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De woorden ‘vernieuwing’ en ‘transformatie’ (verandering, 
omvorming) roepen verschillende (bijbelse) betekenissen en 
gevoelswaarden op. Het heeft te maken met omkeer, tesjoeva, 
terugkeer naar de goddelijke Bron, vernieuwd worden in en door 
Christus. Kernnoties in Tenach en Evangelie zijn de voortdurende 
vernieuwing van je hart en de verandering (metamorfose) van je 
denken. De gerichtheid op God en op Christus vraagt om het 
 liefhebben van God met heel je hart, heel je ziel en de inzet van 
al je krachten, en van je naaste als jezelf. Dat verandert je en 
brengt vernieuwing teweeg. De vraag is telkens: hoe dan?

Een weg van verandering blijven gaan
De woorden vernieuwing en transformatie sluiten ook aan bij alle 
veranderingen die benoemd en voorgesteld worden in het syno-
derapport Kerk 2025 ‘Waar een woord is, is een weg’. Hierin 
worden de contouren geschetst van een kerk die back to the 
basics gaat. Tot de bronnen behoort de Joodse oorsprong van de 
christelijke traditie en het blijvende gesprek met het levende 
Jodendom. Joden en  christenen drinken uit dezelfde Bron. Die 
Bron vloeit over naar de gehele mensheid. Vanuit het hart van 
Tora, Profeten en Evangelie worden kernvragen gesteld. Hoe leef 
je? Ben je hoeder van je medemens? Waar ben je, mens? Vanuit 
Gods compassie worden joden en christenen, samen met alle 
mensen van goede wil, geroepen om compassievol met alle 
levende schepselen om te gaan. De Tora, de Profeten en het 
Evangelie wijzen daarbij de weg. Wat betekent deze weg van 
voortdurende vernieuwing en verandering, inkeer en omkeer, 
voor ons?

Voortgaande reformatie en transformatie
Met vernieuwing en transformatie wordt ook een speelse 
 verwijzing gemaakt naar 500 jaar Protestantisme in 2017. 
 Protestants is: voortdurend bereid zijn te vernieuwen en te 
 heroriënteren (semper reformanda), voortdurend terug naar de 
bronnen te gaan, telkens de toekomst met vernieuwingsgezind-
heid tegemoet te gaan. In de Reformatie werd het Oude Testa-
ment met nieuwe ogen gelezen (met kennis van het Hebreeuws) 
en werd Paulus herontdekt. Wat bedoelt Paulus vanuit zijn Joods 
denken met transformatie en vernieuwing van je gezindheid? 
En wat betekent dat voor ons?

Keuze van de bijbelteksten
Dit jaar wijken wij af van het oecumenisch leesrooster. Wie de 
teksten op het rooster toch wil lezen, kan de Handreiking bij de 
Israëlzondag uit 2010 raadplegen.* Het thema ‘Vernieuwing van 
je gezindheid. Transformatie met hart en ziel’ krijgt een 
 bijzondere belichting vanuit twee bijbelteksten: Deuteronomium 
10: 12-22 – Wat God van je vraagt: ‘Besnijd uw hart’ (vs. 16) 
en Romeinen 12: 1-8: ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze 
wereld, maar veranderen door uw gezindheid te  vernieuwen…’ 
(vs. 2, NBV) of: ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, 
maar wordt  hervormd door de vernieuwing van uw denken…’ 
(vs. 2, NBG)

In de exegetische notities staat Marcus van Loopik stil bij de 
tekst uit Deuteronomium. ‘De vernieuwing en de besnijdenis van 
het hart is opdracht, maar niet minder belofte’, zegt hij. Om 
 daarop te laten volgen: ‘Rite en innerlijkheid, voorwaardelijke 
opdracht en onvoorwaardelijke genade gaan in Tenach en 
 Jodendom samen.’ 
Bert Jan Lietaert Peerbolte belicht de vernieuwing van het 
 denken zoals Paulus dat verstaat. De voluit Joodse achtergrond 
van waaruit Paulus spreekt, blijkt er volgens Lietaert Peerbolte 
uit dat Paulus niet over abstracte ethische normen spreekt en 
wat een mens wel zou mogen of niet. Nee, hij doet een oproep 
aan de gemeente om vooral eensgezind te zijn.
In de preekschetsen worden korte gedachten aangedragen hoe 
je vernieuwing en transformatie met hart en ziel nu kunt zien. 

Eeuwout van der Linden, projectmedewerker Kerk en Israël bij de 
 Protestantse Kerk

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

*  U vindt deze op www.protestantsekerk.nl > Geroepen tot > 
Kerk en Israël > Israëlzondag.

 

bij het thema

Vernieuwing van je 
gezindheid 
Transformatie met hart en ziel
‘Vernieuwing van je gezindheid. Transformatie met hart en ziel’ is het thema voor de Israëlzondag 
2016. Dit thema is gekozen omdat met deze woorden fundamentele bijbelse noties naar voren komen. 
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exegetische notitie

De besnijdenis van het 
vlees en van het hart
Breken met het verleden – Mosjè blikt terug
Mosjè is met Israël aan het eind van de woestijnreis aangekomen 
in de vlakte van de Jordaan. Hij blikt in vogelvlucht terug tot op 
de achterliggende tijd, sinds de uittocht uit Egypte. Daarbij komt 
de onverkwikkelijke episode ter sprake, waarin het volk aan de 
voet van de berg Sinaï een gouden kalf aanbad, als ware het God 
Zelf (Deut. 9). Met deze betreurenswaardige daad van afgoderij 

nog in het achterhoofd roept Mosjè het volk op om met een 
 nieuwe houding de toekomst tegemoet te treden: En jullie zullen 
de voorhuid van jullie hart besnijden, en jullie zullen jullie nekken 
niet meer hard maken. (Deut. 10:16)
Deze woorden spreekt Mosjè uit, vlak nadat hij met een stel 
nieuwe stenen tafelen voor de tweede keer van de berg Sinaï is 
afgedaald. Het eerste paar tafelen heeft hij in woede stuk 
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Op symbolische wijze maakt 
Mosjè, als verdediger van de 
Tien Woorden, korte metten 
met de afgodendienst van 
 Egypte, waarvan het volk Israël 
zich niet zomaar zonder slag of 
stoot los wist te maken. 
[kleurets Marcus van Loopik]
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gesmeten. Deze context is van belang om de precieze reikwijdte 
van zijn aansporing te peilen. Hoe we ons de nieuwe houding van 
het volk moeten voorstellen, lezen we enkele verzen terug: En nu 
Israël, wat vraagt de Eeuwige, jouw God (enkelvoud!), van je dan 
de Eeuwige te vrezen, te gaan op al zijn wegen, Hem lief te 
 hebben en de Eeuwige, jouw God te dienen met je gehele hart en 
met je gehele ziel. (Deut. 10:12) Dit is een soort liefdesverklaring 
van de bruid Israël aan de Eeuwige als hemelse Bruidegom. De 
Tora vormt het huwelijkscontract. Daarin staan de wederzijdse 
huwelijksverplichtingen opgetekend. De Bruidegom heeft zijn 
speciale bruid uit liefde verkozen: Slechts tot jouw vaderen 
 voelde de Eeuwige Zich aangetrokken om hen lief te hebben, en 
Hij verkoos hun nageslacht, jullie, uit alle volkeren, als op deze 
dag. (Deut. 10:15) De oproep van Mosjè om het hart te besnijden, 
staat dus in het teken van ‘huwelijkstrouw’ en het verbond 
 tussen God en Zijn volk. 

Het houden van Gods geboden
De vernieuwing en besnijdenis van het hart is opdracht maar niet 
minder belofte. Echte liefde kan tegen een stootje en heeft iets 
onvoorwaardelijks. De Tora eist menselijk initiatief: Besnijd dan 
de voorhuid van jullie hart. (Deut. 10:16) Met evenveel dynamiek 
zet de Tora deze opdracht evenwel om in een goddelijke belofte: 
De Eeuwige, uw God, zal jouw hart besnijden en ook het hart van 
jouw nageslacht, zodat je de Eeuwige, jouw God, met je gehele 
hart en ziel zult liefhebben. (Deut. 30:6) Valt met die belofte de 
opdracht weg, en met de besnijdenis van het hart die van het 
vlees? Wist liefde verantwoordelijkheid uit? Geenszins! Rite en 
innerlijkheid, voorwaardelijke opdracht en onvoorwaardelijke 
genade gaan in Tenach en Jodendom samen. Deze  paradox is 
juist wezenlijk voor authentieke spiritualiteit. Zelfs de apostel 
Paulus voor wie het geloof in Gods genade centraal staat, houdt 
vast aan de opdracht metterdaad Gods wegen te bewandelen: 
De besnijdenis is niets en het hebben van een voorhuid is niets, 
alleen het houden van Gods geboden. (I Kor. 7:19) Al of niet 
besneden, het doen van de geboden en trouw aan God is het 
hoofddoel! De besnijdenis van het vlees blijft voor Joden 
 niettemin het uiterlijk markeringsteken van de besnijdenis van 
het hart.

Wat leren we van Avraham?
Op subtiele wijze verwijst de context van Deut. 10:16 terug naar 
de besnijdenis van Avraham en diens nazaten, als onuitwisbaar 
teken van Gods verbond met het nageslacht: Dit is het verbond 
dat jullie zullen bewaren tussen Mij en jullie en tussen het nage-
slacht dat na je komt. Ieder van het manlijke geslacht zal worden 
besneden. (Gen. 17:10) Besnijdenis is in de context van deze pas-
sage onlosmakelijk verbonden met de belofte van het land en het 
voortbestaan van Avrahams nageslacht: Israël. (Gen. 17: 4-8)
Aan de hand van deze passage leren we de besnijdenis van het 
hart dieper verstaan. De rite van de besnijdenis was in de oud-
heid een wijd verspreid gebruik. In archaïsche culturen functio-
neert het vaak als onderdeel van een ‘rite de passage’ op weg 
naar volwassenheid. De besnijdenis (van jongens) is een identi-
teitsmarkering in een patriarchale samenleving, waarmee men 
aangeeft dat iemand bij de stam behoort. Daarnaast betreft het 
een magisch vruchtbaarheidsritueel. In het Jodendom is de 
besnijdenis als teken en bekrachtiging van het verbond altijd een 
belangrijk – zo niet het belangrijkste – uiterlijk kenmerk van 

joodse identiteit geweest. Besnijdenis is echter al in Tenach geen 
‘rite de passage’ meer, en al evenmin magisch vruchtbaarheids-
ritueel. Met die laatste invulling van het ritueel is in de Tora 
bewust gebroken. Vruchtbaarheid is in het verhaal van Avraham 
met grote nadruk toegeschreven aan het ingrijpen van de Eeuwi-
ge. De late geboorte van Jitzchak was geen zaak van magie maar 
een godswonder! Het ritueel is bovendien tot onderdeel gemaakt 
van het  verbond tussen God en Israël. Dit verbond brengt ver-
plichtingen mee, maar veronderstelt tevens wederzijdse liefde 
tussen God en Avrahams nakomelingen. 
Het ‘innerlijke’ aspect van de uiterlijke rite komt helder naar 
voren in de zegenspreuk die bij het besnijdenisritueel wordt 
gereciteerd: ‘Moge hij (dit kind), zoals hij toetreedt tot het 
 verbond, ook toetreden tot de Tora, de huwelijksbaldakijn, en 
goede daden.’
De vijanden van Israël hebben de hechte relatie tussen de besnij-
denis van het vlees en die van het hart al vanaf de Syrische en 
Romeinse overheersing maar al te goed begrepen. Zoals later de 
nazi’s bestreden ze tegelijk met de besnijdenis van het vlees ook 
Tora-studie en de opvoeding in de Joodse cultuur. De bittere 
 herinnering hieraan verklaart de Joodse gevoeligheid voor de 
politieke discussies over het verbieden van de besnijdenis. 
  
Op goede daden komt het aan
In de Babylonische Talmoed (Soekka 52a) definiëren de rabbijnen 
de strijd tegen de kwade drijfveer op zeven manieren. Een daar-
van is de besnijdenis, uitgelegd als het wegsnijden van de kwade 
drijfveer uit het hart. Dit met een beroep op Deut. 10:16. Met de 
voorhuid snijdt de mohel (besnijder) dus symbolisch de neiging 
tot kwaad weg. Zo neemt iemand die zijn oor besnijdt het obsta-
kel weg dat hem verhindert om Gods profetische vermaningen te 
horen (vgl. Jer. 6:10).  
Het besnijden van hart en vlees wijst op een veredelingsproces: 
slechtheid bestrijden, obstakels uit de weg ruimen, en daarmee 
ruimte maken voor vernieuwing. Besnijdenis van het vlees levert 
natuurlijk niet de volle garantie voor goed gedrag, liefde en 
gehoorzaamheid. Toch blijft het voor de Joodse gemeenschap 
een uiterst zinvol herinneringsteken, markering van identiteit en 
messiaanse opdracht. Een opdracht die tegelijkertijd een profeti-
sche belofte inhoudt: Geven zal ik jullie een nieuw hart, en een 
nieuwe geest zal ik in jullie binnenste geven. (Ez. 36:26) Deze 
roerende belofte maakt de opdracht niet ongedaan. Zelfs Paulus 
schreef dat het op goede daden aankomt. Voor de Jood met de 
besnijdenis, als herinnering aan een speciale historische 
opdracht, voor andere volkeren zonder de besnijdenis. 

Marcus van Loopik, verbonden aan Stichting Pardes, stichting voor talmudica 
en interreligieuze dialoog
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de hem omringende cultuur kenmerkt, afgeschreven en oud. 
Gods inbreuk op die wereld in de persoon van Christus, die de 
nieuwe schepping brengt, dát is voor Paulus het centrum van het 
leven. Wanneer hij de volgelingen van Christus in Rome oproept 
zich te laten veranderen door de vernieuwing van hun denken, 
dan wil Paulus eigenlijk dat zij hun denken afstemmen op het 
nieuwe dat Christus brengt. 

Dit betoog van Paulus ligt in de oudheid niet erg voor de hand. In 
de eerste eeuw geldt eigenlijk dat alles wat ‘nieuw’ is, verdacht 
is. Alleen wat oud is kan goed zijn, omdat iets wat goed is zich-
zelf bewijst en het ultieme blijk daarvan is dat een denkbeeld, 
een ritueel, een boek of wat dan ook lang meegaat. En dus oud 
is. Paulus breekt met dit gedachtegoed en presenteert de 
n ieuwheid van het leven in Christus als essentieel. 

In Rom. 12:1-8 gaat Paulus over op een nieuw onderwerp. Hij heeft in de voorliggende hoofdstuk-
ken (cc. 9-11) gesproken over de verhouding van de gelovigen in Christus tot het reeds bestaande 
Israël. Wat er in Christus gebeurd is en gebeurt, is nieuw, aldus Paulus. Het is de nieuwheid van 
het leven, de nieuwheid van de Geest (Rom. 5:17) die doorbreekt in de oude schepping. Elders 
kan hij deze vernieuwing van de wereld zelfs aanduiden als een ‘nieuwe schepping’ (2 Kor. 5:17; 
Gal. 6:15). Deze nieuwe schepping die een ‘nieuw verbond’ behelst (1 Kor. 11:24), bepaalt het 
 denken van Paulus. In de onderhavige passage roept hij de gemeente van Rome op om zich op ver-
gelijkbare wijze door inbreuk van het nieuwe in de menselijke werkelijkheid te laten bepalen.

exegetische notitie 

De vernieuwing van het 
denken

Israëlische postzegels met 
een raam dat Marc Chagall 
 maakte voor de synagoge in 
het Hadassah ziekenhuis in 
Jeruzalem

Afstemmen op het nieuwe dat Christus brengt
Paulus’ oproep begint ermee dat hij de Romeinen vraagt zich 
geheel ten dienste van God te stellen (vs. 1). Hij gebruikt hiervoor 
cultische uitdrukkingen (‘een levend offer dat God welgevallig 
is’) en maakt daarmee duidelijk dat hij de bestaande rituele 
 vormen van het offer, zowel in Grieks-Romeinse als in Joodse 
kring, wil vervangen door de verering van God als een offer te 
beschouwen. De gelovigen dienen zichzelf te geven in plaats van 
een offerdier. Het is een nieuwe toespitsing van de gedachte dat 
JHWH geen brandoffers wil maar barmhartigheid (Hosea 6:6; 
vgl. Matt. 9:13; 12:7; 23:3). 

De toespitsing volgt in vs. 2. Daar roept hij de Romeinen op tot 
het vernieuwen van hun gezindheid (NBV). Voor Paulus is ‘de 
wereld’, dat wil zeggen: de menselijke wijze van samenleven die >
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Eén lichaam in Christus
Het is van belang om op dit punt in te brengen dat Paulus een 
apocalypticus was die het einde van de oude schepping ver-
wachtte. Hij ging ervan uit dat nog tijdens zijn leven de weder-
komst van Christus zou plaatsvinden, en hij was er diep van 
 overtuigd dat de oude schepping afgedaan had. 
De uitdrukking uit vs. 2, de ‘vernieuwing van het denken’, staat 
eigenlijk voor het afstemmen van het menselijk denken (én 
 handelen!) op de vernieuwing van het leven in en door Christus. 
 Paulus kan het over zichzelf zo zeggen dat hij niet langer zelf 
leeft, maar dat Christus leeft in hem. In de voorgaande hoofd-
stukken van de brief aan de Romeinen heeft hij stilgestaan bij de 
vraag wat die vernieuwing in Christus nu betekent voor Israël. In 
deze passage drukt Paulus zich niet altijd even helder uit, wat 
ertoe geleid heeft dat zijn denken op dit punt nog steeds onder-
worpen is aan een flinke discussie. Vanaf 12:1 wendt hij de blik 
evenwel en richt hij de focus op de interne verhoudingen in de 
gemeente van Christus.
De vernieuwing van het denken moet leiden tot openheid ten 
opzichte van ‘wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem 
welgevallig is’. Paulus spreekt hier niet over abstracte ethische 
normen en over de vraag wat een mens wel zou mogen en wat 
niet, maar hij begint hier een vermaning aan de gemeente om 
vooral eensgezind te zijn.
Deze vermaning volgt in vv. 3-21. In de vv. 3-8 wijst Paulus op 
diversiteit in de gemeente en duidt deze, opmerkelijk genoeg, net 
als in 1 Korintiërs 12-14, positief. Paulus gebruikt hetzelfde beeld 
als in 1 Kor. 10:17; 12:13, 27, namelijk dat van het lichaam. Dit 
beeld wordt in de latere brieven aan de Efeziërs en de Kolossen-
zen nader uitgewerkt tot de bekende metafoor van de kerk als 
het lichaam van Christus, maar hier gaat het nog om een 
beschrijving van de diversiteit in de gemeente die tegelijk een 
eenheid vormt. In vs. 5 noemt Paulus de gemeente ‘één 
lichaam in Christus’ en dat is nog net even iets anders dan 
de latere metafoor van de kerk als het lichaam van 
 Christus. 

Eensgezindheid in diversiteit
Het zou te ver voeren en het bestek van deze bijdra-
ge te buiten gaan om heel hoofdstuk 12 hier te 
analyseren en te bespreken. Eén aspect van dit 
hoofdstuk moet evenwel beslist genoemd 
 worden. Dat is het  verrassende feit dat Paulus in 
zijn nadruk op de  vernieuwing van het denken 
weliswaar wijst op het belang van eensgezind-
heid (vgl. vs. 16), maar tegelijk een metafoor 
gebruikt die de eenheid van een zeer divers 
gezelschap benadrukt. Paulus houdt geen 
 pleidooi voor dogmatische eenheid, maar voor 
eens gezindheid in diversiteit. En dat is beslist 
iets anders.
In vv. 3-8 geeft Paulus een interessant inkijkje 
in het functioneren van de gemeente in de jaren 
vijftig van de eerste eeuw. Hij spreekt over 
 profeteren, over het verlenen van bijstand, over 
onderwijzen, over troosten, over weggeven, over 
leidinggeven en over barmhartig zijn. Het is duidelijk 
dat deze gemeente nog geen ambten kent en geen 
hiërarchische verdeling van taken. Des te belangrijker 

is het te zien dat de diverse activiteiten van de gemeente door 
Paulus in een en hetzelfde kader geplaatst worden, namelijk het 
kader van de vernieuwing van de wereld die doorbreekt in de 
aanwezigheid van Christus.

Dit laatste is impliciet een opdracht voor de christelijke gemeen-
te. Paulus vermaant de Romeinen om te leven op de wijze waar-
op hij het voorstelt, omdat zij zó worden tot een teken van het 
nieuwe leven. Het is in wezen een toespitsing van de gedachte 
uit Lev. 11:44-45. Daar spreekt JHWH: “Wees heilig, want ik ben 
heilig.” Vanuit deze houding maant Paulus de Romeinen om hun 
leven in te richten vanuit de nieuwheid van de schepping die in 
Christus gekomen is. 
Na bijna tweeduizend jaar hebben die woorden nog niet aan 
kracht ingeboet. In het lezen van Romeinen 12 klinkt ook nu de 
oproep om te leven vanuit de nieuwheid van Christus.

Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU, 
Amsterdam
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aansluitend bij de exegetische notities
Preekschets bij Deuter onomium 10: 12-22 

Besnijdenis van het hart

Mozes staat op de grens: het oude is verlaten, het nieuwe ligt 
voor hem als een belofte. Het volk Israël maakt een woestijn-
tocht. Waar komt het op aan? Met welke houding gaat het de 
toekomst tegemoet? Welke blik richt hun leven? 
Dat zijn universele vragen. Ze krijgen richting vanuit een concre-
te context. Wij lezen over de schouders van het volk Israël mee. 
In het voetspoor van Mozes leren we een nieuwe houding aan. 
Mozes doet een oproep: ontzag hebben, weg volgen, liefhebben, 
dienen, geboden naleven… Het lijken wel woorden die klinken 
bij een huwelijkssluiting, en zo kun je het zien: als een liefdes-
verklaring van God aan zijn volk. En daar volgt een oproep uit: 
besnijd je hart. 
Wat betekent dit? In de Joodse uitleg wordt een verband gezien 

tussen liefde en verantwoordelijkheid, opdracht en belofte, 
 uiterlijk ritueel en innerlijkheid. Het een kan niet zonder het 
ander. Er is de oproep tot vernieuwing en er is de belofte van 
omvorming. Je moet er iets van maken en je wordt door God 
gemaakt. Gods wegen bewandelen en zijn geboden doen staan 
niet los van Gods genade. Het komt van onze kant en het komt 
van Gods kant. 
Besnijdenis van het hart staat voor joden (en christenen!) niet 
haaks op besnijdenis. Het uiterlijke teken heeft een innerlijk 
aspect. Ligt dit voor christenen zo veel anders? Christenen 
 kennen niet de besnijdenis, maar er zijn weer andere zinvolle 
rituelen en gebruiken. Uiterlijkheid en innerlijkheid gaan samen.

Het belang van de ander
Besnijdenis van het hart kan concrete betekenis krijgen: 
 slechtheid bestrijden, obstakels voor een goed leven uit de weg 
ruimen, ruimte maken voor vernieuwing. Hoe vertaal je dit naar 
onze tijd? Wat is slechtheid? Wat zijn obstakels voor een goed 
leven? Valkuil kan zijn dat je alleen je eigen mening en overtui-
ging als juist en goed ziet, en die van de ander als minder of 
slecht. Hoe kun je besnijdenis van het hart zo toepassen zonder 
dat je vervalt in goedkoop moralisme? 

In zowel Tenach als Evangelie gaat innerlijkheid voorop. Offers 
hebben geen zin als het recht verkracht wordt. Zowel de profe-
ten als Paulus spreken over een nieuwe geest en een nieuw hart. 
Die stellen je in staat tot het doen van goede daden. ‘Wij, de 
sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en 
niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op 
het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem 
is’, schrijft Paulus (Romeinen 15: 1,2). Paulus verwijst daarbij 
naar de onderwijzing, de troost en de volharding die de Tenach 
leert (de Schriften). Geeft dit een richting bij de besnijdenis van 
het hart? 

Kijk eerst naar jezelf
Bij besnijdenis van je hart kijk je niet eerst naar de ander maar 
naar jezelf. Wat maakt jou een goede partner, een goed gemeen-
telid of een goede burger van de samenleving? Wat snijdt in je 
eigen vlees? Hoe open je ruimte naar de toekomst voor de ander, 
voor jezelf? Er zijn geen pasklare antwoorden of oplossingen. 
Besnijdenis van het hart kan je hart openen voor die ander die je 
niet (meer) vertrouwt: je partner van wie je vervreemd bent, dat 
gemeentelid aan wie je zo’n hekel hebt, die vreemdeling die je 
niet vertrouwt, die vluchteling die je niet wilt…
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Raam met afbeelding van Chagall in de kathedraal van Reims.



Preekschets bij Romeinen 12: 1-8

Vernieuwing van het denken

8

Suggesties voor de liturgie
Teksten
Deuteronomium 10:12-22
Wat God van u vraagt: Besnijd uw hart (vs. 16)
Romeinen 12:1-8
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen 
door uw gezindheid te vernieuwen. (NBV, vs.2)

Liederen
Lied 23c (naar Psalm 23)
‘Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht’, een poëtische vertolking 
van de transformatie met hart en ziel.
Lied 30 (naar Psalm 30)
Hier komt naar voren dat de vernieuwing van je gezindheid 
begint bij God die ons een nieuw bestaan schenkt.
Lied 68 (naar Psalm 68)
Vooral in vs. 3 wordt Gods wet verbonden met het geven van 
nieuwe krachten. (Vergelijk met de tekst uit Deuteronomium.)
Lied 104 (naar Psalm 104)
In dit lied (vs. 8) wordt een verbinding gemaakt tussen de adem 
van Gods Geest en alles wat leeft. Dat gaat verder dan individu-
ele personen. ‘Het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven.’

Lied 857 ‘Jij zoekt mij: mens waar ben je’
De schrijver is Schalom Ben-Chorin (geb. Fritz Rosenthal), een 
Duits-Israëlische schrijver en religiewetenschapper, leerling van 
Martin Buber. Hij schreef over zijn zoektocht naar broeder Jezus. 
Dit lied (oorspronkelijk ‘Und suchst du meine Sünde’) is een 
 mystiek lied, waarin de nabijheid van de Ene bezongen wordt. ‘Ik 
weet je onderhuids’, vertaalt Andries Govaart vrij maar treffend. 
Lied 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’
Passend bij Deuteronomium 10:12, waar deze vraag gesteld 
wordt in een iets andere variant. 
Lied 970 ‘Vlammen zijn er vele’
Vrije en associatieve meditatie op Romeinen 12:4 en 5: de 
 verschillende lichaamsdelen en het ene lichaam van Christus.
Lied 678 ‘Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde’
Weliswaar in de rubriek Pinksteren, heeft dit lied een grotere 
reikwijdte. Er zijn tal van bijbelse verwijzingen en associaties. Vs. 
6 spreekt van een vernieuwd bestaan.

Paulus schrijft over de vernieuwing van het denken. Hij ziet dit 
belichaamd in en door Christus. Christus brengt Gods nieuwe 
schepping. Wat is dan dit nieuwe? Hoe uit dit zich? Als je je in je 
levensstijl en je denken afstemt op de vernieuwing van het leven 
in en door Christus, wat betekent dit dan? En vooral: hoe doe je 
dat? Of moet je niets doen? Er kunnen tal van vragen opkomen 
over de verhouding tussen oud en nieuw. Betekent nieuw dat het 
oude afgeschreven is, of voorbijgegaan? En hoe zit het dan met 
de verhouding tussen joden en christenen (christenen uit de 
joden en de heidenen)? 

Eensgezind zijn
Paulus komt er misschien niet helemaal uit. Hij schrijft in een 
concrete situatie aan een bepaalde groep mensen. Hij schrijft 
geen universele ethiek voor alle plaatsen en tijden. Juist omdat 
hij zo contextbepaald is, kunnen wij er nog steeds iets mee. Het 
algemene zit in het bijzondere. Wat speelt bij Paulus? Toch vooral 
de spanningen en tegenstellingen tussen joden en christenen 
(uit joden en heidenen). Wat doet hij? Hij roept op tot eens-
gezindheid. Dat is voor hem vernieuwing van denken.
Hoe zou je dat in onze tijd kunnen zien? Wat zijn bij ons tegen-
stellingen en spanningen, in de gemeente, in de samenleving? 

Hoe krijgt Paulus’ oproep tot eensgezindheid in het hier en nu 
concreet inhoud? Hoe vorm je nu samen één lichaam in Christus 
en hoe kan dat grenzen van onze tijd overschrijden? Paulus denkt 
in gaven die iedereen heeft. Niet de tekortkomingen of de lasten 
van de ander komen bij hem in beeld, maar dat wat de ander te 
bieden heeft, als unieke persoon. Stel je voor dat je Paulus’ 
zienswijze op de ‘vluchtelingenproblematiek’ zou toepassen. 
Of op de moslims die vaak met gevaar en dreiging geassocieerd 
worden. Of op Joden die alle schuld in de schoenen geschoven 
wordt omdat zij naadloos worden geassocieerd met de politiek 
van de staat Israël. 

Nieuwe kansen
Vluchteling, moslim, Jood – zij blijven outsiders, tenzij wij ons 
denken laten omvormen in Christus. Dat verandert ons blikveld. 
Dat is vernieuwend. En die nieuwe gedachte wordt in alle toon-
aarden herhaald in de hele Schrift. ‘Wees heilig, want Ik ben 
 heilig’ (Leviticus 11). Vernieuw je denken omdat de God van 
 Israël telkens weer nieuwe kansen ziet, en omdat God in Christus 
ons tot vernieuwingsgezinde mensen maakt.

Eeuwout van der Linden, projectmedewerker Kerk en Israël
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materiaal voor de kinderen

Thuiskomen
Genesis 29 staat als lezing op het alternatieve leesrooster van Kind op Zondag. Jakob is op de 
vlucht. Dat roept gedachten op aan mensen die nu op de vlucht zijn. Wat is onze houding? 
Hoe  kijken wij naar vluchtelingen? Op welke wijze kunnen wij een thuis bieden? Dat vraagt om 
 vernieuwing en omvorming van je denken. Zie je de ander als een zondebok of ben je in staat 
anders te gaan zien?

Bijna iedereen heeft een plek waar hij of zij zich thuis voelt. Daar 
ben je bekend, daar voel je je prettig. Maar er zijn ook mensen 
die gevlucht zijn, weg van huis. Vandaag horen we een verhaal 
over Jakob. Hij is op de vlucht voor zijn broer, hij gaat naar een 
ver land. Maar in dat verre land komt hij toch even thuis.

Opdracht: Wat doe jij als je thuiskomt? Hang je je jas op, plof je 
op de bank, zet je muziek aan? Alle kinderen bedenken één 
 handeling die voor hen echt hoort bij thuiskomen. Een paar 
 kinderen beelden het uit aan de rest van de groep. Herkennen de 
anderen het?

Verhaal: Jakob vlucht
Genesis 29

Er loopt een man door de woestijn. Het is Jakob. Hij is op de 
vlucht.
Jakob vlucht niet voor een vreemde. Niet voor soldaten uit een 
ander land, niet voor rovers die in de struiken zitten. Jakob is 
op de vlucht voor zijn eigen broer.

Lang geleden heeft hij van zijn broer het eerstgeboorterecht 
gekregen. Nu hun vader oud geworden is, wilde hij zijn zegen 
geven aan de oudste zoon. Jakob heeft net gedaan of hij Esau 
was. Zo heeft hij de zegen gekregen. Maar toen zijn broer 
erachter kwam, moest Jakob vluchten. 

Eerst rende Jakob. Maar toen hij verder kwam, ging het 
steeds moeilijker. Uiteindelijk sjokte hij door de woestijn. 
 Voetje voor voetje, op weg naar het oosten. Dat is de kant 
waar ’s ochtends de zon opkomt. Kan het in Jakobs leven ook 
weer een beetje licht worden?

Verder en verder gaat hij, door het stroeve zand van de 
 woestijn. Steeds verder van huis. Van zijn broer, zijn ouders, 
zijn land.
Maar toch is hij niet alleen. Als Jakob heel ver weg is, lijkt 
het een beetje alsof hij thuiskomt. Hij ziet een bron, waar 
herders hun kudden te drinken geven. Bij die bron vraagt hij 
of iemand Laban kent. Dat is zijn oom. Hij heeft geluk: de 
dochter van Laban komt er net aan. Ze neemt Jakob mee en 
hij mag een tijd bij Laban blijven. Heel ver van huis is hij. 
Maar toch een beetje thuis. 

God is met Jakob mee gegaan, die hele lange tocht door de 
woestijn. Hij is erbij als Jakob onderdak krijgt bij zijn oom. 
Jakob gaat zich steeds meer thuis voelen in dat verre land. Hij 
wordt ook nog verliefd, op de dochter van Laban. Maar ooit op 
een dag zal hij weer teruggaan naar zijn broer. En God? Die zal 
dan weer met hem meegaan. Want Jakob is nooit alleen. 

Gesprek: Jakob is op de vlucht. Zijn er in onze tijd ook mensen 
die op de vlucht zijn? Waar vluchten zij voor? Veel mensen probe-
ren net als Jakob om zich thuis te voelen in het land waar ze 
terechtkomen. Denk je dat dat vluchtelingen van vandaag goed 
lukt? Waarom wel of niet?

Spelvorm: ‘Ik ga op reis en ik neem mee…’ Deze keer gaat het 
niet om spullen maar om mensen. Wie neem jij mee als je op reis 
gaat? Elk kind mag een naam aan de rij toevoegen. Lukt het om 
alle namen die genoemd zijn te onthouden?
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Knutseltip: God gaat steeds met Jakob mee. De kinderen knip-
pen uit karton een kleine cirkel, voor aan een ketting of in hun 
broekzak. Op de cirkel schrijven ze in mooie letters: Ik zal er zijn. 
Vertel de kinderen dat deze tekst een belofte is van God, voor 
alle mensen die met Hem op weg gaan.

Gebed
Goede God,
elke dag zijn er mensen op reis.
Er zijn mensen die vluchten
voor oorlog, voor honger, voor verdriet.
Wees bij al die mensen,
waar ze ook vandaan komen en wie ze ook zijn.
Ga met mensen mee.
Met joden, christenen en moslims.
Met al uw mensen die zoeken naar licht in hun leven.
Dan zijn we nooit alleen. 
Amen

doen met jongeren

Wat je moet weten over het Jodendom

Afsluiting
Vertel de kinderen dat het verhaal van Jakob nog lang niet is 
afgelopen. Uiteindelijk sluit hij vrede met zijn broer. En hij krijgt 
een nieuwe naam: Israël. Mensen die op weg gaan met God, 
gaan in het spoor van Israël. Soms hebben ze het zwaar. Soms 
zijn ze ver van huis. Maar God vergeet hen niet. 

Erik Idema (Kind op Zondag)

Waar wonen Joden? Wat voor soorten Joden heb je? En hoe 
 herken je ze?
Dat zijn een paar vragen die beantwoord worden in de brochure 
‘Wat je moet weten over het Jodendom’, gemaakt in opdracht 
van het Centraal Joods Overleg. De brochure is gericht op 
 leerlingen van het MBO. De brochure kan als pdf gedownload 
worden van de website van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) 
in Amsterdam.
De brochure wordt gebruikt door de LJG Amsterdam bij het pro-
ject ‘Leer je buren kennen’. Er zijn al zo’n tweeduizend leerlingen 

van het naburige ROC langs geweest om kennis te maken met de 
LJG en het Jodendom. Door de leerlingen zijn presentaties 
 gegeven over hun eigen achtergrond en over wat ze hebben 
opgestoken van het ontmoetingsproject ‘Leer je buren kennen’. 
De brochure is goed te gebruiken met jongeren in uw gemeente. 
De brochure gaat onder meer in op Jodendom als religie, geeft 
uitleg aan bekende Joodse woorden, maar heeft ook een vraag 
over beroemde Joodse filmsterren.  
Download de brochure op www.ljgamsterdam.nl (onder Educa-
tief, Jodendom MBO).

doen met kinderen

Ga met de kinderen naar het JHM 
Kindermuseum

Vlakbij het Waterlooplein in Amsterdam bevindt zich het JHM Kindermuseum, geschikt voor kinderen van zes tot twaalf jaar. 
Dit  museum is helemaal ingericht als een huis. Kinderen kunnen er hun eigen gevlochten broodje bakken in de keuken, 
 wegdromen op het grote bed in de slaapkamer en muziek maken in de muziekkamer. 
U kunt zelf met een groep kinderen naar het Kindermuseum gaan. U kunt daar aansluiten bij de verschillende evenementen die er 
zijn. Kijk daarvoor op www.jhm.nl/actueel/kinderevenementen.  Reserveren daarvoor is nodig.
Voor openingstijden, route en meer zie www.jhm.nl.



doen met volwassenen

Films zien en bespreken

‘Fill the Void’ (2012) 
Film over een gearrangeerd huwelijk in het huidige Tel Aviv. 
Hoofdpersoon is Shira, ongehuwde dochter van achttien in een 
orthodox gezin. De huwelijksmakelaar heeft voor haar net een 
kandidaat gevonden als haar oudere zus Esther overlijdt bij de 
bevalling van haar eerste kind, een zoontje. De weduwnaar krijgt 
het aanbod om te hertrouwen met een Jodin in België. De moe-
der van Shira raakt daardoor in paniek omdat haar pasgeboren 
kleinzoon in dat geval mee verhuist naar België. Ze zet de 
 sjadchen onder druk om Shira te doen trouwen met de 
 weduwnaar. 
De film is gemaakt door Rama Burshstein, zelf chassidisch- 
orthodox.

‘Eyes Wide Open’ (2009)
Een Israëlisch-Frans-Duitse coproductie uit 2009, geregisseerd 
door de Israëlische Haim Tabakman. De film brengt het verhaal 
van twee ultraorthodoxe mannen. De één is een kosjere slager 
met een gezin, wonend in de orthodoxe wijk van Jeruzalem. De 
ander is een jonge, dakloze – ook orthodoxe – student uit Safed. 
Wanneer deze een baantje krijgt als werkstudent en een slaap-
plaats boven de slagerij, groeit er langzaam maar onweerstaan-
baar een homo-erotische relatie tussen die twee.

‘Le Fils de l’Autre’ (2012)
Het verhaal van twee jongemannen, een Israëli uit Tel Aviv en 
een Palestijn van de Westbank. Wanneer de Israëlische jongen 
wordt opgeroepen voor de militaire dienst blijkt bij de medische 
keuring dat hij genetisch geen kind van zijn ouders kan zijn. 
Onderzoek brengt aan het licht dat hij bij z’n geboorte in het 
 ziekenhuis van Haifa is verwisseld met een Palestijnse baby. Dat 
brengt allerlei vragen rond identiteit, loyaliteit en het Israëlisch-
Palestijns conflict met zich mee.
Een film van Lorraine Lévy.

Suggesties voor gesprek
Deze films zijn van belang omdat ze in onze tijd gemaakt zijn door 
Joodse filmers. Het Jodendom en Israël zijn de achtergrond van 
de verhalen die worden verteld. De films willen de kijker betrek-
ken bij menselijke dilemma’s die zich voordoen als het moderne 
leven en eeuwenoude tradities langs elkaar schuren.
De kijker mag uit de eerste film niet de conclusie trekken dat 
huwelijken in Israël gearrangeerd worden, want dat gebeurt 
slechts in bepaalde kringen en ook daar is het niet algemeen. Het 
tweede verhaal vertelt niet over belemmeringen voor homosek-
suele vriendschappen in het algemeen, want in Israël is dat juist 
zeer geaccepteerd, zoals blijkt uit het feit dat homo’s en lesbo’s 
tot in de hoogste rangen van het leger voorkomen.

Mogelijke kijkvragen die, vooral in combinatie, het nagesprek 
dynamiek geven:
- Identificeer je met een persoon uit het verhaal en vertel na de 

film aan de andere kijkers waarom je handelde zoals je deed of 

waarom je nu inziet dat het anders gemoeten had.
- Denk aan een bioscoop in Israël waar mensen door heel 

 verschillende brillen naar deze films kijken. Zet de bril op van 
een liberale Jood of van een seculiere Jood.

- Wees jezelf en leg na de film aan de andere kijkers uit welke 
scène voor jou het meest inspirerend of hoopgevend is.

- Bij de derde film kunnen een paar kijkers op zich nemen te 
 kijken alsof zij een Israëlische Palestijn zijn. Denkbeeldig is dat 
niet, want in Haifa zitten zij samen met Joodse Israëli’s in de 
bioscoop. Hoe reageren zij op dit verhaal? Inspireert het of 
roept het juist kritiek op?

Tip voor de gespreksleider
Over elk van deze films zijn in allerlei landen besprekingen 
 gepubliceerd. Op internet zijn die snel te vinden. In een half uur 
leest u er een handvol en dat scherpt uw kritische blik.
De films zijn in elke goede boekwinkel te koop of te bestellen. 
Op www.protestantsekerk.nl kunt u vinden hoe u met de film-
rechten omgaat. Typ in het zoekvenster het woord filmavond.

Tjitte Dijkstra
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Collecte Israëlzondag
Bij de collecte zijn folders en een poster beschikbaar via  
www.protestantsekerk.nl/webwinkel of (030) 880 13 37. 
Meer informatie en een collecteafkondiging zijn te vinden op 
www.protestantsekerk.nl/collecterooster.

De landelijke collecte op de Israëlzondag is bestemd voor het 
werk van Kerk en Israël. 
Om het gesprek over de Joodse wortels van de kerk te stimuleren, 
organiseert Kerk en Israël ieder jaar tal van activiteiten, waar-
onder een landelijke ontmoetingsdag. Dit jaar is er een extra 
 symposium voor predikanten over Jezus en Paulus, de Joodse 
hervormers. Verschillende vooraanstaande wetenschappers 
 lichten tijdens dit symposium de jongste inzichten op Jezus en 
Paulus als Joodse hervormers toe. Zie voor informatie over het 
symposium www.protestantsekerk.nl/jezus-en-paulus.
De opbrengst van de collecte op 2 oktober gaat naar initiatieven 
en organisaties die de dialoog en uitwisseling tussen joden en 
christenen bevorderen.  

Colofon
Redactie Floor Barnhoorn en Eeuwout van der Linden
Eindredactie Janet van Dijk
Afbeeldingen cover – kleurets Marcus van Loopik; pag. 5 - irisphoto1 / 
 shutterstock.com, pag. 6-7 Floor Barnhoorn, pag. 9 en 12: shutterstock.com

Bestellen U kunt deze handreiking als pdf downloaden op  
www.protestantsekerk.nl/kerkenisrael. Daar vindt u meer informatie. Extra 
exemplaren van de hand reiking zijn, zolang de voorraad strekt, te bestellen 
voor € 2,50 via www.protestantsekerk.nl/webwinkel of (030) 880 13 37.

COLLECTE KERK & ISRAËL
2 OKTOBER 2016
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Versiering tijdens het Loofhuttenfeest
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