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BIJBEL 
een bundel artikelen 

De Regionale Werkgroep Kerk & Israël Utrecht heeft in de loop der jaren regelmatig artikelen gestuurd 
naar de redacties van lokale kerkbladen, en naar de lokale werkgroepen voor Kerk en Israël. We willen dit 
materiaal graag bruikbaar en beschikbaar houden.
In deze bundel vindt u een deel daarvan, en wel dat deel dat gaat over de Bijbel. Soms zijn twee artikelen 
gewijd aan hetzelfde onderwerp. Ze geven dan verschillende accenten. 
We streven naar artikelen met een beperkte omvang, ongeveer 400 woorden. Oudere artikelen zijn vaak 
langer,  maar  interessant  genoeg  om  in  deze  bundel  opgenomen  te  worden.  Soms  zijn  ze  licht 
gerenoveerd [in de inhoud aangegeven met * ]. Andere oudere artikelen nodigden uit tot het schrijven van 
een nieuw artikel over hetzelfde onderwerp.
We maken geen enkele aanspraak op volledigheid, ook niet waar uitleggingen gegeven worden. In de 
Joodse traditie bestaan altijd meerdere uitleggingen naast elkaar.
Ook is deze bundel niet volledig. Het is de bedoeling dat er nog aanvullingen komen. 

De spelling van Hebreeuwse woorden is altijd een probleem: sabbat / sjabbat / sjabbath / sjabbos? We 
hebben geprobeerd de lijn te volgen die is uitgezet in het boek van Henk Heikens ea:  
Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands. (2002)   Uitg SDU, ISBN 90 1209 2930. 
In Joodse uitgaven vind u overigens ook vaak andere wijzen van spelling. 
En verder: er is natuurlijk en gelukkig veel meer beschikbaar voor mensen die geïnteresseerd zijn en 
verder willen lezen. 

Enkele boeken: 

Rabbijn de Vries Joodse Riten en Symbolen (1927-32) 1968

D. Hausdorff Jom Jom 1974

Willem Zuidema Gods Partner 1977

Pearl e.a. Wegwijs in het Jodendom 1985

Edward van Voolen Joods leven, thuis en in de synagoge 1991

G.H. Cohen Stuart Joodse feesten en vasten 2003

Tenachon
   daaronder

uitgaven van de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica
Tenachon over Bijbelse en Rabbijnse concepten 2003-2005

Enkele websites:

www.joods.nl
www.jodendom.pagina.nl
www.bethhamidrash.org
www.chabad.nl
www.jhm.nl (website van het Joods Historisch Museum)
www.nik.nl (website van het Ned. Israëlitisch Kerkgenootschap)
www.ljg.nl (website van de Liberaal Joodse Gemeenten)
www.esnoga.com (website van de Portugese Synagoge)
www.pkn.nl/kerk&israel (officiële website van de PKN)
www.kerkenisrael.nl (Deputaten Kerk en Israël van de Christelijk Gereformeerde Kerken)

De artikelen zijn ook digitaal beschikbaar via  
www.utrecht.pkn.nl  -> wat kan het PDC voor u doen? -> Kerk en Israël -> artikelen. 
Er zijn veel meer artikelen over allerlei onderwerpen. We willen hierna gaan werken aan andere bundels. 
Vragen en opmerkingen van afnemers zijn daarbij welkom. 

Bunnik, 2007
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Inhoud

blz. titel auteur verschenen
(* = bewerkt)

2 (voorwoord)

3 (inhoud)

4 Omgaan met de Bijbel Lou Evers 1996

5 Lezen Joden en christenen dezelfde Bijbel? Wybrand Ganzevoort 2006 (*) 

6 Joodse vrouwen en de Tora-studie Marieke den Hartog 1996

7 Het volk van het boek Machteld de Goederen 1996

8 De priesterlijke zegen Piet Warners 2005

9 Van God gesproken Machteld de Goederen 1997(*)

10 De binding van Isaäk Jan Finnema 1998(*)

11 Zoek vrede en jaag haar na Tjitske van Winzum 2003

12 Een Psalm voor Ester Wybrand Ganzevoort 2006

13 Ondertussen - een vergeten bladzij wit in de Bijbel Henk J. Huyser 1992 (*)

14 Het tweede Koninkrijk Juda Machteld de Goederen 1999

15 De Farizeeën - hoeders van het Verbond Machteld de Goederen 2007

16 De Sadduceeën Henk J. Huyser 1992

17 De Essenen Wybrand Ganzevoort 2006

18 Via de rabbijnen naar het Nieuwe Testament Bert de Goede 2003

19 De gezalfden Willem S. Duvekot 1997

20 Messiasverwachting André van Dijk 1993

21 De Messias moet nog komen? George H. Cassuto 1993

22 De Messias moet nog komen Wybrand Ganzevoort 2006

24 Wie is toch deze? Willem S. Duvekot 1998(*)

25 Zijn bloed zij over ons ... George H. Cassuto 1995

26 Nazireeër of Nazoreeër? Johann ter Hart 1997

27 Jezus de Nazoreeër Wybrand Ganzevoort 2006

28 Een Joodse jongen - besnijdenis Wybrand Ganzevoort 2005

29 Een Joodse jongen - lossing Wybrand Ganzevoort 2005

30 Een Joodse jongen - bar mitswa Wybrand Ganzevoort 2005

31 Een kerstboom in Jeruzalem? Wybrand Ganzevoort 2005

32 Geboren onder een goed gesternte Wybrand Ganzevoort 2006
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Omgaan met de bijbel

In een serie uitgaven van het OJEC – Overlegorgaan van Joden en Christenen – is enige jaren geleden 
een deeltje verschenen met de titel “Lezen Joden en christenen dezelfde bijbel?” Een retorische vraag, 
die door een ieder die ook maar enigszins op de hoogte is onmiddellijk met “nee” wordt beantwoord. 
Immers, één onderscheid is welbekend: voor Joden 'geldt' alleen Tenach, het Oude of Eerste Testament, 
en voor christenen geldt de 'hele' bijbel, zoals sommigen zeggen. Voor ons Joden is de Tenach uiteraard 
net zo 'heel'. 

Ik zou de vraag anders willen stellen dan in de boektitel hierboven, nl. “Lezen Joden en christenen de 
bijbel op dezelfde manier?” Ook hier past een absolute ontkenning, maar nu op geheel andere gronden. 
Voor zover mij als Jood bekend – en in de onderduik heb ik het vele malen meegemaakt – wordt in 
streng-christelijke kring dagelijks een stuk uit de bijbel gelezen. Na de (voor)lezing gaat het boek weer 
dicht. Wellicht, maar zeker niet altijd, wordt er over het gelezene nog even nagepraat - en dat is het dan. 
Tot godsdienstige handelingen leidt de lectuur niet. En daar zit een wezenlijk en hemelsbreed verschil 
met hoe wij met onze bijbel, en met name met de Tora omgaan, zowel in ons dagelijks leven als in de 
synagoge, in “sjoel”. 

In de Tora staan namelijk zeer veel voorschriften die wij in acht moeten nemen en die ons hele leven 
(kunnen) bepalen,  op alle gebied:  op godsdienstig gebied,  bijvoorbeeld het  aanleggen van tefillien – 
gebedsriemen – tijdens het ochtendgebed, het dragen van tsietsiot – schouwdraden – aan onze kleding 
of gebedskleed en het aanbrengen van mezoezot – deurpostkokertjes met een bepaalde tekst – aan onze 
huizen. Op huishoudelijk gebied: de spijswetten en het rituele slachten, op het gebied van liefdadigheid 
en hulp aan de medemens, op het gebied van het verkeer tussen man en vrouw, kortom: op alle terreinen 
des levens! 

Lezen doen velen onze Tenach niet dagelijks, toepassen wèl. Daarbij dient nog te worden aangetekend, 
dat onze Tora in feite uit twee delen bestaat: de schriftelijke leer (de vijf boeken Mozes) en de mondelinge 
(later schriftelijk vastgelegde) leer die Mozes op de berg G'ds ontving en die van geslacht op geslacht is 
doorgegeven: de zesdelige Misjna, die uitleg en uitwerkingen bevat omtrent de voorschriften. Op haar 
beurt is deze Misjna weer van commentaren en verklaringen voorzien en zo zijn de Babylonische en 
Jeruzalemse Talmoed ontstaan. 
Het is dit geheel van voorschriften en tractaten dat het Joodse leven door de eeuwen heen bepaald heeft 
en vandaag de dag nog bepaalt, al zijn er natuurlijk na afsluiting van de beide Talmoeds nog vele nadere 
en bij de eigen tijd passende commentaren geleverd.

Terug naar de vraagstelling. Wij Joden lezen  Tenach niet zozeer als wel dat we Tenach, en vooral de 
Torah  bestuderen,  erover  ‘lernen’,  d.w.z.  aan  de  hand  van  commentaren  proberen  tot  de  diepere 
betekenis(sen) ervan door te dringen. Daarbij doet zich een voor christenen merkwaardig verschijnsel 
voor, nl. dat er nog al eens door onze geleerden zeer verschillende uitleggingen en interpretaties gegeven 
worden,  die  elk  hun  waarde  en  hun  waarheidsgehalte  hebben,  terwijl  christenen  daarentegen  vaak 
gewend zijn aan absolute uitspraken: het staat in de bijbel en dùs is het zo. Pas op, zou ik willen zeggen. 
Wat u leest is een onbecommentariëerde vertaling en daar schuilt al een eerste adder onder het gras. 
Men denke aan het Italiaanse gezegde “vertalen is verraden”! Andere addertjes volgen dan al snel met 
teksten als “Jezus en  de Farizeeën, Jezus en  de Joden, etc. Lectuur die letterlijk levensgevaarlijk  is 
gebleken! 

Lou Evers
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Lezen Joden en christenen dezelfde Bijbel?

Kortgeleden verscheen een uitgave van Tenach. Naast de grondtekst van de Hebreeuwse Bijbel staat de 
Nieuwe Bijbelvertaling  afgedrukt.  De namen in  de Nederlandse tekst  zijn  aangepast  aan de Joodse 
gewoonten.
Dat roept de oude vraag weer wakker: “Lezen Joden en christenen dezelfde Bijbel?” Voor Joden is het 
antwoord  duidelijk:  “Nee”.  Ook als je je beperkt  tot  wat wij  het  Oude Testament noemen en Joden 
Tenach. We lezen het niet op dezelfde manier, en we gaan er heel verschillend mee om. 
Het is dezelfde tekst, en we lezen dezelfde verhalen, en uit die verhalen leren we de Eeuwige kennen en 
de mens. Dat hebben we gemeen.  Maar het zijn niet alleen verhalen.
Joden lezen namelijk in Tenach veel voorschriften waaraan ze zich willen houden, en christenen lezen 
daar glad overheen. Die voorschriften zijn leefregels, aanwijzingen hoe het leven vorm te geven, hoe het 
te  heiligen.  Dat  gaat  over  gebed  en  kleding,  dat  gaat  over  eten en drinken,  dat  gaat  over  hulp  en 
liefdadigheid, dat gaat over de verzorging van je lichaam, over alles eigenlijk. 
Veel christenen lezen het Oude Testament door de bril van het Nieuwe Testament, en zien overal de 
boodschap van Christus doorschijnen. Joden lezen Tenach door de bril van de traditie van het lernen, van 
de commentaren, van de discussies van de geleerden. Christenen zeggen vaak: het staat zo in de Bijbel 
en dus is het  zo;  Joden weten dat  er  altijd  verschillende mogelijkheden van uitleggen zijn:  “zeventig 
gezichten heeft de Tora”. 
Het is heel leerzaam voor christenen om van die manier van omgang met de Bijbel kennis te nemen.  

Wybrand Ganzevoort

naar aanleiding van het artikel “Omgaan met de Bijbel” van Lou Evers

5



Joodse vrouwen en de Tora studie

Tellen vrouwen wel mee, in de rabbijnse literatuur? Het is een vraag van hedendaagse Joodse vrouwen 
(en mannen),  die willen weten:  hoe worden vrouwen eigenlijk  afgeschilderd in de bronnen van onze 
traditie? Wat zijn haar economische en religieuze mogelijkheden tot ontplooiing, nu? En als aan vrouwen 
beperkingen worden opgelegd, zijn die dan vooral van sociologische of van theologische aard? Of zelfs: 
is  aan  de  wortel  van  iedere  theologische  argumentatie  (zoals  bijv.  vrouwen  moeten  zwijgen  in  de 
gemeente)  toch weer een sociologische reden te  vinden (zoals:  mannen vinden het  bedreigend,  dat 
vrouwen in het openbaar hun mening verkondigen)?
Het is vanzelfsprekend dat Joodse vrouwen, voor wie hun Joodse identiteit iets betekent, hun religieuze 
traditie  met  deze  vragen  in  het  hoofd  doorspitten  en  analyseren.  Steeds  meer  vrouwen,  ook  van 
orthodoxe huize, gaan de Talmoedische literatuur bestuderen, omdat ze zich niet langer laten beperken 
door  de mening van rabbi  Eliëzer  (eind 1e eeuw),  die  zei  dat  “Wie zijn  dochter  de Tora leert,  haar 
losbandigheid leert” (Misjna Sota 3, 4). Deze uitspraak, ten onrechte losgemaakt uit zijn context, was 
eeuwenlang de overheersende mening over vrouwen en Tora-studie. Gelukkig kunnen Joodse vrouwen 
van nu zelf ontdekken, dat daar een uitspraak van Ben Azzai naast staat, die zei: “Een man is verplicht 
zijn dochter de Tora te leren …” (Misjna Sota, idem). 
Het is inderdaad jammer, dat er niet met zoveel woorden in de Tora zelf staat, dat meisjes (banot) Tora 
moeten leren. De vraag is bijvoorbeeld, hoe de passage in Deuteronomium 11:19: “Je zult ze (Gods 
woorden) leren aan je kinderen/zonen” (baniem; in het Hebreeuws kan dat 'zonen' betekenen, maar ook 
'kinderen' in het algemeen), gelezen moet worden. Betekent dit inclusief of exclusief de meisjes? Hierop 
is in de rabbijnse traditie – gelukkig? – geen eensluidend antwoord gegeven, zodat de meningen van 
rabbi Eliëzer en Ben Azzai naast elkaar blijven staan. 
De rabbijnse literatuur is een oceaan op zich, waar nog enorm veel onderzoek gedaan kan worden naar 
de  erin  verwoorde  posities  en  ervaringen  van  vrouwen.  Het  is  geen  dogmatische  literatuur,  waarin 
leerstellingen  verwoord  worden,  maar  de  weerslag  van  een  levende  traditie,  waarin  vrouwen  vaak 
uitstekend in staat blijken hun eigen belangen te behartigen. Wie bijvoorbeeld de dissertatie van Chanah 
Safrai leest, Women and Temple, zal voorbeelden daarvan tegenkomen. De rabbijnse tradities zijn nooit 
geheel afgerond, en het is duidelijk, dat hier nog veel te ontdekken valt!

Marieke den Hartog

      

Noot van de redactie:
Er zijn in deze tijd ook Joodse vrouwen die zich in de discussie mengen, als theoloog of als rabbijn. Een 
mooi voorbeeld is Judith Plaskow. Zij schreef o.a. ‘Terug naar de Sinai’ (1992). 
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Het Volk van het Boek   

De staat Israël is nog niet zo erg oud. Dit artikeltje wil u iets vertellen over één van de vele problemen, 
waarmee in de staat Israël nog steeds geworsteld wordt: wat is, en wat moet zijn, de functie van het 
bijbelonderricht?
Israël is als staatsvorm een democratie, waarin men onder meer uitgaat van vrijheid van godsdienst. Dat 
vormt in zoverre een probleem, dat in deze oeroude traditie volk en godsdienst nog steeds onlosmakelijk 
bij  elkaar horen.  Het is één van de principes, die het Joodse volk de ballingschap deden overleven. 
Daarover is ook iedereen het eens: de bijbel vormt ons fundament, de “bron”. Het bijbelonderricht is dus 
van het begin af verplicht gesteld op scholen. Los daarvan staat het Talmoed-onderwijs. Maar in Israël 
wonen moderne mensen en zij voeden hun kinderen op volgens moderne principes. Dit roept spanningen 
op. 
Bij de geboorte van de staat waren er grote groepen Joden, die tot de “Verlichting” hoorden en zich a- of 
zelfs  anti-religieus  opstelden,  of  socialistische  of  Marxistische  ideeën  aanhingen.  In  het  algemeen 
genomen wordt  het  bijbelonderwijs  gezien als  lessen in  'vaderlandse geschiedenis',  vorming van de 
leerling gericht  op  de  relatie  tot  de  medemens en  tot  de  maatschappij;  en die  vorming  beoogt  een 
uiteindelijke zingeving aan het leven. En, voor iedere Jood vanzelfsprekend, vorming van de leerling tot 
lid van het Joodse volk. 
Dit nu hangt geheel af van de invulling van het begrip “Joods”. Men kan hierbij staan op trouw aan de 
traditie, of daar juist mee hebben gebroken omdat dat “ballingschap”, “onvrijheid” symboliseert. Een niet-
religieuze Jood kan erop gericht zijn goede ethische normen en waarden af te leiden uit de boodschap 
der profeten, die stonden voor het ideaal van een maatschappij waar recht zou geschieden en “niemand 
meer opgeschrikt zou worden”. Men kan ook nadruk leggen op de ontwikkeling van de mens tot een 
persoonlijkheid. Of de nationale elementen erin belichten.
Natuurlijk bestaan deze verschillen in de hele maatschappij, niet alleen in het onderwijs. Het komt tot 
uiting in binnenlandse en buitenlandse politiek en in de felle demonstraties over en weer. Het brengt veel 
pijn en verwarring. In de christelijke wereld ligt er datzelfde spanningsveld tussen het seculiere en het 
religieuze. Naar Joods begrip zijn die twee niet te scheiden. Is de kloof te overbruggen? Misschien zal 
deze worsteling van het “volk van het boek” ons ook hier iets te bieden hebben?

Machteld de Goederen

 

viering van Sjavoeot, het Wekenfeest
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De priesterlijke zegen - Numeri 6:24-29

De priesterlijke zegen werd in de tabernakel en later in de tempel, uitgesproken na de voltooiing van de 
offerdienst. Door de priesters, Aäron en zijn nakomelingen. [Deze zegen wordt dikwijls aan het eind van 
onze kerkdienst ook uitgesproken.] Drie keer klinkt de onuitsprekelijke en onvertaalbare Naam van de 
Eeuwige. De zegen is bedoeld voor iedereen, maar is in het enkelvoud gesteld. De HERE zegene jou. JIJ 
hebt te gaan over het spoor dat God wijst. 

De  zegen  is  prachtig  opgebouwd,  in  drie  reeksen  van  drie,  vijf  en  zeven  woorden.  Samen  vijftien 
woorden. De eerste regel heeft 15 letters. De tweede 20 en de derde 25. Samen 60. 
Vijftien woorden, zestig letters. De vijftiende letter van het Hebreeuwse alfabet is de letter Samech. De 
getalswaarde van die letter is 60.  De betekenis van het  woord Samech is (onder)steunen. Dat is nu 
precies wat de Eeuwige met zijn zegen wil: mensen (onder)steunen en begeleiden op hun weg. 

De  Naam  wordt  op  je  gelegd  via  de  handen  van  de  priester.  Híj  geeft  de  zegen  niet,  hij  is  het 
doorgeefluik.  De  twee  handen  van  de  priester  worden  op  een  heel  bepaalde  manier  geheven:  de 
wijsvinger en middelvinger samen, de ringvinger en de pink samen, de duim apart. Zij duiden twee keer 
de letter Sjin aan, van “Sjaddai” - een aanduiding van God. Maar ook de eerste letter van het laatste 
woord van de zegen: Sjalom, vrede,  welzijn,  welbevinden voor altijd.  Daarheen wil  de zegen van de 
Eeuwige ons brengen. Tussen de gespreide vingers door vloeit de zegen van de Eeuwige naar je toe.
Volgens een rabbijnse traditie heeft een mensenhand dertig botjes. Wanneer de priester zijn door de 
eeuwigheid beschenen handen opheft om de zegen op te leggen, zijn dat twee keer dertig botjes = 60. 
Handen zijn gemaakt om te zegenen, om op te bouwen, te steunen.
De twee Sjins zijn ook de eerste en laatste letter van het Hebreeuwse woord voor zon. De zegen wil als 
een zon over  je leven opgaan.  Het aangezicht  van de Eeuwige licht  op en verheft  zich  over  je.  De 
essentie van het bijbelse geloof is: het gaat altijd naar het licht toe! De dag op de Joodse kalender begint 
als het duister is geworden. Vanuit het duister naar het licht, zó gaat de zon van Gods goedheid over je 
op.

Piet Warners (ingekort door Sippy Klercq)

(Zie voor meer over de Hebreeuwse letters:  R.Bartlema: Wijsheid in kleur,  uitgegeven door  Stichting 
Docete - www.docete.nl). 

 

    detail grafsteen van een priester
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Van God gesproken

Hoe spreekt men God aan, als christen? Hoe doen Joden dat?
In  de  verschillende  bijbelvertalingen  vindt  men:   “HEER”  of  “HERE”  ,  “Heer”  of  “Here”,“Jahweh”  of 
“Jehovah”. Wat is hier aan de hand?

Aan de basis van al deze vertalingen ligt het Hebreeuwse tetragram, de vier letters jod - hee – wav – hee 
(J H W H).  Dat  is  geen woord,  ook geen naam, maar  een teken. Want  in de Joodse traditie  is  de 
Godsnaam te heilig en te ondoordringbaar voor  ons mensen om uit  te spreken. Daarom  staat in  de 
Joodse bijbel, ons “Oude Testament”, dit teken geschreven. Als Joden dat lezen, zeggen ze daarvoor in 
de plaats “Adonai”: “Heer”. Het tetragram wordt bijna altijd gevolgd door het woord “Elohenoe”;  samen: 
“HEER, onze God”. Joden spreken ook van “De Naam”, “De Eeuwige”, “Ein Sof “ (= Die geen einde 
heeft), van “De Rots van Israël”, enzovoort. Immers, als Mozes God vraagt, wie Hij is, antwoordt God: “Ik 
ben die Ik ben”. Mozes krijgt geen naam te horen.

Sinds de Dordtse synode in 1619 besloot tot een Nederlandse vertaling van de Heilige Schrift, werd in 
protestantse vertalingen het tetragram met “HERE” in hoofdletters weergegeven. De bijbelvertalers uit de 
17e eeuw onderhielden voor adviezen een vrij levendig contact met Joodse schriftgeleerden. Zo werd het 
onuitsprekelijk heilige van de Godsnaam bewust weergegeven door middel van een woord in hoofdletters, 
“HERE” en “HEER”, dus ook als teken. Maar als een teken door een woord weergegeven wordt, verliest 
het aan symbolische betekenis. Dat is echter niet zo erg als het tetragram tot een naam te maken. En dàt 
gebeurt, als je er “JaHWeH” of “JeHoVaH” van maakt. Dan is “HEER” beter,  niet echter als je het met 
kleine letters gaat schrijven: “Here, onze Here”.

Een voorbeeld: psalm 8 begint met de Godsnaam: “O HERE, onze Here, hoe heerlijk is Uw Naam op de 
ganse aarde.”  Je  kunt  die  zin  zo lezen:  “De  Allerheiligste  Naam van onze Heer,  hoe heerlijk  is  die 
uitgedrukt op de ganse aarde.” De dichter/zanger gaat verder: ”Gij, die Uw majesteit toont aan de hemel 
…”, en het wordt een bezielde lofzang, een aanbidding. Het is een poging, in die vervoering, om toch 
onder woorden te brengen wat voor een mens niet onder woorden te brengen is. 

God  heeft  ons  zijn  Naam niet  gegeven.  Wij  mogen  Hem echter  wel  aanroepen:  Mijn  God.  En  zijn 
vingerafdrukken en voetsporen vinden wij overal. Ook in de bijbelverhalen, in wat Jezus ons liet zien. En 
in ons eigen leven.

Machteld de Goederen
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"De binding van Isaäk"   
Een Joodse benadering

“Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde, Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: 
Hier ben ik. En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaäk, en ga naar het land Moria,  
en offer  hem daar  tot  een brandoffer  op een  der  bergen,  die  Ik  u  noemen zal.  (Genesis  22,  NBG  
vertaling)

De binding van Isaäk (de akeda), zoals dit verhaal in de Joodse traditie genoemd wordt, is wellicht een 
van de meest problematische verhalen van de Bijbel. Hoe kan een vader dit doen? En waarom vraagt 
God dit van Abraham?

De Midrasj  -  een verzameling van uitleggende verhalen rond Bijbelteksten - is een voorbeeld van de 
typisch Joodse manier van Bijbel lezen. Hierin worden deze vragen zeer serieus genomen, en wordt er 
nagedacht over mogelijke antwoorden. Abraham denkt wel degelijk na over wat hem gevraagd wordt. En 
hij weet, zo vertelt een Midrasj (Midrasj Rabbah, s.Vayera), dat God uiteindelijk zelf voor een slachtoffer 
zal zorgen. Want zegt Abraham niet tegen de knechten die achterblijven als hij samen met zijn zoon de 
berg Moria beklimt: “Wanneer we hebben aanbeden, zullen wij tot u terugkeren” (vs.5) 

Ook Isaäk krijgt een duidelijker gezicht, als we de Midrasjverhalen lezen. Zo zou hij geheel vrijwillig zich 
willen opofferen voor zijn geloof in deze ene God. Hij neemt als het ware zelf het initiatief in handen. 
Aardig in dit verband is ook, dat volgens bepaalde tradities Isaäk niet langer een kind is dat op weg gaat 
met zijn vader, maar al een volwassen man van 37 jaar. In hoofdstuk 23 lezen we namelijk dat Sara 
overlijdt. Als reden voor haar dood wordt haar bezorgdheid gezien voor de afloop van het gebeuren op de 
berg Moria. Sara is 127 jaar oud als zij sterft, dus moet Isaäk 37 jaar geweest zijn (zie Genesis 17: 17). 
Isaäk was zich dus volledig bewust van wat er gebeurde.

Boven Genesis  22 staat  (NBG vertaling):  Abrahams geloof  op de proef  gesteld  (zie  ook  22:1).  Een 
Midrasj beweert echter het tegendeel: het is Abraham die God op de proef stelt! God die hem een talrijk 
nageslacht beloofd had, is Hij trouw aan zijn belofte? Een verrassend perspectief. 

Het verhaal van de Binding van Isaäk geeft ons veel meer om over na te denken; en door het verhaal niet 
onnodig te dramatiseren, maar te lezen met bijvoorbeeld de hulp van de Midrasjverhalen, kan het een 
verrijking betekenen voor het bijbelonderwijs. 

Jan Finnema

Gedeelte van mozaiekvloer in de 6e eeuwse synagoge bij Beth Alfa met
de knechten   ram met Gods hand   Abraham   Izaäk   altaar
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Zoek vrede en jaag haar na (Psalm 34:15)

Zoek vrede en jaag haar na. Deze woorden hielden me bezig toen ik Tenachon nr. 14 (modern Joods 
commentaar bij oudtestamentische thema’s) uitgelezen had.
Het thema van nr.  14 is “zorgzaam zijn” en dat  wordt  gekoppeld aan waarheid en vrede.  De vrede 
najagen. Hoe doe je dat? In gedachten zie ik een jager op jacht naar vrede. Hij krijgt vrede in het vizier, 
mikt, schiet raak en de vrede tuimelt naar beneden. De vrede wordt door de jager opgeraapt. Maar we 
moeten allemaal jagers zijn, lees ik verder. Je moet niet alleen blijven met je eigen vrede, maar vrede 
zoeken binnen een maatschappelijke context. 
Waarom waarheid aan vrede gekoppeld? Ja, lees ik, als je de mensen de waarheid zegt zoals jij die ziet, 
dan kun je rekenen op ruzie en dan is de vrede ver te zoeken. Want wat is waarheid? 
Volgens de Joodse traditie is vrede zonder waarheid een valse vrede. Vrede kan niet ten koste van alles 
worden bereikt, lees ik. Het probleem is natuurlijk het juiste evenwicht tussen waarheid en vrede. Dat is 
een kwestie van “zorgzaam zijn”.
Een beetje waarheid kan niet, dat is onvolmaakt.  Een beetje vrede is ook onvolmaakt, maar kan  wel 
leiden tot een wapenstilstand.
Maar wat is vrede eigenlijk? Pax Christi komt men nogal eens tegen: de vrede van Christus. “Pax” is 
vrede in de betekenis van het niet aanwezig zijn van oorlog. Maar is er dan vrede? “Sjaloom”, lees ik 
verder, is meer dan vrede, het is het aanwezig zijn van iets positiefs: welbevinden.
Tot mijn verbazing is de hogepriester Aäron de archetypische vredestichter! Dat is omdat hij terwille van 
de vrede “verzoening” boven “waarheid” liet gaan. 
Hillel bewonderde Aäron de priester, omdat hij vrede liefhad, de vrede najoeg en zijn medeschepselen 
liefhad. Toen Aäron stierf weende heel Israël dertig dagen lang, terwijl voor Mozes alleen de mannen 
weenden. Had ik nooit bij stilgestaan!
“Sjaloom is het verbindende koord dat uitgaat van Hem, gezegend zij Hij, en dat alle schepselen, de 
aardse en de hemelse,  de hogere,  de middelste  en de lagere samenbindt  en van ieder  het  unieke 
bestaan behoedt en bekrachtigt”, lees ik verder.
Opeens denk ik  aan de priesterlijke  zegen van Aäron,  met  als  laatste  deel,  in  het  Hebreeuws:  “De 
Eeuwige zal Zijn blik op u gericht houden en u vrede schenken.” In Israël dagelijks gezegd.
Ook in de kerk wordt deze zegen uitgesproken.
Wat een ontdekking!

Tjitske van Winzum

Redactionele noot:
Tenachon (met o.a. een serie over Bijbelse en Rabbijnse concepten) is een uitgave van de B.  Folkertsma 
Stichting in Hilversum.
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Een Psalm voor Ester

Toen David na de dood van Absalom terug ging naar Jeruzalem spaarde hij het leven van Simi 
(2  Samuël  19:20vv).  Volgens  de  Talmoed  (bMeg 13a)  was  dat  omdat  David  voorzag  dat  Ester  en 
Mordechai later een belangrijke rol zouden spelen in de verlossing van Israel, en zij waren nakomelingen 
van Simi (Ester 2:5).
Daarom, zo zegt Rabbi Moshe Alshich (1508-1593), een vermaard prediker in zijn tijd, heeft David voor 
Ester een psalm gedicht: Psalm 22. 
U kent het verhaal van koningin Ester. Haman die het volk wilde uitroeien en de koning meekreeg. De 
nood was hoog, zo hoog dat de Joden in Susan gingen vasten ook al was het het feest van Pesach. Ze 
voelden zich van God verlaten, bedreigd door de Perzen. En Ester ging naar de koning. Dat was een heel 
waagstuk, en ze was doodsbang. Het vers Psalm 22:15 Ik ben uitgestort als water, mijn beenderen zijn  
verspreid, mijn hart is als was, gesmolten in mijn ingewand  doet de uitleggers zeggen dat ze er een 
miskraam van kreeg. Ze moest tussen de hovelingen door en die zagen het met haar al mislopen en ze 
verdeelden de buit al, de kleren en de juwelen die ze droeg (vs 19). Maar als ze bij de koning komt is hij 
haar welgezind, en ze ervaart dat als gebedsverhoring: 
Gij hebt mij geantwoord! En als reactie, in dankbaarheid: Ik zal Uw Naam aan mijn broeders vertellen, in 
het midden van de gemeente zal ik U prijzen (vs 22). 
Zo wordt Psalm 22 gelezen als een Psalm voor Ester, en gebruikt als een passende Psalm voor Poeriem. 
Dat valt wel even op als je dat voor het eerst ziet. We zijn immers gewend deze Psalm te lezen als 
verwijzend naar Jezus. De Statenvertaling zet het er ook boven: Een Profetie van Christus’ lijden. Is dat 
dan fout? 
Ik denk het niet. Zo’n lied als Psalm 22 kan telkens weer herkend en toegepast worden. Het past heel 
goed bij de moeilijke weg van Ester en de verlossing die God daardoor gaf aan Zijn volk. Het past ook 
heel goed bij Jezus en zijn moeilijke weg, en ook bij hem was het God die antwoordde en verlossing gaf. 
In beide gevallen ligt het hoogtepunt en de omslag in Psalm 22: 22: Gij hebt mij geantwoord, en dan volgt 
de lofzang. 
Geen woord, geen profetie heeft maar één betekenis, elke morgen klinkt het woord weer nieuw, telkens 
weer wordt het vervuld, voller van betekenis. 

Wybrand Ganzevoort 

 

      koning David
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Ondertussen - Een vergeten bladzijde wit in de bijbel

Vaak gaat de Bijbel na Maleachi direct door met het schutblad van het Nieuwe Testament. Daar ben ik 
niet zo gelukkig mee. Ik zou daar tussenin een paar bladzijden wit willen zien met daarop in rode letters: 
let wel! ondertussen verlopen er tweehonderd bewogen jaren! 
Dat zou de lezer aan het denken kunnen zetten. Het is namelijk een uiterst gevaarlijk misverstand te 
denken dat het Oude Testament geruisloos overgaat in het Nieuwe, of dat het christendom zomaar voort 
bouwt  op  het  Oude  Testament.  Net  zo  goed  als  het  een  misverstand  is  te  denken  dat  het  latere 
Jodendom zomaar uit de woorden van het Oude Testament voortgekomen is. Het lijkt op een flatgebouw 
waar je de derde verdieping denkt te kunnen bouwen zonder de tweede. En die tweede verdieping is de 
“tussentijd”. 
Het is zeker een verdieping met andere uitzichten, met eigen nieuwe vragen. Wie dat vergeet, maakt rare 
sprongen. Steeds moet je je afvragen: wat hebben de mensen van de tussenverdieping ervan gedacht? 
Je krijgt alleen zicht op het latere, na-bijbelse Jodendom en op het eerste christendom als je ziet dat zij 
beide gebouwd zijn op de verdieping van de “tussentijd”.
Dan is natuurlijk de vraag:  wat was daarvan het bijzondere? Gelukkig beschikken we over vele nieuwe 
bronnen die ons een duidelijker beeld geven, hoe er “ondertussen” geleefd en gedacht is. Alle belangrijke 
stromingen uit Jezus’ dagen, zoals Farizeeën en Sadduceeën, zijn bijvoorbeeld in die tussentijd ontstaan. 
De grote Joodse nieuw-testamenticus David Flusser spreekt van een nieuwe humane gevoeligheid die in 
deze tijd doorbreekt. Allerlei bijbelse uitspraken worden omgebogen en verzacht, omdat men niet meer uit 
de weg kan met een rechttoe-rechtaan leer  over loon en straf,  goed en kwaad.  Dus werden allerlei 
verzachtende wegen bedacht om die oude woorden van de Schrift niet meer tot werking te laten komen. 
Over het beoordelen van je medemens zegt Hillel, een van de grote rabbijnen uit de voortijd: “Oordeel 
niet over je naaste, totdat je op zijn plaats bent gekomen.” Pas tegen deze achtergrond leren wij  de 
woorden van Jezus verstaan. En leren we ook steeds meer dat Jezus niet tegenover zijn mede-Joden 
stond, zoals vaak uit onwetendheid of door vooroordelen beweerd wordt. Jezus doet volop mee aan de 
interne discussies en daar vliegen naar goed Joods gebruik de stukken soms vanaf. Zo maakte ook hij de 
woorden van God steeds voller en rijker. Dat proces van steeds opnieuw uit- en inleggen, is gelukkig nog 
steeds niet afgelopen. 

Henk J. Huyser
(ingekort door Martha Alderliesten)
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Het tweede koninkrijk Juda

Het  rijk  Juda  was  na  de  terugkeer  uit  de  Babylonische  ballingschap  eeuwenlang  een  vazalstaatje 
geweest.  De  Perzen  verleenden het  staatje  veel  vrijheid.  Maar  sinds  de  Griekse  overheersing  door 
Alexander de Grote werd dat anders. De trend was de Griekse godsdienst en beschaving tot de bindende 
factor van het enorme rijk te maken. Dat was wat veel Joden niet accepteerden. Onder leiding van de 
priester Mattitjahoe en van zijn vijf zonen, vooral Juda (de “Makkabeër” of “Moker”),  begon een opstand 
tegen de opvolgers van Alexander de Grote. De Tempel werd veroverd en heringewijd (164 v.Chr.). Het 
Chanoekafeest gedenkt dit feit. Maar hoe ging het eigenlijk verder?

De zonen van Mattitjahoe waren hiermee niet tevreden. 
Vanuit Jeruzalem veroverden de Makkabeeën en daarna hun kinderen steeds meer gebieden: Edom, 
Samaria en Galilea, die in feite nooit  tot het eerste rijk Juda hadden behoord. Zij  judaïseerden deze 
gebieden ook. Tenslotte hadden ze een groot, onafhankelijk Joods rijk: Juda (141 - 37 v.Chr.) en werd 
een achterkleinzoon van Mattitjahoe koning. (104 v.Chr.). 

De leiders kregen steeds meer onenigheid. Ze riepen zelfs de Romeinen te hulp. Zo werd Juda wéér een 
vazalstaat.  Het  koningshuis  stierf  uit  in  37  v.Chr.  Herodes  (afkomstig  uit  het  honderd  jaar  eerder 
gejudaïseerde  Edom,  bevelvoerder  over  een  Romeins  garnizoen  in  het  altijd  opstandige  Galilea  en 
gehuwd met de nicht van de laatste koning) wist zich bij de Romeinen te kwalificeren als nieuwe koning 
van Juda.
Er was veel verzet tegen deze wrede vazalkoning. Maar hij was ook een groot bouwer. Hij liet o.a. de 
tweede Tempel verfraaien tot een prachtig complex. Uit de opgravingen van zijn paleizen op de rotsburcht 
Massada bleek, tot ieders verbazing, dat Herodes strikt vasthield aan de Joodse leefwijze. 

Steeds meer werd de vazalstaat door de Romeinen bezet gebied. Het gekuip om de macht en het verzet 
tegen de corrupte priesterklasse leidden tenslotte tot een climax. Dat is, waar Jezus al in de twintiger 
jaren van de eerste eeuw voor waarschuwde. Wat te voorzien was, gebeurde. In 66 (n.Chr.) brak een 
opstand uit en de Romeinen maakten op wrede wijze een eind aan het koninkrijk Juda, ondanks de 
heldhaftige,  gedreven  strijd  van  de  Joden.  De  Romeinen  veranderden  ‘koninkrijk  Juda’  in  ‘provincie 
Palaestina’, met als hoofdstad ‘Aelia Capitolina’ (i.p.v. Jeruzalem). Joden mochten daar niet wonen. Een 
tweede opstand (132 -135 n.Chr.) maakte de situatie alleen nog maar definitiever. Een lange nacht van 
1800 jaar volgde...

Machteld de Goederen

 

munt van het rijk Juda (± 80 vC)      Romeins muntstuk na de val van Juda
“Judea capta”
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De Farizeeën  -  Hoeders van het Verbond 

In onze taal hebben de Farizeeën geen beste naam. Het is niet leuk als je als “schijnheilige farizeeër” 
wordt weggezet. Dat hebben de Farizeeën niet verdiend.
Wie waren de Farizeeën? 
De beweging ontstond tijdens de Babylonische ballingschap met de “Soferiem”, de Schriftrolschrijvers. Zo 
ontstond veel Tora-kennis onder leken, niet behorend tot de priesterklasse. Hoewel er ook schriftgeleerde 
priesters waren.
Deze schriftgeleerde leken vormden in Jezus' tijd een heel gevariëerde beweging, die heel verschillende 
accenten legden bij hun tekstbestudering. Maar het ging altijd om de essentiële vraag: hoe kunnen ook 
gewone mensen God dienen? Israël heeft bij de Sinaï de Tora ontvangen om die te doen. Wat betekent 
dat concreet?
Je  vindt  in  deze  schriftgeleerde  beweging  “Chachamiem”,  wijzen,  en  “Chassidiem”,  die  vooral  de 
persoonlijke relatie met God en de naaste benadrukten. Dan “Farizeeën”, voor wie vooral de juridische 
kanten van het sociale leven belangrijk waren, en “Essenen”, die zich in afzondering voorbereidden op de 
eindtijd, en zelfs “Zeloten”, politieke activisten.
Chassidiem waren vooral onder de Galilese schriftgeleerden te vinden, evenals de Zeloten. 
De  Farizese  schriftgeleerden  maakten  door  hun  gewaardeerde  juridische  kennis  deel  uit  van  het 
Sanhedrin. Tijdens het proces tegen Jezus ontbraken de Farizeeën, omdat “halszaken” 's nachts wettelijk 
verboden waren. Ze waren zo strikt in de regels van reinheid en heiliging, dat ze niet met anderen aten. 
Ze vormden genootschappen. Zo kregen ze hun bijnaam “Peroesjiem”, afgezonderden.
Schriftgeleerden hadden het recht in de Tempel te onderwijzen. Hun aanspreektitel was “rabbi” of “rav' - 
meester. Allen samen vormden zij een beweging van Tora-geleerden, die in veel zaken tegenover de 
priesterklasse stond.
De Judese schriftgeleerden wantrouwden vaak Galilese leraren zoals Jezus: onderwezen die wel echt? 
Vandaar  de  vraaggesprekken  en  discussies.  Het  gaat  echter  altijd  om de  vraag  hoe  Joden  op  alle 
levensgebieden de Tora praktiseren.
Farizeeën waren in zekere zin de ruggegraat van Israël, de “Hoeders van het Verbond”. Ze bewaarden 
velen ervoor af te dwalen en op te gaan in de massa van het heidendom. In religieuze zin waren zij de 
leiders van het volk, veel meer dan de priesters en Sadduceeën. Daarom konden zij na de ramp van 70, 
toen de Romeinen de stad Jeruzalem verwoest hadden, het volk de weg wijzen om niet op te lossen in de 
ballingschap.
In die jaren stierven veel Farizeeën de marteldood. Ze leefden in grote armoede, vaak in grotten. Ze 
hebben zich echter staande gehouden en men kan zeggen: ze hebben het Jodendom gered.

Machteld de Goederen
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De Sadduceeën – de partij van Toen en Poen

Wie graag in hokjes indeelt, noemt de Sadduceeën de conservatieven en de Farizeeën de progressieven. 
Hoe kom je in zulke hokjes terecht? Of anders, hoe word je conservatief? Want bepaalde groepen in de 
samenleving hebben blijkbaar eerder de neiging om zich behoudend op te stellen, dan anderen. Het kan 
zijn dat je veel bezit, dus veel te verliezen hebt bij elke verandering. Het kan ook komen doordat je een 
uiterst beperkt wereldje bewoont. Als daar nog bij  komt dat juist dìe wereld erg belangrijk is voor de 
massa van het volk, heb je de sleutel in handen hoe je van huis uit conservatief kunt zijn. Dat is dan ook 
de sleutel tot de wereld van de Sadduceeën.
Zij konden wijzen op een respect afdwingende geschiedenis. Ze konden zeggen: wij stammen af van 
Zadok, de hogepriester in de tijd van David en Salomo. En ook: in de ballingschap heeft Ezechiël onze 
families als de ware Tempelbewoners aangewezen (zie Ezechiël 44:10-15). 
Als je denkt aan de Tempel in Jeruzalem, moet je wel denken aan ons. Wij zijn de enig ware priester-
adel. 
Wie vandaag in de oude Joodse wijk van Jeruzalem de opgravingen in het zogenoemde Herodiaanse 
kwartier gaat bekijken, ontdekt daar de resten van weelderige huizen met prachtige mozaïeken. Hier 
woonden  die  Sadduceeën.  Vlak  tegenover  het  Tempelcomplex.  Wie  dat  ziet,  begrijpt  waarom 
Sadduceeën conservatief waren. Godsdienst als instituut heeft altijd de neiging tot behoudzucht. Zeker 
als er veel geld in omloop is. Dat was er rondom het Tempelbedrijf zeker. Zij waren conservatief in de 
leer: alleen de Tora, de eerste vijf boeken van Mozes, hadden voor hen gezag, en niet de profeten en 
geschriften. Laat staan de nieuwlichterige uitleg van de Farizeeën. 
Ook politiek wilden zij  het maar al  te vaak met de bezettende machthebbers,  de Romeinen, op een 
akkoordje gooien. Aan hen, die alles te zeggen hadden in het Sanhedrin, dankt Jezus zijn veroordeling 
(niet aan de Farizeeën!). Toen de Tempel in 70 van onze jaartelling verwoest werd, was ook de invloed 
van de Sadduceeën voltooid verleden tijd. De enige groep die het daarna gered heeft, en daarmee ook de 
Tora, zijn de Farizeeën. Want progressieven winnen het op den duur altijd! Dat is tenminste de typisch 
Joodse manier van denken en handelen geworden: hoopvol gericht zijn op straks. Open blijven naar 
verandering. Want hier is geen blijvende stad. Zelfs als die stad Jeruzalem heet. Ook daar wordt nog 
steeds aan vernieuwing gewerkt.

Henk J. Huyser
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De Essenen 

De Essenen waren een groep waar we weinig van afwisten, maar ze zijn in de belangstelling gekomen na 
de vondsten bij Qumran, de Dode Zee Rollen. Die vondsten hebben veel duidelijker gemaakt dat het 
Joodse  volk  in  de  tijd  van  Jezus,  in  de  tijd  voor  de  verwoesting  van  de  Tweede  Tempel,  tal  van 
stromingen kende, niet alleen de Farizeeën en Sadduceeën die we uit het Evangelie kennen. 
Waarschijnlijk vormde een deel van de Essenen de gemeenschap van Qumran, die volgens Josephus 
haast als een kloosterorde leefde: een gemeenschap met strikte regels waar geen privé-eigendom was, 
een leven met grote nadruk op rituele reinheid en zuiverheid van het voedsel. De gemeenschap schijnt te 
zijn ontstaan ca. 130 voor Christus na een conflict rond de aanstelling van een nieuwe hogepriester. De 
tegenstanders die zijn recht op die positie ontkenden, achtten de Tempel nu verontreinigd en trokken zich 
terug. Zij waren nu de  vrome 'Rest van Israel' en als de Messias komt dan zal die Jeruzalem en de 
Tempel reinigen en hen daar installeren. Er was trouwens ook een gemeenschap die aan de rand van de 
stad Jeruzalem woonde.
In  de  Dode  Zee  Rollen  hebben  we  vermoedelijk  te  maken  met  de  resten  van  de  boeken  van  de 
gemeenschap van Qumran. Daar vinden we Bijbelteksten, meestal erg beschadigd en fragmentarisch. 
Daar vinden we Bijbeluitleg  en geschriften over de toekomstverwachting. Erg interessant omdat we nu 
meer weten over de wereld waarin Jezus leefde. 
Er is echter  veel  omheen gefantaseerd.  Er  is  een tijd  gesproken over  een samenzwering vanuit  het 
Vaticaan om ongewenste teksten te onderdrukken. Die gedachte is gevoed doordat het lang geduurd 
heeft voordat alle teksten gepubliceerd waren, maar de meeste teksten bestaan uit fragmenten en daar is 
vaak moeilijk wat van te zeggen. Bovendien, wat zou in een tekst moeten staan als daardoor het hele 
christelijk geloof onderuit gehaald zou worden? Inmiddels zijn de teksten allemaal gepubliceerd en de 
sensatiezoekers zoeken nu elders.   
Was Jezus een Esseen? Nee. Hij trekt zich niet terug met smetvrees uit de wereld. Vermoedelijk genoot 
Hij wel gastvrijheid bij de groep in Jeruzalem.
Was Johannes de Doper Esseen? Dat is minder onwaarschijnlijk, mogelijk is hij er een tijd bij betrokken 
geweest, het dopen lijkt daarop te wijzen. 
Tijdens de Joodse oorlog is Qumran verwoest, en daarna horen we niets meer van de Essenen, evenmin 
als van de Sadduceeën, op wie ze zo gebeten waren.

Wybrand Ganzevoort
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Via de rabbijnen naar het nieuwe testament
N.a.v. G.H.Cohen Stuart, Joodse feesten en vasten, Een reis over de zee van de talmoed naar de wereld  
van het nieuwe testament. Baarn, 2003.

In een tijd waarin de relatie met Israël op vele manieren onder druk staat, verscheen dit boek dat op 
indringende en tegelijk ‘luchtige’ wijze laat zien hoe de taal van het nieuwe testament gaat leven als je 
deze plaatst binnen de wereld van het rabbijnse Jodendom. Wat het boek vooral interessant maakt is, wat 
de ondertitel aangeeft: “een reis over de zee van de talmoed naar de wereld van het nieuwe testament”. 
Een persoonlijke ontdekkingsreis. Gedurende zijn lange verblijf  in Jeruzalem stelde Cohen Stuart zich 
open  voor  het  Joodse  leven.  En  ontdekte,  hoe  zijn  openheid  een  verrassend  licht  opleverde  voor 
passages uit het nieuwe testament.
Een voorbeeld. In 1983 maakte hij voor het eerst “een leernacht” mee aan de vooravond van Sjavoeot, 
het feest der eerstelingen! Verschillende thema’s kwamen die nacht aan de orde. Hij hield vol en gaf niet 
toe aan slaapneigingen halverwege de nacht.  Vanaf drie uur hoorde hij  zingende mensen op straat. 
Groepen jongeren en ouderen begaven zich op weg naar de Oude Stad en ontmoetten elkaar bij  de 
zogenaamde  Klaagmuur.  Vol  enthousiasme  over  wat  ze  die  nacht  samen  hadden  meegemaakt  en 
geleerd. Duizenden mensen bij elkaar voor het ochtendgebed en het lezen van de feestrol Ruth. Zoals 
dat hoort op Sjavoeot. “We hadden op die vroege ochtend het gevoel opgenomen te zijn in die ontelbare  
menigte die ooit gestaan heeft aan de voet van de berg Sinaï,  terwijl  we verwarmd werden door het  
vroege zonlicht.” Ineens besefte hij wat er op die vroege Pinksterochtend van Handelingen 2 gebeurd 
was: hetzelfde. De leerlingen waren de gehele nacht bij elkaar geweest. In een leernacht. Vol geestdrift 
geraakt, om wat ze met elkaar beleefden. In taal die herinnert aan het gebeuren aan de Sinaï, wordt dat 
verteld: tongen als van vuur... Wie die nacht ‘gewoon’ naar bed was gegaan, begreep er natuurlijk niets 
van. Die kon denken: ze hebben teveel zoete wijn gehad. De leerlingen hadden, omdat ze die nacht 
tezamen bijeen waren geweest en met vele anderen het ochtendgebed baden, zich opgenomen gevoeld 
in die ontelbare menigte die ooit gestaan had aan de Sinaï.
Een waardevolle ervaring van ‘nu’ voor een goed verstaan van dat boek van ‘toen’.
Wanneer je Cohen Stuart zo volgt in zijn ontdekkingsreis van het rabbijnse Jodendom, merk je hoezeer 
die hele wereld van het nieuwe testament deel is van een – tot op vandaag – levende Joodse wereld!

Bert de Goede

redactionele noot: 
Het Wekenfeest, of Sjavoeot, herinnert aan de wetgeving bij de Sinaï en is tevens een oogstfeest. Het 
eerste Pinksterfeest (uit Handelingen 2) was op Sjavoeot.
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De Gezalfden

Het klinkt waarschijnlijk wat ongewoon voor een christen als we vertellen dat voor de meeste Joden de 
figuur van de Messias helemaal niet zo belangrijk is. Alle nadruk valt op het komen van het Koninkrijk 
Gods op het einde der tijden. De Heer handelt zelf. De Messias mag dit handelen uitvoeren.
In de bijbel zien we een bepaalde groei van het begrip MASJIACH. We kennen allen de omschrijving van 
het ambt van de koning: de Gezalfde des Heren. De letterlijke zalving met zuivere olijfolie symboliseert de 
zalving met Gods Geest. De “kavod”, de kracht, macht en eer van de Eeuwige wordt hem gegeven. Ook 
de priester  en  de profeet  zijn  Gezalfden des Heren.  Het  is  opmerkelijk  dat  in  de z.g.  “Messiaanse” 
profetieën in Jes. 9 en 11 en Micha 5 de titel “Messias” niet wordt genoemd. Hieruit blijkt dat het soms wel 
over hem gaat, maar dat hij niet per sé als Messias wordt aangeduid. 
In het Jodendom is “Messias” geen vastomlijnd begrip. In de Dode Zee rollen worden twee Messiassen 
genoemd: de Messias van Aäron en de Messias van Israël. Deze laatste is de koning uit Juda, de telg 
van David: Zerubbabel.
In de loop van de tijd heeft het begrip “Messias” zich ontwikkeld. Het groeide uit tot de verwachting dat 
God in het laatste der dagen zijn Messias zou zenden om in Zijn naam de vrede en de gerechtigheid te 
brengen, Zijn Koninkrijk op aarde. Het is duidelijk dat in perioden van onderdrukking, zoals de Romeinse 
bezetting in Jezus' tijd, de Messias min of meer gezien wordt als een politieke bevrijder. De Gezalfde die 
in de toekomst zal verschijnen, zal zowel priesterlijke als koninklijke trekken dragen. We zien dat ook bij 
Jezus: in de evangeliën komt zijn afstamming van koning David naar voren. In de Hebreeënbrief wordt 
Jezus’ hogepriesterschap, naar de ordening van Melchizedek - Hebr. 7 - onderstreept.
Sinds de tussentijd wordt in de Joodse traditie de Zoon des mensen, die op het einde der tijden in Gods 
naam zal  optreden, wel gelijkgesteld aan de Messias.  (zie b.v.  het boek Daniël).  Dat  is daarom van 
belang, omdat Jezus over zichzelf nooit als de Messias heeft gesproken, maar wel als Zoon des mensen.

Willem S. Duvekot
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Messiasverwachting 

Er is in de Nederlandse taal een reikhalzend woord van Hebreeuwse oorsprong dat het hart op een 
bijzondere manier vult: Messiasverwachting. Een woord vol verlangen! Maar tegelijkertijd ook een vaag 
woord dat het voorstellingsvermogen weinig richtinggevend voedt bij vragen als: hoe zal de komst van de 
Messias plaats vinden, hoe moeten wij ons Hem voorstellen, wanneer zal Hij verschijnen (wat betekent 
“als een dief in de nacht”?)? Het woord Messiasverwachting doet het hart sneller kloppen, maar geeft het 
verstand geen concreet beeld.
Binnen het Joodse denken is de komst van de Messias concreet gemaakt in talloze verhalen waarmee 
ook de christelijke voorstelling  van de komst van de Messias verrijkt  wordt.  Kent u bijvoorbeeld het 
verhaal van de abt die de rabbi om raad vroeg? Er was eens een klooster waar het spirituele leven 
achteruit ging. Wat moet ik hieraan doen, vroeg de abt. De rabbi vroeg tijd om een advies te formuleren. 
Na enige dagen kwam hij  terug: ik moet u een geheim vertellen: één van u hier in dit klooster is de 
Messias. De monniken waren zeer verwonderd. Zou broeder Anselmus de Messias zijn? Of de manke 
broeder Augustinus? Of ben ik  het  zelf? Ze betoonden elkaar  respect  en lieten tegenover elkaar de 
Lofzang voor hun Schepper vurig klinken. Het klooster was gered.
Niet alleen verhalen, ook talloze Talmoedische discussies concretiseren de Messiasverwachting. Er is 
een uitspraak van Kafka die zo'n discussie samenvat: “De Messias komt, als hij niet meer nodig is.”  De 
morele inzet van het individu, het volstrekt ernstig nemen van de dienst der dankbaarheid, het leven als 
een volwassen, vrij mens: dat maakt de komst van de Messias overbodig.
Marcel Poorthuis heeft over een aantal Messiaanse Talmoedlezingen een prachtig boek geschreven: Het 
gelaat van de Messias (B. Folkertsma Stichting voor Talmudica, 1992). Uitgangspunt is het denken van 
de Franse filosoof Levinas die naar aanleiding van de rabbijnse uitspraak: “De Messias, dat  ben ik”, 
opmerkt: “Mijzelf zijn, dat is Messias zijn. Ieder moet handelen of hij de Messias is.”
De traditionele christelijke  lezer  van dit  boek van Poorthuis  zal  zeer  veel  concrete voorstellingen en 
richtlijnen aantreffen die grondig afwijken van de christelijke orthodoxie. Maar de vele voorstellingen van 
de Messias stimuleren de verbeelding. En zeker zal hij het verlangen herkennen en het beroep op de 
verantwoordelijkheid van de mens die weet dat hij het Messiasschap moet voorbereiden.

André van Dijk

 

       Elia gaat voor de Messias uit
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De Messias moet nog komen?

Hedendaagse uitleggers van het Nieuwe Testament – van rabbi Leo Baeck af (die in de dertiger jaren van 
de 20e eeuw al schreef) tot aan David Flusser, professor in Jeruzalem, en diens leerlingen – gaan ervan 
uit,  dat  de  geschriften  van  “onze”  evangelisten  (Marcus,  Mattheüs,  Lucas)  teruggaan  op  Joodse 
oerteksten, die wij in het Grieks van “onze” geschriften nog kunnen “terugvinden”. En die niet gehinderd 
worden door latere anti-Joodse “christelijke” (bedoeld wordt ‘heiden-christelijke’) bijkleuring. 
In deze regelen wil ik iets zeggen over de merkwaardige Lucaanse tekst in Handelingen 3:18 t/m 21. 
Lucas slaat hier een akkoord dat typerend is voor zijn weergave van het verhaal aangaande Jezus van 
Nazaret. Over Jezus wordt gesproken als de lijdende en stervende Knecht des Heren. Zelf noemt Hij zich 
het liefst “de Mensenzoon”. Dat blijkt de invulling te zijn van de taak die Jezus weet te moeten vervullen. 
Tegelijkertijd is Hij gekomen als de profeet die zijn volk zal leiden, een man van het kaliber van Mozes. 
Jezus ziet zichzelf als degene die door God is gezonden in de eerste plaats om zijn volk, het volk Israel, 
tot omkeer, tot bekering op te roepen. De weg die Jezus gaat, de weg der volstrekte vervulling van Gods 
Tora, doet Hem lijden en brengt Hem aan het heidense kruis. 
In de uitgaven van de Lucasteksten zoals wij die in het Grieks voor ons hebben is al het woord “Messias” 
ingevuld (“Moest de Messias dit alles niet leiden om tot zijn heerlijkheid in te gaan?” Lucas 24:26, en hier 
in Handelimgen 3: “…dat Zijn Messias zou lijden…”).
Ongetwijfeld is hier oorspronkelijk bedoeld “de Mensenzoon”. Eerst na Jezus’ opwekking uit de doden is 
het “taboe” op de Messiastitel aan het verdwijnen, en komen de discipelen tot de conclusie - en dat gaan 
ze dan ook verkondigen -: God heeft deze Jezus tot Messias gemaakt... Hier in Handelingen 3 treffen wij 
de oorspronkelijke uitdrukking aan van wat de discipelen aan hun volk, en van daaruit aan de rest van de 
wereld, zijn gaan verkondigen. “Komt dan tot inkeer en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgedelgd en 
van ’s Heren wegen de tijden der verademing mogen aanbreken en Hij (de Heer) Jezus moge zenden, 
die voor u bestemd was tot Messias.” (Handelingen 3: 19, 20, maar lees de tekst s.v.p. verder door!) 
Hierin waren de eerste leerlingen van Jezus dus nog duidelijk Joden en (nog) geen christenen, dat zij het 
zo formuleerden: God zal zijn Messias zenden. Hij zal komen. En het zal niemand anders zijn dan de 
Mensenzoon, Jezus van Nazaret. Vergelijk ook het antwoord van Jezus aan de priesters in de versie van 
Lucas 22: “Toen spraken allen: Zijt gij dan de Zoon Gods (dat is: de Koning Messias)? Hij zei: Gij zegt dat 
ik dat ben (vers 70, 71) Van nu aan zal de Mensenzoon zitten aan de rechterhand van Gods kracht. (vers 
69).

George H. Cassuto
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De Messias moet nog komen

De evangelisten  waren  Joden  en  hun  verhalen  over  Jezus  tekenen  hem als  Jood.  Maar  de  latere 
christelijke  traditie  is  helaas  nogal  anti-Joods  geweest  en  dat  heeft  de  teksten,  de  verhalen  en  het 
verstaan van de verhalen bijgekleurd. 
In Handelingen  3: 18-21 vat Lucas in een preek van Petrus kort samen waar het bij Jezus om gaat. 
Jezus moest lijden, dat gaat terug op de lijdende Knecht des Heren. Tegelijk is hij de profeet die zijn volk 
zal  leiden,  een man van het kaliber  van Mozes.  Jezus ziet  zichzelf  vooral  als degene die door God 
gezonden is om zijn volk, Israel, tot inkeer en omkeer op te roepen. De weg die Jezus gaat, de weg van 
volstrekte vervulling van Gods Tora, doet hem lijden, brengt hem aan het heidense, Romeinse kruis. 
In de tekst wordt hij ‘christos’, gezalfde genoemd, in de vertaling vaak ‘Messias’. Zo heeft Jezus zichzelf 
niet genoemd, hij sprak liever van de Mensenzoon. Maar na de Opwekking uit de doden is het taboe op 
de  messiastitel   verdwenen,  zijn  leerlingen  gaan  beseffen  en  verkondigen  dat  God  deze  Jezus  tot 
Messias heeft gemaakt (Handelingen 2:36). In Handelingen 3 - en het is interessant om verschillende 
vertalingen  daarvan  naast  elkaar  te  leggen  -  vinden  we  de  oorspronkelijke  uitdrukking  van  wat  de 
leerlingen aan hun volk en van daaruit aan de hele wereld zijn gaan verkondigen: “Bekeert u, dat uw 
zonden worden uitgewist, en HIJ (God) de voor u bestemde Messias zal zenden:  Jezus.” 
Hierin waren de eerste leerlingen van Jezus dus nog voluit Joden, en (nog) geen christenen.  God zal zijn 
Messias zenden, en het zal niemand anders blijken te zijn dan Jezus van Nazaret, de Mensenzoon.  

Wybrand Ganzevoort
naar George H. Cassuto

Dit is een verkorte en wat geactualiseerde versie van een artikel van G.H.Cassuto uit 1993

   

Handelingen 3: 18-21 in verschillende vertalingen

Willibrord Vertaling
[18] Zo heeft God in vervulling laten gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren had aangekondigd, 
namelijk dat zijn Messias* zou lijden. 
[19] Kom daarom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist. 
[20] Dan komen er van Godswege tijden van verademing 
en zendt Hij de Messias, die Hij u tevoren al had aangewezen, Jezus, 
[21] die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd van het herstel van alles, waarover God van 
oudsher heeft gesproken bij monde van zijn heilige profeten.  

Naardense Bijbel
[18] maar God heeft vervuld wat hij tevoren heeft verkondigd door de mond van alle profeten 
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dat zijn gezalfde zou lijden;
[19] komt dan tot inkeer en omkeer, daartoe dat uw zonden worden uitgewist,
[20] opdat van het aanschijn des Heren momenten van verademing mogen komen,
en hij zal zenden de voor u bestemde gezalfde: Jezus
[21] die te gast moet zijn in de hemel tot aan de tijden van het herstel van alle dingen waarvan God 
heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten sinds eeuwig.   

Nieuwe Bijbel Vertaling
[18] Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: 
dat zijn messias zou lijden en sterven. 
[19] Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. 
[20] Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken 
en zal hij de messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, 
[21] die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde 
van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld.  
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Wie is toch deze?

Er  wordt  veel  gesproken  over  de  Joodse  wortels  van  het  christendom.  Let  wel:  wortels,  en  niet: 
achtergrond. De achtergrond maakt iets duidelijk. Maar zonder wortels kun je niet leven! Dit is bepalend 
ook voor ons verstaan van de persoon van Jezus. 
Nu we tegenwoordig - gelukkig - meer inzicht hebben in de wijze van denken in de Joodse traditie, willen 
we dit uiteraard eveneens toepassen op de manier waarop we Jezus verstaan. Joodse nieuwtestamentici 
zoals David Flusser hebben ons dit leren inzien. We krijgen dan wel een visie op Jezus die op bepaalde 
punten duidelijk afwijkt van de dogmatische manier van benaderen die veelal nog gangbaar is. Ik ben tot 
een nieuwe wijze van verstaan gekomen*) van de werkelijkheid van Jezus'  persoon in de benaming: 
Jezus als Gods Gevolmachtigde. De Eeuwige heeft Hem aangesteld om zich in zijn naam tot Israël te 
richten, opdat zijn liefde tot allen zal doordringen. Als teken van deze volmacht verrichtte Hij wonderen en 
sprak Hij met gezag.
Met behulp van onze huidige kennis van het Jodendom ontdekken we dat de schrijvers van het N.T. puur 
Joods hebben gedacht. We zien dat bij de vier evangelisten. Johannes neemt hier een aparte plaats in. In 
overeenstemming  met  de  Joodse  manier  van  uitleg  let  deze  evangelist  meer  op  de  zin  van  Jezus' 
optreden  dan  dat  hij  alleen  een  getrouwe  weergave  geeft  van  zijn  woorden  en  daden.  Bij  Paulus 
ontdekken we dat hij dikwijls vanuit de Midrasj, de actualiserende vertolking, de betekenis van Jezus' 
persoon  weergeeft.  Dat  zien  we onder  meer  in  Filippenzen 2:6-11 en in  Colossenzen  1:15-20.  Een 
belangrijk gedeelte is ook Hebreeën 1:2vv. omdat we hier kernachtige uitspraken over de zin van Jezus' 
persoon vinden. Die benadering komt pas tot haar recht als we die verstaan vanuit de Joodse wijze van 
denken.
Willen we als christenen werkelijk volgelingen zijn van de Jood Jezus, dan zullen we zijn behoren tot 
Israël ernstig moeten nemen. Dat betekent dat we anders zullen moeten leren denken over Hem. Als we 
dit niet doen, snijden we de band met onze Joodse wortels door en is het christendom een geheel andere 
godsdienst  geworden.  Maar  dan hebben we Jezus,  onze Heer,  tot  iemand anders gemaakt  dan Hij 
eigenlijk is!

Willem S. Duvekot

*) zie een boek van mijn hand: Wie is toch deze? Jezus' persoon vanuit de Joodse traditie. Een poging 
(Uitgave Boekencentrum Zoetermeer, 2e druk1999)
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Zijn bloed zij over ons ... (Mattheüs 27: 25)

Dit riep ‘gans het volk’ voor het gerechtsgebouw van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus, nadat deze 
zijn handen in onschuld gewassen had. De lezers van dit korte artikel raad ik dringend aan het boekje “Is 
het Nieuwe Testament anti-joods?” van Simon Schoon te lezen!*) Hij schrijft ook over deze Mattheüs-
tekst zeer verhelderend.
Het was overigens een Joodse zegswijze in bijbelse tijden, die niet anders betekende dan “wij nemen de 
verantwoording op ons” (zijn bloed zij op ons, zei men dan). De evangelist Mattheüs, die in dit verhaal, in 
hoofdstuk 27, steeds over 'menigte' of 'schare' spreekt, schrijft hier ineens ‘gans het volk’. Met dit woord 
wordt  normaliter  het  volk  Israël  aangeduid.  Niet  voor  niets,  zegt  Schoon,  want  schrijvend  na  de 
tempelverwoesting (in het jaar 70) ziet Mattheüs de ondergang van Jeruzalem als een straf Gods voor het 
volk dat  zijn Heiland aan het  kruis geholpen had. Overigens achtte Mattheüs desondanks Israël  niet 
uitgesloten van het heil, aldus Schoon. Eén groot misverstand moet uit de weg geruimd worden: deze 
woorden (“Zijn bloed ...) zijn nooit als zelfvervloeking gebruikt! Ten onrechte zijn ze zo door bijna 2000 
jaar christendom benut, met alle allerverschrikkelijkste consequenties van dien. Is het een wonder dat 
Joden weinig aantrekkelijks in de christelijke figuur van Jezus en in het christendom hebben kunnen 
ontdekken?  Na  Auschwitz,  waarin  zoveel  broers  en  zusjes  van  Jezus  zijn  omgebracht,  komt  de 
christelijke kerk hopelijk tot inkeer!

George H. Cassuto

*) uitgegeven in de serie “Toerusting”, van (destijds) Centrale Vormingswerk, Driebergen; misschien nog 
antiquarisch te verkrijgen.
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Nazireeër of Nazoreeër?

“En zij  vestigden zich in een stad genaamd Nazaret,  opdat  in vervulling zou gaan hetgeen door  de 
profeten gesproken is, dat Hij Nazoreeër zou heten.” (Mattheüs 2:23)

Hoe je het Oude Testament ook napluist, deze profetie is niet te vinden. Wat moet je daar nu mee? 
Er wordt wel gedacht dat Jezus, net als bijvoorbeeld Simson, voor het leven “nazireeër” was. In Numeri 6 
wordt beschreven,  wat de nazireeërgelofte, om zich aan de HEER te wijden,  praktisch inhield. Hij/zij 
mocht geen bedwelmende drank drinken of ook maar iets van de wijnstok nuttigen; het haar mocht niet 
afgeknipt worden en er mocht geen contact zijn met een dode. 

“Nazir” betekent “afgezonderde”, “een aan de HEER gewijde”. De nazireeër trad in Israël op als een 
levend voorbeeld, en als je er Amos 2 op naslaat, vond men hen daarom maar knap lastig. Een enkeling 
was nazireeër voor het leven (Simson, Samuël) maar wie de gelofte aflegde, was het gewoonlijk alleen 
voor een bepaalde tijd. 
Van Jezus is bekend dat hij vrijelijk een glas wijn kon drinken en doden aanraakte. Hij was dus geen 
nazireeër (zie het gesprek, weergegeven in Mattheüs 11:19). Hij was wel een levend voorbeeld van Gods 
bedoelingen en werd ook als lastig ervaren.

Een Nazoreeër was wat anders. In de Statenvertaling staat “Nazarener”, maar ook dat vind je niet in het 
Oude Testament. De Hebreeuwse stam neemt -  n-ts-r in ons schrift - kan dat ook een ander woord 
betekenen,  namelijk  “spruit”,  “scheut”,  “rijsje”.  Daarvoor  kunnen  we  terecht  bij  Jeremia,  Daniël  en 
Zacharia. 
De meest voorkomende en meest voor de hand liggende verklaring is, dat Mattheüs aan de profeten in 
het  algemeen denkt.  En hij  zal  waarschijnlijk  ook “Natsooraios”  bedoelen,  in het  Grieks:  mensen uit 
Natsrat, Nazaret. Deze benaming werd door sommigen met een minachtende bijbetekenis gebruikt; een 
‘gat’ in de provincie. We kunnen daarbij ook denken aan Johannes 1:46b.

Dit is een klein voorbeeld om aan te geven hoe belangrijk het is, dat bijbeluitleggers een goed begrip 
hebben van de bijbelse talen en culturen. Er zijn ook belangrijker bijbelgedeelten aan te halen die, als ze 
niet goed worden verklaard, volledig verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd. Dan kan het Heil worden 
verduisterd,  met alle kwalijke gevolgen van dien. Laten wij  in zulke aangelegenheden ook heel goed 
luisteren naar de rabbijnen, die dagelijks Gods woord diepgaand bestuderen in de oorspronkelijke tekst, 
en die als zodanig voorzien van commentaar.

Johann ter Hart
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Jezus de Nazoreeër

Jozef ging wonen in Nazaret en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: “Hij zal Nazoreeër  
genoemd worden”.  Mattheüs 2:23

En  inderdaad,  Jezus  is  Nazoreeër  genoemd  en  zijn  volgelingen  ook.  Nog  steeds,  tenminste  in  de 
Semitische talen, daar  heet hij een  notsri en Nazaret heet  natsrat.  Maar waarom vindt Mattheüs dat 
gewichtig, en wat hebben de profeten gezegd? En wat betekent Nazaret? 
Daar is naar gezocht en dan zijn er verschillende mogelijkheden. 
Je kunt denken aan nazir, de nazireeër. Wie dat zijn, wordt beschreven in Numeri 6. Mensen konden een 
gelofte afleggen, om zich voor een tijd extra aan God te wijden. Simson is het bekendste voorbeeld; hij 
was levenslang nazir, voorvechter van Israël. Voor een nazir was het verboden zijn haar te snijden en 
wijn te drinken, of iets van de wijnstok te eten.
Was Jezus een nazir? Hij dronk wel wijn. En waar spreken de profeten van nazir? Alleen Amos doet dat 
en dat heeft dan niets te maken met de Messias.
Je kunt denken aan netser , dat is de loot die uit de afgehouwen stronk van Isaï (Jesaja 11:1) opschiet. 
Heeft Mattheus aan deze messiaanse profetie gedacht? Het verband is niet duidelijk. 
Je kunt ook denken aan natsar, een werkwoord dat behoeden en bewaren betekent. Natsrat (Nazaret) 
kan dan wachtpost  betekenen.  In  Psalm 119 wordt  het  werkwoord tien maal  gebruikt  in  de zin van 
‘bewaar de geboden’.  In Deuteronomium 32:10 lezen we: Hij bewaarde het als zijn oogappel.
Nazoreeër is dan dus de wachter, die behoedt en bewaakt. Jesjoea hanotsri (Jezus de Nazoreeër)  zou 
dan klinken als ‘de verlosser, de bewaarder’ dus: hij die trouw is aan God, en Gods woorden bewaart. Dat 
is voor Mattheüs een heel belangrijk thema. 
Maar er is meer. De profeten gebruiken het woord natsar ook, en met name Jesaja op twee belangrijke 
plaatsen: 42: 6 en 49: 8. Daar zegt God het tegen de Knecht: Ik zal je bewaren. 
Als Jezus de Knecht is, is hij de wachter van het volk, de hoeder van het verbond, de bewaarder, omdat 
God hem gezonden heeft. Als Mattheüs inderdaad notser (bewaarder) gehoord heeft in Nazoreeër, dan is 
de naam Nazaret voor hem gaan glanzen: het is niet toevallig dat Jezus daar ging wonen.   
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Een Joodse jongen - besnijdenis

Lucas vertelt van Jezus, en benadrukt dat hij een Joodse jongen is. Hij wordt geboren uit Joodse ouders, 
onder de Tora. Zij handelen met hem naar de Tora. Hij wordt besneden op de achtste dag, en daarmee 
opgenomen in het Verbond. Dat gebeurde natuurlijk met alle Joodse jongens, dat was vanzelfsprekend, 
maar het wordt maar van een enkeling verteld: van Johannes (Lukas 1:59) en van Jezus (Lukas 2:21). En 
later horen we nog van Timotheüs (Handelingen 16:3); verder niet. Lucas geeft de besnijdenis niet veel 
nadruk, de naam die gegeven wordt is belangrijker, maar hij noemt het wel. Hij wil kennelijk ons goed 
doen horen dat Jezus geboren is in Israël, binnen het Verbond. 
Nog steeds is de besnijdenis een wezenlijke zaak voor Joden: wie het nalaat hoort er niet bij. Wie bij 
Israël wil gaan horen, laat zich besnijden. Dat geldt ook voor hem die van geboorte Jood is maar buiten 
de traditie opgevoed en toch weer kiest voor het Jodendom.
Het geldt niet voor meisjes. Meisjes horen er wel bij, maar ze worden niet besneden, want dat verminkt. 
Voor jongens is besneden worden nauwelijks een verminking. De besnijdenis is het teken van het 
Verbond tussen God en Abraham en draagt daarom in zich de belofte van het land èn de belofte van 
vruchtbaarheid. Maar bij het Verbond horen gedragsregels, die ook gelden voor de meest intieme relatie. 
Misschien geldt die ethische code juist wel het meest in de sexualiteit. Vooral daar herinnert dit lijfelijke 
teken aan het Verbond.
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Een Joodse jongen - lossen van de eerstgeborene 

Lucas  vertelt  het  verhaal  van  Jezus,  en  doet  het  zo  dat  we  er  het  verhaal  van  Samuël  in  horen 
terugkomen. Hij vertelt dat Jozef en Maria hun zoon naar de Tempel brachten om hem daar aan de HEER 
op te dragen. In dit verhaal spelen twee dingen: het reinigingsoffer voor de moeder (na veertig dagen) 
volgens Leviticus 12, en het lossen van de eerstgeboren zoon volgens Numeri 18. 
Daar wordt gezegd, dat alle eerstelingen aan God toebehoren. De eerstelingen van het vee en de oogst 
worden als offer naar de Tempel gebracht.  De eerstgeboren zoon wordt losgekocht,  behalve die van 
priesters en Levieten. Maar Hanna schenkt haar zoon Samuël wel aan God. Dat losgeld was vijf sjekels. 
Ook nu nog worden eerstgeboren zonen op de een-en-dertigste dag tegen betaling van een bepaald 
symbolisch bedrag losgekocht. 
Al lijkt Lukas niet erg goed op de hoogte, hij vertelt het wel en het effect is de nadruk op het Jood zijn van 
Jozef en Maria, en hun trouw aan de Tora. Jezus wordt geboren binnen Verbond, hij komt voort uit Israël. 
Het heil is uit de Joden. Deze toon, die hier gezet wordt, loopt het hele evangelie door: Jezus is de ware 
zoon van Israël, licht voor de volken en glorie voor Israël. Jesjoea (Jezus): verlossing voor Jeruzalem, 
voor Israël en voor heel de wereld. Zo zingt Simeon.
In de geschiedenis van de kerk is de anti-Joodse opstelling een trieste en beschamende zwarte draad. In 
die lijn heeft men vaak Jezus los willen maken van zijn volk en tegenover zijn volk willen zetten. Men 
heeft de wet tegenover het  evangelie willen zetten. Triest, beschamend en met dodelijk gevolg. Gelukkig 
hebben we er tegenwoordig oog voor dat Lucas (en Mattheüs) heel anders over Jezus spreken: een 
gelovige Joodse jongen. 
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Een Joodse jongen - bar mitswa

Lucas vertelt het verhaal van Jezus, hoe hij op twaalfjarige leeftijd naar de Tempel gaat. Zijn ouders gaan 
elk jaar Pasen vieren in Jeruzalem, zoals vrome Joden dat moesten doen. Het was één van de drie 
jaarlijkse pelgrimsfeesten: Pesach, Sjavoeot en Soekkot (Pasen, Wekenfeest en Loofhutttenfeest). Voor 
Galileërs was dat een lange en soms bezwaarlijke reis. Men 'ging op naar Jeruzalem' in groepen tegelijk. 
De twaalfjarige Jezus loopt ook mee. Jezus wordt in die sfeer opgevoed, hij leert de toewijding aan de 
Tora, en in de Tempel voelt hij zich thuis: ‘hier moet ik wezen’. Zoals de oude Anna daar indertijd thuis 
was, onafgebroken.  In de Tempel vindt Jezus anderen,  leraren, en hij  luistert  naar de discussies,  hij 
mengt zich erin met een vraag en nog een vraag. Verstandige vragen kennelijk. Hij heeft blijkbaar bar 
mitswa gedaan, is zoon der wet geworden. Dat wil zeggen: hij  neemt de verantwoordelijkheid van de 
volwassen Jood op zich voor het verstaan en volbrengen van de Tora. Daarom discussiëert hij mee en 
“allen die hem hoorden waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden.”
Dat zegt ook heel wat over zijn ouders, over Jozef met name. Jozef heeft hem op het pad van het leren 
gezet,  de weg van de Tora.  Hij  heeft  Jezus geleerd waar hij  het levende water kon putten,  waar de 
wijsheid te vinden was: in de Schriften, die het Woord van de HEER zijn. Later, als Jezus volwassen is en 
als  leraar  rond gaat,  onderwijzend en genezend,  blijkt  uit  de verhalen die  over  hem verteld  worden 
hoezeer Jezus thuis was in de Schriften. Dat zegt heel wat over de manier waarop Jozef en Maria hem 
hebben opgevoed: een gelovige Joodse jongen. 
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Een kerstboom in Jeruzalem? 

Ik  hoorde  laatst  van  iemand  dat  in  december  voor  christenen  in  Jeruzalem  kerstbomen  worden 
aangevoerd. Een welwillende geste van het Joods Nationaal Fonds, die bij het uitdunnen van de door 
haar beheerde bossen, de gerooide bomen daarvoor ter beschikking stelt. 
Kerstbomen, dat is typisch voor de westerse christenen. Maar waarom eigenlijk, wat doen we ermee? 
Het is een van die dingen die niet uit onze Joodse wortels voortkomen. Het is in feite iets waaraan je ziet 
dat Kerst een midwinterfeest is. Daar is niets mis mee, warmte en licht en gezelligheid juist in de winter, 
het is goed dat te vieren. 
Een mooie gelegenheid ook om de geboorteverhalen van Jezus nog eens te horen. We weten tenslotte 
niet op welke datum hij  geboren is,  dus we kiezen een passende dag, en 25 december is passend, 
midwinter is het dan, en indertijd, in de vierde eeuw, de feestdag van de Onoverwonnen Zon, en die van 
Mithras, de soldatengod. Geen wonder dat de Kerk het toen een passende datum vond.
“Waar wordt de Messias geboren?” vragen de wijzen in Jeruzalem en het antwoord is “in Bethlehem”. 
Wanneer zal de Messias worden geboren, dat kun je ook vragen, en dan kom je in de Joodse traditie 
antwoorden tegen, zoals bijvoorbeeld “op de eerste van de maand tisjri, (in september) want dat was de 
eerste dag van de schepping.” “Nee,” zegt een ander, “op de vierde tisjri, want op de vierde dag schiep 
God de zon.” Er worden ook andere data genoemd, maar voor mijn gevoel is misschien wel het diepste 
antwoord  ‘op de 9e av’. Die dag is namelijk de dag van rouw en vasten om de val van Jeruzalem, een 
dag van diepe droefenis. Juist dan zal de Messias geboren worden, want juist in het diepste duister geeft 
God zijn Licht. 
Het is duidelijk  dat de antwoorden op de vraag ‘wanneer en waar is Jezus geboren?’ niet vanuit  de 
burgerlijke stand worden gegeven. Nee, het gaat om de betekenis van dit kind, van deze mens, en dat is 
ook wat Lucas in de lofzangen laat horen. 
Een kaars aansteken is ook zo iets. Het kan gewoon nodig zijn, licht om te zien wat je doet. Het kan 
gezellig zijn, voor de sfeer, en zeker in deze maand doen we dat graag. Je kunt het ook doen met een 
diepere betekenis, zoals we iedere zondag de Paaskaars branden. Licht van Godswege is ons in Jezus 
opgegaan. 
Zo kunnen we onze gewoonten betekenis geven, en dan mag dat ook met een boom. 
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Geboren onder een goed gesternte.

De wijzen wisten genoeg af van het gesternte waaronder Jezus geboren was om er een lange reis voor 
over  te  hebben,  vanuit  Babel  (of  verder  Oost)  naar  Bethlehem.  Astrologen  waren  het  en  toen  was 
astrologie serieuze wetenschap. De ster die je geboorte beheerst zegt veel over je verdere leven, wat je 
bent en wat je wordt, zo dacht men.

De ster: een planeet of een sterrenbeeld, daar waren verschillende ideeën over, maar in het Aramees 
heet het allebei mazzal. Vandaar de wens ‘mazzel tov’ dus: een goed gesternte, dat brengt geluk.

Een probleem was wel dat het systeem niet erg goed klopte, en vooral dat voor de vrijheid van de mens 
geen ruimte was. Wie onder Mercurius geboren wordt is een geleerde of een handelaar of een dief, zei 
men.  Maar  moet  dat?  Ben je  zelf  nog verantwoordelijk  voor  je  keuzes,  als  je lot  zo  vastligt?  In  het 
Talmoedtractaat Sjabbat (156a) discussiëren de rabbi’s erover: is Israël ook gebonden door die invloeden 
van de sterren? Ze wijzen dat af: als een Israëliet gerechtigheid doet, dan hebben de sterren geen macht 
over hem. 

En ze vertellen van de dochter van Rabbi Akiva: een waarzegger voorspelt haar dat een slang haar op 
haar bruiloft zal doden, dat staat in de sterren. Maar bij het kleden steekt ze een speld in de muur en 
doodt toevallig de slang. Waarom ontkomt ze zo aan haar lot?
Omdat ze een bedelaar haar portie heeft gegeven. Barmhartigheid is meer dan het lot, en de rabbi’s 
citeren Spreuken 10:2 ‘rechtvaardigheid redt van de dood’. 

De vraag is nog steeds actueel: in hoeverre word ik bepaald door de omstandigheden, door mijn lot of 
mijn milieu? Het antwoord blijft ook actueel: je kunt altijd kiezen, wat je binnen de gegeven ruimte doet, en 
het maakt heel veel uit hoe je kiest. Wie kiest voor Tora, kiest voor leven. Wie kiest voor horen en doen 
van gerechtigheid, dat is zorg voor de naaste, die groeit tot mens, beeld van God, en Jezus is daarin ons 
grote voorbeeld.
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