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LEVEN IN ISRAEL
een bundel artikelen 

De Regionale Werkgroep Kerk & Israël Utrecht heeft in de loop der jaren regelmatig materiaal gestuurd 
naar de redacties van lokale kerkbladen, en naar de lokale werkgroepen. We willen dit materiaal graag 
bruikbaar en beschikbaar houden.
In deze bundel vindt u een deel van dit materiaal, en wel dat wat gaat over het leven in het land Israël. 
Daarbij zijn soms twee artikelen gewijd aan eenzelfde plek of gebeurtenis. Ze geven dan verschillende 
accenten. De artikelen hebben een beperkte omvang, zo'n 400 woorden, en binnen dat bestek kun je 
natuurlijk  niet  volledig  zijn.  Oudere  artikelen  zijn  soms  licht  gerenoveerd,  in  de  inhoudsopgave 
aangegeven met (*). 
Ook deze bundel is niet volledig. Het is de bedoeling dat er nog aanvullingen komen. 

De spelling van Hebreeuwse woorden is altijd een probleem. 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: 

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

Willem Zuidema Gods Partner 1977

Pearl e.a. Wegwijs in het Jodendom 1985

G.H. Cohen Stuart Joodse feesten en vasten 2003

Israël:

(Israel Information 
Centre, Jeruzalem) 
zie ook website CIDI

Feiten over Israël  (Ned. vertaling van “Facts about Israel”)
op initiatief van de Israëlische ambassade in Den Haag en 
het Genootschap Nederland - Israël, t.g.v. 50 jaar Israël.

1999

Enkele websites:

www.joods.nl
www.jodendom.pagina.nl
www.jhm.nl  (Joods Historisch Museum)
www.nik.nl   (Nederlans Israëlitisch Kerkgenootschap)
www.ljg.nl  (Liberaal Joodse Gemeenten)
www.esnoga.com  (Portugese Synagoge)
www.cidi.nl  (Centrum Informatie en Documentatie Israël)
In de artikelen worden genoemd:
www.yadvashem.org  (Engelstalig, zeer uitgebreid)
www.nswas.nl  (Neve Shalom/ Wahat al-Salam Nederland)
www.nesammim.nl  (Nes Ammim Nederland; alleen voor Internet Explorer 5 of hoger)

****

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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Denkt u wel eens aan een reis naar Israël?

Soms  zie  je  reclameborden  met  beelden  van  Israël:  de  blauwe  zee  bij  Eilath,  een  ruïne  van  een 
kruisvaardersburcht op een heuvel. Zo wordt het oog van de tourist op Israël gevestigd. Begrijpelijk, maar 
we doen Israël en onszelf te kort wanneer we het land niet ook nog door een andere bril bekijken.

Israël is allereerst het land van de Bijbel, het land van de aartsvaders en van David, het land waar de 
voetstappen van Jezus staan. En nooit komen de bijbelse verhalen meer tot leven dan in de aanraking 
met dit land en zijn volk.
Hoe vaak zingen we niet Psalm 42: “watervloed roept tot watervloed”. Die regel ga je pas echt verstaan, 
als je in het noorden van Israël het bronnengebied van de Jordaan bezoekt en bij Banias of Dan luistert 
naar “het gebruis uwer stromen”.
En wie denkt in Jeruzalem, als hij voor de Westelijke Muur staat (waarvan de onderste helft nog bestaat 
uit de originele, zeer grote steenblokken) niet aan de woorden van Jezus over zijn moederstad, waar 
geen steen op de andere zal worden gelaten?

Ik wil maar zeggen: kennismaken met Israël vraagt om meer dan de bril van de tourist! Wat u nodig hebt 
zijn de ogen van een leerling, die zich kan verwonderen. Met zulke ogen reisde in de vierde eeuw Egeria, 
vrouw van geestkracht en moed, vanuit Frankrijk door Israël en het Sinaï-schiereiland. Indrukwekkend is 
haar  beschrijving van de viering van de Goede Week in  Jeruzalem.  Haar  reisverslag vergezelt  mij, 
wanneer ik een reis naar Israël leid.

Een reis naar Israël betekent ook: kennismaken met het Joodse volk en de samenleving in de staat Israël 
- momenteel zo beheerst door vragen en conflicten rondom het vredesproces - en vooral met de Joodse 
geloofstraditie, waarin de viering van de grote feestdagen centraal  staat.  Het  kan je niet onbewogen 
laten, wanneer je meemaakt hoe op Grote Verzoendag Israël zich als volk in bidden en vasten keert tot 
God. Velen hebben in de aanraking met het Joodse volk en zijn geloofstraditie de wortels van hun eigen 
christelijk geloof (her-)ontdekt.

Wie voor het eerst Israël bezoekt, doet m.i. verstandig deel te nemen aan een groepsreis. U reist dan 
onder leiding van ervaren gidsen/reisleiders; u ontdekt met een groep trouwens meer dan u alleen zou 
doen.
Later kunt u altijd  nog een privé-bezoek aan Israël brengen.

Jan D. de Vries

Nabetrachting:  Wij  hopen  van  harte,  dat  ook  het  conflict  met  de  extreem-fundamentalisten  tot  een 
oplossing kan worden gebracht, en Israël ooit zijn gasten zal kunnen ontvangen in rust en vrede.
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Naar de Mozesberg

De Mozesberg in de Sinaï is ons vanuit de Bijbel zeer vertrouwd. Maar zo’n berg ervaren, aanraken, 
betreden, voegt daar beslist een dimensie aan toe. Je beklimt die Djebel Mousa vóór zonsopgang, opdat 
je op de top de zon kunt zien opgaan. Daarom gaan we reeds om 2 uur ‘s nachts op stap. We wandelen 
langs het St. Catharina-klooster, aan de voet van de Mozesberg. Direct daarna stijgt  het pad. Het is 
heerlijk stil, je hoort alleen je eigen voetstappen. Uiteraard hebben we een zaklantaarn nodig om niet te 
struikelen. We zien een rij lichtjes een stuk boven ons: andere pelgrims die nog vroeger dan wij op pad 
zijn gegaan. Gestaag lopen we door. Af en toe moeten we even stoppen om op adem te komen. Na 
verloop van tijd worden we gepasseerd door enkele Bedoeïenen met kamelen, waarop een pelgrim is 
gezeten. Je kunt zo tot vrij dicht bij de top komen.
Als we even rusten, laten we de stilte en de schoonheid van de nacht op ons inwerken: wat lichtjes boven 
en beneden ons, maar verder alleen de sterren die op ons neerzien. Enkele ondernemende Bedoeïenen 
hebben halverwege èn bij de top een eenvoudig onderkomen neergezet, waar o.a. warme thee te koop 
is. Dat doet goed, want je raakt bezweet door de inspanning. 
We komen bij de zogenaamde “boete-trap”. Monniken hebben eeuwen geleden vanaf het klooster een 
“trap” van grote stenen gevormd naar de top van de berg. Iedereen moet het laatste stuk [naar de top] via 
deze boete-trap afleggen. We hebben vier uur over de beklimming gedaan. Het is nog donker als we de 
top bereiken. Het licht begint langzaam door de duisternis heen te dringen. We zoeken een rustig plekje, 
want er zijn zeer veel toeristen. Op de top is een Grieks-Orthodoxe kapel gebouwd en ook een moskee. 
Want Mozes is eveneens een heilige voor de Islam. Bij deze moskee kunnen we alleen zijn. Dit is een 
ontroerend moment: we staan op de plaats waar volgens de traditie Mozes eenmaal de twee stenen 
tafelen ontving. Later zien we nog de smalle grot, een diepe spleet, waar Mozes verbleven zou hebben. 
Dan komt de zon boven de horizon. De oranjekleurige bal rijst langzaam omhoog. De kleuren waaieren 
uit over de omgeving. Ademloos kijken we toe; wat een pracht. De diepe ervaring van de beklimming van 
de Mozesberg wordt bekroond door deze beleving van de grootsheid van de schepping.

Willem S. Duvekot
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Studeren in een oelpan

Voor veel christenen is een kennismaking met het Land Israël een openbaring. Een reis langs de heilige 
plaatsen, de beleving van het straatbeeld in Tel Aviv en Jeruzalem, het proeven van de vruchten van het 
land, een wandeling langs het strand of over de markt, al deze ervaringen maken de wereld van de Bijbel 
zoveel meer tastbaar en het begrip voor het volk zoveel meer intens. 
In een beperkt opzicht is een reis door Israël als een reis door Frankrijk of Engeland: men beseft dat wie 
Frans of Engels spreekt en leest, verder door kan dringen in de bijzonderheid van die culturen. Zo is het 
uiteraard  ook  met  Ivriet.  Wie  de  taal  van  Israël  spreekt,  merkt  hoeveel  nader  men  tot  de  Joodse 
geschiedenis, beschaving en actualiteit komt. 
Het Ivriet is een bijzondere taal. Zelf heb ik een zomervakantie doorgebracht in een talenschool: oelpan 
Akiva te Netanya. Onze klas met veertien mensen telde 12 nationaliteiten. Een Rus, een echtpaar uit 
Oezbekistan, een Oostenrijkse en een Parijse, een Amerikaan en een Georgiër, enz. En wat gebeurde? 
Het leren van de taal bracht mensen met zo uiteenlopende achtergronden op één noemer. Het Ivriet werd 
een ankerplaats voor de Japanse die communicatie zocht en een thuishaven voor de pianiste uit Odessa 
die ermee met Mexicanen kon converseren. Ivriet is een bijzondere taal omdat het mensen verbindt met 
wel zeer specifieke achtergronden. 
Het huidige taalgebruik bracht ook de wereld van de bijbel dichterbij. De omgekeerde wereld! Het Ivriet 
vindt  zijn  oorsprong  in  de  taal  van  Tenach.  Maar  de  moderne  taal  doet  de  oude  woorden  actueel 
oplichten. Wie in de talenschool het wonder van de verbroedering door taal ervaart over landsgrenzen 
heen, beseft die verbinding ook over de grenzen van de tijd. De leerlingen in de oelpan weten hoezeer ze 
zich ontwikkelen met het leren van woordjes en uit het hoofd leren van dialogen, met het zingen van 
liederen en de weldadige gebeden op de sjabbat.  
In deze oelpan - open voor iedere belangstellende cursist, en er zijn altijd wel een paar Nederlanders in 
dit internationale gezelschap -  duurt een volledige cursus zes maanden. Mijn beleving gold zo’n zes 
weken. Maar het was geweldig het certificaat alef in ontvangst te mogen nemen. Om over te gaan naar 
de volgende klas. Om de oude woorden zinrijk te zien oplichten in de gloed van de moderne beschaving. 
Om - voor mij definitief - te beseffen wat het wil zeggen: het volk Israël leeft. 

André van Dijk
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Archeologie en geloof

Wie een tijd in Israël woont, raakt geboeid door dit dynamische volk en dit oeroude land. Je gaat je erin 
verdiepen en dan komt archeologisch graven als een reële mogelijkheid op je pad. Doen? Ik deed het! En 
het  is  zo pakkend, dat  je nauwelijks meer kunt  ophouden. Laat  ik een paar  voorbeelden geven;  ze 
spreken voor zichzelf.

Mijn  eerste  ervaring  was  het  helpen  ontdekken  van  de  stad  Asdod.  Wie  waren  die  raadselachtige 
Filistijnen,  die  het  de  Israëlieten  zo  moeilijk  maakten?  Het  eerste  wat  ik  ontdekte  waren  scherven, 
stukken met tekeningen van een vogel. “Hallo eend”, zei ik al gauw, als ik er weer één opgroef. “Wie was 
jouw maker? Je bent zo levend!” We vonden een putje vol afgodsbeeldjes. Dan zìe je de bende van 
krijgsheld David, die “de stad in de as legde” en korte metten maakte met de afgodendienst van de 
Filistijnen. Wat, als David er niet geweest was? Moest het zo gaan? Zo? Kon “godsdienst” in dat stadium 
niet anders? Archeologie roept wezenlijke vragen op. Eén van de steeds terugkerende vragen is naar de 
(on)mogelijkheden van pluraliteit, het vreedzaam met elkaar uit kunnen komen. Wanneer is intolerantie 
geboden? Waar staan wij nu?

En dan de opgraving van Beth El, van het paleis van de koningen van Israël. Daar bracht Amos, de 
moerbeikweker van Tekoa, de eerste sociaal-kritische profeet, zijn boodschap van recht voor de zwakken 
der maatschappij: “De HEER brult uit Sion…” – een adembenemende tekst! Op de ruïne van het paleis 
ligt de ruïne van een paleis van koning Herodes, die de boodschap van Amos met voeten trad. En daar 
bovenop  wéér  ruïnes.  Vergeten…  Maar  de  schallende  stem  van  Amos  klinkt  nog!  Boven  alle 
koningspaleizen en de pracht van de welvarenden der aarde uit! En nog steeds is die strijd voor het recht 
van de zwakken der maatschappij in volle gang. De schok van deze persoonlijke ontmoeting met Amos 
heeft mij nooit meer helemaal losgelaten. Wij staan in een keten van generaties van hoorders, en werken 
aan een opdracht, die ons aan het begin van onze beschaving werd meegegeven. En die tot het einde 
der tijden van kracht zal zijn.

Machteld de Goederen
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De Menora voor de Knesset

Tegenover de Knesset, het parlementsgebouw van Israël, staat  een bronzen zevenarmige kandelaar, 
een  Menora.  Een  geschenk  van  het  Engelse  parlement  aan  de  jonge  staat  Israël,  een  teken  van 
vriendschap. 

De Menora is gemaakt door beeldhouwer Benno Elkan naar het voorbeeld van de gouden kandelaar die 
in het Heilige stond en door de Romeinen in 70 n.Chr. als buit werd meegevoerd. 
De  Menora  is  versierd  met  29  afbeeldingen  uit  de  geschiedenis  van  Israel.  Elkan  brengt  daarin 
momenten en personen uit het bijbelse verleden in verbinding met gebeurtenissen in het heden. Dàt is 
gedenken: de daden van God laten spreken in het heden. 

Centraal staan de woorden van het Sjema, de geloofsbelijdenis van Israel: “Hoor Israël, de HEER is onze 
God, de HEER is één”.  Deze woorden  uit Deuteronomium 6 hebben het Joodse volk door de eeuwen 
heen gedragen en verlicht. Daarom staat er een stralenkrans omheen.
Daaronder zien we een afbeelding van de opbouw van de staat sinds 1948. Mannen zijn steenhouwers, 
kinderen planten een boom, vrouwen werken op de akker. Allen hebben één doel: het scheppen van een 
land, waar kinderen en kleinkinderen vrede en geluk zullen vinden.
Boven  het  Sjema  een  aangrijpende  afbeelding:  strijd  en  ondergang  tijdens  de  oorlog,  het  getto  in 
opstand, en daarbij de woorden van Simson: “dat ik met de Filistijnen sterve ..” 
Verder omhoog zien wij Ezechiël, ziener tijdens de ballingschap. Hij ziet hoe er leven komt in het dal van 
de dorre doodsbeenderen. In het licht van dat visioen beleeft Israel het wonder, dat het na de nacht van 
de Sjoa nog als volk bestaan mag in eigen land. 

Daarboven twee vrouwen: Rachel met haar klacht en de belofte van terugkeer (Jeremia 31) en Ruth, 
overgrootmoeder van David. Hun namen dragen de belofte van de Messias en zijn Rijk.  Die belofte  is 
gericht op een toekomst van Sjalom voor Israël én voor de volken van de wereld.

Boven de Tien Woorden van het Verbond zien wij tenslotte Mozes, zijn handen zegenend uitgebreid over 
zijn volk. Israël is ook in het heden van Gods nabijheid afhankelijk. 

Ook via de overige afbeeldingen bepaalt de beeldhouwer zijn volk bij zijn roeping van Godswege, de 
opdracht in het heden en de hoop op de Messiaanse toekomst. 
Niet iedere Jood verstaat zijn geschiedenis op dezelfde wijze. Zo is het ook onder christenen. Eén ding 
kunnen wij van Benno Elkan leren: wat gedenken is. 

Jan de Vries

        

    Het Sjema
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Jeruzalem  -  stad van vele namen

Jeruzalem raakt ons.  Wie er meer van wil weten  kan het boek ter hand nemen van Karen Armstrong, 
Jeruzalem - een geschiedenis van de Heilige Stad (uitgave Anthos, 1996). 
Hierin probeert zij te ontdekken wat Joden, moslims en christenen bedoelen als zij zeggen dat deze stad 
voor hen “heilig” is, hoe de stad een symbool werd dat uitwijst boven het gewone krachtenspel van de 
geschiedenis. Zij vertelt daartoe de geschiedenis van deze stad, aan de hand van de vele namen die 
Jeruzalem in de loop van de vele eeuwen kreeg: Salem, het Jebusitische Sion,  Jeroesjalajiem, de stad 
van David. 
Tijdens de Grieks-Syrische overheersing bedenkt koning Antiochus Epiphanes voor Jeruzalem de naam 
‘Antiochië in Judea’.  Na de tweede Joodse Oorlog krijgt de stad van de Romeinse keizer Hadrianus de 
naam Aelia Capitolina. En dan onder de Byzantijnse keizer Constantijn de Grote heet ze Hierosolyma 
(Latijn:Jerusalem). 
Na de verovering door de moslims, in 638, heet de stad  Beit-al-Makdis (= huis van het heiligdom), en  Al 
Koeds (= de Heilige).  In de periode van de kruisvaarders wordt aan Joden en islamieten de toegang tot 
de stad ontzegd.  Daarna komt Jeruzalem onder Osmaanse  heerschappij, die zal duren tot  1917.
Deze namen weerspiegelen de bewogen geschiedenis van een stad waarin tot heden Joden, moslims, 
christenen en anderen samen leven. In deze stad is veel bloed gevloeid, onder heilige tekenen! Wanneer 
u Jeruzalem bezoekt komt u in aanraking met allerlei brokken geschiedenis. Zelden las ik een boek dat 
deze brokken zo overzichtelijk in een historisch perspectief plaatst. 
Het is jammer dat de schrijfster, die bepaald geen vreemdelinge in Israël is, de vier letters van de Gods-
naam weergeeft op een wijze die voor vele Joden kwetsend moet zijn, maar dat doet niet af aan mijn 
waardering. Zij doet haar lezers nadenken over het geheim van deze stad, waarvan psalm 87 zegt: Over 
u zijn heerlijke dingen  te zeggen ....

Jan de Vries
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Yad Vashem
“Herdenkingsplaats van martelaren en helden”, gelegen op de Herzlberg te Jeruzalem.

“Vergeten is ballingschap, herinnering is verlossing”,  zo zegt  de Baäl Sjem Tov, één van de Joodse 
wijzen. Daarom moet de herinnering aan de sjoa, de systematische vernietiging van miljoenen Joden en 
vele anderen, levend blijven. Daarom werd in 1953 Yad Vashem opgericht. De naam herinnert aan een 
woord uit Jesaja 56: “Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats (jad) en (wa) een naam 
(sjem) geven”.

Wie ooit in Yad Vashem is geweest, zal dat bezoek nooit vergeten. Daarom vergeet ik nooit de Hal der 
Herinnering, 

- met de eeuwige vlam midden in een gebroken bronzen schaal
- met daarvoor de grafkelder, die de as van martelaren bevat
- met de mozaïekvloer, waarvan elk steentje herinnert aan één van de zes miljoen martelaren 
- met op de vloer 22 namen van de grootste concentratiekampen

Nooit  zal  ik  vergeten  de  Laan  der  Rechtvaardigen,  het  pad  dat  naar  het  museum  voert.  Elke 
Johannesbroodboom langs die laan is een herinnering aan een niet-Jood, die met gevaar voor eigen 
leven,  Joden  heeft  gered  uit  de  handen  van  de  nazi’s.  Wie  de  ceremonie  voorafgaande  aan  een 
dergelijke boomplanting meemaakt, komt diep onder de indruk.

In Yad Vashem loop je ongetwijfeld tegen een muur aan, een (getto)muur bestaande uit twee reliëfs, 
gebeeldhouwd door Nathan Rapoport. Het eerste symboliseert: “Het Getto in Opstand” en het tweede 
heet  “De  laatste  Mars”  en  beeldt  de  uiteindelijke  deportatie  van  de  Europese  Joden  naar  de 
vernietigingskampen af, op de voorgrond een vrouw hoogzwanger, en een Torarol gedragen door een 
rabbijn.

Wie Jeruzalem, de stad van Sjalom, bezoekt, mag eigenlijk Yad Vashem niet voorbijgaan. En wie Yad 
Vashem bezoekt zal de Hal der Namen, gelegen naast de synagoge, zeker niet kunnen vergeten. Want 
juist om die Naam en die namen is het begonnen. Daarom zijn meer dan drie miljoen “bladzijden van 
Getuigenis” alfabetisch opgeslagen in de hal der Namen.

Maar er is meer in Yad Vashem:
- een bibliotheek, met ’s werelds meest complete archief van documenten met betrekking tot de 

vernietiging van het Europese Jodendom, bevat 70.000 titels, waaronder de officiële Duitse nazi 
literatuur,  de verslagen van de Neurenberg Processen en een uitgebreide collectie  over  het 
onderwerp antisemitisme.

- Diverse  ontroerende  monumenten,  waaronder  de  vallei  van 5000 geheel  vernietigde Joodse 
gemeenschappen

Wat valt er meer te zeggen dan “Weten voorkomt vergeten”?

Jaap W. Huisman

www.yadvashem.org (engelstalig)

Het logo van Yad Vashem is afgeleid van dit kunstwerk,      
waarvan de zes fakkels de zes miljoen omgebrachte

     Joden symboliseren.
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Opdat wij niet vergeten
Kindermonument – Yad Vashem

De Nederlandse gedenkdag van de Tweede Wereldoorlog, de dodenherdenking, is op 4 mei. Soms valt 
de Joodse gedenkdag samen met de onze. De Joden noemen die dag Jom Hasjoa.

Ik ken geen plaats op aarde, waar gedenken zo indrukwekkend verbeeld wordt als in Yad Vashem, op de 
Berg van de Herinnering in Jeruzalem. Daar liep ik door de Laan der Rechtvaardigen uit de volkeren, 
waar elke boom een herinnering is aan een niet-Jood, die met gevaar voor eigen leven Joden uit de hand 
van de nazi’s heeft gered. Ook bezocht ik de Vallei der Herinnering aan de 5000(!) vernietigde Joodse 
gemeenschappen. De vallei symboliseert een wereld die niet langer bestaat. De namen van de Joodse 
gemeenschappen  zijn  gegraveerd  te  midden  van  rotsformaties,  die  een  hoogte  van  8  –  10  meter 
bereiken, op even zo hoge marmeren platen. Lopend over het zanderige pad van kunstmatige canyons 
ontdekken  we  ook  namen  van  Nederlandse  Joodse  gemeenschappen:  enkele  tientallen  van  de 
vijfduizend…

De meeste indruk maakt echter het gedenkteken voor de Joodse kinderen. In het voorportaal zien we 
enige tientallen driedimensionale foto’s van hen. Ze vertegenwoordigen anderhalf miljoen kinderen…!

Via deze entree kom ik in de eigenlijke hal van gedenken. Bij binnenkomst waan ik me in het heelal. 
Overal om mij heen twinkelen kleine lichtpuntjes. Zover het oog reikt, zijn ze als sterren in de nacht. En 
ergens uit dit heelal van licht en donker klinkt met de regelmaat van de klok afwisselend een mannen- en 
vrouwenstem,  die om beurten de naam van een kind noemt.  Slechts  vijf  brandende gedenkkaarsen 
weerspiegelen zich eindeloos in dit spiegelende heelal. Ieder die in dit ‘universum’ binnentreedt, voelt 
meteen de symboliek; elk weerkaatst lichtpuntje betekent één van die anderhalf miljoen kinderzieltjes. 

Ook hier worden de namen in de herinnering levend gehouden. …Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen 
Mijn muren een plaats en een naam geven… (Jes.56: 5 – Yad Vashem). 

Terug in de Joodse wijk van de oude stad Jeruzalem zie ik kinderen spelen op een pleintje. Op een 
bankje zitten een paar oude Joodse mannen, ze genieten van die spelende kinderen. Op datzelfde plein 
is een uitgehouwen inscriptie te zien van een tekst uit Zacharia 8: 4 en 5, een heilsbelofte over spelende 
kinderen en stokouden van dagen. Moge Jeruzalem voor altijd een stad van vrede zijn, voor jong en oud!

Jaap W. Huisman
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Jeruzalem, voor ik jou vergeet...

Jeruzalem is een bijzondere stad, in alle denkbare opzichten. In dit bijzondere Jeruzalem vond ik ooit een 
wel heel bijzondere plek - of gebeuren, misschien, elk weekend weerkerend.
Als ik in Jeruzalem ben loop ik op vrijdagmiddag naar het plein van de “Klaagmuur”- liever: de Westelijke 
Muur. Daar loop ik de trap op tegenover de muur en wacht ...
Het  stadsrumoer  valt  stil.  Om een uur  of  vijf  hoor  je  gezang aankomen.  Het  zijn  jesjieva-studenten 
(Talmoedschool) die in rijen, per jesjieva, aan komen lopen, de handen op elkaars schouders. Ze zingen 
de sjabbatspsalmen en -gebeden, en stellen zich op bepaalde plekken kringsgewijs voor de Muur op, al 
zingend en biddend. Zo begint voor hen de sjabbat.
Wat later valt  de bazuinstem van de moazzin er doorheen, het vrijdagmiddaggebed voor de moslims 
aankondigend. Het wordt een wonderlijk samenspel tegen het exotische toneel van de Muur, met de 
zilveren  koepel  van  de  Al-Aksamoskee,  eens  hoofdkwartier  van  de  Middeleeuwse  Tempeliers*),  er 
bovenuit.  De Muur zelf  werd op de resten van de oude Joodse Tempelmuur weer opgebouwd door 
Sultan Soeleiman de Grote, in de 16e eeuw.
Langzaam wordt de lucht van lichtblauw, azuur. Sterren verschijnen, het zand van het woestijnlandschap 
achter de Olijfberg licht op. Naast de opkomende maan bekrachtigt een oude, eerbiedwaardige cypres op 
het Moskeeplein het oriëntaalse karakter van het tafereel. De Muur kleurt goud in het avondlicht.  De 
sterren beginnnen te flonkeren in de heldere lucht: je merkt dat Jeruzalem hoog gelegen is. De kleuren 
worden steeds dieper. De eeuwen geschiedenis krijgen steeds meer relief. Een openluchtspel van klank 
en kleur.
En dan wordt het gebeuren compleet: de bronzen klokken van de Heilig Graf-kerk beginnen donker en 
nadrukkelijk te beieren voor het uur van Jezus' graflegging. Het is de christelijke noot in het geheel der 
gebedsklanken.  Hemel,  aarde en mensen vloeien samen. Het  doet  je  de adem inhouden.  Ik  ervaar 
harmonie, heiligheid, innerlijke stilte. Eeuwigheid, zomaar op aarde ...
Jeruzalem, “navel van de wereld”, is een oud-christelijk gezegde. Jeruzalem - ten goede en ten kwade. 
Omwille van Jeruzalem bid ik om vrede, voor de stad, voor de wereld, voor de mensen. Ik kan niet 
anders.

*) een door kruisvaarders gestichte ridderorde.

Machteld de Goederen

       

    De Westelijke Muur met daarboven rechts de Al-Aksa-moskee en links de Rotskoepel.
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De Joodse ultra-ortodoxie

De Joodse ultra-orthodoxen hebben wel een heel bijzondere wereld. Zo bekend en opvallend als ze zijn 
door hun kleding, zo onbekend zijn hun leven en gewoonten.

Vlak na de oorlog was hun aantal in Israël heel klein. De verwachting van veel Joodse politieke leiders 
was, dat ze zouden uitsterven. Ze werden beschouwd als een overblijfsel van een voorbije periode. Hun 
snelle groei is niet alleen verrassend, maar stelt de Joodse staat ook voor heel veel problemen. Was hun 
aantal in Israël in 1992 ongeveer 350.000 nu (anno 2007) zijn het er tussen de 700.000 en 800.000. 
Hoewel de armoede onder hen groot is worden door hen - met hulp uit de VS - huizen gekocht zoals in 
de ‘nette’ Jeruzalemse wijk Rechavia, in de Oude Stad en in Tel Aviv. De verwachting is dat binnen 
enkele tientallen jaren hele wijken ultra-orthodox zullen zijn.

Voor  buitenstaanders  zijn  de  ultra’s  allemaal  hetzelfde:  zwarte  kleding,  zwarte  hoeden,  peijes 
(haarlokken), enz. In werkelijkheid bestaan ze uit verscheidene sekten, ieder met een eigen geestelijke 
leider: de rebbe (rabbi of rabbijn). Hun sekten worden genoemd naar de Oost-Europese plaats waar ze 
oorspronkelijk vandaan kwamen, zoals de Gerer-,  de Belzer-,  de Lubavitcher-,  de Boyaner charedim 
(Godvrezenden). Ze wonen in aparte wijken en voorzien zelf in hun levensonderhoud.

Het gezag van de rebbe is heel groot. Voor alle mogelijke praktische, en ook medische, zaken wordt zijn 
raad, toestemming en zegen gevraagd. Met wie zal ik trouwen? Waar zal het bruidspaar wonen?
Het is dan ook geen wonder dat de rebbe bepaalt op welke politieke partij gestemd moet worden. 
Het gezag van de rebbe kan zo groot zijn, omdat voor hen Bijbel, Talmoed en bepaalde nu levende 
rabbijnen evenveel gezag genieten.  De Talmoed verbiedt de bijbel  te lezen los van latere uitleg. De 
woorden van vroegere rabbijnen tot en met de nu levende rebbe vertegenwoordigen het Woord van God.

De ‘gewone’ orthodoxe Jood raadpleegt zijn rabbijn over de uitleg van de halacha: de manier waarop een 
Jood behoort te leven. Daarin is de rabbijn de deskundige. Voor een ultra is de rebbe van veel grotere 
betekenis. Hij leidt diens leven van stap tot stap. De ‘gewone’ orthodoxen benadrukken veel sterker de 
eigen verantwoordelijkheid. Van een eigen verantwoordelijkheid is bij de ultra’s nauwelijks sprake. 
Door de moderne communicatiemiddelen, zoals fax,  internet en satelietverbindingen, wordt het gezag 
van de  rebbe wereldwijd. Dat vormt voor elke Israëlische regering een groot probleem. 

A. Prosman
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Nes Ammim, christelijk dorp in Israël

Nog steeds bestaat het  in 1963 gestichte christelijke dorp Nes Ammim. Nog steeds komen er vnl. jonge 
mensen, die vanuit Nes Ammim een “Israël ervaring” willen maken. Soms ook betekent dat: een Israël-
confrontatie beleven. Waarom nog steeds dit dorp in Israël, nu (2007) met ongeveer 40 mensen van 
allerlei kerkelijke achtergrond, meest Nederlanders en Duitsers?

Het initiatief werd alweer lang geleden genomen door de zendingsarts Johan Pilon, toen werkzaam bij de 
Schotse  kerk  in  Tiberias.  Zijn  visie  was,  dat  na  de  stichting  van  de  Joodse  staat  “een  andere 
aanwezigheid van christenen in het land gewenst was”. Was hij zich ervan bewust hoever dit project, 
bestuurd door  verenigingen in Nederland,  Duitsland en Zwitserland,  zich zou gaan uitstrekken in de 
toekomst? Hij sprak van “een houding van goodwill en respect”, en van “solidariteit met het Joodse volk”. 
Dat moet je verstaan vanuit de ander: ervaart die, dat jij je solidair voelt met hem? Dat is de toetssteen. 
Het betekent allereerst: geen zending. Het betekent ook heel praktisch: leren een plaats te zijn, waar een 
Jood zich op zijn gemak voelt;  geen plek waar hij  onrustig van wordt.  Nes Ammim wil  vanuit  Israël 
bijdragen aan het opslaan van een nieuwe bladzijde in het boek van de relatie van het christendom tot 
het jodendom. dat betekende: het winnen van vertrouwen. Joden leerden, dat christenen niet alleen “de 
vijand” zijn, die hun hun geloof en traditie willen afpakken, maar oprecht willen begrijpen wat een Jood in 
zijn Jood-zijn ervaart, wat hun waarden zijn, wat hun waarheid is. In Israël kan een christen leren, dat een 
Jood deel uit maakt niet alleen van een gemeenschap, maar van een volk.

Voor  de  eerste  generatie  was  dat  gevoelsmatig:  zij  hadden  de  tweede  wereldoorlog  meegemaakt. 
Volgende generaties  kwamen met  steeds  meer  vragen,  moeilijke  vragen,  waar  het  christendom als 
geheel  nog lang niet  uit  is.  Zo  ontstond  in  Nes Ammim naast  het  harde  werken  voor  de kost  een 
lezingenprogramma. Bert Schüssler, predikant in Nes Ammim omstreeks 1994, zei: “Verbondenheid met 
Israël ligt eigenlijk voor de hand. Wij geloven in de God van Israël en, op weg achter de Zoon van Israël, 
Jezus, leren wij uit het boek van Israël.”

Nes Ammim – banier voor de volken – staat in een boeiend veld van leren, ervaren en ontdekken, ook 
over jezelf en over je eigen geloof. 

Nes Ammim, nog steeds de moeite waard!

Machteld de Goederen

www.nesammim.nl
deze website is alleen geschikt voor Internet Explorer >= 5.0
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Neve Sjalom/ Wahat al – Salam: Oase van Vrede

In 1970 stichtte Bruno Hussar, een Dominicaanse priester van Egyptisch-Joodse afkomst uit het dicht bij 
Jeruzalem gelegen Latrun-klooster, op een stukje braakliggend terrein naast het klooster een centrum 
voor moslims, christenen en Joden, met de bedoeling dat deze ontmoetingsplaats zou uitgroeien tot een 
dorp waar Israëli’s, van Joodse en Arabische afkomst, in vrede kunnen leven zonder dat dit ten koste 
gaat van hun identiteit. 
De pioniers gaven het dorp een treffende naam: Neve Shalom in het Hebreeuws; Wahat al-Salam in het 
Arabisch. In beide talen betekent dit: Oase van Vrede.

De eerste jaren kwamen vooral goeroe-zoekende buitenlanders naar Neve Shalom/ Wahat al-Salam. Zij 
hadden weliswaar goede intenties, maar waren geen Israëli’s en daardoor werd het doel van Hussar 
volledig voorbij gestreefd. Pas zes jaar na de oprichting arriveerden de eerste Israëli’s en in 2006 (red.) 
telt Neve Shalom/ Wahat al-Salam ruim 60 gezinnen, de helft Joods, de helft Arabisch, en is er een lange 
wachtlijst. 
Samen leven als mensen van verschillende herkomst en culturele achtergrond moet je leren en daar kan 
je het beste jong mee beginnen. De kinderen van Neve Shalom/ Wahat al-Salam gaan naar dezelfde 
basisschool. Het onderwijs is tweetalig: de ene dag wordt in het Hebreeuws lesgegeven en de andere 
dag in het Arabisch. In het lesprogramma wordt veel aandacht besteed aan de verschillende culturen, 
met als doel de kinderen vrij van vooroordelen en stereotypen te laten opgroeien.

De belangrijkste pilaar waarop het bestaan van het dorp rust, is de in 1979 opgerichte School voor Vrede 
en het daaraan verbonden gastenverblijf. Uitgangspunt van de cursus op deze school is dat in een gelijke 
situatie waarin zowel Joden als Arabieren gelijk hebben, alleen een compromis is te bereiken als elke 
partij rechten inlevert. Sinds de oprichting hebben meer dan 10.000 leerlingen van Arabische en Joodse 
scholen uit heel Israel elkaar op deze school ontmoet. Zij leerden er respect voor elkaar te hebben en 
verdraagzaam te  zijn.  Uit  de  oud-cursisten  begint  een  Joods/Arabische  jeugdbeweging  te  ontstaan. 
Vanuit Neve Sjalom/ Wahat al-Salam bestaan ook goede betrekkingen met ander vredesbewegingen in 
Israel.

Coby Schippers

websites:  www.nswas.nl  of www.nswas.org (Eng.)
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Vredeswerk in Israël

Je kunt je afvragen wat de “vredebewegingen” in Israël nog betekenen, nu zoveel goodwill de laatste 
jaren gewoon kapot is gegaan. Wat zijn ze nog waard? Het vredesproces is praktisch dood. Maar er zijn 
Joden en Palestijnen in Israël die ondanks alles contact met elkaar houden, individueel, als groep(je) en 
sommigen wonen bij elkaar.
“Vredesbewegingen”,  in  zéér  veel  variaties,  betekent  vooral:  ontmoeting.  Maar  hoe  kun  je  elkaar 
ontmoeten, wanneer een vriend, wonend in bezet gebied, in de gevangenis zit, of een neefje tijdens 
rellen is doodgeschoten? Of, anderzijds, als een vriendin net in de nabijheid stond van een kamikaze-
moordenaar, of je buurvrouw op de markt door een granaat verminkt werd? Hoe ga je hiermee om? Of 
hoe leg je het je kinderen uit? Want toch ...
Contacten, omdat het moet.
Het makkelijkst zijn de vele handelscontacten. Die bestaan al jeel lang, kleinere en ook grote. Business is 
business. Dat is zakelijk. Er zijn echter ook goede banden door ontstaan, al ligt dat heel delicaat. Aan 
beide zijden, de Palestijns-Israëlische en de Joods-Israëlische, zijn angst, woede en onzekerheid alleen 
maar gegroeid. Schoorvoetend wil Tirtza weer contact met buren. Haar kibboets ligt naast een Arabisch 
dorp. De verschillen lijken onoverbrugbaar. Maar zich terugtrekken kan en wil ze ook niet. Ik probeerde 
een  bemoediging:  misschien  een  basis  voor  een  heftige,maar  tenslotte  genezende  discussie?  Ze 
wanhoopt eraan.
Maar buurcontacten zijn er, bijvoorbeeld via wijkcentra, in gemengde steden. Bekend is “Open House” in 
Ramleh. Dat is vredeswerk – of: was?
Het  dorp  Neve  Shalom/Wahat  al-Salam  is  een  proeftuin  in  het  samen  wonen.  Hier  is  voor  ieder 
persoonlijk  zoveel  te  verliezen,  aan  vriendschappen,  tientallen  jaren  van  samen  werken,  samen 
opvoeden, samen opgevoed worden. “Het gaat niet aan ons voorbij. We horen de kreten: dood aan de 
Joden!  Dood aan de Arabieren!” zegt een leraar. “De frustraties zijn enorm. Maar we delen dezelfde 
boosheid, dezelfde angsten. Samen zoeken we het een plaats te geven.”
Of ook: een enkele rabbijn, imam en priester, die samen probeerden vat te krijgen op de moeilijkheden 
op hun terrein. Nes Ammim biedt een neutrale plaats voor ontmoetingsprojecten van vredesbewegingen 
als Givat Chaviva, Vrouwen voor Vrede, en dergelijke. Er wordt vaak eerst gevochten, maar tenslotte: 
omhelsd. Vredeswerkers. Moeizame contacten... Verdampt, als druppels water op een gloeiende plaat?
Terwille van onze broeders en vrienden, nu meer dan ooit: bid Jeruzalem vrede toe!

Machteld de Goederen
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Zionisme in de crisis?

Wie de naam ‘Israël’ momenteel ziet of hoort, heeft al gauw de associatie met soldaten, stenen-gooiende 
kinderen, zelfmoordaanslagen. Wat heeft het Zionisme hiermee te maken? Veel, maar niet alles. 
De droom van het Zionisme is in vervulling gegaan met de grondvesting van de staat Israël in 1948. Die 
droom was gebaseerd op het politieke gedachtengoed van Theodor Herzl, die meende dat het Joodse 
vraagstuk zou worden opgelost als het Joodse volk zou worden als ‘een volk temidden van volken, in een 
staat temidden van staten’. Helaas is dat niet het geval gebleken. Traditioneel anti-semitisme duikt weer 
op in een nieuw jasje van anti-zionisme. Zionisme zou gelijk staan aan racisme. Zo werd door de VN 
verklaard in 1975. Zo werd weer gesproken op de anti-racisme conferentie van Durban, eind 2001.
Zionisme is geen racisme. De democratische staat Israël is weliswaar een Joodse staat, maar heeft in 
haar  Onafhankelijkheidsverklaring  in  1948  neergelegd,  dat  geen  van  haar  bewoners  mag  worden 
gediscrimineerd  op  basis  van  geloofsovertuiging,  sexe  of  etnische  achtergrond.  Er  is  vrijheid  van 
godsdienst en vrijheid van meningsuiting.

Van meet af aan  hebben de Arabieren zich verzet tegen de vestiging van een Joodse staat in hun 
gebied. Het was dan ook vanuit hun optiek consequent om in 1947 tegen de Verdelingsacte te stemmen. 
Door de VN werd die aangenomen. Daarmee werd de vestiging van een Joodse en een Palestijnse staat 
in dat gebied internationaal erkend. Na de oorlog van 1948 kwam de staat Israël er, de staat Palestina 
helaas niet: Jordanië en Egypte namen het resterende gebied in. De Palestijnen werden gijzelaars van 
de publieke opinie.

Het Zionisme in Israël en daarbuiten is springlevend in die zin, dat Joden (en ook bepaalde groepen 
christenen) wereldwijd eraan blijven vasthouden dat Joden het recht moeten hebben om in een Joodse 
staat te wonen. Ook en vooral de niet-religieuze Israëli’s zeggen dat. Het Zionisme is vooral naar buiten 
toe in een kwaad daglicht gesteld door de (al of niet religieuze) kolonisten die sinds de Zesdaagse Oorlog 
in  1967  zich  erop  gingen  toeleggen  daar  te  gaan  wonen  waar  de  aartsvaders  woonden:  Hebron, 
Bethlehem, Silo, Sichem (=Nabloes) en daarop politieke aanspraak maakten. Binnen Israël worden deze 
kolonisten nauwelijks met het zionisme geassociëerd, maar daarbuiten wel. De Israëlische politiek heeft 
het zich erg moeilijk gemaakt door deze extremisten  tot op zekere hoogte hun gang te laten gaan. De 
Palestijnse  zelfmoordaanslagen  op  Israëlische  doelen  noopten  de  Israëlische  regering  ertoe  een 
beschermingsmuur  te  bouwen,  vaak  ten  onrechte  op  Palestijns  grondgebied.  Dit  alles  maakt  een 
compromis  met  de  Palestijnen  extra  moeilijk  en  maakt  naar  buiten  toe  ten  onrechte  de  associatie 
mogelijk van Zionisme met een fanatieke religieus-nationalistische ideologie.

Marieke den Hartog,
landelijk projectmedewerker Kerk en Israël PKN

       

Der Judenstaat, Theodor Herzl (1860 - 1904)
Versuch einer Modernen

Lösung der Judenfrage
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“Na de zaterdag de zondag...”

Ik wil het Arabisch-Israëlisch conflict eens van een heel andere kant belichten.
Ik heb dertig jaar in Israël  gewoond, en in Nes Ammim veel lezingen en ontmoetingen gehad. Een 
moslim-spreker zei eens: “Klein Azië is Allah’s schiereiland. Daar hoort geen niet-moslim staat.” Een 
moslim-droom?
In Jeruzalem vertelde iemand mij: “Begin zestiger jaren reed ik met onze chauffeur door Oost-Jeruzalem 
en hoorde in het Arabisch tegen ons schreeuwen: ‘Na de zaterdag de zondag!’ ‘Wat betekent dat?’ vroeg 
ik. ‘Eerst Israël weg, daarna Libanon’, zei de chauffeur.”
In 1967 brak die “zaterdag” aan (de zesdaagse oorlog). Het lukte niet – weer niet. Nog niet. “Allah kan 
wachten,” had de moslim-spreker gezegd. “Wel honderd jaar.”
Omstreeks 1970 werd in Libanon het wankele evenwicht tussen christenen en moslims verbroken door 
de komst van de islamitische Palestijnen, die door Jordanië waren uitgezet. Zij nestelden zich in Beiroet, 
en in 1974 kwam de “zondag”, in de vorm van een burgeroorlog tussen moslims en christenen. Is het 
verwonderlijk dat Israël de christenen trachtte te helpen? Israël zelf tracht zich te handhaven, recentelijk 
d.m.v. de “harde hand”-politiek van de regering Sjaron. Want die dreiging blijft  hangen, ondanks ons 
Westers  optimisme,  dat  het  Palestijns  manifest  dienaangaande (“weg met Israël!”)  buiten werking is 
gesteld. Niet: opgeheven. Israël kan zich geen optimisme permitteren. Het heeft het verse voorbeeld van 
de  ex-christelijke  staat  Libanon.  Tijdens  een  conferentie  van  de  ICCJ  (Internationale  Raad  voor 
Christenen  en  Joden)  in  1981  richtte  een  Libanees-marronitische  bisschop  een  hartverscheurende 
noodkreet  tot  ons,  Westerse christenen: “Waar waren jullie? We hadden toch zulke goede banden? 
Vooral met Frankrijk. Sinds de kruisvaarderstijd al...”
Hiervóór  was er  de genocide (1914-1916)  van het  Armeense volk  –  eens het  eerste christenrijk  ter 
wereld, nu in Turkije een kleine minderheid. Twee miljoen Armeniërs kwamen om. Tegelijkertijd werden 
de christelijke Assyriërs in Turkije het slachtoffer. En daarna de Grieks-orthodoxe minderheid. Er bestaat 
tegenwoordig een wereldwijde diaspora van Oriëntaalse christenen.
Christenen en Joden in het Midden Oosten hebben een precaire status, leven in wijken en wijkjes, achter 
hoge  muren  met  getraliede  raampjes  (zoals  bijvoorbeeld  de  Armeense  wijk  in  Oud Jeruzalem.  (De 
Joodse wijk werd in 1948 door de Jordaniërs verwoest).
Libanon en Israël zijn lotsverbonden, die twee kleine niet-moslim staatjes met hun mogelijkheid tot vrije 
identiteitsontplooiing,  waar  de  Oriëntaals-christelijke  wereld  en  de  Joodse  wereld  zich  naar  kunnen 
richten. Ze gaan ons, Westerse christenen, principiëel aan.

Machteld de Goederen
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Tja, die zondag ...

Minderheden  in  het  Midden-Oosten,  zoals  Joden,  christenen,  Koerden,  leven  in  een  vergelijkbare 
onzekere situatie. Dat is helaas te weinig bekend in het Westen. 
In  Irak  is  het  gordijn  wat  opengeschoven.  In  2004  bijvoorbeeld  was een vertegenwoordiger  van de 
christenen in de voorlopige Irakese regering in Nederland. Hij  had angstige voorgevoelens, en vroeg 
aandacht voor het bestaan van een toch niet te verwaarlozen aantal christenen in Irak, die weer in de 
knel dreigen te raken.
Er bestaan daar meerdere kerken – oude, eerbiedwaardige herinneringen aan die discipelen, die eens 
naar het oosten en zuidoosten trokken – hoe ver wel niet? – om er hun boodschap te brengen. Zoals 
Paulus naar Rome ging, trokken enkele discipelen bijvoorbeeld naar Babylonië: Soesa, Poembadita, met 
hun  bloeiende  Joodse  leven.  De  christelijke  gemeenschappen die  daar  ontstonden waren  talrijk  en 
gevariëerd, meer dan de Paulinische, het werk van maar één man.
Toen kwam in de 7e eeuw de islam. Joden en christenen ondergingen hetzelfde lot. Of ze islamiseerden, 
of ze moesten in geïsoleerde gemeenschappen een soms heel benard bestaan leiden. Toch zijn er ook 
nu  nog  Joden  zowel  als  christenen,  ook  in  Irak.  Verbazend!  Wat  een  wonderbaarlijke  levensdrang 
moeten deze groepen bezitten! Tegen alle verdrukking in. Ik herinner mij, dat ik nog in 1974 in Israël 
hoorde dat er veertig Joden zonder proces werden opgehangen. Omdat ze Jood waren, en dus spion. Of 
dan duikt er een Tariq Aziz op, een christen, als één van de weinige favorieten van Sadam Hoessein. 
Zoals nu en dan een Jood opdook als adviseur of arts van een christelijke of islamitische heerser. De 
vraag  bekruipt  me  dan:  wat  was  dat  voor  een  man,  die  Tariq  Aziz?  Hij  behoort  tot  de  Assyrisch-
christelijke kerk. Hoe kon hij zich als christen staande houden? Zijn geschiedenis moet interessant zijn. 
Vóór de val van Irak bracht hij een pelgrimsbezoek aan Assisi.
De christelijke vertegenwoordiger vroeg destijds aan Nederland aandacht voor de christenen in Irak. Veel 
aandacht van de media was er echter niet. Zijn angst kwam voort uit de wetenschap dat de christenen, 
zelfs met z’n allen, geen eigen partij kunnen vormen. Hoe kunnen ze dan zichtbaar worden en voor hun 
bestaan opkomen? En daarnaast meteen: hoe zit dat met de Joden daar? Beide minderheden laveren 
vaak tussen leven, dood en verloochening van hun identiteit.
Zullen deze groepen te eniger tijd niet wéér moeten vrezen voor één of andere Joodse of christelijke 
slachting op “Allah’s schiereiland”, als wij hen niet in de gaten houden? 
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Een Joodse of een Israëlische staat?

Veel West-Europeanen lijkt een seculier, Israëlisch-Joods Israël een heel redelijke oplossing voor het 
Palestijns-Israëlisch conflict. Een Israëlische film die ik eens zag bracht mij tot nadenken.
Het was de verfilming van een vliegtuigkaping in Entebbe (Oeganda, 1976). De inzittenden werden allen 
opgesloten.  Daarna werden heel  nadrukkelijk,  één voor  één,  de Joden eruit  gehaald.  Eén voor  één 
verlieten ze het lokaal. Het bijna zwijgende gebeuren had iets beklemmends. De camera richtte zich op 
de verbijsterde, onverschillige of angstige gezichten van de passagiers. Maar niemand stond op en riep: 
“Ho! Dit kan niet!” Ze verdwenen, geruisloos. Op dat moment voelde ik aan den lijve de beklemming van 
mijn Joodse mede-filmbezoekers. Het was een duizendjarige traumatische ervaring: “We gaan eraan en 
niemand komt te hulp!” De omgeving zwijgt en reageert niet.
En nu komt het: hierna zag je Israëlische soldaten in een legervliegtuig op weg naar Entebbe. Het zware 
geronk van het legervliegtuig wekte vertrouwen in de daadkracht van de Joodse staat. Er was hulp! Een 
boodschap die ik nooit meer vergeet: alleen een eigen staat garandeert onze veiligheid.
Een andere ervaring: tijdens een Israëlische studentenreis door Egypte maakten we een bustocht door 
Kairo met een Koptische gids, een Egyptische christen. Al gauw kwam een student met de vraag: “Is hier 
geen politie? Ik zie niemand.” ”Jawel,” zei de gids, “op elke straathoek staan ze. Maar in burger, een 
buitenlander ziet ze niet.” De student knikte begrijpend. Z'n minderheidsinstinct  zei: met een sterk politie-
apparaat  heeft  een  minderheid  meestal  minder  te  vrezen.  De  Kopt  bedoelde:  zolang  deze  situatie 
voortduurt zijn we tamelijk veilig. Ze begrepen elkaar zonder woorden.
“Veiligheid”, een cruciaal begrip! Vermoedelijk kunnen wij West-Europese christenen er ons nauwelijks 
een voorstelling van maken wat dat voor een minderheid (of een vluchteling) betekent.
In  het  Midden-Oosten  is  de  situatie  nog  lang  niet  uitgekristalliseerd.  Joden,  Assyriërs,  Armeniërs, 
oriëntaalse christenen in het algemeen, Koerden, Droezen en andere minderheden, ze zijn nog steeds 
niet veilig. Hun situatie kan in één klap veranderen.
Joden hebben nu een eigen Joodse staat, open voor elke Jood, die in zijn gastland niet veilig meer is. 
Die Joodse staat haalt bedreigde Joden uit Entebbe, bombardeert tijdig een atoomreactor in Irak (1981). 
Mag je dat te allen tijde vragen van een half-Arabische, democratische Israëlische staat? Nee, laat het 
voorlopig maar zo blijven.
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