
Woorden van leven, 
bronnen van vreugde
Israëlzondag, 4 oktober 2015
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Het eerste dilemma: volgen we het oecumenisch leesrooster of 
volgen we een eigen spoor?
Doen we het eerste, dan komen om de drie jaar dezelfde teksten 
terug. Soms roept dat vragen op, vooral als het tegendraadse 
teksten betreft. Zoals vorig jaar de gelijkenis over de onrecht-
vaardige wijnbouwers (Matteüs 21). Moeten we ons juist wel of 
liever niet met zo’n struikeltekst bezighouden? Of richten we ons 
beter op de lezing van de synagoge? Dat gebeurde in 2013 toen 
het verhaal over de zondvloed centraal stond, een verhaal dat 
voorafgaand aan de Israëlzondag in de synagoge gelezen werd. 
Ook dit jaar is dat de gekozen lijn. Heleen Pasma kijkt naar de 
synagogale lezingen (de parasja) op de sjabbat voorafgaand aan 
of volgend op de Israëlzondag. Zij verbindt deze teksten met 
gedeelten uit het Johannesevangelie, wat weer nieuwe vragen 
op kan roepen. Hoe kritisch is Johannes ten aanzien van ‘de’ 
Joden? Hoe moet je dat lezen?

We zouden ook kunnen kiezen om verbinding te zoeken met de 
‘hoge feesten’ in het najaar. De Israëlzondag is juist in oktober 
vanwege deze hoge feesten. We zouden ons kunnen richten op 
bijvoorbeeld het Loofhuttenfeest en ieder rooster loslaten.

Uitdaging
Het tweede dilemma: wel of niet de tekst uit Hebreeën?
Het oecumenisch leesrooster biedt dit jaar onder andere de tekst 
uit de brief aan de Hebreeën 3: 1-6. In de Protestantse Raad voor 
Kerk en Israël ontspon zich een hele discussie waar we niet 
 helemaal uit gekomen zijn. Sommigen vonden deze tekst veel te 
gecompliceerd voor een Israëlzondag. Je moet er te veel bij 
 uitleggen en te veel bij corrigeren. Kun je een tekst als deze niet 
beter laten rusten? Anderen vonden beslist van niet: ga de 
 uitdaging maar aan! 

Een ander dilemma richtte zich op de exegese. In de NBG- 
vertaling staat als kopje dat Jezus boven Mozes verheven is. Dat 
mag dan gangbare theologie zijn, door Kerk en Israël wordt juist 
gestreefd niet in een tegenstelling tussen Jezus en Mozes 
terecht te komen, waarbij de een meer is dan de ander. Ieder 
heeft zijn eigen unieke plaats. Of ben je er zo niet?
Bart Trouwborst zoekt in zijn bijdrage naar de eigen en blijvende 
plaats van Mozes en Jezus.  

Degenen die de gegeven bijbelteksten in Maleachi en Marcus 
willen volgen, kunnen daarvoor de handreiking van 2012, 
‘Een baldakijn van trouw’, raadplegen. Te vinden op  
www.protestantsekerk.nl/kerkenisrael > Israëlzondag. 
De kinderbijdrage ‘Een lied voor jou en mij’ sluit aan bij Psalm 8.

Floor Barnhoorn en Eeuwout van der Linden, project medewerkers 
Kerk en Israël bij de Protestantse Kerk

Reacties op dit materiaal zijn bijzonder welkom via  
kerk.israel@protestantsekerk.nl. 

Inleiding 
Elk jaar geeft de Protestantse Kerk rond de Israëlzondag in oktober materiaal uit dat gebruikt kan 
worden in plaatselijke gemeenten. Al jaren lopen we als makers tegen enkele dilemma’s op. Ook dit 
jaar was dat het geval. 
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Woorden van leven,  
bronnen van vreugde
Een uitgebreide opzet rond de parasja van de week

De Protestantse Kerk viert Israëlzondag op de eerste zondag van oktober, altijd rond de tijd van de 
Joodse Hoge Feesten: het Joodse Nieuwjaar, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Waarom? 
Omdat je als kerk in verbondenheid met Israël leeft; je gaat als gemeente aan de hand van Mozes, 
in navolging van Jezus, in het spoor van Israël. 

Voorbereiding van de kerkdienst, algemeen:
a. in welke tijd van het jaar valt deze zondag?
b. wat is de synagogale lezing (de parasja) voor de sjabbat van 

de dag ervoor, evt. die van volgende week?
c. welke profetenlezing (haftara) hoort daarbij?
d. wat is de evangelielezing volgens het oecumenisch leesroos-

ter van de Raad van Kerken?

Zondag 4 oktober 2015 valt tussen zaterdag 3 oktober, de 
 sjabbat tijdens het Loofhuttenfeest van acht dagen (sjabbat chol 
hamo’eed soekkot) en maandag 5 oktober, het slotfeest van het 
Loofhuttenfeest (sjemini atsèrèt), voorafgaand aan Simchat Tora, 
de Vreugde om de Tora.

Teksten die op die dagen in de synagogen gelezen worden, zie 
o.a. Tanach.1)

 
De sjabbat: Exodus (Sjemot) 33:12 – 34:26. Mozes vraagt de 
 Eeuwige zijn heerlijkheid te zien, hij krijgt uitgeroepen de 
NAAM, de begrippen barmhartig, genadig, enz. Op deze sjabbat 
wordt ook Prediker (Kohèlet) gelezen, een oproep tot vreugde, 
want dát is je deel in deze wereld. 
Het slotfeest: Deuteronomium (Dewarim) 15:19 – 16:17, over de 
pelgrimsfeesten. 

Tekst volgens het oecumenisch leesrooster: 4 oktober 
2015, 3e van de herfst, Maleachi 2:10-16 en Psalm 8 
(Psalm 128)  (Hebreeën 3:1-6) Marcus 10:1-16. 
Gesprekken onderweg naar Jeruzalem, Jezus 
zegent de kinderen.

Andere teksten die op deze lezingen aansluiten zouden kunnen 
zijn: 

Jesaja 12, Je zult met vreugde water scheppen uit de bronnen 
van redding.
Jesaja 55, Want zoals de regen en de sneeuw… zo zal mijn 
woord … niet leeg tot mij weerkeren. In vreugde zul je 
 uittrekken.
Johannes 7:38, Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen 
van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 
Johannes 14:24, Wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn 
 woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden 
ben. 

Mijn keuze van teksten voor deze Israëlzondag: 
A. Exodus 33 en 34 in combinatie met Jesaja 55 en Johannes 14.
B. Deuteronomium 15 en 16 in combinatie met Jesaja 12 en 

Johannes 7.

Deze keuzen A en B zijn in dit materiaal  uitgewerkt.
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Context
Mozes, die tegen wil en dank de zware taak heeft gekregen om 
het volk door de woestijn te leiden, is met de eerste stenen 
 platen de berg Sinai afgedaald, en heeft deze kapotgegooid bij 
het zien van het gouden kalf en het dansende volk daar omheen. 

De Eeuwige is woedend. Ik vernietig jouw volk, Mozes, dat jij 
hebt uitgeleid, en zal jou tot een groot volk maken. Maar Mozes 
gaat niet op Gods aanbod in. Hij grijpt niet de kans aan om 
hogerop te komen, hij kaatst de bal terug. Het is uw volk, God, 
dat u hebt bevrijd. Mozes gaat opnieuw de Horeb op om de 
 genade (chen, een kernwoord in dit gedeelte) voor het volk af te 
smeken. Hij vraagt daarbij wel een steun in de rug. Doe mij toch 
uw heerlijkheid zien, als kracht voor onderweg. 
Kom maar, zegt de Eeuwige, kom maar bij mij, hier op de rots. 
Ik zal je met mijn hand beschermen, en achteraf zul je zien dat ik 
er was. Je zult zien dat ik bij je ben, ook al bedekt mijn hand je 
gezicht. Keer je naar binnen, met je ogen dicht.
Mozes ervaart de Eeuwige God in de Naam die voor hem wordt 
uitgeroepen: Eeuwige, Eeuwige, God, warmhartig, liefdevol en 
genadig, geduldig en trouw. 
Mozes vraagt om te zien en krijgt woorden om te doen. Als deze 
begrippen worden gedaan, dan zie je Gods licht, zijn heerlijkheid. 

Mozes’ huid glanst ervan en hij komt stralend terug bij het volk. 
Het zijn woorden voor altijd, die niet leeg naar God zullen weer-
keren (Jesaja 55). Woorden die, als ze opengaan, Gods licht ver-
spreiden (Psalm 119:30). 
Het zijn deze steeds terugkerende woorden, barmhartig, genadig, 
overvloedig in liefde, geduldig, die als refrein klinken in de 
 liturgie van Jom Kippoer (Grote Verzoendag). Woorden die licht 
geven wanneer je ze in praktijk brengt. 
Dat laat Jezus zien die ons de oude woorden opent (Joh. 14) en 
ze doet. Die woorden klinken als refrein wanneer wij bidden in 
Jezus’ Naam, wanneer wij een beroep doen op de warmhartig-
heid van de Eeuwige. Geen nieuwe woorden, maar vernieuwend 
in Jezus’ tijd, in onze tijd, in onze situatie. Woorden die een 
nieuw licht werpen op de weg die we als kerk gaan: aan de hand 
van Mozes, in navolging van Jezus, in het spoor van Israël.

Om te zingen 
Psalm 84 (de psalm van het Loofhuttenfeest), Psalm 80, Psalm 
119, Zingenderwijs lied 1722), lied 313, 318, 326, 382, 720 (Predi-
ker), 1001 (Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk).

A. Aansluiten bij sjabbat
3 oktober 2015
Toralezing: Exodus 33:12 – 34:7
Jesaja 55:6-12
Johannes 14:23 en 24
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1) Tanach blz. XIV, uitgave Stichting Sja’ar en NBG, Hebreeuwse tekst met NBV.

2) Bundel Zingenderwijs, nieuwe teksten op bekende melodieën, uitg. Kok 2005.

3) Tenachon over de Joodse feesten, Stichting Pardes (v/h B. Folkertsma Stichting voor Talmoedica).

4) Zie W. Whitlau, Niet in de hemel, verkenningen in de wereld van de Joodse traditie, uitg. Ten Have, blz. 76-83.

5) Parabel over de vos en de vissen:

 Een vos wandelde langs de oever van de rivier. Toen hij zag dat de vissen samenschoolden en onrustig van de ene plek naar de andere zwommen, vroeg hij: 

Waarvoor zijn jullie zo bang? De vissen antwoordden: Voor de netten en de hengels van de mensen, die ze uitgooien om ons te vangen! 

De vos zei tegen hen: Als jullie willen, kom dan naar boven op het droge, en wij zullen samenleven zoals in de oertijd. Maar de vissen zeiden tegen hem: Ben jij 

dat, waarover wordt verteld dat hij de slimste van de dieren is? Je bent gewoon een onnozele hals! Als wij al bang zijn in ons eigen element, in het water, 

 hoeveel te meer zullen wij dat moeten zijn op het droge, waar we moeten sterven!

Context
Loofhuttenfeest is het derde  oogstfeest, na Pesach (Pasen) en 
Wekenfeest (Pinksteren). Na bevrijding (Pesach) en gave van de 
Tora op de Sinai (Pinksteren) staan op dit derde pelgrimsfeest 
vooral de dank en de vreugde centraal. Een soort supergrote 
dankdag van een week lang.3)

Voorafgaand is op de 1e van Tisjrie het nieuwe jaar ingezet, Rosj 
haSjana (14 en 15 september). 
De sjofar klinkt, oproep tot inkeer en omkeer. Verzoening met je 
medemens, met je concurrent en je (schoon)moeder. Dan sta je 
samen op Grote Verzoendag, Jom Kippoer, voor het aangezicht 
van de Eeuwige. De ernst van de vastendag mondt vijf dagen 
later uit in een uitbundig vreugdefeest, het Loofhuttenfeest. 
De derde oogst is binnen, je schaapjes zijn op het droge, je bank-
rekening is gevuld, en je wilt net achterover gaan leunen in je 
luie stoel… Op dat moment is de opdracht: ga in een gammel 
hutje, met een dakje van riet, waar je de sterren doorheen kunt 
zien. Want je leeft niet bij de gratie van je bankrekening of je vol-
le vriezer. Je leeft onder Gods bescherming, zoals in de woestijn. 
En ook je gezin, je personeel en de kwetsbaren in je omgeving 
vieren dit feest met je mee. Het is een feest vol vreugde, vol sym-
bolen, dat in de tijd van de tempel eindigde met het feest van het 
waterscheppen.4) Aan het eind van het Loofhuttenfeest wordt 
gebeden om zegen (concreet: regen) voor het komende jaar. (Het 
altaar werd overgoten met water dat in een grote optocht uit de 
vijver van Siloam werd gehaald.)
Water is een beeld van Gods leefregels, beeld van de Tora. Wie 
blijft in het water hoeft niet voor zijn leven te vrezen. Zonder de 
woorden van God is het leven zonder toekomst, zoals voor een 
vis op het droge met een vos in de buurt.5)

In Johannes 7 wordt beschreven hoe Jezus door zijn broers 
wordt aangespoord mee te gaan naar Jeruzalem. Ga toch mee, 
met Soekkot kijkt iedereen uit naar de messias. Als je zo nodig dit 
soort werk doet, als je aandacht wilt hebben, moet je juist nú 
gaan. Nu zit Jeruzalem vol, de media staan op scherp en er is 
publiek met hooggespannen verwachtingen. Het is nú de tijd! 
Nee, zegt Jezus, het is niet mijn tijd. En dan is hij er ineens toch, 

B. Aansluiten bij het slotfeest
5 oktober 2015
Deuteronomium 16:13-17
Jesaja 12 
Johannes 7:1 – 8:14-17 en 37-39

halverwege het feest. Staat hij als altijd uit te leggen alsof er 
geen gevaar dreigt. Zelfs de tempeldienaars zijn in  verwarring; ze 
willen hem grijpen maar komen er niet toe. 
Op de laatste, grote dag van het feest staat Jezus bij de tempel. 
Hij ziet de waterdragers komen, ziet hoe ze opgaan in feestelijke 
optocht, met fakkels en muziek. Zoals het water over het altaar 
wordt gegoten, zo zal de Eeuwige zegen geven. De rituelen zijn 
volbracht, het woord is aan de Eeuwige. Wachten op de zegen, 
op de regen.
Jezus staat daar, en roept: heb je dorst? Kom en drink! Levend 
water zul je in je binnenste voelen opborrelen, een bron die niet 
meer droogt. Kom en drink, helemaal gratis.
Want we leven niet bij de gratie van ons banksaldo. Nederland is 
een rijk land, en geld maakt niet gelukkig zeggen we, maar er 
wordt steeds fanatieker met de lotto meegedaan naarmate de 
pot groter is. Stromen van geld, wie wil het niet?  
Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Vol 
vreugde zul je water putten uit de bronnen van redding. Jezus 
noemt de Geest als bron van levend water. Staande bij de tempel 
roept hij: heb je dorst? Kom dan, drink van mijn bron, leef vanuit 
mijn Torakracht. Door je in te zetten voor je medemens word je 
boven jezelf uitgetild. Je boort een bron aan in jezelf die niet 
meer ophoudt te stromen. Een mens die leeft vanuit de Tora, 
zoals Jezus, is als een vis in het water.

Om te zingen
Psalm 122 (de opgang naar Jeruzalem), Psalm 87, Lied 153, 233, 
283, 321, 327, 718, 719, 793, 841, 843, 1016 (Liedboek, zingen en 
bidden in huis en kerk).

Synagogale lezingen
Voor een uitleg van de wekelijkse parasja (sidra van de 
week) kun je je abonneren (per e-mail), zie www.nik.nl of  
www.levisson.nl, of kijk op de website van Pardes,  
www.stichtingpardes.nl. 

Heleen Pasma, Kerk & Israël Zeeland, heleen.pasma@gmail.com.



Mozes en Jezus: hart voor hetzelfde huis
Een opzet die aansluit bij het leesrooster: Hebreeën 3:1-6 

Introductie
Hebreeën 3:1-6 sluit aan op een betoog waarin de auteur zijn 
(voornamelijk Joodse) lezers wil overtuigen van de unieke positie 
die Jezus bekleedt. Zo werd in Hebr. 1 en 2 aangeduid dat Jezus 
hoger staat dan de hoogste hemelwezens onder God: de engelen. 
In de voorliggende tekst stelt de schrijver vervolgens dat Jezus 
ook de hoogste aardse autoriteit onder God, Mozes, overtreft. 
Dat brengt spanning in de tekst: wat wordt er nu precies gezegd, 
en wat kunnen wij daarmee op Israëlzondag?

Jezus en Mozes:  overeenkomst en 
 onderscheid

In de verzen 1 en 2 zet de auteur in met een 
 drietal overeenkomsten tussen Jezus en Mozes. 
Allereerst wordt gesteld dat beiden van Gods-
wege een bepaalde positie hebben gekregen. 
Uit deze verzen blijkt dat God Jezus’ ‘Maker’ 
was. Het woordje ‘Maker’ wordt hier het bes-
te uitgelegd als ‘degene die aanstelt in een 

bepaalde taak/rol’. Duidelijk is immers dat het 
in de vergelijking tussen Mozes en Jezus gaat 

om de hen door God toegekende positie. Net als 
Mozes is ook Jezus door God ‘gemaakt’ tot een hoog-

waardigheidsbekleder. Daarnaast is Jezus, evenals Mozes, 
trouw aan zijn taak, wat een tweede overeenkomst vormt. De 
derde overeenkomst bestaat erin dat Mozes en Jezus beiden een 
aanstelling hebben gekregen met betrekking tot een eendere 
zaak: het ‘huis’. Uit vers 6 wordt duidelijk dat hiermee de 
gemeenschap van gelovigen wordt bedoeld: zijn huis zijn wij. 
Hierbij gaat het primair om Israël, het ‘huis’ waarin Mozes 
immers een trouw dienaar was, en waar hij wat van God kwam 
doorgaf aan het volk (zie vers 5). Het is overigens goed om vast 
te stellen dat hiermee zeer hoog wordt opgegeven van Mozes. 
Zijn taak liegt er niet om. Dat de auteur van de Hebreeënbrief 
geen enkele onduidelijkheid laat bestaan over de autoriteit van 
Mozes blijkt bovendien uit het feit dat hij tot tweemaal toe (vers 
2 en 5) een tekst uit de Tora citeert die Mozes’ hoge positie 
onderstreept. Het gaat om de woorden uit Numeri 12:7. Toen 
Mozes’ positie in het geding was gekomen, bevestigde God zelf 
Mozes’ autoriteit: mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan 
 vertrouwen (Num. 12:7). Dit gezegd hebbend en Mozes voluit in 
zijn waarde latend, maakt de auteur vervolgens duidelijk dat er 
ook een verschil is tussen hem en Jezus. Zo stelt hij in vers 5 en 
6 dat Mozes door God weliswaar tot ‘dienaar ín het huis’ 
gemaakt is, maar dat Jezus tot ‘zoon over zijn huis’ aangesteld is. 
Daarom werd Jezus groter eer waardig geacht dan Mozes 
(vers 3). Staat Mozes al op een unieke positie, die van Jezus is zo 
mogelijk nóg hoger. 

Enkele lijnen voor de prediking
Het is in de eerste plaats van groot belang om vast te stellen dat 
hier geen personen of zaken tegen elkaar worden uitgespeeld. 
Integendeel: Mozes’ en Jezus’ rol worden als complementair 

gezien: de een doet essentieel werk als een trouw dienaar in het 
huis van zijn Heer, terwijl de ander, als Zoon van de Heer, een 
andere, hogere rol vervult. Beiden zijn volstrekt toegewijd aan 
dezelfde zaak: het huis van de Heer, zijn volk Israël. Dat het 
trouw zijn aan Israël tot Jezus’ kerntaak behoort, mag helder 
doorklinken op de Israëlzondag. Uiteraard mogen alle hoorders 
zich verbonden weten met dit huis dat voorwerp van Jezus’ 
trouw is. 
Tegelijk kan het goed zijn stil te staan bij de blijvende en bepaald 
niet onbelangrijke rol van Mozes in het huis. De gedachte dat 
Jezus hoger staat dan Mozes zal voor de meeste hoorders 
immers weinig nieuws bevatten, terwijl daarentegen het besef 
dat ook Mozes ertoe blijft doen, van groot belang is om onder de 
aandacht te brengen. Ook hij is en blijft een trouw dienaar in het 
huis. Het feit dat hij in het Nieuwe Testament op beslissende 
momenten ter sprake komt (denk aan zijn rol tijdens de verheer-
lijking op de berg en aan Jezus’ verwijzing naar de boeken van 
Mozes om zijn opstanding aan de Emmaüsgangers uit te leggen) 
geeft te denken. Kortom, Hebreeën 3:1-6 biedt stof te over om de 
rol van Mozes en Jezus op evenwichtige wijze ter sprake te 
 brengen, en daarbij dankbaar vast te stellen dat beiden ons nog 
steeds veel te bieden hebben. De een als dienaar, de ander als 
Zoon van Israëls God. Opdat ook wij mogen wonen in dit huis.

Enkele liturgische suggesties
Als schriftlezing Numeri 12 naast Hebreeën 3:1-6.
Verder valt te denken aan de volgende liederen:
- Vanuit het thema ‘huis’ de psalmen 84 (1,5), 89 (1), 92 (7), 93 

en 122; Gezang 321 (enkel voorkomend in Liedboek voor de 
kerken 1973); Lied 364 (Liedboek, zingen en bidden in huis en 
kerk), 

- Vanuit de rol van Mozes Psalm 103 (2); Lied 803 (Liedboek, 
zingen en bidden in huis en kerk).

Als gebod kunnen de Tien Geboden/Tien Woorden (Ex. 20) 
 klinken, gecombineerd met Jezus’ woorden uit Matteüs 5:17-20, 
die de blijvende waarde van deze en andere door Mozes 
 doorgegeven Tora onderstrepen.

Bart Trouwborst, predikant in de hervormde gemeente 
 Nieuwleusen, gatrouwborst@kpnmail.nl.

Gevelsteen van 
de Mozes en 
Aäronkerk in 
Amsterdam, kant 
Jodenbreestraat, 
afkomstig van de 
voormalige huis-
kerk die hier heeft 
gestaan.

Muurschildering in Rio de Janeiro

6

mailto:gatrouwborst@kpnmail.nl


Een lied van jou en mij
Voor de kinderen

Bijbeltekst: Psalm 8
Met hoeveel mensen kun je een lied delen? Met ontelbaar veel, 
en dan nog is er meer dan genoeg van. Joden en christenen 
delen heel veel liederen met elkaar. In de Bijbel staan 150 psal-
men, allemaal liederen over God en de mensen. Het bijbelboek 
Psalmen kun je zien als een Joods Liedboek. Ze worden in de 
kerk al eeuwenlang gezongen op alle mogelijke manieren. Op 
deze zondag staan we met de kinderen stil bij Psalm 8, de ant-
woordpsalm van vandaag. 

Verhaal: Het wonderlied
Niemand wist waar het vandaan kwam.
Wie het gemaakt had, en waarom? Geen mens kon het zeggen.
Het was er opeens.

De kleine David was de eerste in de stad die het zong.  
Het wonderlied.
Een lied met een wondermelodie, met wonderwoorden en 
 wonderklanken.
“Is het jouw lied?” vroegen de mensen hem. David schudde zijn 
hoofd. 
“Het was er opeens”, zei hij. “Het is niet van mij, maar ik zing 
het wel.”

De mensen in de stad vonden het een bijzonder lied.
Ze gingen met David meezingen. 
En als zij het zongen, hoorden weer andere mensen het. 
Zo kwam het dat het lied de wereld introk: van mond tot mond, 
van oor tot oor, van hart tot hart vond het een weg. Toen ieder-
een in de stad het lied kende, trok het nog verder.
Het ging naar de zus van de vriend van nog iemand, naar verre 
steden en onbekende landen.

Wie het hoorde, werd er even stil van. “Het is een wonder…”, 
zeiden de mensen. 
Daarna zongen ze verder.

En David? Hij trok op een dag zijn lied achterna. Overal waar hij 
kwam, hoorde hij bekende klanken. “Mooi hè?”, zeiden de men-

sen tegen hem. “Dat is het wonderlied. We weten niet wie het 
bedacht heeft. We weten niet waar het vandaan komt of waar 
het naartoe gaat. Maar het is nu hier, dat is genoeg.” Dan knikte 
David. Het was inderdaad genoeg. Hij zong het graag mee.

Waar komt een lied vandaan?
Praat met de kinderen over de vraag waar liedjes vandaan 
komen. Wie weet waar ‘Vader Jakob’ vandaan komt? En ‘Boer, 
wat zeg je van mijn kippen?’ 
In de kerk zingen we vaak psalmen, oude liederen uit de Bijbel. 
Ze worden ook in de joodse traditie veel gezongen. Wie ze 
bedacht heeft? Dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Ze zijn er, dat 
is genoeg. Ze zijn van ons allemaal. En elke keer dat ze gezongen 
worden, trekken ze weer een beetje verder de wereld in.

Zingen: Psalm 8
Zing met de kinderen een bewerking van Psalm 8, bijvoorbeeld 
‘Zie de zon, zie de maan’ (Liedboek, zingen en bidden in huis en 
kerk 8b). Bespreek waar het lied over gaat. Welk gevoel roept dit 
lied bij de kinderen op?

Doen: Wat zie jij voor moois?
Vraag aan de jongste kinderen wat zij bijzonder en mooi vinden 
in de wereld om hen heen. Ze maken er een schilderij van. 

Doen: Maak je eigen wonderlied
Geef de oudere kinderen een kopie van Psalm 8, bijvoorbeeld uit 
de Bijbel in gewone taal. In groepjes maken ze hun eigen lied op 
basis van de tekst.

Gebed
God,

Dank u voor de liederen.
Vrolijke liederen,
droevige liederen,
rustige en snelle…
Voor elk gevoel 
en voor elk moment
is er een lied.

Wij danken u 
dat we die liederen met elkaar mogen delen.

Geef ons samenklank, God.
Dan blijven we zingen.

Amen

Erik Idema, Kind op Zondag (Kwintessens)
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Collecte Kerk en Israël
Ontmoeting joden en christenen

na de aanslagen in Parijs. Naast de steun aan OJEC, organiseert 
Kerk en Israël ontmoetingsdagen, reikt materialen aan gemeenten 
aan en steunt in Israël de internationale christelijke gemeenschap 
Nes Ammim die gericht is op dialoog.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel 
element van de eigen identiteit. Maak uw verbondenheid 
 concreet en geef aan de collecte voor het werk van Kerk en Israël.

Bij deze collecte zijn folders en een poster beschikbaar via 
 bestellingen@protestantsekerk.nl of (030) 880 13 37. 
Meer informatie en een collecteafkondiging zijn te vinden op 
www.protestantsekerk.nl/collecterooster. 

De landelijke collecte op de Israëlzondag, 4 oktober, is bestemd 
voor het werk van Kerk en Israël. De kern van het werk is om 
mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof te 
 brengen, en vooral ook om met elkaar in gesprek te komen en te 
blijven. 
De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties die het gesprek 
tussen joden en christenen bevorderen, zoals OJEC, het Overleg-
orgaan Joden en Christenen. Vertegenwoordigers van christelijke 
en joodse kerkgenootschappen, en enkele joodse instellingen, 
komen in OJEC bijeen om van elkaar te leren en om te spreken 
over zaken van wederzijds belang. En dat is heel zinvol in een tijd 
waarin de Joodse gemeenschap telkens opgeschrikt wordt, zoals 

Colofon
Redactie Eeuwout van der Linden en Floor Barnhoorn
Eindredactie Janet van Dijk
Afbeeldingen Shutterstock, Istock
Bestellen U kunt deze handreiking als pdf downloaden op 
www.protestantsekerk.nl/kerkenisrael. Daar vindt u meer informatie. 
Extra exemplaren van de handreiking zijn, zolang de voorraad strekt, te 
bestellen voor € 2,50 via www.protestantsekerk.nl/webwinkel, 
 bestellingen@protestantsekerk.nl of (030) 880 13 37.
[bij de afbeelding op de cover] Met het Loofhuttenfeest gebruiken de 
Joden vier voorwerpen: de etrog (citroen), een loelav (palmblad), drie hadas-
siem  (mirtetwijgen) en twee arawot (wilgtwijgen). De hadassiem, arawot en de 
loelav worden bij elkaar gebundeld terwijl de etrog ertegen aan wordt gehou-
den.  Tijdens het lezen van bepaalde psalmen worden met de voorwerpen 
zwaaiende bewegingen gemaakt. God wordt hiermee gevraagd om te zorgen 
voor de natuur. In de synagoge loopt men elke dag van het Loofhuttenfeest 
zwaaiend om de thorarol heen. 

Ontmoeting tijdens een 
OJEC-studiedag, februari 
2015. (foto Jan Verburg)
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