Bar Mitswa / Bat Mitswa - geloofsbelijdenis - blijven ‘lernen’/leren.
Mogelijk bent u ook weleens getuige geweest van Bar Mitswa vieringen bij de ‘Klaagmuur’ (Kotel) in
Jeruzalem. Elke maandag- en donderdagmorgen is het op het Tempelplein een groot feest, een Bar
Mitswa viering. Joodse jongens van 13 jaar en één dag worden Bar Mitswa. In Joodse kringen is deze
gebeurtenis/ traditie bijna even belangrijk als een huwelijk, omdat dit het begin van een nieuwe
fase in de relatie met God markeert. Waar vond deze ‘viering’ plaats in Dordrecht? Hoe gaat de
plechtigheid van een Bar Mitswa - en Bat Mitswa-viering er aan toe? Wat betekent dit voor de
betrokkene? Heeft Jezus zich ook voorbereid op Bar Mitswa? Herkennen we iets van de viering en de
betekenis van het Joodse Bar Mitswa/ Bat Mitswa binnen de tradities in de Rooms Katholieke - en
Protestantse Kerken? Waarom blijven we ‘lernen’/ leren?
Bar Mitswa:
Kinderen wordt in het Jodendom al heel jong liefde voor de Eeuwige/ voor God bijgebracht.
Het Sjema kennen kinderen dan ook al heel snel (vanaf 5e
jaar), wat wordt uitgelegd en als heel belangrijk wordt
beschouwd (voluit Sjema Jisraël - Hoor, Israël - Sjema
betekent: "hoor" of "besef" of “geef antwoord” of
“gehoorzaam”- de inhoud van het Sjema vinden we in:
Deut. 6 : 4-9 + 11: 13-21 + Num. 15:37-41.
Het ‘Sjema’ is een gebed waarin men zich toewijdt aan
God en waarmee het Verbond tussen God en het Joodse
volk steeds opnieuw in herinnering wordt gebracht).
Zo leren zij al vroeg te bidden, te spreken met God en
groeit er bewustwording van Gods heiligheid.
Ik vond het ontroerend om de 1e keer een Bar Mitswaviering mee te maken in de Grote Synagoge te Jeruzalem.
Een Joodse jongen wordt Bar Mitswa (‘zoon van het
gebod’) op zijn 13e verjaardag en één dag. Deze
leeftijdsgrens van 13 jaar is in de talmoed terug te vinden.
Volgens de Joodse traditie was Abraham 13 jaar oud toen
hij de afgoden van zijn voorouders afzwoer. Op diezelfde
leeftijd zouden Jacob en Ezau ieders huns weegs zijn gegaan: Jacob de weg van God en Ezau de weg
van de afgoden. Dertien is in het Jodendom alles behalve een ongeluksgetal, zoals in de volkerenwereld wordt geloofd. Het getal 13 is voor de Joden om diverse redenen juist een geluksgetal.
De 1e schriftelijke bron voor het oproepen van een Bar Mitswa- jongen voor de Thora-lezing is in de
8e eeuw, waarbij de naam van rabbi Jehoedai Gaon wordt vermeld.
De viering van de Bar Mitswa zoals wij die tegenwoordig kennen is waarschijnlijk pas officieel
ontstaan in de late Middeleeuwen.
Het is eigenlijk geen viering, maar je wordt Bar Mitswa door je leeftijd en je bent het voor
je leven. En daarmee een mitswa (gebod) om je hele leven te blijven leren ('lernen').
De rabbijnen zeggen bij deze gebeurtenis: betreedt het ‘paradijs’, wat Bijbel heet.
De rabbijnen kunnen ons christenen wijze dingen leren. Zelf heeft de Here Jezus gezegd dat wij naar
hen dienen te luisteren, omdat zij de waarheid van het Woord van God kennen, zie Matt 23:3:
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Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat (handel daarnaar=NBV), maar
doet (handel) niet naar hun werken, want zij zeggen het wel maar doen het niet.
De Here Jezus verweet hen niet dat hun leer niet deugde. Hij verweet diegene van hen wel waarvan
de levenswandel niet strookte met hun leer (= ambivalent).
Dit geldt ieder gelovige, anders zijn we ongeloofwaardig voor de ander en schaden we Gods Woord!
Op de Sjabbat na zijn 13e verjaardag mag de jongen tijdens de dienst uit de Thora voorlezen.
Dan moet hij wel de klinkers kennen, die niet in de geschreven tekst van de Thorarol zijn opgenomen.
Ook de melodie waarop de tekst die aan de hand van toontekens ‘gezongen’ moet worden dient hij
zich eigen te maken (het zgn. ‘laaienen’= in het Hebreeuws op de goede toon lezen/zingen).
Van tevoren krijgt hij door welk Schriftgedeelte hij op de bewuste sjabbat dient voor te lezen.
Hij dient daarom onder begeleiding van een leraar dat gedeelte zorgvuldig en uit het hoofd in te
studeren.
Een paar dagen voor de bewuste shabbat dat hij ‘Bar Mitswa’ wordt, wordt nog stevig gerepeteerd.
Was de twaalfjarige Joodse Jezus in Luc. 2:46 zich hier soms ook al aan het voorbereiden op
Bar Mitswa? Hij zat te midden van de Joodse leraren, luisterde en stelde vragen. Waarom zou
zijn 12 jarige leeftijd zo expliciet vermeld zijn? We weten het niet precies.
De moeder of oma van een Joodse jongen borduurt speciaal voor deze gelegenheid volgens een oude
traditie de hoeken van de talliet (gebedsmantel met de zwarte of blauwe strepen), die de jongen
tijdens de dienst zal dragen.
Terzijde: door de weeks dragen mannen en jongens onder hun kleding een zgn. talliet katan,
een soort hemd met 4 hoeken waaraan kwastjes (tsitsit) bevestigd zijn, ter herinnering aan
Gods goede geboden/ Woorden. (zie tekening van jochies hierboven)
Door de jongen voor het lezen van de Thora op te roepen, wijst de gemeenschap erop dat hij nu
volwassen is, de verplichtingen van het Verbond op zich neemt en zich tevens gedraagt als een man
van de daad.
Vanaf dat moment wordt hij persoonlijk verantwoordelijk geacht tegenover God,
de Eeuwige, om zich aan alle geboden en verboden te houden die onder de Joodse wet
vallen. (dat zijn er nogal wat - 613 stuks)
Daarbij inbegrepen zijn de geboden om dagelijks tefilíen (gebedsriemen, Deut. 6:9) en tallíet met
gedenkkwasten (Num. 15:38) te dragen tijdens het ochtendgebed.
Als Bar Mitswa tel je dus helemaal mee in de synagoge. Ook letterlijk, als het gaat om het vormen
van een ‘minjan’ voor de synagoge-dienst.
Een minjan is een groep van minstens 10 mannen, nodig om een synagoge- dienst te kunnen
houden. Wordt het aantal van 10 niet gehaald dan gaat de dienst niet door.
Het getal 10 is o.a. gebaseerd op het pleiten van Abraham bij God voor het behoud van
Sodom en Gomorra. God beloofde de stad te sparen als er nog 10 rechtvaardigen waren,
vervolgens lees je dat de Heer weggaat…..Een andere uitleg van de rabbijnen is dat het getal
10 te maken heeft met de 10 verspieders. Deze ‘foute’ tien wilden het Heilige Land niet binnen
gaan. Waarom? In de woestijn leefden zij in de nabijheid van de Eeuwige, geen
beslommeringen, brood uit de hemel, bescherming door een wolk- en een vuurkolom, enz.
Hier konden zij ieder moment van de dag tijd besteden aan de Eeuwige en Zijn Thora. Het
verlaten van de woestijn betekende voor hen werken, ploeteren, vechten voor het bestaan en
tegen vijandige machten. Het zou een inbreuk betekenen op hun geestelijk vrome bestaan.
De Eeuwige/ God wil echter dat de mens Hem juist wanneer er materiële en lichamelijke
beproevingen zijn blijft dienen, dan wordt echte trouw zichtbaar. God dienen in de synagoge
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of in een andere gebedsruimte is eenvoudig. Volgens deze uitleg waren de 10 verspieders
voorstanders van het voortdurend bijeen zijn in gebed.
De rabbijnen leren dat wanneer er tien mannen (minjan) bidden en Gods naam aanroepen,
de 'Sjechiena' (Gods aanwezigheid in de tabernakel en de tempel) neerdaalt en in hun midden
verblijft.
Wat heb je aan een bijeenkomst waar de Eeuwige (de Heere God/ de Heilige Geest) zelf niet
aanwezig is, dat is immers nutteloos. Vandaar wordt volgens deze Joodse uitleg het minimum
vereiste van tien mannen gehanteerd voor een gebedsdienst.
Terzijde: Matt. 18:20 zegt waar twee of drie in Mijn naam vergadert zijn ben Ik (’IK Ben’)...
Je kunt vanaf dat moment dat je Bar Mitswa bent regelmatig in de synagoge- diensten worden
opgeroepen om een gedeelte uit de Thora te lezen.
In de Thora vinden we geen opdracht voor het vieren van Bar-of Batmitswa, wel in de mondelinge
leer, de Misjna, m.n. in Pirkee Awot- Spreuken der Vaderen 5:25.
Het is een oude Joodse gewoonte om de Bar Mitswa te vieren bijna gelijkwaardig aan een bruiloft.
De Bar Mitswa wordt daarom wel vergeleken met een bruidegom.
Volgens de Joodse leer is het een dag van enorme vreugde, zowel in de hemel als hier op aarde.
Hoewel Bar Mitswa op 13 -jarige leeftijd wordt gehouden, rekent God volgens de rabbijnen een
jongeman van onder de twintig zijn overtredingen niet toe, gebaseerd op Ps. 25:6 +7 uit de Tenach:
Denk aan uw barmhartigheid, Eeuwige, aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk in liefde aan mij en laat uw goedheid
spreken, Eeuwige.
Alle fouten die een tiener maakt worden beschouwd als vergissing en het gevolg van verkeerd
inzicht. Is de jongen echter twintig geworden dan worden de overtredingen beschouwd als
weloverwogen rebellie.
In 1961 , dus 13 jaar na de oprichting van de staat Israël (heel opmerkelijk !!), werd de staat als
volwassen beschouwd te midden van haar gelijken en als volwassen lid toegelaten aan de
‘volkerentafel’, de VN. Dit was Israëls ‘Bar Mitswa’, zoals dit wel genoemd wordt.
De plechtigheid van Bar Mitswa:
Dit gebeurt zoals we reeds schreven vaak op de eerstvolgende sjabbat na zijn 13 jaar. Het gebeurt
ook wel eerst op maandag en/of donderdag daarvoor in kleinere kring en daarna op sjabbat met
meer bekenden erbij.
De jonge bar mitswa wordt soms op de schouders genomen, prachtig om te zien als dit op het
tempelplein plaatsvindt.
De moeders moeten op het tempelplein buiten het
mannengedeelte blijven, zij verblijven er naast op het
vrouwendeel. Zij volgen de plechtigheid van hun zoon van
een afstandje echter nauwlettend. Ze laten zich nu en dan
ook horen en strooien snoepjes over de scheiding, terwijl
de jongens bezig zijn.
Als de plechtigheid in de synagoge plaatsvindt worden
snoepjes vanaf de vrouwengalerij gegooid.
Kleine jongetjes, jongere broertjes/ neefjes van de Bar Mitswa, zie je vervolgens als een speer hierop
afstuiven. Heel grappig om te zien.
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De Bar Mitswa bindt alvorens het officiële gedeelte start de tefilíen (gebedsriemen) om, soms nog
wat onwennig. Zijn vader of opa schieten zonodig te hulp. Tevens doet hij zijn gekregen tallíet
(gebedskleed) om. Vervolgens haalt hij, met de mannen
die bij hem horen, in een vrolijke optocht
(dikwijls met gezang), een Thorarol uit een ‘Arke’ ( foto
hierboven).
De ‘Arke’ is de kast waarin de Thorarollen worden
opgeborgen. Dan breekt een spannend moment aan!
Hij mag immers achter de katheder in de ‘bima’ (spreekgestoelte) het gedeelte lezen dat die week aan de beurt
is, de zgn. Parasja. Bij het lezen van de boekrol wijst de nieuwe Bar Mitswa met een zgn. ‘jatje’ de
regels/ de woorden aan. (zie foto) De boekrol mag met de handen niet worden aangeraakt.
Nadat de Bar Mitswa uit de Thora gelezen heeft spreekt de vader een ‘beracha’ uit
(zegenspreuk geformuleerd door Eleazar bar Simon) : ’Gezegend Gij, Heer onze God, koning
der wereld, die mij nu bevrijd hebt van de verantwoordelijkheid voor deze zoon.’
Ik heb het wel gezien dat de vader met zijn zoon en opa met zijn kleinzoon samen een uitbundige
vreugdedans maakten na deze plechtigheid. Een bijzondere belevenis voor de jongen zelf, maar ook
voor ouders, grootouders, familie e.d. van deze bijzondere gebeurtenis.
Vaak richt de rabbijn zich hierna nog tot de jongen en spoort hij hem aan om ijverig dagelijks te
blijven leren uit en te leven naar de Thora, het te maken tot : a way of live.
Binnen het Jodendom is de studie van Gods Woord/ de Thora de hoogste vorm van aanbidding,
een handeling van overgave en van een ernstig streven om de Here God beter te leren kennen.
Het is een dieper graven naar Gods Waarheid en vervolgens er naar te handelen.
Voorgaande wordt dan ook tot in de hoge ouderdom gedaan, waardoor het vertrouwen in de
woorden van de profeten geïnspireerd door de Heilige Geest groeit, zoals Petrus het in het vervolg
van vers 19 uit 2 Petr. 1 schrijft:
…U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop (= de
woorden van de profeten) gericht te houden als op een
lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag
aanbreekt (gaat gloren) en de (M)morgenster opgaat
in uw harten. (zie foto---(L)licht gaat gloren in het hart)
De Staat Israël heeft ook een enorme impuls gegeven
aan Thora- en Talmoedstudies.
Niet zomaar, de Thora draagt immers de wereld, zij was
er reeds van eeuwigheid, lees Ps. 119:52.
Vs. 93 (HSV) van deze psalm zegt dat zij een mens tot
leven brengen en in vs. 105 staat dat zij als een licht is.
Tienduizenden leerlingen uit binnen -en buitenland
studeren voor langere tijd voordat ze gaan trouwen en
werken, aldus Rabbijn David Gaillard.
Na de dienst met de Bar Mitswa volgt een feestelijke
maaltijd met familie, vrienden en andere leden van de
gemeenschap en krijgt de jongen allerlei cadeautjes.
Geschikte cadeaus naast de talliet en een set tefilíen
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zijn: een tsedaka-bus (een ‘spaarpot’, t.b.v. het sparen voor diegene die het arm hebben- tsedaka
betekent letterlijk ‘gerechtigheid’) of een boek met als doel Bar Mitswa te leren of te leven.
De Bar Mitswa houdt tijdens het feest soms ook nog een Thora- praatje, de zgn. ‘drasja’.
Vóór de tijd dat de jongen Bar Mitswa werd lag alle verantwoordelijkheid voor hem nog bij zijn
ouders. Vanaf dit moment zijn de ouders alleen nog verantwoordelijk voor de verdere opvoeding en
opleiding. Religieus draagt de Bar Mitswa nu zijn eigen verantwoordelijkheid tegenover de Eeuwige/
de Here God. De gebruiken bij de vieringen van een Bat Mitswa kunnen op onderdelen per synagoge
verschillen.
Bat mitswa:
Een meisje wordt Bat Mitswa (‘dochter van het gebod’) op de dag na haar 12e verjaardag.
In sommige Joodse kringen al een traditie. Dikwijls wordt een meisje aangeduid als Esjet Chajiel,
dappere vrouw, of als Bat Chajiel, dappere dochter. In de orthodoxie zoekt men nog naar passende
vormen. De schijn moet volgens de Joodse traditie immers vermeden worden dat een vrouw
dezelfde verplichtingen op zich neemt als de man.
Het komt voor dat een meisje de haftara, de profetenlezing, voor haar rekening mag nemen.
In andere kringen wordt er alleen thuis een feestje georganiseerd.
In de meeste synagogen is het gebruikelijk dat op de dag van bat mitswa de vader of een van de
oudere broers van het meisje voor de Thora-lezing worden opgeroepen.
Zij dient zich ter voorbereiding op het religieus volwassen zijn vooral de geboden eigen te maken
aangaande de reinheid van het huis, - het lichaam en het bereiden van cosher eten.
Zij krijgt wel speciale aandacht in de toespraak van de rabbijn en natuurlijk ontvangt zij na afloop van
de ceremonie ook cadeaus.
In het orthodoxe Jodendom zijn er geen speciale gebruiken bij de viering van het bat mitswa .
De plaats van de viering:
Het is voor Joden heel bijzonder om juist bij de ‘Klaagmuur’ (Kotel) je bar mitswa te mogen vieren.
Je ziet vrolijke Joodse families naar het plein gaan, al zingend, handen klappend en dansend.
Soms zijn er ook een paar muzikanten met trommels en sjofars (ramshoorns) bij.
Eén groot feest, indrukwekkend!
Waar kun je Bat Mitswa beter doen dan hier bij de Westelijke steunmuur van de 2eTempel waar
menig orthodoxe Jood van gelooft dat de ‘Sjechiena’ (de Heerlijkheid van God) hier nog aanwezig is.
Sinds 1967 komen er jongens - met hun ouders of andere familieleden - speciaal voor deze
gelegenheid vanuit het buitenland naar het Tempelplein in Jeruzalem.
De meeste Bar Mitswa- vieringen vinden echter in de eigen plaatselijke synagoge plaats.
Zo was dit ook het geval in de synagogen in Dordrecht. Allereerst vanaf 1739-1856 in de synagoge in
een voormalige bibliotheek in het inmiddels gesloopte Marienbornklooster (locatie - huidige
Weeshuisplein). De Marienbornstraat werd in die tijd ook wel de Joden(kerk)straat genoemd.
Vanaf 1856 in de voormalige synagoge aan de Varkenmarkt (een eerdere vleeshal uit 1834), zie de
foto ’s hieronder van het ex- en interieur (bron: Beeldbank Archief Dordt). De afbeeldingen zijn
tevens te zien op een plaquette aan de gevel van de flat hoek Varkenmarkt/ Grote Markt. We zien bij
het interieur rechts vooraan de zgn. ‘bima’ met de lessenaar waarop de lezingen o.a. door de Bar
Mitswa ’s uit de Thora-rollen werden gehouden. Midden achterin de zgn. ‘ark’ waarin de Thora-rollen
werden opgeborgen. Terzijde: Verbazingwekkend en verrassend is dat afgelopen februari 2021 een
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in 1941 verborgen Thorarol, eigendom van de Dordtse synagoge, na ca. 80 jaar boven water is
gekomen, zie site:
http://www.stolpersteine-dordrecht.nl/het_voorbije_joodse_dordrecht_dordtse_thorarol.html
De synagoge aan de Varkenmarkt is in 1947 verkocht omdat na WOII de Joodse gemeenschap in
Dordrecht in ledental sterk was gedaald t.g.v. de massavernietiging door de nazi’s.
Van de 290 gedeporteerden zijn er slechts 5 Joodse burgers uit Dordt terug gekomen. Incl. de
ondergedoken Joden kwam men nog slechts op een aantal van 55 overlevende Joden in Dordt.
Vanaf 1945- 1965 werden nog samenkomsten gehouden in een lokaal van de Joodse school,
gesitueerd achter de synagoge. In 1965 werd de synagoge aan de Varkenmarkt incl. de school
gesloopt als gevolg het grote saneringsplan van de stad.
Vanaf 22 mei 1965 – 14 juni 1987 kwam de kleine Joodse gemeenschap bij elkaar in de woning a/h
Vrieseplein no. 16, wat nog op het gevelbordje te lezen is. In 1987 telde deze Ned. Israëlische
gemeente echter minder dan 10 meerderjarige manspersonen en werd deze daarom opgeheven.
De overgebleven gemeenteleden zijn vanaf die tijd geïntegreerd met die van Rotterdam.
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Herkenning en hoe verder? :
Herkennen we iets van het doen van Bar Mitswa/Bat Mitswa binnen de Rooms Katholieke – en
Protestantse kerken?
In de Rooms Katholieke kerken ontvangen kinderen van 12 jaar het zgn. vormsel (= sacrament –
betekent letterlijk: bevestiging/ bekrachtiging/ versterking). Het vormsel vervolmaakt de
doopgenade door het ontvangen van de Heilige Geest waardoor hij of zij zich dieper kan wortelen in
het kindschap van God, vaster wordt ingelijfd in Christus en het geloof standvastiger kan worden
beleden, aldus de leer van de R.K. kerk. Kinderen ontvangen pas het vormsel/ worden gevormd door
de vormheer (meestal door de bisschop) als zij hun doopgelofte begrijpen.
De vormheer spreekt hierbij de volgende woorden: ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave
Gods. Na het vormsel behoren ze echt bij de kerk.
In de protestantse kerken wordt normaliter belijdenis gedaan op ca. 20 jarige leeftijd. Hier is meestal
een paar jaar catechese aan vooraf gegaan.
Sommige belijdenisdiensten in traditionele kerken staan in het teken van het onderschrijven van de
leer van de kerk. In andere kerken/ gemeenten is echter sprake van een persoonlijk belijden van zijn
of haar geloof in de Here Jezus als Redder en Verlosser. Dit laatste gebeurt ook door gelovigen
tijdens de symbolische handeling van de “waterdoop door onderdompeling” (geloofsdoop).
Hierna zijn ook zij officieel belijdend lid van de kerk of gemeente.
In het doen van belijdenis in het protestantisme en het ontvangen van het ‘vormsel’ in de R.K. kerk
herkennen we wel enige overeenkomsten met het Bar Mitswa m.n. in het belijden dat men een
relatie met de Eeuwige/ God wil aangaan. Deze relatie wil verdiepen en in het leven van iedere dag
gestalte wil geven in woord en daad overeenkomstig de Thora/ de Bijbel.
Waarom dienen we het ‘lernen’/ leren en leven naar Gods Woord te maken tot een ‘way of live’,
zoals de rabbijnen ons dit leren.? Het onderzoeken in Gods Woord is graven in een goudmijn. Een
leven als gelovige met de Eeuwige/ God kan niet zonder studie en lezen/ ‘lernen’ uit het Woord van
God/ de Thora/Gods liefdesbrief voor ons.
De grote en wijze Joodse geleerde Maimonides (1100 -1200) beschreef:
het onderzoeken en bestuderen van de Thora (Gods woord) is knuffelen met God.
Wij willen graag dat God ons steeds bevestigt in wie wij zijn. Hij vraagt ons echter ook om te
ontdekken wie Hij is. Zijn liefde komt in ons hart door inzicht in Zijn woord.
Waar het Woord is, is de Heilige Geest. De Heilige Geest leert ons de Woorden begrijpen (1 Kor.
2:12). Deze twee zijn niet los te koppelen. Het is daarom ‘Het Levende Woord’ van God.
Gods Woord heeft dynamiek. Het zet ons voortdurend in beweging, wijst ons de weg voor het leven
met perspectief op God grote Toekomst.
Door dit Woord openbaart God zich ook aan ons en spreekt Hij tot elk van Zijn beminden. (Ps. 85: 9)
DE Godsopenbaring bij uitstek is: Jezus, het vlees geworden Woord……..(Joh.1:14)
Hij is DE levende Thora.
Jac. 4:8a zegt: Nadert tot God en Hij zal u naderen. (Naard. vert.)
Dit houdt in dat we stil zijn voor Hem (meditatieve momenten kennen/ zgn. ‘stille tijd’) en de Bijbel
lezen, wat ons in persoonlijk innig contact/ intieme relatie brengt met de levende God, de God van
Abraham, Izaäk en Jacob. Een relatie die zich verder ontwikkelt door gebed, in spreken en luisteren.
Rabbi Nachman van Bretslav - Oekraine (1772-1810) zegt:
Spreek met God, zoals je spreekt met je vriend.
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Ten diepste gaat het er om op deze wijze van leven de invloed van de Heilige Geest in ons persoonlijk
leven te bevorderen en dat we zo leren een beschikbaar instrument voor God te zijn.
Wie denkt daarbij niet aan Ps. 1.
Alle mensen, Jood en heiden, worden door de Here God geroepen om die intieme relatie met Hem
aan te gaan, zonder enige uitzondering. Dit is immers het liefste wat God wilt.
Over heel de aarde gaat dan ook Zijn roepstem (Jes. 45:22- Naard. vert.):
Wend u tot Mij en laat u bevrijden, alle einden der aarde, want Ik ben God en anders geen.
In dit verband las ik nog een mooie uitspraak van dezelfde Rabbi Nachman:
God roept ieder mens overeenkomstig zijn aard. Sommigen roept Hij fluisterend en anderen
schreeuwt Hij toe. Het hangt er allemaal vanaf hoever ieder verwijderd is van zijn of haar
Schepper.
Als we overrompelt worden door Gods liefde (als Hij ons ‘te sterk wordt’ – Jer. 20: 7a /NBG) en Zijn
roepstem horen staan we op een kruispunt in ons leven. De Here God vraagt op dat moment van
ons een radicale geloofskeus. Indien we gehoor geven (ons overgeven) aan Zijn stem/ Zijn roepen
serieus nemen/ Hem gaan navolgen vinden we zegen, vreugde, blijdschap, liefde, rust, vrede, moed
en kracht. Dietrich Bonhoeffer schreef in dit verband ergens: navolging is een vreugde!
God dienen en zelf volledig de regie over je leven willen houden, verdraagt elkaar niet! De Heilige
Geest wil ons graag leiden! Wat wij zijn en kunnen worden, is dankzij Hem!
De Bijbel zegt: de vreze (eerbiedige bewondering/ ontzag/ eerbied) voor de Heer is het begin van alle
Wijsheid (Spr. 9:10).
We leren in de vertrouwelijke omgang met God dat het niet alleen gaat om kennis, zie Spr. 3: 13-17.
Wijsheid (geestelijke wijsheid) is meer dan kennis!
Kerkvader Augustinus zegt: Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is;
bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is.
Voor wijsheid staat in de Bijbel het woord ‘chochmah’ (Hebreeuws) en dit betekent de wijsheid om
Gods Woorden, - profetieën en - daden te ontdekken en te verstaan.
Geestelijke wijsheid groeit naarmate we meer in relatie met God/ met Jezus leven. Maar deze gave
ligt niet voor het oprapen, je moet er ook iets voor doen. Spreuken 2: 3-6 (HSV) zegt:
Als je roept om verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het ‘zilver’ zoekt, het
naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vreze des Heeren begrijpen, de kennis van
God vinden. De Heere geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.
In de Bijbel wordt een relatie gelegd tussen wijsheid, gehoorzaamheid en waakzaamheid.
Hierover lezen we in Spreuken 8: 34 (HSV) :
Welzalig de mens die naar Mij luistert, door dag aan dag te waken aan Mijn poorten.
Zo alleen mogen we Gods leiding/ spreken en Zijn ‘antwoorden’ in ons leven ervaren. (= geschenk).
Laatst op een seminar vroeg een spreker in de zaal met ca. 500 mannen wie van de heren een
kwartier per dag in de Bijbel las (geen dagboek o.d…….neen, specifiek de Bijbel).
Er gingen slechts 3 á 4 vingers omhoog.
De spreker schrok en vroeg: besteedt u ook zo weinig tijd aan uw vrouw?………….
Iemand zei laatst tegen me met pijn in het hart: Velen geloven (= vertrouwen) zelfs in onze
apocalyptische tijd meer in ‘Google’ dan in de Woorden/Profetieën van de God van Israël.
Het onderhouden van een goede relatie vraagt van ons dagelijks tijd en toewijding.
Hoe beter dat we het Woord van de Here God leren kennen, des te sterker/ vaster wordt ons geloof.
Voor beiden, Jood en christen, geldt dat het ‘aangaan van een relatie’ met de Heere God dan ook
niet bedoeld is als een soort eindexamen, maar slechts het begin van een levenslange spannende
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en verrassende pelgrimsreis door de woestijn van het leven onderweg naar ‘het Beloofde land’ in
vertrouwen op en dienende de Eeuwige/ de God van Israël, van Abraham, Izaäk en Jacob in
navolging van Jezus de Messias onder de liefdevolle leiding en in de (K)kracht van de Heilige Geest.
Zo komen we in ons leven tot onze ware bestemming en Gods doel.
Maar hoe kunnen we
staande blijven in de
geestelijke strijd van het
geloof?
De Here God roept ons op
om de wapenrusting aan te
doen, lees Efeze 6:10-18.
Deze wapenrusting blijkt
iedere dag ‘onderhoud’
nodig te hebben, daarom
zijn Bijbellezen, blijven
‘lernen’ en gebed zo
bikkelhard nodig!
Wat komt er niet iedere
dag op ons af aan pijlen van
allerhande soort.
De geestelijke verwarring in
onze apocalyptische tijd is
hier een duidelijk voorbeeld
van. Temeer is de gave van
onderscheiding van geesten
een grote noodzaak in de
gemeente van Jezus
Christus. (lees 1 Joh. 4:1 ).
Een profetisch woord is
onmisbaar in onze tijd van
onzekerheid en verwarring.
Hier is de leiding van de
Heilige Geest voor nodig.
Echter ook oprechte gelovigen kunnen de fout/ de mist in gaan, twijfelen, in een geloofscrisis/ in een
woestijnperiode komen of het contact met God lijken kwijt te zijn.
Hier zijn we helaas niet immuun voor. Een leven met en voor God/ de Eeuwige/ voor Jezus betekent
een leven met strijd. De werking van ons ‘geestelijke immuunsysteem’ heeft enerzijds alles te maken
met op welke wijze wij de wapenrusting van God blijvend hanteren.
Anderzijds, ver….. ver boven al onze inspanningen uit is het Jezus die ons te hulp komt als wij ons
zwak weten. Jezus weet immers als geen ander wat verzoeking is en aanvechtingen zijn (zie Hebr.
2:18). Wat een troost dat we een medelijdende Hogepriester, Jezus, hebben die dagelijks voor ons
bidt dat ons geloof niet ophoudt, ons vrijpleit als we gezondigd hebben en ons Zijn Geest zendt om
ons te troosten/ te bemoedigen/ te versterken/ de weg te wijzen – te leiden (Hebr. 4:15 of Lucas 22:
31+32 – zie tekening hierboven rechts bovenin). Wat een liefde!
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Hij, de grote Overwinnaar op de boze, is en blijft de Getrouwe ondanks onze ontrouw. Op die Rots
der eeuwen kunnen we bouwen! Wat een wonder/ genade en bemoediging! Prijs de Heer!!
Jezus zegt daarom niet voor niets: Blijf in Mij, Ik in u…..(Joh. 15). Hij is ons een veilige Vesting (Ps. 46HSV). Binnen de Vesting zijn we veilig, daarbuiten zijn we als ‘aangeschoten wild’.
Alleen in Hem zijn wij sterk, houden we het vol en kunnen we volharden tot het einde toe…..
Slechts lijdend en strijdend worden wij wie we zijn mogen!
De Heer geeft Zijn Gemeente/ Zijn Bruid onderweg, niet alleen voor het heden maar ook voor de
hoopvolle toekomst, de geweldige bemoedigende belofte mee uit Matt. 28:20:
Ik Ben met ulieden, alle dagen tot aan de voltooiing (vertaling ‘voleinding’ is vlg. diverse
vertalers helaas onjuist vertaald ) van deze eeuw (vertaling ‘wereld’ blijkt ook niet helemaal
juist – wij leven in ‘deze eeuw’ en verwachten de ‘komende eeuw’ - het nabij komende
Messiaanse Rijk/ het Vrederijk – aldus Paulus in Efeze 1: 21 (NBG)).
Baroech Hashem' (Gezegend zij God of Geprezen zij de Heer).
Shalom, namens de commissie CKIA, Johan de Korte
Bronnen o.a.: Met de Joden op weg’ van Henk v.d. Molen.; Joods leven in Dordrecht- Gem. Archief Dordrecht, Kwartaal &
Teken Extra 9 – d.d.1988; https://www.jodendom-online.nl/articles.php?view=article&id=1301; De Joodse Jezus van
Gertruud Bakker.
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