Joods-christelijk: hoe zit dat eigenlijk?
Het lijkt in de mode te zijn om te spreken over ‘de
joods-christelijke traditie’. Maar wat is dat
eigenlijk? Hoe joods zijn christenen? Of wat
hebben Joden met het christendom? In het
publieke debat wordt doorgaans vrolijk aan deze
vragen voorbijgegaan.
Wanneer christenen zelf deze vragen serieus
nemen, raken ze aan de kern van hun geloof. Dat
geloof heeft immers dezelfde bron als het
Joodse: het geloof in de God van Israël. Toch is
de christelijke traditie vanaf de eerste eeuwen tot
e
ver in de 20 eeuw belast geraakt met anti-joodse gedachten en vooral ook daden.
Tijd om hernieuwd stil te staan bij wat er in de loop der eeuwen aan anti-joodse gedachten
is binnengeslopen in het christelijk geloof. Bijvoorbeeld: Is God in het Oude Testament een
andere God dan in het Nieuwe? Wat betekent ‘zoon van God’ en wie is de messias? Hoe
zit het met kernwoorden als genade, gerechtigheid, koninkrijk van God of verbond? Wat
doen beide tradities met Wet en Profeten? Waar zijn jodendom en christendom eigen
wegen gegaan en hoe komen ze in onze tijd weer in gesprek?
Als leidraad gebruiken we een recent publicatie
van de rooms-katholieke kerk in Duitsland:
Paul Petzel & Norbert Reck (eds.), Von Abba bis
Zorn Gottes: Irrtümer aufklären − das Judentum
verstehen. Herausgegeben im Auftrag des
Gesprächskreises Juden und Christen beim
Zentralkomitee der deutschen Katholiken
(Ostfildern: Patmos, 2017)
** Aan het begin van een alinea wijst op een
toevoeging van de cursusleider; het overige is
een (soms wat vrije) samenvatting van het
gebruikte boek.
−−−−−−−

ds. Marien Grashoff
predikant@protestants-wildervank.nl
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God

Abba, Vader
Het vertekende beeld
Jezus noemt God ‘Vader’, ‘papa’, en dat onthult een liefdevolle God die zich ontfermt over
zijn kinderen. Dat is wezenlijk anders dan de strenge en wraakzuchtige God van Israël.
Discussie
Jezus noemt God alleen in Markus 14,36 ‘Abba’ en spreekt meestal gewoon van ‘God’ of
‘hemelse Vader’ wat voor Joden vanaf die tijd tot aan vandaag een normale aanspreektitel
is voor de EEUWIGE. Te vinden o.a. in (Griekse) farizeese gebeden, Aramese
bijbelvertalingen (targoem) of het vaste gebed Avinoe (‘Onze Vader’). Ook Paulus gebruikt
het ‘Abba, Vader’ een enkele keer (Romeinen 8,15; Galaten 4,6). De titel was in die tijd
ook een weerwoord tegen het heidense ‘Zeus, Vader’.
Perspectief
Het ‘Abba, Vader’ verbindt juist met de God van Israël die niet als de god Zeus
onderwerping aan het noodlot eist, maar juist mensen bevrijdt uit de slavernij van − de
afgoden van − Egypte.

God
Het vertekende beeld
Juist over de ENE God zijn er bijna zoveel voorstellingen als mensen. Een oud christelijk
beeld is dat van ‘de oudtestamentische God’ van toorn, oorlog en gericht tegenover het
veel diepere christelijk godsbeeld van de Drieëenheid.
Discussie
De bijbel is een boek vol verschillende, geregeld botsende, ervaringen met God, geen
lesboek met definities van goddelijke eigenschappen, waarin de veelkleurigheid van die
ervaringen wordt weggefilterd. God blijft ten diepste voor mensen ondoorgrondelijk. De
bijbel toont ook sporen van een zich ontwikkelend en veranderend godsbeeld, en zelfs nog
sporen van meergodendom (bv. de Astartes). Een belangrijk onderscheid is dat tussen
‘God’ (elohim of soms el) en ‘de ENE/HEERE/EEUWIGE/NAAM’ (het zg. tetragrammaton
JHWH, meestal uitgesproken als adonaj − ‘mijn Heer’ − of haSjem − ‘de Naam’).
Rabbijnen leggen dat wel uit als ‘God die rechtvaardig is’ resp. ‘God die barmhartig is’, en
ze willen die twee nadrukkelijk bij elkaar houden. Zie bv. het verhaal van Abrahams offer,
waar ‘God’ hem de opdracht geeft tot offeren, maar ‘de engel van JHWH’ dat voorkomt
door een ram aan te wijzen. Ook in het Nieuwe Testament is God meer dan enkel liefde:
denk maar aan wat Jezus zegt over het laatste oordeel (bv. Matteüs 24).
Perspectief
Noch het Oude Testament of de Talmoed, noch het Nieuwe Testament bieden een theorie
over God. Ze brengen vele en verschillende ervaringen bijeen: God als rechtvaardige en
barmhartige, God als liefdevol en toornig, God als jaloers en vergevend. Juist die beelden
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van God die wijzelf liever niet zien, houden ons eigen godsbeeld scherp en voorkomen dat
het een gesloten systeem wordt.

JHWH − de Godsnaam in christelijke bijbelvertalingen
Het vertekende beeld
Christenen spreken vaak over ‘God’ zonder daar verder over na te denken. De vreemde
Godsnaam JHWH − een naam van vier letters zonder klinkers die niet uitgesproken kan
en mag worden − kan dan een soort vreemde God worden die hoort bij voorbije, want
oudtestamentische, tijden. Maar dat Oude Testament is voluit deel van de christelijke
bijbel.
Discussie
In het Hebreeuws wordt JHWH doorgaans ‘uitgesproken’ als adonaj (‘mijn Heer’). In de
Griekse vertaling van de Torah, de Septuagint, volgde men dat gebruik en schreef kurios −
‘Heer’, maar vaak ook ho theos − ‘de Ene God’. In moderne tijden reconstrueerden
christelijke geleerden de naam als ‘Jehova’, maar dat klopt gewoon niet. Waarschijnlijker is
de reconstructie ‘Jahwe’. Maar voor beide geldt dat het voor Joden zeer oneerbiedig is om
ze te gebruiken. De meest gangbare christelijke vertaling is ‘HEER/HEERE’ − met
hoofdletters om te tonen dat hier in het Hebreeuws JHWH staat. Bij de komst van de
Nieuwe bijbelvertaling is er hevig gediscussieerd over een alternatief dat minder mannelijk
en heerszuchtig klinkt. Er kwamen meer dan honderd voorstellen, maar de slotsom was
gewoon ‘HEER’. De Naardense bijbel gebrukt ‘ENE’, terwijl de Willibrordvertaling in een
eerdere versie notabene ‘Jahwe’ had. Sommige vertalingen laten gewoon ‘JHWH’ (of
‘YHWH’) staan.
Perspectief
Er is niet een enkele ‘goede’ vertaling te geven. Maar het is zinvol als christenen de
Joodse traditie om de Naam niet uit te spreken, maar te omschrijven, overnemen. De
Nederlandse vertalingen deden dat ook al sinds de 17 e eeuw. Zo wordt de eerbied voor de
God van Israël levend gehouden en tegelijk het weten dat wij God nooit ten volle kunnen
kennen.

JHWH een oorlogsgod?
Het vertekende beeld
De oudtestamentische God is een wraakzuchtige en toornende oorlogsgod die geweld eist
en zij volk in die hoedanigheid leidt bij de verovering van het beloofde land (zie het boek
Jozua).
Discussie
God wordt inderdaad aangesproken als ‘krijgsheld’ of ‘man van oorlog’ (bv. Exodus 15,3;
Jesaja 42,13; Psalm 24,8). Godsdiensthistorisch is JHWH in de tijd van de koningen zeker
ook de ‘staatsgod’ geweest die in de oorlogen die koningen nu eenmaal moeten voeren
meetrok. Teksten uit die tijd zijn terug te vinden in de bijbel.
Maar daarnaast klinken ook altijd kritische stemmen. Bv. Exodus 14,14:
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de ENE zal voor u strijden
en ú hebt te zwijgen!
Voor de koning is niet de oorlog de eerste taak, maar de zorg voor recht en gerechtigheid.
Zie bv. Psalm 72:
O God,
recht te spreken als gij,
geef dat aan de koning, ✡ 
rechtvaardiging door u
aan ’s konings zoon!
Het perspectief is altijd dat de oorlog er niet meer zal zijn. Zie bv. Psalm 46,10:
die tot de einden der aarde
oorlogen doet rusten, een boog verbreekt,
een speer versplintert, ✡ 
strijdwagens
wegbrandt in het vuur.
Zie ook de visioenen in Jesaja 2,1-5 en Micha 4,1-7.
Verder is het van belang de teksten over strijd en oorlog in hun verband te lezen. Dan is
vaak bevrijding van onderdrukking en slavernij de achtergrond.
** Wat in de christelijke traditie ‘historische boeken’ genoemd worden, zijn in de
Joodse traditie juist profetische geschriften: Jozua, Richteren, 1 & 2 Koningen. Die boeken
geven commentaar op en actualiseren wat er in de eigenlijke Torah, de vijf boeken van
Mozes, wordt gezegd. Zo gelezen komen bijvoorbeeld historische feiten over de rijkdom
van koning Salomo in een ander licht te staan:
Deuteronomium 17,16v
(uit de zg. ‘koningswet’):

1 Koningen 5,6 (of 4,26)
1 Koningen 3,1
1 Koningen 11,3
1 Koningen 10,21vv

Alleen
mag hij zich niet
een menigte paarden verschaffen,
hij mag de manschap niet
doen terugkeren naar Egypte
om een menigte paarden te krijgen;
de ENE heeft tot u gezegd:
ge zult niet meer
terugkeren over deze weg, niet nóg eens!

Salomo verkrijgt
veertigduizend stallen met paarden
voor zijn wagens,en twaalfduizend ruiters.

En hij mag zich niet
een menigte vrouwen verschaffen,
zijn hart mag niet afwijken;
en zilver en goud
moet hij niet al te zeer vermeerderen.

De vrouwen die hij krijgt
zijn zevenhonderd vorstinnen
en driehonderd vriendinnen;
zijn vrouwen neigen zijn hart.

Salomo wordt de schoonzoon
van Farao, de koning van Egypte;
hij neemt Farao’s dochter mee
en komt met haar aan in de Davidsstad,-
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Alle drinkgerei
van koning Salomo is van goud
en alle
gerei van het huis ‘Woud van de Libanon’
is van gedegen goud;
geen zilver
werd in de dagen van Salomo
als wát-dan-ook waard beschouwd.
…
Koning Salomo wordt groter
dan alle koningen der aarde,in rijkdom en wijsheid.
Perspectief
De teksten waarin God als krijgsgod naar voren komt moeten vooral gelezen worden in
hun context, zowel de context van het verhaal als die van de tijd waarin het verhaal speelt.
Het Oude Testament als geheel, met name in de oerverhalen en de profetische geschriften
is juist zeer kritisch tegenover macht en geweld. De ‘koning naar Gods hart’ is vooral een
herder en een beschermer van weduwe, wees en vreemdeling. Die kritische toon staat
haaks op het in de wereld en de geschiedenis gangbare beeld van koningsmacht.
** Bovendien is het spreken over God als krijgsheer ook aan het Nieuwe Testament
niet onbekend. Zie bv. de visioenen over de eindtijd in Openbaring, maar ook in de
Evangeliën. Je kunt die ‘krijgsgod’ dan ook niet veilig wegbergen in het Oude Testament.

Zebaot − HEERE der heirscharen; HEER van de legermachten
Het vertekende beeld
De God van Israël is een oorlogsgod en dat kun je zien vanaf de veroveringen onder
Jozua tot aan de Israëlische bezettingspolitiek van vandaag. Daarom heet die
oudtestamentische God ook ‘HEER van de legermachten’, of ‘HEERE der heirscharen’.
Discussie
Hier wordt een heleboel op een hoop geveegd: profetische geschriften van duizenden
jaren geleden, literaire zegswijzen, theologie, politiek. Bovendien krijgt het in deze vorm
ook een antisemitische toon. De betekenis van ‘Zebaot’ − tseva’ot − is niet zeker. De titel
zou kunnen komen van een Egyptisch woord dat ‘tronende’ betekent. Meestal wordt het
afgeleid van het Hebreeuwse tsaava dat ‘legermacht’ of ‘legerdienst’ betekent. Maar de
Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, gebruikt vaak de titel
pantokrator − ‘albeheerser’, ‘almachtige’. ‘Zebaot’ komt 285x voor in verbinding met ‘God’,
maar nooit in de Torah, de vijf boeken van Mozes.
Perspectief
Het is discutabel of we die titel ‘HEER van de legermachten’ moeten blijven gebruiken. De
titel benadrukt inderdaad Gods grote macht, maar die wil juist niet gelijk zijn aan de macht
van aardse heersers die immers is gebouwd op militaire kracht. We zouden daarom
opnieuw kunnen kiezen voor de oplossing van Maarten Luther: de titel onvertaald laten en
weergeven als ‘de HEER Zebaot’.
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De toorn Gods
Het vertekende beeld
In het Oude Testament is de belangrijkste eigenschap van God, dat hij toornig is, maar in
het Nieuwe Testament is dat juist de liefde. De boodschap van Jezus ‘overwint’ die oude
God en ‘zuivert’ het beeld van God.
Discussie
De toorn van God weerspiegelt negatieve geloofservaringen met de wil van God. God wil
het goede, maar de mensen doen onrecht, zijn oneerlijk en ontrouw, enz. Daarover wordt
God boos, want hij wil juist dat gerechtigheid, liefde en barmhartigheid volop bloeien. Dat
is immers de kern van het verbond. Het gaat in de bijbel niet in de eerste plaats om dat
wat is, maar juist om dat wat moet zijn. De boosheid van God is juist een aansporing en
opdracht aan mensen om zich niet neer te leggen bij hoe het is, maar onrecht,
ontmenselijking, corruptie, cynisme, uitbuiting enz. te ontmaskeren en te bevechten. De
prediking van Jezus over het koninkrijk van God pakt juist deze centrale, profetische en
oudtestamentische verkondiging op. Als Paulus spreekt van ‘de dag van toorn’ (Romeinen
2,5) doelt hij op dezelfde boosheid van God en drukt hij zijn geloof uit dat het spoedig zal
komen tot een ‘eindgericht’ waarin alle kwaad en onrecht definitief zal verdwijnen. Wie de
‘toorn van God’ wegmoffelt als een al te menselijke eigenschap van de ENE, doet God
onrecht. Zowel Joodse als christelijke theologen hebben dat trouwens in de eerste eeuwen
wel geprobeerd.
** De profeten belichaamden die toorn immers op bijna fysieke wijze, zoals
Abraham Joshua Heschel (1907-1972) met verve uitlegt in zijn grote studie De profeten
(1964) en ook Jezus draagt de toorn volledig in zijn kruisdood.
Perspectief
Een besef dat God lijdt aan het onrecht en het kwaad in de wereld kan ons juist aansporen
daar iets aan te doen. En mogen wij ons dus boos maken over hoe het in de wereld is,
terwijl het zo niet moet zijn. Boosheid drukt immers ook hartstocht uit.
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2

−

Jezus

Jezus van Nazaret
Het vertekende beeld
Het christelijk geloof staat of valt met het geloof in Jezus’ verlossend sterven aan het kruis
en de opwekking uit de doden waarmee Jezus in een bijzondere verhouding tot God kwam
te staan, namelijk als ‘zoon van God’. De kerk belijdt Jezus Christus als ‘waarlijk God en
waarlijk mens’ (vastgesteld op het Concilie van Chalcedon in 451). Maar Jezus zien als
Verlosser en Heiland is voor Joden een onoverkomelijk struikelblok. Schalom Ben-Chorin
(1913-1999, zijn naam betekent ‘zoon van de vrijheid’) schreef: ‘Het geloof van Jezus
verbindt ons; het geloof in Jezus scheidt ons.’ En voor Martin Buber (1878-1965) gold dat
hij Jezus kon eren als ‘mijn grote broeder’, maar diens ‘vergoddelijking’ was voor hem een
struikelblok.
Discussie
Joden zeggen niet zonder meer ‘nee’ tegen Jezus. De schrijvers van het Nieuwe
Testament waren Joden en zij zagen in Jezus de Messias, Gods Gezalfde, Christus, en
ook de zoon van God en de lijdende knecht van de HEER (Jesaja 42,1-9; 49,1-7; 50,4-11;
52,13-53,12). Andere Joden herkenden dat niet, zoals we al lezen in het Nieuwe
Testament. Joodse geschriften uit de eerste eeuwen stellen Jezus soms neutraal voor,
maar ook afwijzend, vooral vanaf het moment dat de kerk haar van staatswege
gelegitimeerde macht gaat gebruiken tegen de Joden. Dan eerst zet de scheiding tussen
kerk en synagoge voluit door.
De moderne christelijke bijbelwetenschap zoekt juist naar dat wat de kerk verbindt
met haar Joodse wortels. Dat Jezus, de apostelen en Paulus Joden waren is niet louter
een historisch feit, maar een theologische uitspraak. De God van Jezus is de God van
Israël en Jezus verkondigt diens heerschappij, geheel in de lijn van de profeten. Jezus legt
de geboden opnieuw uit − en ‘vervult’ ze in die zin − maar hij schaft de Torah niet af. Ook
de opwekking uit de doden is niet iets nieuws, want daarover spraken de profeten al. Ook
beelden van Jezus als ‘de Wijsheid’, ‘het (vleesgeworden) Woord’ of ‘beeld van God’
komen voort uit de Joodse geloofswereld, zij het veelal via de Griekse vertaling van de
Hebreeuwse bijbel, de Septuagint. Wat het Evangelie zegt over het ‘Woord van den
beginne’ (Johannes 1,1-18) haakt tegelijk rechtstreeks aan bij Genesis 1 en is sterk
beïnvloed door de hellenistisch-Joodse filosoof Philo van Alexandrië (20 v.g.j. - 50 g.j).
** Om te zeggen dat God mens wordt, blijft een probleem: voor Joden een
onmogelijkheid, voor christenen een vraag. Maar dat is ook niet noodzakelijk de
boodschap van het Evangelie. Het Woord wordt vlees (Johannes 1,14), maar tussen
Woord en God maakt Johannes zorgvuldig onderscheid. Ook een Dominicaner monnik,
mysticus en theoloog als Meister Eckhart (1260-1327) doet dat nadrukkelijk in zijn
commentaar op Johannes. Dat de nieuwste bijbelvertalingen nu in Johannes 1,18
‘eniggeboren God’ menen te moeten lezen, is wetenschappelijk discutabel − want met
evenveel recht houd je daar vast aan de traditionele lezing ‘eniggeboren zoon’ −, maar
vooral theologisch hoogst aanvechtbaar. Bij twijfel moet je niet domweg kiezen voor de
moeilijkste lezing als daar zulke grote theologische consequenties aan vastzitten.
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Perspectief
Joden kunnen Jezus herkennen als hun broeder en daaraan kunnen ook christenen
nieuwe inzichten ontlenen. Het beeld van Jezus wordt verbreed en verdiept, maar vooral
ook bevrijd van abstracte geloofsformules en zo opnieuw verbonden met de concrete
werkelijkheid. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament is niet Jezus, maar God het
hart en het doel. Zoals Paulus schrijft (1 Korintiërs 15,28):
Maar wanneer
alles aan hem onderworpen is,
dán zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen
aan hem
die alles aan hem heeft onderworpen,
opdat het zal zijn: God alles in allen!

Lijdensverhalen
Het vertekende beeld
Terwijl Pilatus in Jezus geen schuld kon vinden, drong het wraakzuchtige Joodse volk aan
op diens kruisiging, roepend ‘zijn bloed over ons en onze kinderen’ (Matteüs 27,25). Maakt
dat niet alle Joden schuldig aan Jezus’ dood? In talloze passiespelen, maar ook in Bachs
Matthäus-Passion, wordt dit steeds weer herhaald.
Discussie
De kruisdood was een straf waarop de Romeinse bezetters van Palestina het alleenrecht
hadden. Ze pasten die zonder pardon toe zodra ze ergens een kiem van opstand
vermoedden. Pilatus is uit historische bronnen bekend als een hardvochtige en corrupte
landvoogd en hij werd uiteindelijk ook vanwege buitengewone wreedheid van zijn post
verwijderd. De Joodse religieuze leiders in Jeruzalem hadden er alle belang bij conflicten
met de Romeinen te voorkomen en daarom leverden zij de charismatische leraar die
Jezus was over aan de bezettende macht. Dat daarbij ‘het hele volk’ betrokken zou zijn, is
hoogst onwaarschijnlijk, gezien de grote verdeeldheid in het land in die tijd, alsmede de
argwaan van het gewone volk tegenover de rijke elite. Dat Pilatus getwijfeld zou hebben,
wordt niet gestaafd door enige historische bron.
De Evangeliën gaat het niet in de eerste plaats om een feitelijk verslag, maar om
een − zowel theologische als politieke − duiding van wat er gebeurd was. In politieke zin
lieten ze Pilatus ermee wegkomen, waarschijnlijk om de Romeinse heersers niet tegen
zich op te zetten. In theologische zin zochten ze betekenis voor de kruisdood. De Torah
zegt immers: een gehangene is een vervloeking van God (Deuteronomium 21,23). In
psalmen (m.n. Psalm 22 en 69) en profetieën (m.n. Jesaja 53) herkenden zij hun Heer als
de ware rechtvaardige. En zij geloofden in opwekking uit de doden, wat ook in het
toenmalige Jodendom al bekend was (2 Makkabeeën 7,9-14). Jezus ‘moest dit wel lijden’
(Lukas 24,26) en daarom zegt Pilatus in het Evangelie ook dat Jezus ‘een rechtvaardige’
was (Lukas 23,4).
Perspectief
Ten tijde van Jezus’ kruisiging was er nog geen tegenstelling tussen kerk en synagoge (er
was nog niet eens een kerk). Als ‘het hele volk’ (mede-)schuldig wordt verklaard aan zijn
dood, is dat niet bedoeld als schuldigverklaring van ‘alle Joden’, maar als een algemene
oproep tot boete aan de tijdgenoten. Maar christenen vandaag moeten zich er ter dege
van bewust zijn hoezeer dit door de eeuwen heen heeft geleid tot Jodenvervolging en
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moordpartijen. Wat kerk en synagoge zouden kunnen delen is het geloof dat God zelfs in
de dood de rechtvaardige niet zal verlaten. Die geloofservaring is stevig verankerd in de
woorden van de profeten.

Opstanding, opwekking uit de doden
Het vertekende beeld
De opwekking van Jezus uit de doden − ook wel ‘opstanding’ genoemd − is de kern van
het christelijk geloof en is het centrale thema van alle boeken in het Nieuwe Testament.
Daarin wordt geleerd dat God Jezus op de derde dag heeft opgewekt uit de doden. Dat is
nieuw en uniek voor het christendom en tegelijk een belofte voor alle mensen.
Discussie
Geloof in de opwekking uit de doden was er al vóór Jezus’ tijd. Het is al te vinden in de 3 e
eeuw v.d.j. in het verhaal van de marteldood van zeven broers en hun moeder (2
Makkabeeën 7,9):
Toen hij zijn laatste adem uitblies zei hij:
‘Jij vervloekte ellendeling,
jij rukt ons weg uit dit leven,
maar de Koning van de wereld zal ons,
omdat wij gestorven zijn voor zijn Wet,
doen opstaan tot een vernieuwd, eeuwig leven.’
Wie trouw blijven aan Gods geboden worden bevestigd als rechtvaardigen in hun
opwekking uit de doden. In dezelfde lijn schrijft ook Paulus, ongeveer een generatie eerder
dan de evangelisten (Romeinen 4,17):
…de God in wie hij geloofde,
die de doden levend maakt
en de dingen die niet zijn
tot aanzijn roept.
Volgens de rabbijnen worden niet alleen de rechtvaardigen die trouw bleven aan de Torah,
maar ook de ‘rechtvaardigen uit de volken’ − zij die de noachitische geboden hebben
gehouden − uit de doden opgewekt. Over hoe we ons dat moeten voorstellen zijn er dan
uiteraard zeer uiteenlopende ideeën, waaronder bijzonder kleurrijke. De orthodox-Joodse
overtuiging is dat dit zal gebeuren wanneer de Messias van de Olijfberg zal afdalen en
opklimmen naar de Tempelberg. De kern van dit geloof is zowel bij Joden als christenen
dat het gaat om Gods macht die niet eindigt bij de grens van de dood.
** In de bijbelse verhalen wordt dat vaak verhuld aangeduid door een lijdende
werkwoordsvorm te gebruiken: hij werd opgewekt. Dat heet wel een passivum divinum,
ofwel een ‘goddelijke lijdende vorm’. In een paaslied als
…hij steeg uit ‘t graf op eigen kracht
want hij is God bekleed met macht…
is die eerbied voor het mysterie geheel zoek. Bijbels gezien is het zuiverder om te spreken
van ‘opwekking uit de doden’ dan van ‘opstanding’.
Perspectief
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De hoop op opwekking uit de doden delen Joden en christenen. Dat het in het jodendom
nauw verbonden wordt aan het trouw blijven aan de Torah kan voor christenen juist een
inspiratiebron zijn.

Messias, Christus
Het vertekende beeld
Joden wachten nog steeds op de Messias, maar dat is zinloos, want in Jezus van Nazaret
is de Messias al gekomen en daarmee is de hoop van het jodendom reeds vervuld.
Discussie
Messias is de vergriekste vorm van het Hebreeuwse masjiach en dat betekent ‘gezalfde’.
Ook de titel ‘Christus’ (in het Grieks Christos) betekent hetzelfde. Oorspronkelijk sloeg dat
op de koning die met het ritueel van de zalving (van zijn handen) symbolisch een deel van
Gods gezag op zich kreeg overgedragen. Vaak haalden de koningen bij lange na niet die
hoge norm van gerechtigheid en bevrijding. Daarom groeide er een verwachting dat ooit
een ‘Gezalfde’ zou optreden die werkelijk door God gezonden zou zijn: het messianisme
als (politieke) utopie. Zo wordt zelfs de Perzische koning Kores, die de ballingen liet
terugkeren uit Babylonië, ‘messias’ genoemd (Jesaja 45,1). Tijdens de politieke
onafhankelijkheid in de tijd van de Makkabeeën droeg de hogepriester de titel ‘messias’.
Omdat ook dat weer uitliep op machtsmisbruik en onderdrukking van de armen, werd de
messiaanse verwachting opnieuw verdiept. De messias moest meer zijn dan een koning of
hogepriester, eerder een ideale koning als David of Salomo, die werkelijke vrede zou
brengen (‘de wolf en het lam’: Jesaja 11,6) en die niet belust op macht zou zijn maar
nederig (‘de koning op de ezel’: Zacharia 9,9). Die verwachting leefde breed in de tijd van
Jezus en we vinden die ook in het Evangelie waarin Jezus ‘zoon van David’ wordt
genoemd en Jeruzalem binnenrijdt op een ezelsveulen. Jezus richt zich ook nadrukkelijk
op de armen, de zieken en de verachten. Zelfs Pilatus noemde hem ‘koning der Joden’, al
was dat spottend bedoeld.
** De messiasverwachting werd ook zeker geradicaliseerd tot een apokalyptische
verwachting. Dat wil zeggen dat er een sterke hoop heerste dat er spoedig een ‘laatste
oordeel’ geveld zou worden, waarbij ‘schapen en bokken’, ‘rechtvaardigen en
onrechtvaardigen, ‘kinderen van het licht en kinderen van het duister’, ‘bekeerden en
onboetvaardigen’ definitief gescheiden en een nieuwe wereld van vrede en gerechtigheid
geschapen zou worden. De sporen daarvan zijn overal in het Nieuwe Testament te vinden,
zowel in het Evangelie als in de Brieven en Openbaring. Apokalyptiek is radicaler dan de
profetische hoop, omdat daarin die hoop direct wordt gekoppeld aan de concrete
geschiedenis in de nabije toekomst. Waar de profeet hoopt op ‘de dag van de HEER’
waarin alles ten goede keert, ziet de apokalypticus uit naar een ‘eindstrijd’ waarin de
onrechtvaardigen tenminste zwaar gestraft, maar vaak ook vernietigd zullen worden. Bij
apokalyptiek hoort een sterk dualistisch wereldbeeld.
** Ook toen die apokalyptische hoop niet uitkwam, bleef de kerk vasthouden aan
het messiasschap van Jezus, maar zijn heerschappij werd vooral geïnterpreteerd als een
geestelijke, waarin dan de kerk een hoofdrol speelde.
** In het jodendom zijn er ook verschillende ‘messiassen’ geweest. Bv. de leider van
de Joodse Opstand Sjimon bar Kochba († 135) − in wie zelfs rabbi Akiva de messias
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meende te herkennen − Sjabtai Tsvi (1626-1676), rabbijn en kabbalist, die het Ottomaanse
Rijk in beroering wist te brengen − of Jakob Frank (1726-1791) die als ‘reïncarnatie’ van
Sjabtai Tsvi onder Asjkenazische Joden in Polen veel aanhang kreeg. Omdat dat steeds
op een teleurstelling uitliep hebben Joden een grote argwaan tegenover het verschijnsel
ontwikkeld. In (ultra-)orthodoxe kring gaat men zelfs zo ver om zionisme af te wijzen en
iedere actie om ‘de komst van de Messias te verhaasten’ streng verbiedt (de zg. ‘Drie
Eden’).
Perspectief
De messiaanse verwachting gaat in de kern over de volgehouden hoop op een wereld
gebaseerd op gerechtigherid en vrede. Die verwachting hebben Joden en christenen
gemeen en die messiaanse verwachting gaat over deze wereld. Als christenen de
verwachting vergeestelijken tot enkel een hoop voor het hiernamaals, hebben ze Jezus en
Paulus ‘ontjoodst’ en slaan ze de plank gevaarlijk mis.
** Je zou kort door de bocht kunnen zeggen: Joden verwachten de komst van de
Messias, christenen de wederkomst. Dat Jezus die wereld van vrede en recht nog niet
gebracht heeft, hoeft voor christenen geen reden te zijn diens messiasschap in twijfel te
trekken, maar het maakt wel des te meer duidelijk dat de verwachting van de wederkomst
centraal moet staan − let wel: in de traditie van de profetische hoop, niet in apokalyptische
zin.

Zondebok
Het vertekende beeld
De zondebok is bij ons degene die ergens de schuld van krijgt, hoewel in werkelijkheid
anderen daarvoor verantwoordelijk zijn. Als we zeggen dat iemand tot zondebok gemaakt
wordt, geven we daarmee geen kritiek op die persoon zelf, maar op die anderen. De
‘zondebok’ is ontleend aan het ritueel voor Grote Verzoendag (Jom kipoer) waarbij een
bok, symbolisch beladen met de zonden van het volk, de woestijn werd ingestuurd (‘de
bok voor Azazel’: Leviticus 16,10). Dat ritueel kan ook anti-joods gebruikt worden wanneer
wordt gesteld dat christenen werkelijk, innerlijk boete doen, terwijl Joden zich ervan
afmaken door die bok tot zondebok te maken.
Discussie
Voor Joden zijn de tien dagen voorafgaand aan Jom kipoer dagen van vasten en intensief
zelfonderzoek, van persoonlijke boete en omkeer (tesjoeva). Ze worden niet per ongeluk
de ‘tien geduchte dagen’ genoemd, want het is nadrukkelijk de bedoelingen om het eigen
falen concreet te benoemen.
Het bijbelse ritueel, zoals beschreven in Leviticus 16, kan uiteraard sinds de
verwoesting van de tempel in 70 niet meer gevolgd worden. Maar ook dat ritueel is veel
gelaagder dan een simpele ‘afkoop. Er worden twee bokken gekozen, waarvan er één
geofferd moet worden en de andere de woestijn in gestuurd wordt. Daarmee wordt niets
‘betaald’ of ‘afgekocht’, maar wordt de voorafgaande persoonlijke boete als het ware
samengevat en bevestigd. Het gaat bij Jom kipoer nadrukkelijk niet om het inlossen van
een schuld, maar om het accepteren van het gegeven dat mensen Gods geboden nooit
volledig kunnen vervullen. Zonden horen bij het menselijk bestaan, maar het ritueel van
Jom kipoer was bedoeld om de tempel, de plaats waar de ENE diens Naam doet wonen,
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symbolisch te reinigen. Hoe dan ook is het ritueel wezenlijk iets anders dan dat wat wij
verstaan onder iemand tot zondebok maken
Perspectief
Het zondebokprincipe is in onze tijd zeker van nut om bepaalde psychologische en
sociologische processen te kunnen doorzien. Maar dat staat los van het bijbelse ritueel.
** De Franse filosoof en literatuurwetenschapper René Girard (1923-2015) heeft
grondig studie gemaakt van wat hij het ‘zondebokmechanisme’ noemde. Kort samengevat
komt het neer op het volgende.
** De mens wordt gedreven door verlangen. Dat verlangen komt niet enkel op in het
individu, noch wordt het louter opgeroepen door dat waarnaar men verlangt. Er speelt een
derde factot mee: de imitatie (mimesis). De mens verlangt namelijk naar datgene waarvan
hij denkt dat een ander daar ook naar verlangt. Dat is dan meteen ook de bron van
conflicten: jaloezie, rivaliteit, geweld. Al die conflicten in en tussen mensen bereiken op
een gegeven moment een kookpunt. In plaats van dan eerlijk en kritisch te analyseren
waar het in al die verlangens botst, welke verlangens oprecht en nuttig zijn en hoe de
rivaliteiten in elkaar steken, zoekt men een zondebok. Die zondebok krijgt de schuld en
wordt verbannen of gedood. (Vroeger waren mensenoffers of stamoorlogen daarvoor het
middel, zegt Girard.) De zondebok wordt in ieder geval taboe. Dat ‘offer’ neemt in schijn de
bron van het onderlinge geweld weg, want de druk is van de ketel en de groep gaat weer
verder. Maar aan de oorzaken van het conflict is in feite niets gedaan.
** Girard stelt dat de bijbel een andere en unieke lijn kiest. In het Oude Testament
ziet hij een tendens om juist het onschuldige slachtoffer te rehabiliteren. De nadruk op
persoonlijke inkeer en boete voorafgaand aan Jom kippoer ligt inderdaad in die lijn,
evenals de voortdurende oproepen tot het doen van gerechtigheid en en het stichten van
vrede door de profeten. In het Nieuwe Testament is Jezus de ultieme zondebok, namelijk
‘het Lam Gods, onschuldig’ (Johannes 1,29.36), en daarop wijst ook het kruiswoord
‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’ (Lukas 23,34). Als Jezus gezien
wordt als zondebok, is zijn kruisdood dus geen ‘betaling’ voor iets, laat staan een
oplossing, maar juist een oproep aan de wereld om de eigen kluwen van mimetisch
verlangen eerlijk te ontwarren. Het Evangelie ondermijnt volgens Girard de heidense
gedachte dat een ‘offer’ conflicten kan oplossen.

Pasen, Pesach
Het vertekende beeld
In de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen is de kern van het christelijk
geloof vervat en dat maakt het Joodse Pesach op z’n minst overbodig. In de loop der
eeuwen werden juist aan de Stille Week verschillende zeer anti-joodse verzinsels
gekoppeld, zoals het verwijt dat Joden ‘godsmoordenaars’ zijn en het zg. ‘bloedsprookje’.
Menige Stille Week werd het begin van Jodenvervolging of pogrom. Om dan in onze tijd
van Witte Donderdag een christelijke seider-maaltijd te maken, helpt ook niet verder, want
dat koppel je dan los van Pesach en liturgie wordt dan gereduceerd tot een toneelspel.
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Discussie
De verhalen van het laatste avondmaal tot aan Paasmorgen worden door Markus, Matteüs
en Lukas − de zg. synoptische evangeliën − zo geplaatst dat het laatste avondmaal valt op
14 nisan, dat is de avond van de seider-maaltijd, zodat kruisiging en opwekking uit de
doden net in de dagen van Pesach vallen. Maar Johannes verschuift alles naar een dag
eerder, zodat de kruisiging samenvalt met het slachten van de paaslammeren voor de
viering van de seider-maaltijd. Bij de synoptici ligt de nadruk dus op het verhaal van de
uittocht uit Egypte zoals dat op de seider wordt verteld en uitgelegd. Jezus betrekt dat
verhaal helemaal op zijn aanstaande dood en opwekking. Bij Johannes wordt Jezus
getoond als ‘Lam Gods’. Het bloed van de geslachte lammeren wordt in het verhaal van
de uittocht op de deurposten gestreken (Exodus 12,7), zodat de doodsengel dat huis
voorbij zal gaan. Het bloed brengt dus leven. In elk geval is het Joodse Pesach de horizon
van de lijdensgeschiedenis in het Evangelie. Zie Markus 14,15-25; Matteüs 26,17-39;
Lukas 22,7-23; Johannes 19,14. Zie ook Paulus: 1 Korintiërs 11,23-34.
Tussen het verhaal van het laatste avondmaal en de liturgie van de seider-maaltijd
zijn opvallende overeenkomsten en juist ook verschillen aan te wijzen. Het delen van
brood en wijn is bij beide centraal. In de eerste eeuwen hebben het Joodse Pesach en het
christelijke Pasen elkaar gedurig beïnvloed. Pas vanaf het concilie van Nicea (325) gaan
de wegen definitief uiteen, niet in de laatste plaats doordat de kerk toen de Joodse
paasdatumberekening verving door een eigen.
In de loop van de middeleeuwen werd in de Westerse kerk de voorstelling van
brood en wijn als lichaam en bloed van Christus in toenemende mate verletterlijkt.
Daaraan vast groeide een heel bouwwerk van wonderverhalen rond de hostie, maar ook
antisemitische verzinsels over Joden die christenkinderen zouden vermoorden om hun
bloed in de matses voor Pesach te mengen. Hoewel al bij het concilie van Trente (15451563) daaraan grenzen werden gesteld, heeft dit antisemitisme tot ver in de 20 e eeuw
kunnen voortduren en hebben de nazi’s het zelfs bewust gebruikt.
Perspectief
Pasen en Pesach zijn de grote bevrijdingsfeesten van christendom en jodendom. Juist in
verbinding met de Joodse oorsprong ervan kan de viering van Stille Week en Pasen
worden vernieuwd.
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Wet en Profeten

Torah
Het vertekende beeld
Torah betekent Wet (in het Grieks nomos) en dat is het tegengestelde van Evangelie, dat
immers ‘goed nieuws’ betekent. De Wet knecht, het Evangelie bevrijdt.
Discussie
Het Hebreeuwse woord Torah betekent ‘onderwijzing’ of ‘aanwijzing’. Daar komen
uiteraard geboden en verboden aan te pas, ‘wetten’, maar niet als leiband. Want de kern
van al die geboden is dat ze steeds opnieuw moeten worden uitgelegd en geactualiseerd.
De Torah is eerder een reisgids dan een spoorboekje.
Torah kan slaan op het geheel van de Joodse bijbel, maar in strikte zin gaat het om
de vijf boeken van Mozes: Genesis (Bereesjit), Exodus (Sjemot), Leviticus (Wajiqra),
Numeri (Bemidbar), Deuteronomium (Devarim). De Torah is door God geschonken aan
Israël via Mozes. Ook Paulus spreekt van ‘de gave van de Torah’ (Romeinen 9,4). Met de
Torah komt in één adem ook de opdracht om die uit te leggen (Deuteronomium 6,6v).
Rabbi Akiva (40-137) introduceerde de uitdrukking ‘een tuin om de Torah’. Daarmee wordt
bedoeld dat om te voorkomen dat je een gebod per ongeluk overtreedt, er om ieder gebod
in de uitleg een wijder gebod wordt geconstrueerd. Van rabbi Hillel (50 vdgj. − 10 gj) is
deze bondige samenvatting van de hele Torah: ‘Heb je naaste lief als jezelf − en ga en
leer!’ Het geheel van uitleg van de geboden heet halacha, wat ‘de weg om te gaan’
betekent. Ook de eerste christenen werden overigens ‘mensen van de weg’ genoemd
(Handelingen 9,2; vgl. ook 16,17).
** De Hebreeuwse bijbel bestaat behalve uit de Torah ook uit de Nevi’im (Profeten)
en de Chetuvim (Geschriften). De aanduiding ‘historische boeken’, zoals in de christelijke
bijbel, is in het jodendom niet bekend. Wat christelijk gesproken ‘bijbelse geschiedenis’
heet, is Joods gezien profetisch commentaar op de geschiedenis. De boeken uit de laatste
groep, waaronder Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied en Ruth, maar ook 1 & 2
Kronieken, heten ook wel ‘de wijsheid’. Een verzamelnaam voor de drie delen is ook wel
TeNaCH, of Tanach.
** Uit de vijf boeken van Mozes hebben de rabbijnen in de loop der tijd lijsten
samengesteld met concrete geboden. Die vormen in feite de ‘tuin om de Torah’. De meest
bekende en nagevolgde lijst is die van Maimonides (1138-1204) − Rabbi Mosje ben
Maimon, kortweg Rambam − waarin de bekende 613 geboden staan. Overigens kan een
substantieel deel van die geboden niet vervuld worden omdat ze gelden voor de tempel –
en die is verwoest – of omdat ze een theocratische staat Israël veronderstellen – en Israël
is, wat men ook denken moge, nog steeds een seculiere democratie. Andere geboden
gelden alleen in het land Israël, niet daarbuiten. Wat overblijft bestaat voor het merendeel
uit positieve geboden en voor de rest uit negatieve geboden, ofwel verboden. Het totaal
aantal wordt wel zo uitgelegd: 366 als de dagen van het jaar, plus 247 als het aantal
botten in je lijf, zodat we iedere dag met heel ons wezen een gebod kunnen vervullen.
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Perspectief
Het misverstand dat Torah hetzelfde zou zijn als ‘wet’ komt via het Griekse woord nomos.
De vertalers van de Septuaginta konden in de 3e eeuw vdgj geen beter woord bedenken.
Daarom vinden we ook in het Nieuwe Testament de uitdrukking ‘de Wet en de Profeten’. In
de Latijnse bijbelvertaling, de Vulgata, wordt nomos natuurlijk lex en dat kan niet anders
dan juridisch klinken, zo niet ‘wettisch’. Wanneer we ons dat bewust worden kunnen we
voortaan beter spreken van Torah en met Joden samen inderdaad ‘horen wat aan Israël is
gezegd en in Israël wordt gezegd’.
** Een Joodse vraag aan christenen is waarom zij geen halacha hebben, terwijl
Jezus toch benadrukt dat hij niet gekomen is om ook maar een tittel of jota aan de Torah te
wijzigen. Dat is inderdaad een hele goede vraag.

Bijbel
Het vertekende beeld
De bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament (Hebreeuws) en het Nieuwe
Testament (Grieks). Het Oude is een ‘voorafbeelding’ van het Nieuwe en daarom ook
minder belangrijk. Voor de Evangelielezing gaan katholieken (en anderen) staan, voor de
Profetenlezing niet. Sommige theologen vinden het Oude Testament daarom overbodig.
Discussie
Het Oude Testament als Hebreeuwse bijbel bestaat uit Torah, Nevi’im en Chetoevim (zie
hiervoor). De volgorde van de boeken in de twee laatste delen verschilt van de christelijke
bijbel, die in principe de ordening overnam uit de Septuaginta, de Griekse vertaling van de
TeNaCH, die al wijdverbreid was in de tijd van Jezus.
Dat christenen het Oude Testament scherp tegenover het Nieuwe zetten, is al heel
vroeg gebeurd en tot in de tijd van keizer Constantijn waren er heel wat gemeenten die dat
navolgden. Het gaat terug op Marcion (85-160), actief in o.a. de gemeente in Rome, maar
veroordeeld als ketter en geëxcommuniceerd. Marcion beschouwde God in het Oude
Testament als een wraakzuchtige God, de ’Demiurg’, die geheel tegengesteld zou zijn aan
de liefdevolle God van het Nieuwe Testament. Dit dualisme was typerend voor de brede
beweging van de gnostiek − door de kerk consequent als ketters beschouwd, maar in
bijna iedere eeuw wel weer in een of andere vorm opduikend. Overigens was de bijbel van
Marcion extreem dun: niet meer dan een gekuiste versie van Lukas, plus een selectie uit
de brieven van Paulus. Maar ook voor veel minder extreme christenen gold het Oude
Testament als ‘reeds geheel vervuld’ in Jezus Christus, waarmee het feitelijk overbodig
werd.
Christenen vergeten dan dat de bijbel van Jezus en de apostelen niet anders was
dan wat wij het Oude Testament noemen. Jezus zegt nadrukkelijk ‘geen tittel of jota’ te
willen veranderen aan de Torah (Matteüs 5,17v). Uitleggen en actualiseren van profetie
was zowel voor Jezus en Paulus als voor de Joodse schriftgeleerden en Farizeeën
vanzelfsprekend, maar daarmee werd het ‘oude’ allerminst afgeschaft. In het Nieuwe
Testament horen we steeds weer over ‘Wet en Profeten’, wordt er veelvuldig geciteerd uit
de Psalmen en zegt Paulus met nadruk dat Israël de ‘wortel’ is die de ‘takken’ van de
christelijke gemeente draagt (Romeinen 11,16-18).
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Perspectief
Het Nieuwe Testament valt niet te verstaan zonder het Oude en het Oude is ook meer dan
alleen een aankondiging of voorfase. In onze tijd heeft ook de pauselijke bijbelcommissie
gesteld dat het Nieuwe Testament niets ‘fundamenteel nieuws’ brengt en alleen in
samenhang met het Oude Testament goed verstaan kan worden.
** De hervormde theoloog en hoogleraar K.H. Miskotte (1894-1976) sprak in de
jaren ‘30 al nadrukkelijk over ‘het tegoed van het Oude Testament’: het vele dat niet
simpelweg kan worden opgevat als ‘voorfase’ of ‘aankondiging’ van het Nieuwe Testament.
De Nederlandse geloofsbelijdenis plaatste Oude en Nieuwe Testament al zonder
onderscheid naast elkaar, noemde de ‘twee tafelen van de Wet’ zelfs apart als ‘heilige en
goddelijke Schriften’ en benadrukte het gezag van alle bijbelboeken (Art. 3-5).
** De Naardense bijbel heeft uit respect en om theologische redenen de Joodse
indeling van het Oude Testament overgenomen:
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Profetie
Het vertekende beeld
Profetie is zowel een fenomeen als een literair genre. Profeten brachten boodschappen
van God over aan het volk en de heersers ervan. Vaak waren die boodschappen zeer
kritisch. Christenen lezen de profetie op twee manieren: als aankondigingen van de komst
van Jezus Christus èn als afwijzing en veroordeling van het Joodse volk.
Discussie
Profetie is uniek voor het Joodse volk. Profeten zijn geen waarzeggers, maar zij spreken in
naam van God de waarheid. De profetische kritiek neemt in de Torah een centrale plaats
in en dat vinden we in geen enkel ander heilig boek. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat
het altijd kritisch lezen van de Torah om vandaaruit de eigen concrete situatie kritisch te
bezien, een hoofdzaak is in het Joodse geloof. Het gaat altijd om actualisatie en
interpretatie. De profetische oordelen dienen ook niet als simpele onheilsaankondigingen,
maar in de eerste plaats als oproepen tot bekering (zoals Abraham Joshua Heschel niet
ophield te benadrukken). Ook Jezus en de apostelen sloten bij deze profetische traditie
aan. Jezus wordt zelf enkele malen ‘(meer dan) een profeet’ genoemd.
Dat de kerk de profetie beperkte tot aankondigingen van Christus’ komst en
bovendien de kritische oordelen van profeten gebruikte om het hele Joodse volk blijvend
af te schrijven, ontstond vooral in de tijd dat kerk en synagoige definitief uiteeengingen,
met name in de tijd van de grote concilies vanaf de 4 e eeuw.
Zo komt het dat de Hebreeuwse bijbel eindigt met 2 Kronieken 36,23 waarin koning
Kores de Joodse ballingen laat terugkeren naar Jeruzalem, terwijl het christelijke Oude
Testament uitloopt op Maleachi 3,23v, gelezen als aankondiging van de komst van Elia,
wat keurig aansluit bij het verhaal van Johannes de Doper in de evangeliën.
Perspectief
Dat christenen in de profetie Jezus herkennen is volstrekt legitiem. Dat geloof staat niet ter
discussie. Maar om daarmee dan Joden die die profetie anders lezen af te wijzen als
ongelovigen of erger, kan echt niet. En de profetische oordelen misbruiken als
rechtvaardiging voor anti-judaïsme of antisemitisme, kan uiteraard helemaal niet.
Een eerlijke lezing zou ook voor christenen betekenen dat ze die oordelende
woorden in de eerste plaats op zichzelf betrekken en daarin de oproep tot bekering
herkennen. Bovendien zijn er nog de nodige profetische beloftes open die niet op Jezus
betrokken kunnen worden.

Naastenliefde
Het vertekende beeld
Jezus bracht een nieuwe boodschap, namelijk het gebod der liefde, zoals in het grote
gebod alles wordt samengevat (Matteüs 22,35-40):
Eén uit hen, een wetgeleerde,
stelt een vraag
om hem op de proef te stellen:
‘Leermeester, wat is in de Wet
een groot gebod?’
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Hij verklaart hem:
‘“Liefhebben zul je de Heer, je God
met heel je hart en heel je ziel
en heel je verstand” (Deut. 6,5);
dat is het grote en eerste gebod;
een tweede, daaraan gelijk:
“liefhebben zul je je naaste als jezelf” (Leviticus 19,18);
aan deze twee geboden
hangt heel de Wet en de Profeten!’
En ook Paulus brengt dit nieuwe evangelie (Romeinen 13,8-9):
Niets moet ge aan iemand
schuldig blijven
dan elkaar lief te hebben;
want wie de ander liefheeft
heeft een Wet vervuld.
Want het “niet vreemdgaan zul je,
niet moorden, niet stelen, niet begeren” (Deuteronomium 5,17-21)
en welk ander gebod ook,
wordt in dit woord onder één hoofd gebracht:
“liefhebben zul je je naaste
zoals jezelf” (Leviticus 19,18).
Discussie
Om dat ‘nieuwe’ gebod der liefde te geven grijpen zowel Jezus als Paulus nadrukkelijk
terug op woorden uit de Torah zelf (zie de verwijzingen hiervoor). Jezus verwijst o.a. naar
Deuteronomium 6,5, een zeer centrale tekst die iedere vrome Jood driemaal per dag bidt.
De andere tekst is uit Leviticus 19, een hoofdstuk dat gelezen kan worden als letterlijk en
figuurlijk het hart van de Torah.
Ook in de Talmoed wordt voortdurend de nadruk gelegd op de liefde die bij alles
noodzakelijk is: liefde voor God, de geboden en de schepping. Een bekend verhaal in de
Talmoed (Sjabbat 31a) gaat als volgt:
Een niet-Jood kwam naar rabbi Sjammaj (50 vdgj − 40 gj) en zei: ‘Ik wordt proseliet
als u mij de hele Torah kunt samenvatten terwijl u op één been staat.’ Verontwaardigd
joeg Sjammaj de man weg. Daarna ging hij naar rabbi Hillel (50 vdgj − 10 gj) en vroeg
hetzelfde. Hillel maakte hem proseliet met de woorden: ‘Wat jij niet wilt dat anderen
jou doen, doe dat ook niet aan anderen. Dat is de hele Torah, al het andere is uitleg.
Ga en leer die!’
En in de wijsheid van de Spreuken der Vaderen (Pirkei Avot 1,2) zegt rabbi Simon de
Rechtvaardige (die leefde in de 3e of de 2e eeuw vdgj):
Op drie zuilen rust de wereld: op de Torah, op gebed en op de werken der liefde.
De grote Talmoedgeleerde Maimonides (1138-1204) tenslotte schreef:
Onze wijzen gebieden ons zieken te bezoeken, treurenden te troosten, bruiden van
een bruidsschat te voorzien, langstrekkende reizigers te verzorgen, doden te
begraven en het jonge paar op hun trouwdag te verblijden. (…) Dat zijn daden van
liefde, die men zelf, persoonlijk, op eigen kracht, moet doen en waarvoor er geen
vastgestelde maat is. Hoewel al deze geboden van onze wijzen afkomstig zijn, zijn ze
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al in het gebod van de naastenliefde inbegrepen. Alles waarvan u graag wilt dat
anderen het voor u doen, doe dat ook voor uw broeder in Torah en geboden.
Perspectief
Het gebod der liefde is dus geen punt van scheiding, maar juist een sterk punt van
overeenkomst tussen christendom en jodendom.
** Ook in de islam is naastenliefde een zeer centraal punt: het geven van
aalmoezen (zakat) is een van de vijf zuilen van de islam. De andere vier zijn: het zeggen
van de geloofsbelijdenis (sjahada), het doen van de gebeden (salat), het vasten (ramadan)
en de bedevaart naar Mekka (hadj).

De vijand liefhebben
Het vertekende beeld
De Joodse ethiek is achtergebleven in de tijd van de ‘stammenmoraal’, zodat ook het
gebod voor de naastenliefde alleen maar geldt voor mede-Joden. Het christelijke gebod
om ook de vijanden lief te hebben geldt voor alle mensen en daarmee overstijgt de
christelijke ethiek de Joodse bij verre.
Discussie
In hetzelfde hoofdstuk waar de naastenliefde wordt geboden, staat ook het gebod om de
vreemdeling lief te hebben (Leviticus 19,33v):
En stel, er zwerft bij jou
een zwerver rond in uw land:
ge zult hem het leven niet zuur maken.
Gelijk wie uit u gesproten is
zal voor u wezen
de zwerver die bij u te gast rondzwerft:
je zult hem liefhebben, als jezelf,want zwervers-te-gast zijt ge geweest
in het land van Egypte;
ik, de ENE, ben uw God!
Verzoening met een vijand is belangrijk, bv. in Spreuken 16,7:
Heeft de ENE in iemands wegen behagen,dan laat hij zelfs zijn vijanden
vrede met hem sluiten.
Rond het gebod om de ezel van je vijand die bezwijkt onder zijn last te hulp te schieten
(Exodus 23,4v) is een uitvoerige uitleg gegroeid. Empathie tegenover de vijand is sowieso
geboden, zodat zelfs de Egyptische soldaten die het volk najoegen naar de Rode Zee in
de Talmoed worden geëerd als ‘schepselen van God’.
Raadgevingen van Paulus zijn rechtstreeks terug te voeren op Joodse wijsheid:
Romeinen 12,17:

Spreuken 20,22:

Geeft aan niemand kwaad terug

Zeg niet: ‘ik ga dat kwaad vergelden!’-
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voor kwaad,
hebt goede dingen voor
jegens het aanschijn van alle mensen.

hoop op de ENE,
hij komt je redden.

Romeinen 12,21:

Spreuken 25,21:

Word niet overwonnen door het kwade,
nee, overwin het kwade door het goede!

Als je hater hongert,
geef hem je brood te eten,als hij dorst heeft
geef hem je water te drinken;

Perspectief
Het christelijke gebod om alle vijanden lief te hebben is wel erg hoog gegrepen als je het
letterlijk neemt. Het klinkt dan al snel hoogmoedig, want wie kan dat werkelijk? De veel
pragmatischer benadering van de Joodse uitleg − het ezeltje van je vijand te hulp schieten
− kan helpen om het gebod hanteerbaarder te maken. Respect voor de vijand is in ieder
geval iets dat christenen en Joden verbindt.

‘Maar ik zeg u…’ − de antithesen
Het vertekende beeld
In de Bergrede herroept Jezus oude geboden en vervangt ze door betere (Matteüs 5,2148):
Ge hebt gehoord dat
tot die van het begin is gesproken…
…en ik zeg u…
Jezus overtreft hiermee Mozes en daarmee overstijgt ook het christendom het jodendom.
Discussie
Dat deze spreuken ‘antithesen’ (‘tegenstellingen’) worden genoemd danken we aan de
ketter Marcion (zie de paragraaf ‘Bijbel’, p. 15). In de ‘tegenstelling’ zou dan het woord van
Jezus dat van Mozes ‘opheffen’. Dat is in volstrekte tegenspraak tot wat Jezus enkele
verzen eerder zelf zegt (Matteüs 5,17v):
Meent niet dat ik ben gekomen
om de Wet of de profeten los te maken;
ik ben niet gekomen om los te maken,
nee, om te vervullen;
want amen is het, zeg ik u,
totdat de hemel voorbijgaat en de aarde,
zal er niet één jota of één haaltje
uit de Wet voorbijgaan,
totdat alles is geschied;
Jezus vervangt dan ook helemaal de Torah niet, maar in de beste Joodse traditie
actualiseert en interpreteert hij de geboden voor zijn eigen situatie. De vorm van
‘antithesen’ − ‘u hebt gehoord… maar…’ − was in de Oudheid een vaak gebruikt retorisch
stijlmiddel om een duidelijk accent aan te geven. Jezus heft niets op, hij legt het uit.
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Perspectief
Jezus bestrijdt de rabbijnse uitleg niet, laat staan dat hij die ‘vervangt’, maar hij gaat
gewoon in discussie. Dat voorbeeld kunnen wij volgen. De radicale uitleg die Jezus in dit
deel van de Bergrede geeft kan ook worden opgevat als een concrete uitwerking van de
voorafgaande zesde zaligspreking, waarin Jezus overigens verwijst naar de Psalmen
(Matteüs 5,8):
zalig de reinen van hart (Psalm 24,4; 51,12),
omdat zij God zullen zien;
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Kernwoorden

Israël
Het vertekende beeld
Voor Joden is de naam ‘Israël’ van centrale betekenis om de eigen identiteit te benoemen.
Voor de kerk is ‘Israël’ niet meer van belang, omdat zij immers zelf ‘het nieuwe Israël’ is.
Zo legden de kerkvaders dat al sinds de 2 e eeuw uit. Bv. in de Brief van Barnabas (V,6v):
De profeten die van hem [=God] de gave hadden
hebben dit met het oog op hem [=Jezus] geprofeteerd.
En hij [=Jezus] heeft het verdragen
omdat hij in het vlees moest verschijnen
om de dood te vernietigen
en de opstanding
van tussen de doden te demonstreren.
Zo deed hij [=God] aan de vaderen de belofte gestand
en bereidde hij het nieuwe volk voor zichzelf
en liet hij op aarde zien dat hij zou oordelen
na de opstanding bewerkt te hebben.
Zo heeft de kerk Israël onteigend door zichzelf de belofte toe te eigenen.
Discussie
‘Israël’ komt in het Oude Testament 2514x voor en in het Nieuwe Testament 68x. Maar in
het Nieuwe Testament komt nergens het begrip ‘het nieuwe Israël’ voor en al helemaal niet
als aanduiding voor de volgelingen van Jezus. In het Oude Testament is ‘Israël’ de naam
die aartsvader Jakob krijgt na zijn nachtelijke worsteling bij de Jabbok (Genesis 32,29). In
het verlengde daarvan gaat de naam over op het hele volk. Pas in derde instantie slaat de
naam op het land (zie Jesaja 1,3; 4,2; 49,3 − waar ‘Israël’ op het volk doelt, maar tevens
verbonden wordt met het land). In die derde betekenis is de naam ook in 1948 gebruikt
voor de nieuwe Joodse staat.
In de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) is toch nog
steeds het oude onderscheid te vinden tussen ‘Israël naar het vlees’, d.i. het Joodse volk,
en ‘Israël naar de geest’, d.i. de kerk (bv. in Lumen gentium 9). Maar daarna is men toch
gaan benadrukken dat Gods verbond met Israël nooit geëindigd is, laat staan is
overgegaan op de kerk. Zoals ook Paulus zegt (Romeinen 11,26):
en zó zal heel Israël worden gered,
zoals geschreven staat:
‘komen zal uit Sion de verlosser,
afwenden zal hij van Jakob
de goddeloosheid;
Perspectief
‘Israël’ slaat dus op een persoon, een volk, een land en een staat. Dat is op z’n minst
verwarrend. Toch zou de aan Israël geschonken heilige Schrift de basis kunnen en moeten
zijn om als Joden en christenen opnieuw in gesprek te komen, ook over de staat Israël.
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** De PKN heeft de verbondenheid met Israël verankerd in haar kerkorde. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat daarover de discussie nog nooit verstomd is. Het staat zo
in Art. I,7:
De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het
volk Israël.
Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake
het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het
Koninkrijk van God.

Gerechtigheid
Het vertekende beeld
Gerechtigheid is goed en noodzakelijk. Maar ieder mens heeft tekortkomingen en zou God
dan ‘alleen maar’ oordelen op grond van rechtvaardigheid? Waar is dan de
barmhartigheid? De oudtestamentische God is altijd streng en rechtvaardig, maar de
nieuwtestamentische God is juist barmhartig en genadig. Het jodendom is de godsdienst
van vrees voor God en daarbij hoort de Wet, maar het christendom is het geloof in de
liefde voor God en daarbij hoort het Evangelie.
Discussie
Dit dualistische denkschema vinden we al bij Marcion (zie de paragraaf ‘Bijbel’, p. 15) en
het bestaat tot op de dag van vandaag. De voorstelling is zelfs diep geworteld in de hele
cultuur, niet in de laatste plaats bij hen die niets meer hebben met christelijk geloof.
Gerechtigheid wordt dan verbonden met een rigide en juridische moraal. Maar bijbels
gezien draait gerechtigheid juist niet om strafrecht of een deugdenleer. Bijbelse
gerechtigheid gaat in de eerste plaats over de relatie tussen mens en God. Is die relatie
goed, dan onthult het menselijk handelen het heil van God.
God is geen koude boekhouder van menselijk feilen en falen, die als een geautomatiseerd
snelheidscontrolesysteem boetes uitdeelt. In de bijbel horen gerechtigheid en
barmhartigheid als tweelingen bij elkaar. Gods woede over onrecht komt voort uit diens
barmhartige liefde voor de verdrukten. Als de onderdrukkers door die woede zich laten
bekeren tot het alsnog doen van gerechtigheid, is dat heilzaam voor allen.
Als Jezus wordt voorgesteld als degene die het bewoonde zal oordelen in
rechtvaardigheid (Handelingen 17,31; maar het is een citaat uit Psalm 98,9) gaat dat
evenmin om het koudweg straffen, maar is het allereerst een oproep aan hen om zich toch
te bekeren. In de Bergrede prijst Jezus immers wie hongeren en dorsten naar de
gerechtigheid (Matteüs 5,6) en roept hij allen op:
zoekt eerst het koninkrijk
en zijn gerechtigheid (Matteüs 6,33).
Perspectief
Een tegenstelling scheppen tussen gerechtigheid en barmhartigheid, tussen Wet en
Evangelie, is onbijbels en niet heilzaam. Joden en christenen zijn beiden geroepen om de
wereld en wie daarop wonen met zowel gerechtigheid als barmhartigheid te behandelen.
Dat is de ‘wet’ die beiden verbindt.
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** Rabbijn Jonathan Sacks legt uit dat bijvoorbeeld in het verhaal van Abraham die
Isaak moet offeren (Genesis 22,1-19) daar waar gesproken wordt van ‘God’ de
rechtvaardigheid voorop staat, maar dat als het gaat over ‘de ENE’ juist de barmhartigheid
de volle nadruk krijgt. ‘God’ draagt Abraham op om te gaan offeren (vers 2), maar ‘een
boodschapper van de ENE’ houdt hem tegen om dat daadwerkelijk te doen (vers 11v).

Genade
Het vertekende beeld
Onder christenen bestaat nog steeds het idee dat het Oude Testament draait rond wet,
toorn, gericht en vergelding, maar dat eerst in het Nieuwe Testament Gods genade aan
het licht komt. Of, alternatief, dat het Oude Testament weliswaar duidelijk zegt dat God
barmhartig en genadig is (Psalm 103,8), maar dat het jodendom dat niet begrepen heeft
en is verworden tot een wettisch systeem.
Discussie
Genade is voor het jodendom net zo’n centraal begrip als voor het christendom. Zo
openbaart de ENE zich als volgt aan Mozes, wanneer die voorbereidingen treft om twee
nieuwe stenen tafels te maken nadat hij de eerste heeft stukgesmeten bij het gouden kalf
(Exodus 34,6-7):
Dan trekt de ENE voorbij,
vlak voor zijn aanschijn,
en roept hij uit:
ENE, ENE,
Godheid barmhartig en genadig!lankmoedig en overvloedig
in vriendschap en trouw!die vriendschap bewaart voor duizenden,
die onrecht verdraagt,
overtreding en zonde;
maar ongestraft: níets laat hij ongestraft,
bezoekend het onrecht van vaders
aan zonen en zoons-zonen,
aan derden en vierden!
Hierin staan barmhartigheid en gerechtigheid zij aan zij, maar de barmhartigheid gaat
breed vooraan: barmhartig en genadig (rachoem we’channoen), overvloedig in
vriendschap en trouw (rav−chèsèd we’èmèt). In de rabbijnse uitleg bij deze passage komt
de Talmoed tot ‘dertien eigenschappen’ van God, waaronder ‘genade’ de belangrijkste is
(Talmoed Bavli, Rosj haSjanah 17b).
R. Huna vergeleek twee delen van hetzelfde vers. Er staat geschreven, De HERE is
rechtvaardig in al zijn wegen, en dan staat er geschreven, en goedertieren in al Zijn werken.1
Hoe zit dat?2 − Eerst rechtvaardig en tenslotte genadig.3 R. Eleazar vergeleek op eenzelfde
manier twee teksten. Er staat geschreven, Ook de goedertierenheid, o Here, is uwe, en dan staat
er geschreven, want Gij zult ieder vergelden naar zijn werk.4 Hoe zit dat? − Eerst Gij zult ieder
vergelden naar zijn werk, maar tenslotte, de goedertierenheid, o Here, is uwe.
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Ilfi (of, volgens sommigen, Ilfa) vergeleek op eenzelfde manier twee teksten. Er staat
geschreven, groot van goedertierenheid, en dan staat er geschreven, en in waarheid.5 Hoe zit
dat? − Eerst waarheid en tenslotte groot van goedertierenheid.
En De HERE ging aan hem voorbij en riep (enz.).6 R. Jochanan zei: Was het niet geschreven in
de tekst, dan zou het voor ons onmogelijk zijn om zoiets te zeggen; dit vers leert ons dat de
Heilige, gezegend zij Hij, zijn mantel om zich heen trok zoals de voorlezer7 van een gemeente,
en aan Mozes de orde van het gebed toonde. Hij zei tot hem: Wanneer Israël zondigt, laat het
voor Mij deze dienst volbrengen8, en ik zal hen vergeven.
HERE, HERE: Ik ben de Eeuwige9 voordat een mens zondigt en dezelfde nadat een mens
zondigt en berouw toont. God, barmhartig en genadig: Rav Juda zei: Een verbond is er
gesloten met de dertien eigenschappen,10 dat zij niet met lege handen zullen terugkeren,11 zoals
er is gezegd: Zie, Ik sluit een verbond.12
−−−−−−−
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12

Psalm 145,17.
Hoe kan God tegelijkertijd rechtvaardig zijn en genadig?
Wanneer Hij ziet dat onder strikte rechtvaardigheid de wereld niet kan voortbestaan.
Psalm 62,13.
Exodus 34,6.
Exodus 34,6.
Letterlijk ‘de afgezant’; degene die is aangewezen om in de gemeente voor te gaan bij de gebeden.
Het is gebruikelijk voor zo iemand om zijn gebedsmantel over het hoofd te trekken.
Dat wil zeggen: uit de Torah het gedeelte lezen met de dertien eigenschappen.
Letterlijk ‘Hij’; de Godsaam JHWH geeft aan dat genade een eigenschap van God is (Rashie).
Ze worden in dit vers [nl. Exodus 34,6-7] opgesomd. Volgens een van de opsommingen telt
‘HERE, HERE’ als twee, volgens een andere telt alleen de tweede hiervan als een attribuut, en de
uitdrukkingen ‘die goedertierenheid bestendigt’ en ‘tot in het duizendste geslacht’ tellen als twee
eigenschappen.
Dat wil zeggen dat Israël niet met lege handen zal terugkeren wanneer zij dit vers reciteren.
Exodus 34,10.

Die dertien goddelijke eigenschappen dienen de mens als voorbeeld voor godewelgevallig
handelen. Gods gerechtigheid bepaalt de mens bij de geboden van de Torah, maar
wanneer dat doel niet gehaald wordt, is er altijd Gods genade. Tussen gerechtigheid en
genade bestaat er zo altijd een spanning die de mens oproept tot bezinning. Het gedeelte
uit de Talmoed hierboven staat niet toevallig in het tractaat Rosj haSjanah (Niewjaar), want
tussen Nieuwjaar en Grote Verzoendag (Jom Kippoer) draait alles om berouw en boete.
Voor Joods verstaan is Gods genade er altijd, maar niet als iets wat gewoon moet worden
geloofd, maar juist als iets dat is verbonden met omkeer (tesjoeva).
Het Nieuwe Testament volgt precies deze zelfde lijn, ook wanneer bij Paulus de
genade (charis) wordt verbonden met geloof in Jezus Christus. Dan nog hoort daarbij een
omkeer, wèg van de zonde (‘het oude leven’).
Perspectief
Voor Joods begrip schenkt God ‘om niet’ zijn genade. Daarbij hoort omkeer, maar dat is
niet het ‘ruilmiddel’, want God geeft uit vrije wil aan wie de Torah leert en leeft. Voor
christelijk begrip is Jezus Christus de vleesgeworden Torah en langs die weg hebben
gelovigen uit de volken deel aan precies dezelfde genade.
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Vergeving
Het vertekende beeld
Door zijn schuldeloos lijden en kruisdood verwierf Christus bij God vergeving voor onze
zonden. Kruis en opwekking uit de doden hebben eerst de vergeving naar de mensen
gebracht. Het Joodse geloof probeerde vergeving te verwerven via goede werken en dat is
onmogelijk.
De consequentie van deze christelijke benadering is, dat God weliswaar genadig is, maar
tegelijk zo vertoornd over de zonden van de mensen, dat hij met niet minder dan de
kruisdood van zijn eigen zoon genoegen kan nemen. Deze visie gaat terug op Anselmus
van Canterbury (1033-1109), maar ze valt bijbels-theologisch niet langer te handhaven.
Discussie
Het Oude Testament kent zeer zeker een genadige en vergevende God, terwijl omgekeerd
in het Nieuwe Testament vergeving nooit zomaar vanzelfspreekt. Zelfs als Israël het
gouden kalf aanbidt, betoont God zich, op Mozes’ voorbede, genadig (Exodus 32,11-14).
God vergeeft, volgens Jesaja, het volk, opdat het zich zal omkeren (Jesaja 44,22). De
bede uit het Onze Vader ‘vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren’ (Matteüs 6,12; Lukas 11,4) sluit daar naadloos bij aan. Zowel in Oude als
Nieuwe Testament horen vergeving en omkeer altijd bij elkaar.
De teksten waarin een verband wordt gelegd tussen vergeving en het leven en sterven
van Jezus betekenen geen breuk met het Oude Testament, maar ze bouwen erop voort.
Jezus brengt de vergeving van God naar de volken, buiten Israël. Zie bv. deze teksten.
Want ook de mensenzoon
is niet gekomen om bediend te worden
nee, om te bedienen
en zijn lijf-en-ziel te geven
als losprijs voor velen!
(Markus 10,45)
Maar opdat ge zult weten
dat de mensenzoon
volmacht heeft op het aardland
zonden te vergeven,zegt hij tot de verlamde:
jou zeg ik: ontwaak, neem je baar op
en vertrek naar je huis!
(Lukas 5,24)
Dus moet u bekend zijn,
mannenbroeders,
dat door hém aan u
vergeving van zonden wordt verkondigd;
en ook van alle dingen waarvan ge
door de Wet van Mozes
niet gerechtvaardigd hebt kunnen worden,
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wordt in hem
ieder die gelooft gerechtvaardigd.
(Handelingen 13,38-39)
Hem heeft God tevoren aangewezen
als middel van verzoening door geloof,
in zijn bloed,
tot betoning van zijn rechtvaardiging
door de vergeving van de zonden
die tevoren zijn geschied.
(Romeinen 3,25)
Perspectief
In Jezus Christus komt Gods heil dat Israël altijd al kende naar de volken. Jezus
zelfovergave is een voorbeeld dat aansluit bij de woorden van Jesaja over de lijdende
knecht van JHWH (Jesaja 42,1-9; 49,1-9; 50,4-9; 52,13-53,12). Vergeving is een geschenk
dat we van God mogen verwachten dat komt langs de weg van de omkeer (tesjoeva).
Omkeer naar God en omkeer naar medemensen toe horen altijd bijeen (vgl. Hosea 14,2).

Omkeer
Het vertekende beeld
Voor christenen is het woord ‘omkeer’ (of ‘bekering’) vooral verbonden met het geloof in
Jezus Christus. Zoals in Markus 1,15 wordt gezegd: Genaderd is het koningschap van
God!- bekeert u, en gelooft in het evangelie!
Rond omkeer zij een aantal misverstanden ontstaan:
• Jezus’ oproep tot bekering betekent een zich afwenden van het jodendom naar iets
radicaal nieuws;
• omkeer is typisch iets van het Nieuwe Testament, omdat God zich daarin pas als
liefdevol laat zien;
• omkeer is iets voor mensen;
• omkeer is een voortdurende kwelling, omdat de bijbel de mens altijd weer diens
zondigheid voorhoudt.
Discussie
Jezus’ oproep tot omkeer is niet wezenlijk anders dan die van de profeten. De profeten
zien het zich afkeren van God als de oorzaak van het onrecht en de onderdrukking tussen
mensen (zie bv. Hosea 4,1-2). Omkeer betekent terugkeer naar Gods Torah en daardoor
het herstellen van gerechtigheid op aarde.
Omkeer betekent zowel bij Jezus als bij de profeten ook het omkeren van bestaande
machtsverhoudingen: het centrum verschuift naar de rand en randfiguren worden
hoofdpersonages (bv. ‘de vreemdeling, de wees en de weduwe’). Zoals profeten uitvaren
tegen de leiders van het volk, zo wijst Jezus de tempelelite terecht.
God roept op tot omkeer, maar helpt mensen daar ook bij: Zo heeft gezegd de ENE: als jij
omkeert doe ik jou terugkeren (Jeremia 15,19). Het boek Jona gaat helemaal over de
omkeer van de profeet en vooral van de mensen in Ninevé.
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Maar ook God kan omkeren en berouw tonen: meer dan dertig keer vinden we dat in het
Oude Testament, bv. in het verhaal van het gouden kalf (Exodus 32,7-14).
Omkeer is geen middel om van God iets gedaan te krijgen, maar de enige manier voor
een mens die gevangen zit in onrecht en zonde om opnieuw in de vrijheid van God gezet
te worden. Omkeer bevrijdt.
Perspectief
Joden en christenen worden beiden opgeroepen hun levenswandel voortdurend tegen het
licht te houden. Als daarin iets niet goed is, ligt de oproep tot omkeer al klaar. Omkeer
dient ertoe dat de vrijheid in het leven wordt hervonden.
** Tesjoeva (omkeer) is een nadrukkelijke opdracht in de tien dagen tussen
Nieuwjaar (Rosj haSjanaa) en Grote Verzoendag (Jom Kipoer). Het betekent in de eerste
plaats dat wat fout is hardop benoemd en tegenover wie het betreft uitgesproken wordt.
Aangerichte schade moet zoveel en zo goed mogelijk hersteld worden. Daarna kan God
om vergeving gevraagd worden, en kan ook de ander vergeving schenken. Tenslotte moet
het eigen gedrag blijvend veranderd worden, opdat dezelfde fout niet nogmaals wordt
gemaakt. Pas wie later in eenzelfde situatie komt maar de oude fout uit eigen vrije wil niet
herhaalt, mag ‘meester van het berouw’ (ba’al tesjoeva) genoemd worden.
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Dogma’s

Woord, Logos
Het vertekende beeld
Een theologie van het Woord − in het Grieks: de Logos (lo,goj) − vindt men vooral in de
opening van het Evangelie naar Johannes, de zg. Johannes-proloog (Johannes 1,1-18).
Daarin zijn God en het Woord elkaar uiterst nabij, volgens sommigen zelfs uitwisselbaar,
en omdat Jezus het Woord is in vlees-en-bloed, is Jezus het meest nabij God, ja, dat zelfs
zo vanaf het begin van Gods scheppen. En als Jezus Gods Woord is, moeten de Joden
dat Woord, en dus ook God, verkeerd begrepen hebben, want zij erkennen Jezus niet als
Gods zoon. En zegt Jezus zelf niet: ‘Jullie hebben de duivel tot vader’ (Johannes 8,44)?
Discussie
In de hitte van de theologische discussies uit de 3 e en 4e eeuw rondom de drieëenheid
(triniteit) hebben de kerkvaders de Logos uit de Johannes-proloog exclusief op Jezus
betrokken. Hij alleen was Gods Woord en dat sloot de Joden automatisch buiten. Maar
Johannes heeft de Logos-theologie juist geleend van een Joodse tijdgenoot van Jezus,
namelijk de theoloog en filosoof Philo van Alexandrië (20 vdgj - 50 gj). Die haalde het weer
bij de Griekse filosofen van de school der Stoïcijnen vandaan. Bij hen was de Logos een
kosmische Geest en een soort scheppend vuur.
Philo gebruikte de Logos als een manier om het denken van God begrijpelijk te
maken in een hellenistische wereld. Hij zag de Logos als iets dat al bestond voor het begin
van de schepping, want hoe kon God iets scheppen als er niet eerst in zijn denken een
beeld was van wat er geschapen moest worden? Die Logos kreeg bij Philo ook de titel
‘zoon van God’. Deze voorstelling sluit tevens aan bij het Joodse idee dat de Wijsheid er al
was voor het begin van de schepping (zie Spreuken 8,22, een tekst die ook door Rashie
wordt aangehaald bij de uitleg van Genesis 1,1).
** Daar komt bij dat de Johannes-proloog op allerlei wijzen rechtstreeks en zeer
nauw aansluit bij het Joodse scheppingsverhaal in Genesis 1. Johannes wil zo de
oorsprong − het ‘begin’, Grieks: archè (avrch,), Latijn: principium − van dat wat Jezus
bracht, namelijk Gods Woord voor heel de wereld (Johannes 3,16), duidelijk maken voor
zowel Joden als Grieken. Johannes schrijft geen Griekse filosofie, maar Joodse
geloofstaal voor een hellenistisch publiek.
** De nieuwste bijbelvertalingen schrijven in Johannes 1,18 in plaats van het alle
eeuwen door gelezen ‘eniggeboren Zoon’ nu ‘eniggeboren God’ (of variaties daarop).
Daarachter gaat een tekstkritische kwestie schuil. Het voert te ver die hier helemaal uit te
werken, maar ik blijf er zelf principieel van overtuigd dat ‘eniggeboren Zoon’ de juiste
lezing is.
Perspectief
Het is voor christenen van groot belang om de Johannes-proloog juist als Joodse heilige
Schrift te lezen, zodat niet alleen filosofische abstracties, maar in de eerste plaats bijbelse
beelden uit Wet en Profeten hun verhaal kunnen doen. Dan kunnen zij opnieuw ontdekken
hoe het Woord en de Wijsheid in bijbelse zin verstaan kunnen worden als bestaand van
voor de schepping (‘pre-existent’).
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Drieëenheid
Het vertekende beeld
Volgens de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel − vastgesteld op de
overeenkomstige concilies in 325 resp. 381 − geloven christenen:
… in één God, de almachtige Vader …
… en in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God … één van
wezen met de Vader …
… en in de Heilige Geest … die uitgaat van de Vader [en de Zoon] …
Het geloof in de drieënige God heeft veel meer diepgang en betekenis dan het Joodse
godsgeloof en daarmee is het christendom superieur aan het jodendom.
Discussie
Het dogma van de drieëenheid is niet in de bijbel terug te vinden in de formuleringen van
de concilies. Het dogma ontstond vooral door de discussies met de − zeer talrijke! −
christelijke kerken die van gnostische kleur waren. De gnosis is principieel dualistisch en
verdeelt de werkelijkheid in òf licht òf duister, òf geest òf lichaam, òf goed òf kwaad.
Daardoor werd ook een tweedeling in God onvermijdelijk: de (kwade) scheppergod van
het Oude Testament tegenover de (goede) verlossingsgod van Christus. Juist tegenover
deze leer benadrukt het dogma de eenheid van God.
** Dat Jezus als tweede ‘persoon’ in het dogma belandde kwam weer door
discussies uit de 2e en 3e eeuw over de ‘natuur’ van Jezus. Was hij nu menselijk of was hij
goddelijk? In een wereld die vol was van goden, halfgoden en godengelijke helden was
zo’n discussie goed te begrijpen. Maar tegelijk stond die compleet haaks op het Joodse
geloof in God als de ENE, het monotheïsme.
** De heilige Geest als derde ‘persoon’ kwam er in een latere fase van deze
discussies nog bij. In de Joodse traditie is er het begrip ‘inwoning van God’ − sjechina −
ofwel op welke wijze God in de schepping aanwezig kan zijn. En in het scheppingsverhaal
wordt al gesproken van ‘Gods Geest’. In een hellenistische context kon de voorstelling van
een ‘goddelijke geest’ − vgl. ook de Logos − daarbij behulpzaam zijn.
Het dogma van de drieëenheid ontstond dus in de eerste plaats als verweer
tegenover het gnosticisme. Daarbij stond het bewaren van Gods Eén-heid voorop. Maar
vanaf de 4e eeuw verschoof dat en werd de drieëenheid een dogma over wie en hoe God
was: drie ‘naturen’ − ofwel: ‘werkwijzen’, Grieks: hypostaseis, Latijn: personae − die
onverbrekelijk ‘één’ zijn. Zo ontstond de suggestie dat het christendom over God iets wist
dat andere godsdiensten niet konden weten.
Maar bijbels gezien is juist het ‘wezen’ van God onkenbaar en enkel in beelden aan
te duiden. De mens kan slechts spreken van Gods ‘daden’. Als Jezus ‘zoon van God’
genoemd wordt − nergens noemt hij zichzelf trouwens zo − betekent dat dat God door
Jezus spreekt en handelt. Zoals God ook door Mozes en door de profeten heeft gesproken
en gehandeld.
Hebreeën 1,1-2: … vele malen en op vele wijzen voorheen heeft God gesproken tot
de vaderen in de profeten; op het laatst, in deze dagen, heeft hij gesproken tot ons
in een zóón …
Kolossenzen 1,15: … hij is het beeld van de onzichtbare God …
Johannes 1,14: … het Woord is vlees-en-bloed geworden en heeft bij ons zijn tent
opgeslagen …
** Matteüs 13,57: … een profeet is niet zonder eer, behalve in de vaderstad …
** Matteüs 21,11: … dit is de profeet Jezus …
:: Joods-christelijk :: 31 ::

Perspectief
Voor christenen is het van het grootste belang goed te beseffen hoe het dogma van de
drieëenheid in de eerste plaats bedoeld is om Gods Eénheid te bewaken, in
overeenstemming met de bijbel. Dat verbindt hen met Joden. Tegelijk onderscheidt het
dogma christenen van Joden door de zeer hoge plaats die Jezus daarin heeft gekregen.
** Daarnaast is het voor christenen ook belangrijk om te onderscheiden wat in dit
dogma vooral gebonden is aan de hellenistische cultuur van de Oudheid. Onze culturele
situatie is een totaal andere en dan kunnen uitspraken over ‘twee naturen’ onbegrijpelijk
worden. We hoeven daar dan ook niet al te rechtlijnig aan vast te houden en worden
eerder uitgedaagd om op zoek te gaan naar de bedoeling en betekenis achter die oude
leerstellingen, opdat we die bedoeling wellicht op een heel andere manier, gebonden aan
onze cultuur, kunnen inkleuren.

Godsmoord
Het vertekende beeld
Door de kruisiging van Jezus zijn Joden ‘godsmoordenaars’ geworden. Zij kozen immers
voor het vrijlaten van Barabbas (Matteüs 27,21; Markus 15,11; Lukas 23,18; Johannes
18,40)? En riepen zij niet: Zijn bloed over ons en over onze kinderen (Matteüs 27,25)? In
een paaspreek (omstreeks 160) verkondigde bisschop Melito van Sardes zonder reserve:
‘God is gedood. De koning van Israël is vermoord door de hand van Israël.’ Want voor
Melito was het zonneklaar: Jezus was God.
Discussie
Deze paaspreek − notabene! − heeft door de eeuwen heen een verwoestend effect gehad.
‘Godsmoord’ werd de beschuldiging van bijna alle kerkvaders aan het adres van de Joden,
het was een excuus voor de wreedheden tegen Joden tijdens de kruistochten en het is de
legitimatie geweest voor antisemitisme en talloze pogroms, vanaf de middeleeuwen tot op
de huidige dag.
Maar het Nieuwe Testament zegt nergens dat Jezus God zou zijn en ook de
concilieteksten doen dat niet wanneer men ze nauwkeurig leest. De lijdensverhalen gaan
over de dood van een rechtvaardige, niet over godsmoord. De tekst uit Matteüs 27,25
moet welbeschouwd gezien worden in de context van de verwoesting van Jeruzalem en
de tempel in 70, niet als een algemeen oordeel over alle Joden van alle tijden. Als
Johannes spreekt van ‘de Joden’ bedoelt hij de inwoners van Judea, waar Samaria en
Galilea niet toe behoren, zodat het nauwkeuriger is om te vertalen met ‘de Judeeërs’. Met
‘Joden’ lijken de evangelisten soms ook eerder te duiden op een bepaalde groep, nl. de
Joodse elite rond de tempel. Ook wanneer Paulus schrijft … die ook de Heer gedood
hebben, Jezus, en de profeten … (1 Tessalonicenzen 2,15) slaat dat niet op alle Joden.
Omdat christenen zich door hun christologie afzetten tegen de Joden en die
christologie steeds meer onder invloed kwam van Romeinse en Byzantijnse rijksideologie
en metafysische filosofie, werd de voorstelling van ‘godsmoordenaars’ steeds
vanzelfsprekender. Dat werd nog weer versterkt doordat Joden steeds meer werden
geweerd uit het publieke leven.
Perspectief
Christenen moeten zonder enige reserve de beschuldiging van ‘godsmoord’ verwerpen,
evenals de anti-judaïstische uitleg van teksten uit de lijdensverhalen. Ook het besef dat
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met ‘Joden’ in het Nieuwe Testament nooit gedoeld wordt op alle Joden van alle tijden, met
name ook niet bij Paulus, moet veel nadrukkelijker doordringen.

Offer
Het vertekende beeld
Het offer uit het Oude Testament wordt, met name sinds de tijd van de Verlichting,
beschouwd als een ‘ongewenst, nutteloos ritueel’ en ‘pure onzin’, dat gelukkig door
Christus is afgeschaft. Het offer is het ‘heidense element’ in de israëlitische godsdienst en
vooral het dieroffer is primitief en achterhaald, omdat het probeert met een materieel offer
iets van God gedaan te krijgen. De kruisdood van Jezus is het ultieme offer dat alle andere
offers overbodig maakt: hij stierf immers ‘voor ons en onze zonden’. In het ‘misoffer’ van
de eucharistie wordt dat symbolisch herhaald.
Discussie
Het offer heeft een lange geschiedenis in Oude en Nieuwe Testament. In het zg.
‘altaargebod’ (Exodus 20,22-26) belooft God in het offer zelf zegenend aanwezig te zijn:
… een offerplaats van –rode– grond
zul je voor mij maken,
en offeren zul je daarop
je opgangsgaven en je vredesgaven,
je wolvee en je rundvee;
in elk oord waar ik mijn naam doe gedenken
zal ik dan tot je komen en je zegenen …
Het offer dient dus niet om de wraak van God af te kopen of om iets gedaan te
krijgen van een onberekenbare oppermacht. De voorschriften voor dieroffers laten ook
zien dat het grootste − en beste − deel van het dier werd gebraden of gekookt en in een
gemeenschappelijk maal werd opgegeten. Het offer brengt dus Gods genadegaven in
herinnering, is een uitdrukking van dank daarvoor en verbindt mensen in een helende
gemeenschap. Precies daarin schuilt de zegen die God belooft.
De profetische kritiek op de offerdienst concentreert zich daarop dat de offers niet
verbonden waren met het doen van gerechtigheid en het zich omkeren van heilloze
wegen. Kortom: op het zelf onmogelijk maken van Gods zegenende aanwezigheid.
Ook Jezus wijst de offerpraktijk in de tempel − die destijds wel iets mooier werd
uitgevoerd dan op ‘een offerplaats van grond’ − nergens af. Zijn kritiek, bv. bij de
tempelreiniging, ligt geheel in de lijn van de profeten.
De verwoesting van de tempel in 70 door de Romeinse legioenen van Titus maakte
op traumatische wijze een einde aan de offercultus. Dat veroorzaakte een diepe religieuze
crisis voor zowel Joodse als christelijke gemeenten. Wie de rabbijnse lijn van de Farizeeën
volgde leerde dat die cultus vervangen kon worden door dagelijks gebed en Torah-studie.
Wie in de kring van christelijke gemeenten verbleef leerde geleidelijk aan de kruisdood van
Jezus te interpreteren als het ultieme offer dat andere offers overbodig maakt. En ook voor
christenen kwam het dagelijks gebed en het vieren van de eucharistie in de plaats van de
offercultus.
Het blijft de vraag of Jezus zelf zijn dood gezien heeft als ‘plaatsvervangend offer’.
Het Nieuwe Testament legt dat er wel in door aan te knopen bij het vierde ‘lied van de
lijdende knecht’ (Jesaja 52,13-53,12), maar daarover zijn niet alle uitleggers het eens.
Daarnaast moeten we beseffen dat ook in het hellenistische jodendom vanaf de 1 e eeuw
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vdgj de figuur van het plaatsvervangend sterven voor anderen reeds bekend was (zie bv. 2
Makkabeeën 7,37-38).
Perspectief
In plaats van het offer te zien als een vorm van genoegdoening of betaling, moeten we het
opnieuw bijbels leren zien als een uitdrukking van dank voor Gods gaven en genade. Dat
vieren christenen met name in eucharistie en avondmaal. Maar ook het branden van een
kaarsje past in dat perspectief (en het gebed tot Maria als je goed katholiek bent). Zoals
de Heer zijn leven geeft voor wie hem zijn toevertrouwd, zo mogen christenen − in leven
en in sterven − hun leven geven voor wie als naasten op hun pad komen.

Paulus
Het vertekende beeld
Van Saulus werd hij Paulus en daarmee zwoor hij het oude jodendom af en bekeerde zich
tot de enig ware godsdienst, het christendom. Paulus is daarvan dus de grondlegger.
Discussie
De ‘naamsverandering’ komt niet voor in de beroemde ‘bekering voor Damascus’
(Handelingen 9,1-21), maar terloops wordt verderop gemeld dat Saulus ‘ook Paulus’
heette (Handelingen 13,9). De eerste is een Hebreeuwse naam, de tweede een Griekse.
Verder is er geen sprake van een ‘bekering’ want Paulus geloofde voor en na zijn visioen
in precies dezelfde God. Wat er gebeurt voor de poort van Damascus is eerder een
roepingsvisioen. Vanaf dan gaat het hem zowel om de Joden als om de Grieken
(Romeinen 1,16).
Voor Paulus is het volstrekt duidelijk dat God de beloften aan en het verbond met
zijn volk Israël zonder voorbehoud trouw blijft, ook als dat volk niet Jezus wil erkennen als
messias. De Torah blijft de heilsweg naar God voor het Joodse volk (Romeinen 7,12). Voor
niet-Joodse volgelingen van Jezus gelden evengoed de zg. noachitische geboden
(Handelingen 15,20-21), zoals ook de rabbijnen leren:
… dat ze zich moeten onthouden
van de bezoedelingen door de afgoden,
van de ontucht, van wat verstikt is
en van het bloed;
want sinds generaties van het begin
heeft Mozes er per stad die hem prediken:
in de samenkomsten wordt hij
elke sabbat voorgelezen!
Alleen de besnijdenis (berit mila) en de voedselvoorschriften (kasjroet) acht Paulus
niet noodzakelijk voor niet-Joden.
Net als de grote rabbijn Hillel (50 vdgj - 10 gj)vat Paulus de Torah samen in het
gebod van de naastenliefde (Galaten 5,14). Maar wie eerlijk leest, ontdekt op heel veel
meer plaatsen ook hoezeer Paulus redeneerde, las en dacht als een rabbijn.
** Modern onderzoek van bv. Pamela Eisenbaum, een Joodse theologe die Nieuwe
Testament doceert, benadrukt hoe Joods Paulus was en ook hoezeer hij werd beïnvloed
door het apokalyptische denken van zijn tijd. Voor Paulus stond het vast dat de Heer zeer
spoedig zou wederkomen en dat dan de wereld geoordeeld zou worden. Paulus’
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onderricht is erop uit dat mensen zich bekeren met het oog op dat naderende oordeel.
Lees hier meer over op de website joods-christelijke-dialoog.nl (bij het menu ‘Lunteren’).
Perspectief
Paulus is een denker op de grens van jodendom en christendom. Hij blijft trouw aan de
Torah en de blijvende uitverkiezing van Israël, terwijl hij tegelijkertijd Christus verkondigt
als heil voor alle volken. Christus doorbreekt de grenzen tussen volken, rassen, geloven of
geslacht. Zowel Israël als de kerk zijn Gods werktuig, elk op eigen wijze, voor de komst
van het Koninkrijk.
** Daar zou ik toch wat kritischer zijn: het ‘Koninkrijk’ had voor Paulus een
apokalyptische klank die voor ons niet meer kan gelden. En bovendien weet ik niet zo
zeker of kerk en synagoge het wel helemaal over hetzelfde hebben als ze spreken van
‘Gods koningschap’.

:: Joods-christelijk :: 35 ::

6

−

Joods en christelijk

Hellenistisch jodendom
Het vertekende beeld
Christendom komt voort uit jodendom, als een dochter uit een moeder. Jodendom kan op
zichzelf bestaan, maar christendom nooit zonder rekenschap van haar Joodse oorsprong.
Toch lezen Joden de TeNaCH anders dan christenen het Oude Testament.
Discussie
Het probleem zit in het vergeten van een verbindende schakel: het hellenistische
jodendom. Sinds de veroveringen van Alexander de Grote ca. 332 vdgj vielen Judea,
Samaria en Galilea onder Grieks bestuur − afwisselend de Ptolemaeën uit Egypte of de
Seleuciden uit Syrië − en was de dominante cultuur hellenistisch, ook nadat de Romeinen
de macht overnamen, onder Pompeius in 66 vdgj. Filosofie, kunst, bestuur, handel en ook
religie werden sterk beïnvloed door de Griekse taal en cultuur.
Ook het jodendom, zowel dat in de diaspora, zoals Egypte of Syrië, als in Palestina
zelf, stond sterk onder hellenistische invloed. Dat had tot gevolg dat er een veelheid aan
stromingen ontstond, de ene meer hellenistisch, de ander juist niet. De vroege kerk was
een deel van die veelheid aan Joodse stromingen. De Dode Zeerollen getuigen ervan. De
verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 werd het beslissende punt. Het jodendom
overleefde dankzij de rabbijnen en die oriënteerden zich uitsluitend op de Hebreeuwse
bijbel − de geschreven Torah − en de voortgaande uitleg daarvan in Misjna en Talmoed −
de gesproken Torah. Het christendom handhaafde een hellenistische koers en verwijderde
zich op die manier van haar Joodse oorsprong.
** Dat is iets te schematisch gesteld. Het breekpunt tussen het jodendom en de
hellenistische wereld was niet in de eerste plaats de hellenistische cultuur, maar het
Joodse monotheïsme. Hellenistisch jodendom floreerde ook lang na 70, zoals blijkt uit
opgravingen verspreid over het Midden-Oosten. Het grootste deel van de Joden leefde
sowieso al buiten Palestina. Wat voor Grieken onbegrijpelijk was en voor Joden een
absolute voorwaarde was het geloof in één God. Lees hiervoor bv. Shlomo Sand, The
Invention of the Jewish People (Londen: Verso, 2009) − overigens een boek waarop
heftige kritiek geleverd is en ook geen lichte kost. Lees over het hellenistische jodendom
vooral ook: Jona Lendering, Israël verdeeld. Hoe uit een klein koninkrijk twee
wereldreligies ontstonden (Amsterdam: Athenaeum, 2015) − wel veel informatie, maar
heel leesbaar en verhelderend.
** Het hellenistische jodendom zelf, waaruit zowel het jodendom als het
christendom zijn voortgekomen, is met de hellenistische cultuur samen verdwenen in de
coulissen van de geschiedenis, resp. onder de mantel van de moslimwereld. Ook buiten
Palestina werd het rabbijnse jodendom de hoofdstroom. In de eeuwen dat kerk en
synagoge uit elkaar groeiden werd ook pas vastgesteld welke boeken er wel of niet als
heilige Schrift beschouwd mochten worden. Deze zg. canon van de bijbel maakte een
ontstaansgeschiedenis door van enkele eeuwen om in de 4 e eeuw zowel voor christenen
als voor Joden te worden afgerond, voor een deel ook in wederzijdse reactie en strijd.
(Strikt genomen werd canon voor de rooms-katholieke kerk en de protestantse kerken pas
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formeel vastgesteld in de 16e eeuw, resp. op het concilie van Trente en in de diverse
belijdenisgeschriften.)
Perspectief
In plaats van een moeder-dochter-relatie is er tussen jodendom en christendom eerder
sprake van een zuster-zuster-verhouding. Want ook achter de Griekse bronnen van het
christendom staat zeker de Hebreeuwse oorsprong van het Oude en de Hebreeuwse echo
van het Nieuwe Testament. Met name de Reformatie heeft hernieuwd die Hebreeuwse
bronnen teruggevonden. (Zodat soms Joden nu verzuchten dat de christenen hen hun
heilige Schrift afpakken…) De verschillen in uitleg tussen synagoge en kerk moeten geen
geschilpunten worden, maar een deel van het voortgaande en veelkleurige gesprek. Niet
tegen elkaar spreken, maar met elkaar.

Qumran
Het vertekende beeld
Johannes de Doper, Jezus en ook Paulus hebben een poosje bij de Essenen gewoond in
hun kloostergemeenschap bij Qumran. Net als deze strikt ascetische sekte hebben ook zij
zich afgekeerd van het jodendom. Maar omdat de Dode Zee-rollen deze uitleg onderuit
halen, doet het Vaticaan er alles aan om publicatie ervan te voorkomen.
Zie: Michael Baigent & Richard Leigh, De Dode-Zeerollen en de verzwegen
waarheid (Baarn: Trion, 1992) − complottheorieën zijn altijd leuker om te lezen dan
serieuze hypothesen…
Discussie
Mogelijk is Qumran inderdaad een centrum van de Essenen geweest, maar dat is
allerminst onomstreden. De Dode Zee-rollen dateren uit de 2 e eeuw vdgj tot 70 gj en zijn
geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Alle boeken van de Hebreeuwse bijbel,
behalve Esther, zijn vertegenwoordigd, maar het merendeel van de boekrollen is apocrief
of niet-bijbels, of zelfs niet-religieus. Alles eraan is Joods en er is niets nieuwtestamentisch
gevonden, noch enige verbinding met nieuwtestamentische personen.
** Tegenwoordig wordt een verbinding tussen Qumran en de Essenen door
toonaangevende onderzoekers meestal losgelaten. Men spreekt van ‘bewoners van
Qumran’, waarbij in het midden blijft of die ook inderdaad de gemeenschap van geleerden
vormde die de rollen gemaakt en beheerd moet hebben, of dat de rollen elders zijn
vervaardigd en rond de Joodse opstand van 70 gj daar in de grotten zijn verborgen.
Zie: Mladen Popović, De Dode Zeerollen. Nieuw licht op de schatten van Qumran
(Zwolle: WBooks, 2013) − het boek bij de grote tentoonstelling in het Drents Museum.
Perspectief
De Dode Zee-rollen zijn van groot belang voor een beter verstaan van de Joodse context
in de 1e eeuw, die ook de context was van Jezus, Paulus en de apostelen. We leren er een
aantal dingen uit:
• De bewaard gebleven Hebreeuwse bijbelhandschriften uit Qumran zijn een
millennium ouder dan de oudste bron die we totnutoe hadden, nl. de Codex
Leningradensis, en ze laten vooral zien hoe nauwkeurig die middeleeuwse bron is.
• De rollen onthullen een bijzonder veelkleurig jodendom.
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•

•

De rollen schetsen uit de eerste hand de historische situatie van Jezus, meer dan
de evangeliën, die later zijn geschreven en buiten Israël. Veel wat totnutoe werd
beschouwd als ‘hellenistische invloed’ blijkt in feite heel Joods te zijn.
Een vergelijking van specifiek Esseense teksten met de evangeliën laat verschillen
zien, m.n. dat Jezus veel minder strikt is wat betreft rein en onrein. Maar zowel de
Essenen als de Jezusbeweging zijn beide verwant aan apokalyptische stromingen
uit die tijd.

Farizeeën
Het vertekende beeld
Farizeeërs zijn schijnheilige en kleingeestige betweters die anderen de maat nemen.
Betekent ‘Farizee’ immers niet ‘afgezonderde’? Ze waren de tegenstanders van Jezus bij
uitstek, wetticistisch en erop uit om Jezus om te brengen. Geen wonder dat Jezus hen
verwenst met de zg. ‘wee u’-roepen (Matteüs 23,13-36; Lukas 11,39-52). En zijn
uiteindelijk niet alle Joden Farizeeërs?
Discussie
Farizeeën waren een religieuze stroming in het hellenistische jodendom, naast de
Sadduceeën, de Zeloten en de Essenen.
** Dat zijn de vier Joodse stromingen die Flavius Josephus beschrijft, maar
moderne onderzoekers nuanceren dat en breiden het ook uit, bv. met de stroming van de
Chassidiem, de ‘vromen’. Zie Jona Lendering, Israël verdeeld. Hoe uit een klein koninkrijk
twee wereldreligies ontstonden (Amsterdam: Athenaeum, 2015); of Wilfried Hensen,
Christendom en chassidisme. Een verkenningstocht (Baarn: Ten Have, 1993).
Farizeeën ontstonden als stroming in de 2e eeuw vdgj, de tijd van de Makkabeese
Opstand. Zij richtten zich strikt op een leven volgens de geboden van de Torah en stelden
zich op tegenover hellenisering die dat ondermijnde, ook als dat kwam van de Hasmonese
heersers. Daarmee verwierven ze veel aanzien en aanhang bij het volk. In Jezus’ tijd
waren ze gedeeltelijk onderdeel geworden van de religieuze elite, maar zij werkten vooral
buiten de tempel in de synagogen, waar ze voorgingen in Torah-uitleg en gebed. Ze
streefden ernaar de geboden zo dicht mogelijk bij het volk te brengen. Anders dan de
schriftgeleerden in de tempel − de Levieten − benadrukten zij de noodzaak van een
voortgaande uitleg boven het letterlijk volgen van de geschreven Torah.
De ‘twistgesprekken’ tussen Jezus en de Farizeeën staan in dat verband: samen en
met hartstocht discussiëren over de uitleg van de Torah. Verschillende en tegengestelde
uitleg was daarbij mogelijk en op een bepaalde manier zelfs wenselijk. Soms legt Jezus
een gebod ruimer uit, bv. over voedselvoorschriften, soms is hij juist zeer strikt, bv. over
echtscheiding. Met de Farizeeën deelt Jezus de eerbied voor de Torah, het geloof in
engelen en de opwekking uit de doden.
In de verwoording en sommige details van die ‘twistgesprekken’ laten zich
discussies zien in de jonge kerk ten tijde dat de evangeliën geschreven werden, dus kort
na de verwoesting van de tempel. Die catastrofe maakte op slag een einde aan de
politieke zelfstandigheid en tegelijk aan de stromingen van de Essenen, Zeloten en
Sadduceeën. Tussen Farizeeën en Jezusbeweging ontspon zich rivaliteit in de pogingen
om het jodendom zonder tempel voort te zetten. Maar dat was nog steeds een intern-
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Joodse discussie. Dat kader werd vergeten toen vanaf de 4 e eeuw de kerk definitief
afstand nam van het jodendom en Joden begon te isoleren.
** De ‘vijandschap tussen ‘de’ synagoge en ‘de’ kerk moet niet te letterlijk genomen
worden. Opgravingen in Kafarnaüm onthullen vlak naast elkaar een grote synagoge en
een complete kerk (het ‘huis van Petrus’) uit ongeveer dezelfde tijd.
Perspectief
Nu we de Joodse context van Jezus en de Farizeeën opnieuw in beeld hebben, mogen we
nooit meer die oude stereotype van ‘de farizeeër’ gebruiken. Het miskent de historische
context en maakt een gesprek met Joden nu onmogelijk. Van Farizeeën kunnen we juist
een liefde voor de Torah en een hartstocht voor oprechte uitleg leren.

Jodenzending
Het vertekende beeld
Jezus’ richtte zich tot de Joden, maar liet zich ook aanspreken door niet-Joden, bv. de
hoofdman in Kapernaüm of de Syrofenicische vrouw. De apostelen en de meeste andere
leerlingen, waren Joden en ze richtten zich tot Joden en doopten die ook. Zo ook Paulus,
maar die richtte zich al snel ook op de heidenen (Romeinen 1,16: ‘éérst de Jood, dan óók
de Griek’). Daaruit heeft de kerk vanaf de Oudheid tot ver in de moderne tijd afgeleid dat
Joden zich voor alles dienden te bekeren tot een geloof in Jezus als messias.
Discussie
Voor Paulus was het reeds een feit dat een groot deel van de Joden in Jezus niet de
messias wilden herkennen. Daar worstelt hij mee: zie Romeinen 9-11. Hij komt erop uit dat
God dat zelf zal oplossen, omdat Gods verbondstrouw aan Israël onwankelbaar en
onherroepelijk is. De bekering van Israël is geen taak voor de kerk, maar een belofte van
God. Lees bv. Romeinen 11,25-36.
Perspectief
Jodenzending wordt nu door bijna alle (Westerse) kerken afgewezen. Het is geen taak
voor de kerk om Joden christen te maken. Bovendien is jodenzending zwaar historisch
belast met antisemitisme, gedwongen bekering en jodenvervolging. Tegelijk houden alle
kerken zonder reserve overeind dat Jezus de Christus is, ofwel de messias. De meeste
kerken zeggen daarover ‘het gesprek met Israël’ te zoeken.
** Zo formuleert de PKN het ook in de kerkorde met de beroemde, zo niet beruchte,
frase van de ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’. Art. I,7:
De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met
het volk Israël.
Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël
inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst
van het Koninkrijk van God
** Jodenzending heeft in de Reformatie zeker de aandacht gehad. Onder de leden
van de eerste protestantse gemeenten in Vlaanderen in de 16 e eeuw werden ook Joodse
namen gevonden. De Nederlandse kerk heeft er destijds zelfs een hoogleraar voor
benoemd. De verwachtingen waren hooggespannen, omdat de bekering van de Joden
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direct werd gekoppeld aan de wederkomst van de Heer. Maar werkelijke belangstelling
voor concrete Joden en hun geloof was er nauwelijks en de verwachtingen werden dan
ook snel teleurgesteld.
** Halverwege de 19e eeuw ontstonden er particuliere verenigingen voor
jodenzending, vooral onder invloed van de opwekkingsbeweging van het Réveil. (Uit die
kringen kwam overigens ook de algemene inzet voor christelijke zending.) Voormannen
als Isaäc da Costa waren van huis uit Jood en waren uit vrije wil tot het christendom
overgegaan. Overigens was voor Da Costa de bekering van het Joodse volk in de eerste
plaats een zaak voor God, niet zozeer een taak voor de kerk.
** In de jaren ‘20 vatten de Gereformeerde Kerken jodenzending op als een
kerkelijke taak en stelden er evangelisten en predikanten voor aan. De Nederlandse
Hervormde Kerk volgde die lijn niet, o.a. omdat theologen als K.H. Miskotte in dezelfde tijd
al nadrukkelijk pleitten voor een eigen plaats voor Israël in Gods heilsplan, en het ‘tegoed
van het Oude Testament’ benadrukten.
** Alle jodenzending werd in 1942 door de Duitse bezetter verboden. Dat is op z’n
minst ironisch. De kerken hebben zich verder nog wel ingezet om Joden die christen
geworden waren en gemengd gehuwden zo goed mogelijk te beschermen. Helaas met
wisselend tot weinig resultaat. De meest effectieve bescherming bleek gewoon te zijn:
Joden helpen onderduiken. Meer kerkleden dan we wellicht denken deden dat ook, zeker
onder gereformeerden.
** Na de oorlog zorgden de ontzetting over de Sjoa en de schok van de stichting
van de staat Israël in 1948 ervoor, dat de jodenzending niet zomaar weer opgepakt kon
worden, hoewel de Gereformeerde Kerken dat aanvankelijk toch wel probeerden. Er kwam
kerkbreed een grondige theologische herbezinning op gang die tenslotte leidde tot het
officieel en categorisch afwijzen van jodenzending. Net als op het rooms-katholieke erf
hebben de discussies en de kerkelijke besluitvorming bij de protestanten desalniettemin
nog wel geduurd tot in de jaren ‘80 en ‘90 van de 20 e eeuw.
** Complicerende factoren in de gesprekken waren bij de protestanten eerst nog de
positie van de Messiasbelijdende Joden - met name vanuit de groep Hadderech − en later
de herontdekking van de onderdrukte positie van de Palestijnen − waardoor de
theologische gesprekken steeds meer in het politieke werden getrokken.
** Eerlijkheidshalve moet worden toegevoegd dat een officiële kerkelijke afwijzing
van jodenzending niet vanzelfsprekend betekent dat ook alle kerkleden dat zo zien. In
kringen van bv. Christenen voor Israël is dat niet altijd zo duidelijk en wordt de bekering
van de Joden nog vaak gekoppeld aan de verwachting van de eindtijd (ofwel de
oorspronkelijke insteek van de Reformatie).
** Wat betreft Messiasbelijdende Joden: de generatie van Hadderech, waarvan de
leden vrijwel allemaal van huis uit Joods waren en, bv. door de onderduik in de oorlog,
later christen werden, is er inmiddels niet meer. Wat er in Nederland nu onder deze vlag
vaart, zijn bijna uitsluitend kleine groepen evangelische christenen, die hun Joodse wortels
hebben teruggevonden en die in letterlijke zin in hun geloof integreren. In de orthodoxe
hoek van de PKN is er enige georganiseerde steun voor Messiasbelijdende Joden, maar
dan vooral voor groepen in Israël.
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‘Nostra aetate’: ‘In onze tijd’
Vooraf
Tegen het einde van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) verscheen de verklaring
Nostra ætate (‘In onze tijd’), dat door menigeen wordt beschouwd als het belangrijkste
document van het concilie. (Maar ultra-orthodoxe groepen als de Priesterbroederschap
Sint Pius X moeten er uiteraard niets van hebben.) De verklaring gaat over de verhouding
van de rooms-katholieke kerk tot de niet-christelijke godsdiensten. Zij gaat ervan uit dat
alle volken op aarde één gemeenschap vormen voor wie ‘God als een en hetzelfde laatste
doel’ geldt. Het document telt vijf hoofdstukken en in het vierde wordt ook de verhouding
met het jodendom opnieuw geijkt. Met enkele decennia vertraging wordt dit ook van
Joodse zijde erkend en positief gewaardeerd.
De tekst
Hieronder volgt de officiële Nederlandse tekst, met eindnoten in de originele nummering.
Het mysterie van de Kerk bestuderend, denkt dit heilig Concilie aan de band, waardoor het
volk van het Nieuwe Testament geestelijk verbonden is met de nakomelingen van Abraham.
De Kerk van Christus erkent immers dat, volgens Gods heilmysterie, haar geloof en haar
uitverkiezing reeds zijn begonnen bij de Aartsvaders, Mozes en de profeten. Zij belijdt, dat
alle Christenen, kinderen van Abraham volgens het geloof 9 , besloten liggen in de roeping
van deze patriarch en dat het heil van de Kerk op mysterievolle wijze wordt voorafgebeeld
door de uittocht van het uitverkoren volk uit het land van de slavernij. Daarom kan de Kerk
niet vergeten, dat zij de openbaring van het Oude Testament heeft ontvangen door middel
van dit volk, waarmee God in zijn onuitsprekelijke barmhartigheid het Oude Verbond heeft
willen sluiten, en dat zij zich voedt aan de wortel van de edele olijf, waarop de takken van
de wilde olijf, de heidenen, geënt zijn. 10 Want de Kerk gelooft, dat Christus, die onze vrede
is, Joden en heidenen verzoend heeft door zijn kruis en in zichzelf de twee tot één gemaakt
heeft. 11
De Kerk houdt verder steeds voor ogen de woorden van de apostel Paulus over zijn
stamverwanten, "aan wie de aanneming tot zonen behoort, de heerlijkheid de verbonden, de
wetgeving, de eredienst en de beloften, van wie de Aartsvaders zijn en uit wie de Christus
voortkomt naar het vlees" (Rom. 9,4-5), de Zoon van de Maagd Maria. De Kerk bewaart
ook in haar herinnering, dat uit het Joodse volk de Apostelen zijn geboren, de grondslagen
en zullen van de Kerk, evenals die talrijke eerste leerlingen, die Christus' Evangelie aan de
wereld hebben verkondigd.
Volgens het getuigenis van de H. Schrift heeft Jeruzalem de tijd, waarin barmhartig op haar
werd neergezien, niet erkend 12 , heeft een groot deel van de Joden het Evangelie niet
aanvaard, en hebben zelfs velen de uitbreiding van het Evangelie tegengewerkt. 13 Toch
blijven de Joden, volgens de Apostel, aan God, die geen berouw kent over zijn genadegaven
noch over zijn roeping, zeer dierbaar omwille van de Aartsvaders. 14 15 Met de profeten en
met dezelfde apostel ziet de Kerk uit naar de dag, aan God alleen bekend, waarop alle
volken eenstemmig de Heer zullen aanroepen en "Hem zullen dienen schouder aan
schouder". (Sef. 3,9) 16 17 18
Omdat dus Christenen en Joden zo'n groot gemeenschappelijk geestelijk erfgoed hebben,
wil deze heilige Synode hen aanmoedigen en op het hart drukken, elkaar beter te leren
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kennen en meer te leren waarderen, vooral door middel van Bijbelse en theologische studies
en door een broederlijke dialoog.
Al is het waar, dat de Joodse gezagsdragers met hun aanhangers hebben aangestuurd op de
dood van Christus 19 , toch mag wat tijdens zijn lijden is misdreven niet alle Joden van die
tijd zonder onderscheid en evenmin de Joden van onze tijd worden aangerekend. En al is de
Kerk het nieuwe volk Gods, toch mag men de Joden niet voorstellen als door God
verworpen of als vervloekt, alsof dit zou zijn af te leiden uit de H. Schrift. Laten dus allen
vermijden, in de catechese en bij de prediking van het woord Gods ook maar iets te leren,
dat niet in overeenstemming is met de waarheid van het Evangelie en met de geest van
Christus.
Bovendien betreurt de Kerk, die alle vervolgingen tegen welke mensen ook veroordeelt en
die het erfgoed, dat zij met de Joden gemeen heeft, niet kan vergeten, alle haatgevoelens,
vervolgingen en uitingen van antisemitisme gericht tegen de Joden, in welke tijd en door
wie ook; en zij wordt hierbij geleid niet door politieke overwegingen, maar door
godsdienstige evangelische liefde.
Overigens heeft Christus, gelijk altijd het geloof van de Kerk is geweest en nog is, in zijn
onmetelijke liefde vrijwillig zijn lijden en dood willen ondergaan om de zonden van alle
mensen, teneinde allen deelachtig te maken aan het heil. Het is daarom de plicht van de
Kerk bij haar prediking, het Kruis van Christus te verkondigen als teken van Gods
universele liefde en als de bron van alle genade.
−−−−−−−−−−
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− Vgl. Gal. 3,7: Ge ziet het: de mensen van geloof, dat zijn de kinderen van Abraham.
− Vgl. Rom. 11,17-24: Als nu sommige van die takken zijn weggebroken, en gij, wilde loot,
daartussen zijt geënt en deel hebt gekregen aan het sap van de olijf, verheft u dan niet boven de
takken. ...
11
− Vgl. Ef. 2,14-16: Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden een gemaakt heeft, en de
scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, ...
12
− Vgl. Lc. 19,44: zij zullen u met uw kinderen die in u wonen, neersmakken en zij zullen in u geen
steen op de andere laten, omdat gij de tijd, waarin barmhartig op u werd neergezien, niet hebt
erkend.
13
− Vgl. Rom. 11,28: Al staan zij vijandig tegenover het evangelie maar - dat is uw winst - toch
blijven wij Gods vrienden krachtens zijn uitverkiezing, omwille van de aartsvaders.
14
− Vgl. Rom. 11,28-29: Al staan zij vijandig tegenover het evangelie maar - dat is uw winst - toch
blijven wij Gods vrienden krachtens zijn uitverkiezing, omwille van de aartsvaders. ...
15
− Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 16: Wat
tenslotte degenen betreft die het Evangelie nog niet hebben ontvangen: zij staan op verschillende
wijze in betrekking tot het volk Gods. Op de eerste plaats dient genoemd te worden het volk,
waaraan de verbonden en de beloften ...
16
− Vgl. Jes. 66,23: Van nieuwe maan tot nieuwe maan, van sabbat tot sabbat, komt al wat leeft zich
voor Mij neerbuigen, spreekt Jahwe.
17
− Vgl. Ps. 65,4: had het kwade macht over mij, Gij verzoent wat wij hebben misdreven.
18
− Vgl. Rom. 11,11-32: Hebben zij zich dan zo gestoten, dat zij ten val zijn gekomen? Dat niet,
maar als gevolg van hun misstap ging het heil naar de heidenen, opdat zij zelf jaloers zouden
worden. ...
19
− Vgl. Joh. 19,6: Maar toen de hogepriesters en hun dienaars Hem zagen, schreeuwden ze:
“Kruisigen, kruisigen!” Pilatus zei hun: “Neemt gij Hem dan en kruisigt Hem, want ik vind geen
schuld in Hem.”
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‘Dabru emet’: Spreek de waarheid
Het vertekende beeld
De joods-christelijke dialoog stelt niet zoveel voor, omdat die vooral eenzijdig en uit
schuldgevoel door christenen wordt gevoerd, maar door Joden nauwelijks van belang
wordt geacht.
Discussie
Jodendom en christendom voeren hun dialoog vanuit verschillende vooronderstellingen.
Voor christenen is het noodzakelijk zich te heroriënteren op het Oude Testament en de
Joodse wortels van hun geloof. Voor Joden is het christendom gewoon een historisch
verschijnsel waarvan ze voor hun geloof niet afhankelijk zijn. Toch zijn er Joodse
theologen die, op persoonlijke titel en uit eigen interesse, het gesprek met het christendom
aangaan.
** Genoemd mogen worden Pinchas Lapide, David Flusser en Schalom BenChorin, naast bijvoorbeeld Martin Buber of Franz Rosenzweig. Maar geen van hen is nog
in leven. In Nederland zijn van Joodse kant o.a. Leo Mock en Tzvi Marx actief betrokken
bij de Joods-christelijke dialoog. In Amerika verdiepen sommigen zich vanuit hun Joodse
achtergrond in het Nieuwe Testament, zoals Pamela Eisenbaum (de Joodse Paulus) en
Gabriele Boccaccini (de apokalyptiek van Henoch) − zie ook de website Joods-christelijke
dialoog.
In Amerika verscheen in 2000 een verklaring van Joodse zijde, getiteld ‘Dabru
Emet: Een Joodse verklaring over christenen en christendom ’. Spoedig verscheen die ook
in Nederlandse vertaling. Nadrukkelijk wordt daarin gezocht naar wat Joden en christenen
samenbindt en hoe de dialoog verder gevoerd kan worden.
De kern bestaat uit acht stellingen:
1. Joden en christenen aanbidden dezelfde God.
2. Joden en christenen ontlenen gezag en inspiratie aan hetzelfde boek, de bijbel (wat
Joden Tenach noemen en christenen het Oude Testament).
3. Christenen kunnen de claim van het Joodse volk op het land Israël respecteren.
4. Joden en christenen aanvaarden de morele principes van de Torah.
5. Het nazisme was geen christelijk fenomeen.
6. Het - in menselijke termen - onoverbrugbare verschil tussen joden en christenen zal
niet beslecht worden tot God de hele wereld verlost, zoals beloofd wordt in de
Schriften.
7. Een nieuwe relatie tussen Joden en christenen zal de joodse geloofspraktijk niet
verzwakken.
8. Joden en christenen moeten samenwerken voor gerechtigheid en vrede.
Perspectief
In Amerika mag deze verklaring een stuk makkelijker uit te geven zijn dan in Europa, dat
een zware historische last torst, maar het is een duidelijk teken van hoop. Temeer daar in
2015 een soortgelijke verklaring verscheen, maar nu uit de hoek van orthodoxe rabbijnen,
zowel Amerikaans als Europees.
Toch blijft voor christenen het stevigste punt van doordenking hoe zij hun christelijke
geloof opnieuw durven en kunnen verenigen met de Joodse oorsprong ervan en het
levende jodendom van deze tijd.
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