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Thema
De landelijke kerk kiest dit jaar Kies voor het leven! als thema, in aansluiting bij het landelijke
jaarthema Het goede leven. De handreiking voor de Israëlzondag kunt u hier downloaden:
https://www.protestantsekerk.nl/download10268/Handreiking%20Israe%CC%88lzondag
%202020.pdf
Het extra matriaal dat u hier leest kan gedownload worden van de website van Kerk & Israël
Noord: http://www.kerkenisraelnoord.nl/wp-content/uploads/2020/09/israelzondag2020_handreiking-ki-noord.pdf
In de handreiking worden geen exegetische notities of homiletische suggesties gegeven. Als
Oudtestamentische lezing kiest men voor Deuteronomium 30:11–20. Een Nieuwtestamentische
lezing wordt niet gegeven, behalve de optie om die van het oecumenisch leesrooster te volgen. Dat
is Matteüs 21:33–43, de gelijkenis van de pachters in de wijngaard. Daarbij wordt verwezen naar
de handreiking van 2017 voor verdere informatie. Wij vinden dat te mager.
Rond de lezing uit Deuteronomium geeft de landelijke handreiking liturgische aanwijzingen, een
reeks korte reacties en tips hoe die in de dienst verwerkt kunnen worden, een verhaal van Piet van
Midden en tenslotte wat tips voor gemeente-activiteiten.
Omdat het gebod – mitswa, enkelvoud! – uit Deuteronomium 30:11 in de Joodse traditie wordt
uitgelegd als het gebod tot omkeer – tesjoeva – ligt een keuze voor Johannes 3:1-13, het nachtelijk
gesprek tussen Jezus en Nikodemus, als Nieuwtestamentische lezing voor de hand. Als alternatief
is Romeinen 10:5–8 een mogelijkheid, waarin Paulus immers de woorden uit Deuteronomium 30
aanhaalt. En uiteraard kunnen in een klassieke liturgie deze lezingen ook alle drie worden
opgenomen: Profeten, Brieven en Evangelie.
Deze eigen bijdrage van Kerk & Israël Noord is een aanvulling op de landelijke handreiking. U vindt
hier achtereenvolgens liturgische suggesties, uitleg voor een kinderwerkje en exegetische
aantekeningen.
Juist in tijden waarin de naam ‘Israël’ vooral weerstand en verdeeldheid lijkt op te roepen is het
belangrijk om van Israëlzondag een feestelijke viering te maken. Een kadootje en snoep voor de
kinderen is helemaal niet verkeerd!

Namens de classicale werkgroep Kerk & Israël Noord: sjalom!
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Bij de liturgie
In aanvulling bij wat de landelijke handreiking aanbiedt zetten wij hier nog wat op een rij.

Om te beginnen
Het is een goede gewoonte om de dienst te beginnen met een psalm. Psalm 87 past mooi en legt
in het laatste vers ook een verbinding naar Simchat Torah, dat dit jaar op zondag 11 oktober valt.
Andere mogelijkheden: Psalm 24, Psalm 122 of Psalm 146. Ook Lied 803 zou ergens in de dienst
passend kunnen zijn. De handreiking wijst op Lied 857, een bewerking van een lied van Schalom
Ben-Chorin.
Als slotlied kan Psalm 150 gezongen worden.

Bij Deuteronomium 30
Zoals de handreiking suggereert zijn Lied 316 en 334 passend bij Deuteronomium 30, het laatste
als acclamatie (kan in canon).
Alternatieven zijn ‘Het is aan u’, een lied van Reinier Kleijer op de melodie van Lied 362 (de
melodie van Psalm 119 past ook):
1.

Het is aan u, – het leven en de dood;
ik stel u voor de keuze: vloek of zegen.
Kies dan het beste waartoe ik u nood
voor u en voor wie na u komt: het leven.
Doe wat de Heer in liefde u gebood
bewandel zo van dag tot dag zijn wegen.

Of Lied 249 uit het Gereformeerd Kerkboek 2017, een lied van Jan Smelik op de melodie van Lied
967:
1.

God, die was en is en komt
leg een lied in onze mond,
dat de hele wereld hoort,
want nabij ons is uw woord.
Ontferm U, Heer.

2.

Licht uit Licht, U roepen wij,
wees voor ons 'God van nabij'.
Kom, verdrijf de duisternis,
waarin licht noch leven is.
Ontferm U, Heer.

3.

Heer, uw hele schepping lijdt,
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zucht in diepe donkerheid.
Zie dit vruchteloos bestaan
toch in uw ontferming aan.
Ontferm U, Heer
4.

Al wie aan U toebehoort,
wacht op uw verlossend woord.
Kom, o kom, God van nabij,
sta uw kinderen terzij.
Verlos ons, Heer.

5.

Gij, die licht zendt en ons hoort,
spreekt: 'Nabij u is het woord,
in uw hart en in uw mond.
Ga daarmee de wereld rond.
Verlos ons, Heer.

6.

Hij, de Heer, gaat voor ons uit,
als een vuur dat niemand stuit.
Zing het lied dat Hij ons leert
en het kwade wordt verteerd.
Verlos ons, Heer.

7.

Wie uit God geboren is,
wie Hij riep uit duisternis,
doet zoals de Heer gebiedt;
hoor, het Woord is hem een lied.
Wees met ons, Heer.

8.

Door de wereld gaat Gods Woord,
klinkt tot aan het einde voort.
Maak het wijd en zijd bekend:
't Woord volbrengt waartoe Hij 't zendt.
Wees met ons, Heer.

9.

't Woord, gesproken in de tijd
geldig voor de eeuwigheid,
gaat bij ons van mond tot mond,
totdat Christus wederkomt.
Wees met ons, Heer.

Bij Romeinen 10
Net als bij Deuteronomium 30 passen hier Lied 316 en 334. Als Romeinen 10 de enige
Nieuwtestamentische lezing is, zou de laatste als acclamatie gezongen kunnen worden. Lied 249 uit
het Gereformeerd Kerkboek 2017 past ook hier.
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Daarnaast is Lied 723 een optie en misschien Lied 824.
Als gezongen geloofsbelijdenis, kort en krachtig, dicht bij het mysterie van brood en wijn, past
Zingend geloven V,64 – ‘Wij geloven met hart en mond’. Woorden van Willem Barnard en muziek
van Christiaan Winter.

2.

Wij geloven met hand en tand
het brood van de heilige dis
dat met Pasen geboren is
de wijn onze bloedverwant.

3.

Wij geloven met hart en ziel
het hart en de ziel van hem
die brak in onze stem
en opstaat in onze keel.

Bij Johannes 3
Johannes 3 heeft meerdere lagen aan betekenis en een reeks liederen kan daarbij aansluiten.
Suggesties: Lied 323, 346, 353, 701, 826, 837 of 925.
Reinier Kleijer schreef bij dit Schriftgedeelte ‘Opnieuw werd ik geboren’ op de melodie van Lied
904:
1.

Opnieuw werd ik geboren,
de Heer raakte mij aan.
Hij schiep met meer dan woorden
voor mij een nieuw bestaan.
Ik ben met hem verbonden
door een mystieke band.
Meer dan ik kan doorgronden
weet ik me in zijn hand.
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2.

Zijn arm ligt om mijn schouders;
ik weet door alles heen
dat hij mij vast zal houden,
nooit ben ik meer alleen.
Zo voel ik in het heden
zijn adem heel dichtbij.
Zijn wonderlijke liefde
wortelt zich diep in mij.

3.

Opnieuw ben ik geboren
uit water en uit Geest.
Het oude ging verloren,
– de weg van alle vlees.
God heeft zijn Zoon gezonden
opdat wie hem gelooft
zelf deel heeft aan het wonder
van liefde die nooit dooft.

Gebeden & teksten
In de handreiking staat op pagina 4 een gebed van Sytze de Vries bij Rosj Hasjana, dat dit jaar valt
op 18 en 19 september. Het jaar 5881 is daarmee begonnen. Het Dienstboek I geeft op pagina 800803 verschillende voorbeden die in deze dienst passend zouden kunnen zijn.
Een tekst van Teresa van Avila, ‘In mijn hart’, sluit aan bij de lezing uit Deuteronomium. Te vinden
op pagina 1418 van het nieuwe Liedboek – en hieronder:
In mijn hart
Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met u te spreken
en bij u mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om moet u te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
gij hoort me reeds
want gij zijt in mij,
ik draag u in mijn hart.
Om u te zoeken
heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast.
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Voor de kinderen
Israelzondag 2020
Kerk & Israël Noord
Vandaag is het feest in de kerk: Israëlzondag! Dan denken we in de gemeente aan het grote
wonder, dat God zich aan Israël heeft verbonden en aan Israël zijn voorschriften heeft gegeven.
Niet omdat God Israël voortrekt, maar opdat iedereen in de hele wereld aan Israël zou zien dat
God goed is.
Daar gaan wij vandaag een werkje over maken. We maken TSIE-TSIET. Tsietsiet zijn kwastjes die
Joodse mensen aan hun gebedskleed dragen, en ook wel aan een vierkant hemd, onder hun
kleren. Die zitten er niet voor de sier, maar om te onthouden wat God heeft geboden.
De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al
hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes
aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes
zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die doet.
[Numeri 15:37–41]
Zo zien ze er uit:

We rijgen 8 witte draden (80 cm) en 1 blauwe (die een stuk langer is) door een knoopsgat aan onze
kleren. Daarna leggen we vier knopen in het bosje, maar de blauwe draad moet zichtbaar voorop
blijven. Als we klaar zijn knippen we de witte draden netjes gelijk, de blauwe mag wat langer
blijven.
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Als je geen knoopsgat in je kleren hebt kan de tsietsiet in je haar, aan een oorring of aan de knoop
van je broek. Maar hij moet goed zichtbaar zijn, zodat je kunt laten zien dat het Israëlfeest is!
En zo wordt een gebedsmantel gedragen. De tsietsiet zitten alleen aan de hoeken. De andere
kwastjes zijn versiering. Hoeveel tsietsiet zie hier?
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Bij de lezingen
We geven hier wat aantekeningen bij de teksten, geen systematische exegese.

Bij Deuteronomium 30,11-20
Bij vers 11
Daar staat een enkelvoud: mitswa hazzoot = ‘dit gebod’. Nachmanides – Rabbi Mosje ben
Nachman, kortweg Ramban, die leefde in de 13e eeuw – benadrukt dit en legt uit dat met ‘dit (ene)
gebod’ wordt bedoeld het gebod tot omkeer (tesjoeva). Omkeer is altijd mogelijk, want God heeft
die keuze in het hart van de mens gelegd. Vandaar: zeer dichtbij is het woord (vers 14). Of in een
populariserende parafrase: ‘Just say the word’.
Bij vers 12
Typisch voor het autoriteitsgevoel van de farizeeen is een legende, die vertelt, dat de
schriftgeleerden een beslissing namen tegen een hemelse stem in en zich hierbij beriepen op het
woord: ‘Niet in de hemel is zij’. De hemelse stem antwoordt hierop: ‘Mijn kinderen zijn me te slim
af.’ Dit kun je afdoen als theologische hoogmoed of zien als ‘vrijheid van de kinderen van G’d’.
(Schalom Ben-Chorin, Broeder Jezus)
Er is in het Jodendom een vertelling, die dit op bijzondere wijze aangeeft: ‘In de verwarrende
periode die volgde op de dood van Mozes, was de pijn om zijn heengaan zo heftig, dat het volk (de
inhoud van) de vele geboden was vergeten. De Israëlieten vroegen daarop aan Jozua of hij ten
hemel kon opstijgen om daar de wetten opnieuw te halen. Jozua weigerde dit echter, onder het
citeren van de woorden ‘het gebod is niet in de hemel’. Hij vertelde de mensen dat, nadat Mozes
de geboden op de Sinaï had ontvangen, deze wetten niet langer in de hemel waren.
(Rabbi Elie Munk, The Call of the Torah)
Dit laatste wijst op het belang van het bewaren van de geboden door Israël. ‘De geboden staan
niet in de cloud’, maar het komt er op aan of ze in het hier en nu gedaan en (mede daardoor)
bewaard worden.
Bij vers 14
In de landelijke handreiking (pagina 6) legt Corrie Zeidler-Moll een verbinding tussen
Deuteronomium 30:14 en Genesis 2:3. Kiezen voor het leven staat gelijk aan het scheppen – of
herstellen = tikkoen olam – van de schepping. De verbinding zit nadrukkelijk in het doen – la’asot.
Bij vers 19
Niek de Wilde en Douwe van der Sluis gaan in Tenachon 25 (2015) in op de woorden Kies dan het
leven (vers 19). We nemen het hier over.
Zie ik heb voor je aangezicht vandaag gegeven:
het leven en het goede
en de dood en het kwade
[...]
Ik roep voor jullie vandaag tot getuige: de hemel en de aarde.
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Het leven en de dood heb ik voor je aangezicht gegeven,
de zegen en de vloek
en je zult kiezen voor het leven
[...]
(Deuteronomium 30:15 e.v.)
De woorden van Mozes tot het volk sluiten de lange rede af die hij houdt vlak voordat het volk
Israël het land zal binnen trekken. De keuze voor het leven betekent: het liefhebben van G’d,
het houden van de mitswot en het leven in het land, en zich afwenden van G’d zal betekenen
dat men zal omkomen in het land en dat het leven afgesneden zal worden. Dat is de keuze
voor de dood.
Vrijwillig
Hoe indringend deze woorden ook zijn ze roepen direct vragen op: kan er gesproken worden
van een keuze als de uitkomst vast lijkt te staan: de dood? Het woord keuze impliceert ten
minste vrijheid om te kiezen; een mogelijkheid afwegingen te maken. Is de keuze tussen leven
en dood er een waarbij die vrijheid nog bestaat. Wellicht houden deze woorden van Mozes
dan ook geen keuze in, maar zijn zij als waarschuwing bedoeld, want de keuze was toch al
gemaakt? Bij de Sinaï had Israël immers zonder meer overtuigd en zonder voorwaarden
ingestemd “te doen en te horen” (in die volgorde!).
De vrijwilligheid van de keuze wordt ook in de volgende midrasj verteld:
En hierom werd de volkeren met nadruk gevraagd de Tora [op zich te nemen]: Om hen
tegenover de Sjechina [= aanwezigheid, benaming voor G’d] geen excuus te geven om te
kunnen zeggen: Als het ons nadrukkelijk was gevraagd, dan hadden wij de Tora wel op ons
genomen. Welnu, het is hun nadrukkelijk gevraagd en zij hebben hem niet op zich
genomen. Want er is gezegd: ‘De Eeuwige kwam van Sinaï, [straalde voor hen van Seïr,
verscheen van de berg Paran]’ (Deuteronomium 33:2) [dat wil zeggen toen de Eeuwige
terugkwam van het geven van de Tora, kwam hij niet alleen van de Sinai, maar ook van
andere bergen, waar Hij de Tora aan de andere volken had aangeboden]. Hij openbaarde
zich aan de kinderen van Esau de booswicht [daarmee worden de Romeinen bedoeld] en
zei tot hen: Willen jullie de Tora op jullie nemen? Zij zeiden tot Hem: Wat staat erin? Hij zei
tot hen: ‘Moord niet.’ Zij zeiden tot Hem: Maar dat [bloedvergieten] is de erfenis die onze
vader ons heeft nagelaten heeft, want er is gezegd: ‘En van je zwaard zul je leven’
(Genesis 27:40).
Hij openbaarde zich aan de kinderen van Ammon en Moab en zei tot hen: Willen jullie
de Tora op je nemen? Zij zeiden tot Hem: Wat staat erin? Hij zei tot hen: ‘Pleeg geen
overspel’ [en dus ook geen andere vormen van ontucht]. Zij zeiden tot Hem: Maar wij zijn
allemaal uit ontucht voortgekomen, zoals geschreven is: ‘En de twee dochters van Lot
raakten zwanger van hun vader’ (Genesis 19:36). Hoe zouden wij de Tora dan op ons
kunnen nemen?
Hij openbaarde zich aan de zonen van Ismaël en zei tot hen: Willen jullie de Tora op je
nemen? Zij zeiden tot Hem: Wat staat erin? Hij zei tot hen: ‘Steel niet’. Zij zeiden tot Hem:
Met deze zegen werd onze vader gezegend, zoals geschreven is: ‘Hij zal een wilde ezel van
een mens zijn, [zijn hand zal hij leggen op alles (= stelen)]’ (Genesis 16:12) [...]
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En toen Hij bij Israël kwam met ‘aan zijn rechterhand voor hen een wet van vuur’
(Deuteronomium 33:2), openden zij allen hun mond en zeiden: ‘Al wat de Eeuwige spreekt,
zullen wij doen en wij zullen horen’ (Exodus 24:7)[...].
(Mechilta, baChodesj, parasja 5)
G’d wordt hier voorgesteld als een koopman die langs de deuren gaat en de Tora aanbiedt. De
keuze van eenieder is vrijwillig. Terecht dat men kritisch de zaak bekijkt: de keuze is open.
Alleen het volk Israël – in tegenstelling tot de andere volken van de wereld die zelfs de meest
sociale voorschriften van de Noachitische geboden niet opvolgen – hapt volgens deze
vertelling meteen toe.
De vraag laat zich stellen wat hiervan de reden is. Wisten zij al van het geheim van de Tora?
Een Talmoedische overlevering lijkt dit te laten doorschemeren:
Op het moment dat Israël het doen voor het horen stelde, kwam een stem uit de hemel die
zei: “Wie heeft aan mijn kinderen dit geheim onthuld waar alleen de engelen zich van
kunnen bedienen?”
(b.Sabbat 88a)
De woorden van Mozes aan het eind van het boek Deuteronomium kunnen op grond van deze
midrasj dus niet als een opdracht gelezen worden, wel als een herinnering: weet dat je al
gekozen hebt voor het leven door voor het verbond met G’d te kiezen en de Tora te doen. Dus
niet: je zult kiezen voor het leven, maar wel: je hebt gekozen voor het leven naar de Tora. Die
keuze toen was vrijwillig, je had vrij, naar eigen willen en kritisch kunnen kiezen.
Het door Mozes in herinnering brengen van de al door het volk gemaakte keuze voor het leven, is
ook terug te lezen in de bijdrage van Chaya Brasz (landelijke handreiking, pagina 5).
Targum Jonathan zegt: ‘Choose therefore the way of life, even the law, that you and your children
may live the life of the world to come.’ Of, in woorden van Jezus: het koninkrijk is midden onder u.
Bij vers 20
‘Hij is je leven en de lengte van je dagen!’ Dat laatste, daar gaat het Mozes om. Zonder G’d is er
geen leven.
De Gemara vertelt uitvoerig hoe Rabbi Akiva aan deze richtlijnen voldeed.
De wijzen leerden: op een keer, na de opstand van Kokheva (= Bar Kochba), besloot het
kwaadaardige rijk van Rome dat Israël zich niet mocht bezighouden met de studie en
beoefening van Torah. Pappos ben Yehuda kwam en trof Rabbi Akiva aan, die in het openbaar
vergaderingen bijeenriep en zich bezighield met Torah-studie. Pappos zei tegen hem: Akiva,
ben je niet bang voor het rijk? Rabbi Akiva antwoordde hem: Ik zal een gelijkenis vertellen.
Waarmee kan dit worden vergeleken? Het is als een vos die langs een rivieroever loopt als hij
vissen ziet die zich verzamelen en van de ene plaats naar de andere vluchten. De vos zei tegen
hen: Waarvoor vlucht je? Ze zeiden tegen hem: We zijn op de vlucht voor de netten die
mensen op ons werpen.
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Hij zei tegen hen: Wilt u naar het droge komen, en zullen we samen wonen zoals mijn
voorouders bij uw voorouders woonden? De vis zei tegen hem: Jij bent degene van wie ze
zeggen dat hij de slimste van de dieren is? Je bent niet slim; je bent een dwaas. Als we bang
zijn in het water, onze natuurlijke habitat die ons leven schenkt, dan des te meer in een
habitat die onze dood veroorzaakt. De moraal is: zo ook wij Joden, nu we zitten en ons
bezighouden met Torah-studie, waarover geschreven staat: "Want dat is uw leven en de lengte
van uw dagen" (Deuteronomium 30:20), vrezen wij het kweaadaardige rijk in deze mate; als
we doorgaan met stilzitten van zijn studie, aangezien het verlaten ervan de habitat is die onze
dood veroorzaakt, zullen we des te meer bang zijn voor het rijk.
(Gemara Berakhot 61b)

Bij Romeinen 10,5-8
In deze verzen haalt Paulus zowel de Tora aan als de Psalmen:
vers 5 – Leviticus 18:5
vers 6 – Deuteronomium 30:12
vers 7 – Psalm 107:26
vers 8 – Deuteronomium 30:14
Vers 6-8 laat zich ook lezen als een parafrase van Deuteronomium 30:11-14. Vgl. ook
Deuteronomium 8:17 en 9:4 en Psalm 107:26.
Dit gedeelte staat natuurlijk in een veel breder betoog van Paulus over de Tora en de niet-Joden.
Dat is te veel om hier allemaal bij te betrekken. Het blijft wel opvallend dat Paulus precies in dat
betoog juist deze verzen uit Deuteronomium prominent aanhaalt.
De kern is dat Paulus niet de Tora (‘Wet’) afschaft, maar juist het doel daarvan herkent. Dat doel is
om steeds weer die dingen te doen die passen bij de keuze voor het leven. Omkeer naar de ENE is
altijd mogelijk, opdat Israël zal leven. Daarbij is Christus zelf het woord van de Tora voor de nietJoden.

Bij Johannes 3,1-13
Door dit Evangeliegedeelte te lezen naast Deuteronomium 30 komt het in een fris licht te staan.
Discussies over ‘hoge’ of ‘lage’ christologie kunnen we laten rusten. Het ‘koninkrijk van God’ wordt
bevrijd van apokalyptische banden en dualisme tussen hemel en aarde kunnen we ook vergeten.
Jezus roept Nikodemus in feite op tot omkeer. Hij moet leren dat het woord van God niet in de
hemel is of aan de overzijde van de zee, maar zeer dichtbij, in zijn mond en in zijn hart. Niet de
hemel tegenover de aarde, maar hemel èn aarde. Om dat te zien is de Geest nodig.
De nacht waarin het gesprek plaatsvindt verdient nadere aandacht.
Dick Monshouwer en Joop Boendermaker zagen daarin een paasnacht, de nacht van waken na de
seideravond. Dat was in de christelijke gemeenten de nacht waarin katechumenen werden
gedoopt. ‘Wedergeboorte’ en ‘opstanding’ moeten dan in dat licht worden verstaan en Jezus geeft
Nikodemus in feite doopkatechese. (Boendermaker & Monshouwer, Johannes, de evangelist van
de feesten, hoofdstuk IV)
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Dat is een goede mogelijkheid. Maar niet de enige.
Pesach, waarvoor Jezus naar Jeruzalem was opgegaan, is kennelijk alweer voorbij (Johannes 2:23).
Misschien is deze nacht dan te koppelen aan de Joodse traditie van een nacht van leren
voorafgaand aan de viering van Sjavoe’ot (Wekenfeest = Pinksteren). Dan valt het spreken over de
Geest beter op z’n plek. Wat Jezus doet met Nikodemus is ook precies dat: een nacht lang intensief
lernen. Deze leernacht wordt uitvoerig beschreven en verbonden aan Pinksteren door Geert Cohen
Stuart (Joodse feesten en vasten, hoofdstuk 3).
En we kunnen wellicht ook een beetje denken aan andere nachten in de bijbel: de nacht waarin
God met Abram een verbond sluit (Genesis 15), de nacht waarin Jakob strijder-met-God blijkt te
zijn (Genesis 32), de nacht in de psalmen (Psalm 6, 91, 139), de nacht van Getsemane (Markus 14
e.a.p.). De nacht is vaak op zich al een keerpunt.
Bevrijd van apokalyptische beelden kan de ‘mensenzoon’ in vers 13 gewoon zijn wat hij in de
eerste plaats is: een Mensj. Dat wil zeggen: een mens zoals God die in de schepping bedoelt, een
mens met nesjomme en uit één stuk. En dat is Jezus. Precies die nesjama legt een verbinding met
de schepping: het is de ‘levensadem’ die God inblaast (Genesis 2:7).
Wat Jezus Nikodemus wil leren is niet anders dan wat Mozes onderwijst aan het volk:
zeer dicht bij je is het woord:
in je mond en in je hart,
om het te doen!
Een goede Israëlzondag gewenst!
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