geluk: ze beschikken over schriftelijke bewijzen, dat 

de grond waarop ze wonen echt hun eigendom is. Hij is blij dat we ook zijn verhaal willen horen. Hij vertelt dat 

de militairen, die de Westbank bezetten, tot tweemaal toe, de grond als geconfisqueerd beschouwden. Via 

slepende processen, waarin de tegenwerking voelbaar was, werd de familie in het gelijk gesteld. Vijf grote 

nederzettingen zijn op de heuvels te zien. Israël breidt uit, maar het is ‘bezet gebied’. De stad rukt op, waarom 

de boerderij niet gewoon verkocht? Het aanbod is wel gedaan, maar verkopen aan de bezetter? Geen denken 

aan. Trouwens: wat je gekregen hebt van het voorgeslacht verkoop je niet. Denk aan Naboth en z’n wijngaard. 

De prijs is hoog: pesterij, weigering van bouwvergunningen, afsluiting van nutsvoorzieningen, enz. Creatief 

worden alternatieven bedacht: zonnepanelen, regenwateropvang, biovoorziening voor het toilet. Twaalf lange 

jaren duurt het tot dit onrecht ook internationaal de aandacht trekt. Dat betekent hulp in de vorm van 

vrijwilligers (permanent zijn mensen aanwezig). Ook financiële steun voor gerechtskosten en herstel van 

verwoeste boomgaarden. Hoe zal het straks gaan, nu net buiten de poort, een Jesjiva – een orthodoxe Tora-

school – wordt gebouwd…? “Ieder mens heeft iets van het beeld van zijn Schepper”, antwoord Daoud. Maar 

hoe reageer je dan op maatregelen, die je onrecht doen? Hij somt de mogelijkheden op: 1. Met geweld, 2. 

Jezelf als 

slachtoffer 

beklagen en 

wachten op een 

politieke 

messias, 3. 

Wegtrekken dan 

maar. Geen van 

drieën 

bevredigt. De 4e 

weg – die direct 

samenhangt 

met hun 

christelijk geloof 

- is: we blijven 

zitten en we 

weigeren 

vijanden te zijn. 

“Tent of 

Nations” 

hebben ze hun 

boerderij genoemd. En zo timmeren ze aan de weg: morgen komt een groep Israëlische gidsen en er zijn ook 

contacten met rabbijnen in opleiding. Halfjaarlijkse boomplantdagen, een ‘woman empowerment project’ (de 

kracht van vrouwen is van onschatbare waarde) en vrijwilligers vanuit de hele wereld die komen helpen bij de 



27 
 

oogst – dat zijn de wapens van de Geest waarmee gestreden wordt. Onder de indruk reizen we af naar ons 

volgende project.  

In Bethlehem lopen we langs de metershoge muur, aan Palestijnse kant bespoten met teksten van protest en 

hoop. We zien het vluchtelingendorp Aïscha. Al vanaf ’48 wonen hier Palestijnse families, gevlucht voor geweld 

van Joodse milities, voorafgaand aan het uitroepen van de staat Israël. Nog steeds onderhoudt de 

internationale gemeenschap deze gezinnen; hoe moet dat verder? 

Op het Bethlehem Bible College maken we kennis met wat je Palestijnse bevrijdingstheologie kunt noemen. De 

vrijheidsbeperkingen waarmee de Palestijnen dagelijks moeten leven, de willekeur, discriminatie en gebrek aan 

water – onze inleidster Grace vraagt zich af “wat Palestijnen verkeerd hebben gedaan”. “We zitten gevangen, 

begraven achter een muur”. Ze is trots in Bethlehem geboren te zijn, net als de Here Jezus maar belangrijker: 

dat Jezus in haar hart geboren is. Kenmerk van de Palestijnse theologie: het nieuwe verbond heeft het oude 

overbodig gemaakt; denk je aan ‘volk Gods’, dan was dat in het Oude Testament Israël, maar in Christus zijn dat 

nu gelovigen uit alle volken. Denk je aan ‘land’, dan was dat het beloofde land, maar in Christus is dat nu ‘het 

koninkrijk van God’, voor Jeruzalem kun je - in Christus - het Nieuwe Jeruzalem lezen en de priesters uit Levi 

hebben geen rol meer: Christus is de Hogepriesters en alle gelovigen hebben een priesterrol ten opzichte van 

de rest van de mensen, enz. Jezus is de vervulling van het Oude Testament, een vervulling in de zin van 

‘terugkeer van het Joodse volk’ is er niet. Er is geen eigen rol meer voor het volk Israël, net als alle volkeren 

mogen zij zich verheugen in de Jezus, de Christus. De Palestijnse kerk voelt zich door de christelijke kerken 

elders in de wereld vergeten: “Krijg ik de vraag wanneer ik tot het christelijk geloof toegetreden ben - terwijl 

hier het christelijk geloof begónnen is”. Met name christen-Zionisten, die voorafgaand aan de wederkomst van 

de Messias veel betekenis hechten aan het hergroeperen van Israël en die daarvoor gewoon over de 

Palestijnen heen walsen, kunnen op weinig begrip rekenen. “En ze hebben veel invloed”. Alle beloften aan 

Israël staan onder de voorwaarde dat er gehoorzaamd wordt aan Gods geboden, anders wordt het land 

ontnomen. Trouwens ook het Oude Testament telt al vele voorbeelden van niet-Joodse mensen, die zelfs in de 

stamboom van Jezus zijn opgenomen. Een nare dia, met de tekening van een Palestijnse vrouw, die op haar 

arm het nummer 1948 getatoeëerd heeft gekregen – een duidelijke verwijzing naar de Holocaust - maakt mij 

wat onrustig: zo mag je toch eigenlijk het leed van anderen niet gebruiken… en is het met Yad-va-Shem in de 

herinnering ook niet van een andere orde? Het komt me voor dat de wereld, zwaar onder de indruk van de 

Holocaust, een Joods nationaal thuis mede uit schuldgevoel heeft mogelijk gemaakt, maar dat de prijs door de 

Palestijnen gedragen wordt. Het gezellige eten met studenten en docenten daarna geeft gelegenheid tot 

gesprek: nee, het Oude Testament lezen in het Hebreeuws, dat doen ze niet. Die taal doet te veel zeer.  

Nu we toch in Bethlehem zijn is er natuurlijk de geboortekerk, die momenteel gerestaureerd wordt. Maar we 

konden er wel in.   

Nog een derde lezing staat uit. Daarvoor moeten we weer het checkpoint door, deze keer lopend. Dat is een 

veiligheidsgebeuren als op het vliegveld. Poortje door, alarm, terug weer, nog meer op de band leggen, in 

overhemd en op kousenvoeten lukt het me de 5e keer. Iedere dag zo naar je werk moeten… en dan aan 

Israëlische zijde opgewacht worden met prachtige posters over hóe mooi Israël is…. 

We komen in de kantoren van Musalaha Reconciliation Ministry, een organisatie die zich erop toelegt 

christenen, joden, messiasbelijdende joden en ook moslims met elkaar in aanraking te brengen. Musalaha zou 

‘verzoening’ betekenen in het Arabisch. Salim J. Munayer –schrijver van het boek “Trough My Enemy’s Eyes” - 

legt uit welke stappen allemaal te nemen zijn voordat er iets van vertrouwen groeit. En wie krijg je allemaal 

mee? Het co-exist-model gaat vaak voorbij aan de rol van religie. Maar religie hoort erbij, niet als oorzaak maar 

wel als deel van het probleem. In zes stappen schets hij een aanpak waarin hij methodische vaardigheden 

aanwendt om wantrouwen weg te nemen en bruggen tussen mensen te slaan. “Everyone speaks an other 

narrative story”. 
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CONFERENTIE HEILIGE PLAATSEN 

DAG 11, 1 FEBRUARI 2018, THEJON BOS 

Op deze laatste dag van onze enerverende reis namen we deel aan een seminar over de betekenis van ‘heilige 

plaatsen’. Met recht een hoogtepunt van deze studiereis die we ook letterlijk op grote hoogte hebben 

afgesloten. Op het dak van het zogeheten ‘Pontifical Institute Notre Dame’ hieven wij voldaan het glas en 

genoten van een geweldig uitzicht op de ‘heilige stad’. Ondertussen nam pater Eamon Kelly, een enthousiast 

rooms-katholieke priester uit Ierland en deze dag onze gastheer, van de gelegenheid gebruik om ons met de 

snelheid van het licht al de plaatsen aan te wijzen die deze stad tot een bijzondere stad maken, inclusief de 

bijbehorende verhalen uit de Bijbel. Omdat iedere dag van onze reis tot nu toe vol verrassingen heeft gezeten, 

kon een verrassing vandaag niet uitblijven. Zo bracht Kelly ons tenslotte in het museum waar een heuse replica 

te zien is van ‘de lijkwade van Turijn’. Een lijkwade die vermoedelijk van Jezus is geweest. Van deze lijkwade 

heeft Paus Johannes Paulus II gezegd: ‘For the believer, what counts above all is that the Shroud is a mirror of 

the Gospel’. Een spiegel die helpt om het Evangelie te verstaan en erdoor geraakt te worden. De lijkwade heeft 

zogezegd een instrumentele betekenis.  

En dat brengt ons bij de thematiek van het seminar. Drie sprekers namen ons mee in een reflectie op heilige of 

geheiligde plaatsen. Pater Eamon Kelly, betrokken bij de opgraving in Migdal, ziet pelgrims naar Migdal komen 

die daar religieuze ervaringen opdoen. Voor hem aanleiding om te zoeken naar de context van die plaats die hij 

vervolgens vindt in de genezing van Maria van Magdala. En evengoed zou hier ook de bloedvloeiende vrouw en 

het dochtertje van Jaïrus genezen kunnen zijn. Deze context maakt voor hem Migdal tot een heilige plaats. Je 

kunt je afvragen of de praktijk niet soms andersom functioneert. Je schept een context bij een plaats, creëert 

daarbij een bepaalde sfeer die vervolgens religieuze gevoelens aanwakkert. Leerzaam was het om te horen hoe 

hij de betekenis van deze plek inbedde in de theologie van de pelgrimage. Heilige plaatsen stimuleren de 

pelgrimage en de pelgrimage langs deze ‘van God gevulde plekken’ heeft een transformerende werking in 

mensenlevens. Dat laatste maakt een plaats een geheiligde plaats.   

Dr. Munther Isaac, een Palestijns christen en tevens decaan van het Bethlehem Bible College, dacht vervolgens 

met ons na over de Bijbelse theologie van het heiige land. Volgens hem zijn er drie dimensies die in ons denken 

bij elkaar gehouden moeten worden: de aanwezigheid van God in een land maakt een land heilig, de heiligheid 

van een land is afhankelijk van de heiligheid van de mensen en een land zelf vraagt om heiligheid. Als we deze 

drie dimensies bij elkaar houden kunnen we nooit het land verabsoluteren. Gehoorzaamheid aan God (dat is: 

heiligheid van de bewoners) is belangrijker dan de fysieke plek van het land. Daar zit zijn moeite met de claim 

van de Zionisten dat het geografische land, en daarmee Jeruzalem en de tempel een bijzondere status hebben. 

Bovendien is voor hem als christen Jezus degene in wie God aanwezig is op aarde en dus is er geen specifieke 

betekenis meer voor Jeruzalem of de tempel als heilige plaatsen. Jezus zelf is de ultieme heilige plaats. En 

heilige grond is iedere plek waar Christus present is en waar Hij present is, is geen ruimte voor uitsluiting van 

wie dan ook. Hier zien we hoezeer zijn theologie existentieel geladen is. Hoe noodzakelijk het is voor ons om 

deze stem van een Palestijns christen ter harte te nemen. Het was een bijzonder moment toen een gelovige 

Joodse vrouw teruggaf hoe goed het ook voor haar was om zijn verhaal te horen en te begrijpen hoe hij de 

Schrift leest. Andersom kun je je afvragen of er vanuit de theologie die Isaac voorstelt, nog wel iets te leren valt 

van hoe de Joden de Schrift lezen. Wordt hun stem niet gesmoord in deze manier van denken?  

Tenslotte hebben we geluisterd naar een lezing van prof. dr. Doron Bar over de ontwikkeling van de Kotel 

(klaagmuur) als heilige plek na 1967. In toenemende mate is er sprake van spanningen met betrekking tot de 

identiteit van de plek. Voor sommigen Joden is het een heilige plaats vanwege de religieuze dimensie van de 

plek, voor anderen vanwege de nationaal-historische dimensie. In toenemende mate komt de plek in handen 

van ultraorthodoxe Joden. Een paar dagen na de zesdaagse-oorlog dansten mannen en vrouwen samen op het 

plein voor de muur. Inmiddels moeten mannen en vrouwen gescheiden van elkaar te bidden. Kun je eigenlijk 

nog wel van een heilige plaats spreken als er ongelijkheid is tussen man en vrouw?  
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