Overlijden, begraven en rouw in het Jodendom.
Joden wensen elkaar op een verjaardag toe dat ze 120 jaar oud mogen worden, gebaseerd op Gen.
6:3. De Joodse bevolking in Europa is sinds 1970 met 60% gedaald en is nu net zo laag als 1000 jaar
geleden. Dit is echter niet alleen t.g.v. uitroeiing, maar mede t.g.v. het groeiende aantal alija’s met
als reden het schrikbarend toenemende antisemitisme/ antizionisme, wat alles te maken heeft met
de aanwakkerende geestelijke (eind)strijd om Jeruzalem/ het land Israël. De Here God waakt echter
over Zijn oogappel. (Ps.121:4) Het Joodse volk werd reeds alle eeuwen door geconfronteerd met
moord, doodsbedreiging, extreem lijden en rouw, dit als geen ander volk (Israël = de lijdende
knecht). Anno 2021 zien we dit nog steeds. Miljoenen Joden werden meedogenloos afgeslacht en
hun graf is veelal onbekend. Overleden dierbaren werden echter gewoonlijk op een Joodse
begraafplaats begraven. Hoe en waar in Dordrecht? Een Joodse begrafenis (Lewaja) is een samenstel
van gewoonten en rituelen die uit het religieuze Jodendom voortkomen. Hoe wordt in de Joodse
cultuur in het algemeen omgegaan met de stervensbegeleiding, de begrafenis en de rouwperiode?
Zou de Joodse wijze van omgaan met hun stervenden, overledenen en nabestaanden ons kunnen
helpen?
Het overlijden:
Leven en dood zijn geen twee aparte werelden, tenminste gezien vanuit Bijbelse visie.
Het Jodendom is een religie van leven, want wie voor de Thora kiest, kiest immers voor het leven.
De Bijbel zegt ons veel moois over het leven o.a. in Prediker 9:7-9:
‘Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet
allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet
van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je
heeft gegeven.’
De bekende C.S. Lewis vat het in één van zijn boeken als volgt samen: ‘Een gelovige geniet van de
warmte van de zon op zijn huid, net zoals de meeste mensen. En... zij hebben ook het bijzondere
vermogen om via de zonnestralen omhoog te kijken en de bron van de stralen te ontdekken, de
Here God zelf en van Hem te genieten’.
De Bijbel is heel positief over het menselijk leven m.n. een leven in relatie met en voor de Eeuwige/
de Here God. We zijn immers schepselen, geschapen naar Gods beeld. De Here God wil dat wij dat
beeld van Hem in deze wereld tonen in woord en daad. Hij heeft zo met ieders leven een doel, ook al
beseffen wij dat niet altijd….. en weten we ons slechts een heel klein radartje in het grote geheel.
Toch zijn we niet zomaar op deze wereld ‘gezet’! Echter het menselijk leven is uiterst kwetsbaar.
Dit laatste impliceert dat er voor ieder mens een moment komt dat ons leven hier op aarde eindigt.
Voor de ene persoon op 20 jarige leeftijd en een ander op 90 jarige leeftijd….
De essentiële vraag aan het einde van ieders leven is dan echter:
In hoeverre is de Here God met ons leven tot Zijn doel gekomen? Tragisch als het plan van God met
ons leven Zijn doel ten enenmale heeft gemist. Het Jodendom kent geen voorbereiding op de
begrafenis zolang de persoon nog leeft. Activiteiten die hiermee samenhangen, zoals een grafkist
bestellen, kaarten vormgeven, etc. zijn volgens de Joodse traditie verboden zolang iemand leeft.
Als van iemand vaststaat dat hij of zij drie dagen of minder te leven heeft, wordt de persoon een
stervende genoemd.
Een stervende is in het Jodendom niet onrein en is in alle opzichten een volwaardig mens. Een
stervende mag geen moment alleen gelaten worden en het laatste deel van zijn of haar leven
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moet zo ‘aangenaam’ mogelijk gemaakt worden, zelfs als daarbij de geboden en verboden van de
shabbat of Joodse feestdagen overtreden worden. Men mag het sterven enerzijds niet versnellen.
Anderzijds dient het sterven niet onnodig verlengd te worden. Niets mag gedaan worden om de ziel
te belemmeren het lichaam te verlaten. Zinloos medisch handelen kan dan ook worden stopgezet bij
een stervende. In de Joodse traditie heeft een mens recht op een waardige dood en een waardig
sterven.
Euthanasie is in hun traditie verboden.
Daarbij is het ook nog eens zo dat het zorgen voor de stervenden/ doden een hele grote mitswe
(gebod) is in het Jodendom, omdat zij niets meer voor je terug kunnen doen.
De rabbijnen benadrukken dat hij/zij die gaat sterven, wordt gezegd zijn/haar schuld te belijden
(widoej). Want een ieder die met het hart schuld belijdt tegenover God en medemens, heeft deel aan
de Komende Wereld (SA YD 338:1). Oprecht schuld belijden/ berouw is een aspect van inkeer vanuit
het hart. Zo komt er ruimte voor verzoening en vrede.
Als alles erop wijst dat het leven ten einde loopt, gaat men in alle rust om de stervende heen staan.
Men zegt ‘Jigdal’, een verheerlijking en lofprijzing aan de levende God, die de doden zal doen
herleven in de volheid van Gods genade. Het ‘Jigdal’ luidt als volgt:
Verheerlijkt en geprezen zij de levende God, Hij bestaat, aan Zijn bestaan komt geen einde.
Eén is Hij, ongeëvenaard, ondoorgrondelijk en oneindig is Zijn eenheid. Geen lichamelijk
vorm heeft Hij, geen lichaam, Zijn Heiligheid is zonder weerga. Voor alles geschapen werd
bestond Hij, de Eerste, aan Zijn bestaan ging niets vooraf. Hij is de Heer der wereld, aan al
wat geschapen is verkondigt Hij Zijn grootheid en Koningschap. De volheid van Zijn profetie
schonk Hij aan mannen door Hem gekozen, Hem tot roem. In Israël stond echter geen
tweede op als Mozes, een profeet die Zijn gestalte mocht aanschouwen. De ware Thora gaf
God aan Zijn volk, door Zijn profeet, de vertrouweling van Zijn huis. God zal Zijn wet niet
veranderen, hem nimmer vervangen. Hij ziet en doorschouwt onze hartsgeheimen. Hij kent
het einde der dingen al bij hun begin. Hij beloont de mens naar diens werken, Hij straft de
overtreder naar de mate van diens overtredingen. Hij zendt tegen het einde der tijden onze
Masjiach (Messias), om hen te bevrijden die op Zijn uiteindelijke verlossing wachten.
De doden zal God doen herleven in de volheid van Zijn genade. Geprezen tot in eeuwigheid
zij Zijn roemrijke naam.
Hierna spreekt men het dagelijkse uitgesproken of gezongen gebed, Adon Olam’uit. In dit gebed
toont de mens vertrouwen in God, de Levende Verlosser, in Wiens Hand hij of zij gerust zijn ziel te
slapen legt. Daarom is het ook beter om te spreken van ‘ontslapen’ i.p.v. gestorven.
Ik denk daarbij aan de tekst uit Joh. 11:11:…. het is de ‘slaap’ tot de dag van de opstanding.
Het woord ‘overlijden’ geeft meer weer dat de persoon ‘over zijn of haar lijden’ heen is.
Wanneer de laatste adem wordt uitgeblazen, bidden de aanwezigen het Sjema ( Deut. 6:4) :
"Hoor Israël de Heer is onze God, de Heer is één".
Het moment van het zeggen van het Sjema Jizreël mag vooral niet bepaald worden door de
omgeving, maar zo mogelijk door de stervende zelf.
In het Jodendom probeert men het woord 'één' gelijk te laten vallen met het moment van sterven,
omdat de 'éénwording van Gods Naam' in deze wereld de uiteindelijke bestemming is.
Na het overlijden zal vervolgens Psalm 91 uitgesproken worden en wordt tevens een speciale kaars
aangestoken, die tijdens de gehele rouwperiode van een jaar blijft branden uit respect voor de
overledene. Het licht symboliseert de menselijke ziel die als onvergankelijk wordt gezien, o.a.

2

gebaseerd op Ex. 27:20. Na het vaststellen van de dood sluit men na 15 min. de ogen. Dit wordt
traditioneel gedaan door de kinderen van de overledenen, andere familieleden of vrienden.
Het sluiten van de ogen is de acceptatie van het pijnlijke feit dat de geliefde ontslapen is.
Ook bedekt men de spiegels in het huis van de overledene en onthoudt men zich van vlees en wijn.
Het alledaagse leven zoals Thora studie, eten, drinken, praten mag niet plaatsvinden in dezelfde
ruimte waar de overledene ligt.
Als de persoon overleden is wordt het lichaam bedekt met een laken en onder het uitspreken van
zegenbede’s naar een speciale ruimte gebracht, waar de rituele reiniging plaatsvindt. (hier mag
overigens geen priester (cohen) in komen, zie onderstaand bordje in het Metaherenhuisje te Dordt)
Overleden mannen worden door mannen
onder een laken gereinigd, vrouwen door
vrouwen. In elk geval kijkt men niet naar het
lichaam van de overledene. Het reinigen
gebeurt in stilte, tenzij het echt nodig is om iets
te zeggen. Over het algemeen wordt de
reiniging niet door familieleden gedaan.
Vroeger werd de rituele reiniging gedaan in het
metaheerhuis op de begraafplaats (vandaar
het bordje), maar die gewoonte is verlaten.
Tijdens de rituele reiniging wordt drie maal lauw water over het lichaam uitgegoten, onder het
uitspreken van een Bijbelvers m.n. Leviticus 16:30. (…..de Heer rein tegemoet…) Het haar van de
overledene wordt gekamd en de nagels schoongemaakt. Daarna wordt eenvoudige linnen
doodskleding aangedaan, die met de hand genaaid moet zijn door familieleden. Het lichaam wordt in
een eenvoudige grafkist gelegd onder het uitspreken van Dan 12:13:
‘….en ga naar uw bestemming, en rust en sta op tot uw bestemming aan het einde der
dagen’.
Als het lichaam in de eenvoudige ruwe houten kist ligt, wordt er meestal nog wat aarde van Israël
over het lichaam uitgestrooid of in een zakje onder het hoofd gelegd.
Dit staat voor de verbondenheid met het eigen land/ het thuisland.
In het Jodendom is het begraven van de overledene in een kist eigenlijk niet wenselijk, maar men
heeft zich aangepast aan de geldende wetgeving. In Nederland is een begrafenis in een kist verplicht.
Een overleden man wordt vaak zijn talliet (gebedskleed) omgedaan, waarvan de tsietsiet
(gebedskwasten, franjedraden) zijn afgeknipt wat symboliseert dat de levensdraad is doorgesneden.
Soms laat men een klein puntje van de talliet uit het kistdeksel steken.
De ‘halacha’ (Rabbijnse wetgeving) verbiedt nabestaanden het lichaam na het overlijden nog te zien
uit eerbied voor de overledene.
De overledene wordt in het Jodendom dan ook niet opgebaard. Er worden ook geen rouwkaarten
verstuurd, omdat de begrafenis zo snel als mogelijk plaatsvindt. Vanwege de onreinheid van een
overledene werd en wordt de overledene heden ten dage binnen 24 uur begraven.
(de Nederlandse Wet op de lijkbezorging bepaalt dat er tussen overlijden en begraven ten minste 36
uur moet zitten. Er kan echter wel dispensatie worden verleend)
Behalve familieleden staat op basis van Lev. 21:1-4 in Num. 19:11-12 dat de aanraking van een
gestorvene iemand 7 dagen onrein maakt. Volgens de Joodse traditie maakt het lopen over of het
aanraken van graven iemand onrein. Tot de begrafenis wordt er gewaakt bij de overledene.
Binnen de Joodse cultuur is het van oorsprong gebruikelijk om te kiezen voor een sobere begrafenis.
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In verband met het geloof in de lichamelijk wederopstanding is cremeren of resomeren voor
orthodoxe Joden in de ‘halacha’ (Joodse wetgeving) verboden. Men beoordeelt dit als een heidens
gebruik, gebaseerd op Lev. 18:3. Voor liberale joden is crematie wel vrij gangbaar. Het gebod om
begraven te worden kunnen we o.a. herleiden vanuit Deut. 21:22+23.
Ook bij de aartsvaders en hun nageslacht lezen we van begraven. (b.v. Gen. 23, zie foto)
Zelfs voorwerpen (versleten Thorarollen/ talliet/
tefilin/e.d.) die niet meer gebruikt worden dienen
te worden begraven, laat staan het menselijk
lichaam.
De Joodse traditie verbiedt tevens obductie,
sectie en autopsie omdat men dit als een
ontering/ schending van het lichaam beschouwt.
(gebaseerd op Gen. 9:6, tenzij hiermee ziekten in
het nageslacht van de familie kunnen worden
bestreden)
Sara begraven in spelonk van Machpela -ets Jan Luyken (1649-1712)
Bloemen zijn op de kist niet gebruikelijk, maar niet verboden. Het is wel de gewoonte om een bus
voor een weldadig doel neer te zetten.
Als teken van rouw wordt voor de begrafenis een scheur gemaakt in een kledingstuk van de meest
betrokken nabestaanden (de Liberale Joden doen dit niet). Als het een arm gezin betreft draagt men
een gescheurd lapje bij zich. Dit is afgeleid van het moment dat aartsvader Jakob, na het horen over
het nieuws dat zijn zoon Jozef was verscheurd door een wild dier, een kledingstuk scheurde. (Gen.
37:29-35)
Familieleden dragen tijdens deze periode geen gebedsriemen, zeggen geen gebeden op, mogen
echter wel Kaddiesj (gebed voor overledenen) zeggen. Ook studeren zij geen Thora en gaan zij niet
naar de synagoge. Personen die men ontmoet in deze periode worden niet gegroet en men eet niet
mee met feestelijke maaltijden of bij een huwelijkssluiting. Bij het horen van het overlijden van een
bekende zeggen Joden hierop: “ Baruch dayan ha’emet” – “Gezegend is de ware Rechter”.
Zo lang de overleden persoon niet begraven is, mag niemand getroost worden.
Dit heeft te maken met de gedachte dat zolang de overledene nog niet begraven is, 'respect voor de
dode' bovenaan staat.
De begrafenis:
Een lewaja, of lewaje, is een (joodse) begrafenis. Het
boek Koosjer Nederlands (2006) vermeldt dat lewaja via
het Jiddisch uit het Hebreeuws geleend is. Het
Hebreeuwse woord lewaja betekent oorspronkelijk
'begeleiding, uitgeleide'. Het is afgeleid van lowo/lawa
'zich verenigen, verbonden zijn'.
Heel typerend voor Joodse begraafplaatsen, is
dat Joodse graven bijna altijd buiten de
bebouwde kom van een dorp of stad liggen (lagen)
zowel in binnen- als buitenland. Dit heeft als reden
dat volgens de Joodse religieuze wetten het
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lichaam van de overledene als onrein wordt beschouwd. En iets wat onrein was, hoorde buiten het
dorp of stad.
Eind 17e eeuw/ begin 18e eeuw moet er zich al een Joodse gemeenschap hebben ontwikkeld in
Dordrecht. Hoewel de Joodse bevolking niet groot was, nam het toch zo toe dat in 1737 een zekere
Marcus Sluys, een belangrijk man binnen de Joodse gemeenschap, aan de stad verzocht een stuk
grond voor een begraafplaats beschikbaar te stellen. De stadsregering ging hier op in en zo werd de
eerste Joodse Begraafplaats van Dordrecht omstreeks 1738 aangelegd buiten de Sluyspoort in het
Wilgenbos (nu de Hoogt, zijstraat van de Sluisweg). Het perceel werd opgehoogd, ommuurd en
voorzien van een poort. Zelfs kwam er een metaherenhuisje. Hierboven op de foto de Poort van de
Israëlitische begraafplaats aan de Hoogt in 1840. De poortsteen op de foto is de opvolger van de
recent gevonden 1e poortsteen uit 1738, zie voor nadere hierover: http://www.stolpersteinedordrecht.nl/het_voorbije_joodse_dordrecht_poortsteen_begraafplaats_de_hoogt.html
In 1871 werd aan de Achterweg (thans Nieuweweg) een nieuwe Joodse begraafplaats ingericht,
aangezien het terrein van de oude begraafplaats aan de Hoogt in de stad gesloten moest worden
t.g.v. stadsuitbreiding. De oude begraafplaats werd echter pas in 1958 geruimd. De stoffelijke resten
zijn toen overgebracht naar de Joodse begraafplaats aan de Nieuweweg.
Op de begraafplaats aan de Nieuweweg worden tot op de dag van vandaag nog Joodse mensen
begraven. In en in triest is dat februari vorig jaar (2020) Joodse graven aan de Nieuweweg werden
vernield en beklad, onder meer met hakenkruizen. Onze burgemeester noemde dit antisemitische
gedrag ronduit “wanstaltig”. Dit antisemitische gedrag heeft afgelopen jaren op meerdere
begraafplaatsen in binnen- en buitenland binnen de EU plaats gevonden. De haat tegen het Joodse
volk, Gods uitverkoren volk, blijkt ook hierin helaas nog springlevend.
In Nederland is er een Stichting Boete en Verzoening met een werkgroep die d.m.v. onderhouds- en
herstelwerkzaamheden aan oude Joodse graven in binnen- en buitenland (zelfs in Israël) een bijdrage
tot verzoening, gebaar van vriendschap en een daad van dankbaarheid aan de Joodse gemeenschap
tonen. Christenen uit verschillende kerken zijn hierbij betrokken, ook enkele leden van onze kring
K&I in Dordrecht.
Tijdens de diverse werkzaamheden hebben zij bijzonder mooie en waardevolle contacten met Joodse
broeders. Ook op de Joodse begraafplaats in Dordrecht hebben zij hun aandeel geleverd.
Dat Joden in velerlei opzicht, ook in de wijze van begraven, ons tot voorbeeld zijn blijkt uit het
feit dat de in Dordrecht wonende arts en schrijver Dr. Johan van Beverwijck (1594-1647overigens geen Jood) reeds tijdens de pest (1635-1636) voorstelde om vanuit hygiëne niet
alleen overledenen buiten de kerk, maar zelfs buiten de stad te begraven. Hij had ontdekt dat
dit reeds alle eeuwen door de gewoonte bij het Joodse volk was. Hij illustreerde zijn dringend
advies a.h.v. diverse Bijbelteksten. Het zou nog tot 1829 duren voordat begraafplaatsen bij
koninklijk besluit buiten de stad kwamen te liggen.
(Bron: Dhr. Herman van Duinen in artikel in Cultureel Magazine nr.77 : Dordrecht
Monumenteel - Dordts Geboren: Dr. Johan van Beverwijck Arts en de pestjaren 1635-1636 .)
Het begraven van een dode is volgens Maimonides een daad van naastenliefde.
Een Joodse uitvaart is vaak heel simpel en sober. Vanzelfsprekend wordt er op de Shabbat niet
begraven, maar wel op feestdagen. Er worden over het algemeen geen bloemen neergelegd en er
wordt geen muziek afgespeeld. Dit Joodse gebruik komt vanuit de volgende gedachte:
"Met lege handen komt men op de wereld en met lege handen verlaat men de aarde ook
weer".
Op de meeste Joodse begraafplaatsen worden overleden personen richting de Tempel van Jeruzalem
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begraven, wat in Nederland betekent dat er richting het Oosten wordt begraven.
Zodoende is het gezicht gericht naar de stad Jeruzalem..
De kist wordt bedekt met een zwarte doek en naar het metaheerhuis op de begraafplaats gebracht.
(zie foto hieronder) Soms is er op de begraafplaats een ruimte (zaal) waar eerst een speciale dienst
gehouden wordt met een voorspraak voor de overledene. Na het gebed wordt een lijkrede
uitgesproken, waarin de goede eigenschappen van de doden worden herdacht, evenals zijn goede
maatschappelijk kwaliteiten. Iedereen kan daarbij het woord voeren. Deze dienst kan overigens ook
elders plaatsvinden.
Vervolgens wordt de dode onder het reciteren van
bepaalde psalmen Ps. 90:17 en Ps. 91 (zgn. Wihi
Noam) gevolgd door het gebed ‘Ana Bechoach’ naar
het graf gedragen door mannen uit de eigen
gemeenschap, waarbij de kist hierbij drie keer wordt
neergezet en worden op dat moment de zojuist
geciteerde psalmen weer herhaald.
( Alleen als de overledene een rabbijn is verloopt de
begrafenis anders. Er wordt dan in aanwezigheid
van de overledene een dienst gehouden, waarbij
zeven keer om de kist heen wordt gelopen en er op
Afb.Metaheerhuisje op Joodse begraafplaats a/d Nieuweweg
een ramshoorn, de sjofar, geblazen wordt).
te Dordrecht ( gebouwd in 1869-1870)

Als de kist in het graf wordt geplaatst, wordt de tekst in Daniël 12:13 uitgesproken:
“Ga naar uw eindbestemming en blijf rusten, om weer op te staan volgens uw lot aan het
einde der dagen”.
Als de dragers de kist laten zakken gooit de familie drie scheppen zand op de kist (bij de orthodoxe
Joden alleen de mannen – dit laatste is overigens niet verplicht) en spreken ze de volgende zin uit:
"Het stof keert terug naar de aarde, waaruit ze ontstaan is; de ziel echter keert terug tot
God, die haar gegeven heeft" (Pred.12: 7).
De schep wordt niet doorgegeven maar telkens teruggezet, om niet de indruk te wekken dat er haast
gemaakt moet worden bij het begraven. Het graf kan ook door de begrafenisondernemer gedicht
worden. Soms wordt symbolisch ook nog aarde uit Israël op de kist gestrooid.
Als het graf vervolgens wordt dicht geschept, worden verschillende teksten en gebeden uit de
Talmoed en de Thora uitgesproken, m.n. gebeden voor de zielenrust van de overledene.
Wanneer er tien Joodse mannen aanwezig zijn, zeggen de mannelijke nabestaanden nog het
kaddishgebed op (is een gebed waarin God in zeer veel uitspraken geprezen wordt).
Het graf wordt pas verlaten als de kist helemaal met zand bedekt is. De aanwezigen vormen een rij
aan twee kanten, waar tussendoor de rouwende familie langzaam van het graf vandaan loopt.
De rijen symboliseren de steun die vrienden en de gemeenschap geven. Zo zijn de rouwenden
symbolisch weer op weg naar het leven. Daarbij spreken de aanwezigen deze wens uit:
Moge God u troosten te midden van alle rouwenden om Jeruzalem en Sion.
Bij het verlaten van de begraafplaats wassen de mensen hun handen om zo onderscheid te maken
tussen de cultische onreine dood en het leven.
Dit doen zij onder het zeggen van een korte formule, een zgn. beracha. (zegenspreuk)
De rouwenden doen niet-leren schoeisel aan omdat ze vanaf dat moment rouwenden zijn. Zo laat
men zien dat men de heiligheid van de aarde respecteert. Na de begrafenis eten de nabestaanden
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eerst brood en een ei. Het ei is symbool voor het leven: het lijkt dood te zijn, maar als het bebroed
wordt komt er immers leven uit. Vervolgens is er een condoleance-bijeenkomst. Maar ook in de
periode daarna is condoleren nog ruimschoots mogelijk. Tegen de directe nabestaanden wordt
gezegd: Moge zijn of haar herinnering tot zegen zijn.
Voor de begrafenis worden – uit respect voor de dode – geen condoleances gegeven.
De laatste rustplaats in het Jodendom wordt wel ‘het Huis van de Levenden’ genoemd.
Of wel een verzamelplaats van al wat leeft. Hier schuilt een diepere gedachte achter. Gelovigen
vertrouwen erop dat de ziel bij het overlijden tot God – de Eeuwige gaat en eeuwig doorleeft.
Er staat de gelovigen Joden echter nog wat groters te wachten. Ziel, geest en lichaam zullen weer
verenigd worden bij de opstanding (Dan. 12:13 + Joh.12:24-26 + Fil.3:20-21).
Gelovige Joden zijn er van overtuigd dat wanneer de Messias verschijnt op de Olijfberg zij zullen
opstaan en dat vervolgens het Messiaanse/
Vrederijk aanbreekt.
Vandaar de ruim 100.000 vele graven op de
Olijfberg van gelovigen Joden, die Hem in al Zijn
glorie als eerste willen begroeten.
De gelovige Joden zullen in dit Messiaanse
Vrederijk het voorbeeld voor de volken worden.
(o.a. Zefanja 3:9-20 + Zach.8: 23).
Als we zo de tekst boven de ingang van het
metaherenhuisje nog eens lezen krijgt deze een
groots perspectief. Dit kan een enorme troost zijn
voor de nabestaanden.
Detail van de ingang van het metaheerhuis te Dordrecht
met tekst: Deut. 32: 39.

De rouwperiode:
De rouwperiode begint zodra de overledene begraven is. Op de dag van de begrafenis, die als 1e dag
van rouw wordt beschouwd, legt de rouwende geen gebedsriemen aan. Direct na de begrafenis
neemt voor de naaste familie de zevendaagse periode van rouw, ‘de sjivve’, een aanvang waarin de
naaste familie het huis van de overledene niet mag verlaten, tenzij om in hun eigen huis te slapen.
(terzijde: ‘sjivve zitten’ doen Joodse vaders ook als hun kinderen christen worden)
De directe nabestaanden mogen tijdens deze periode van 7 dagen niet werken. Tijdens deze periode
zit men op lage stoelen of op kussens. Mannen scheren zich in deze periode niet en vrouwen dragen
dan geen make-up.
In deze periode komt er als het goed is veel bezoek om de rouwende personen te troosten, immers
God bezocht Izaäk om hem te troosten over de dood van Abraham (Gen. 25:11) .
Bezoek dient naast luisteren om te helpen, bijvoorbeeld door eten of drinken neer te zetten.
Men mag de rouwende overigens niet vragen hoe het met hem gaat. Het is de rouwende die
aangeeft of hij wel of niet wil praten. Hierop moet men wachten, omdat voor de dood geen woorden
zijn.
De bezoekers zorgen er ook voor dat er een ‘minjan ’ is (= 10 volwassen mannen of in het liberale
Jodendom 10 mannen of vrouwen), zodat driemaal per dag ‘kaddisj’ gezegd kan worden.
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Tijdens de 1e week zijn o.a.de volgende verboden van kracht: wassen van het lichaam; seksuele
gemeenschap; knippen en scheren van het haar; dragen van leren schoeisel; Thora-studie m.u.v. de
boeken Job, Jeremia en Klaagliederen.
Na deze zeven dagen wordt de rouw iets verlicht. De komende rouwperiode duurt 23 dagen, zodat
de totale rouwperiode 30 dagen duurt, gebaseerd op Deut.34:8. Voor een echtgenoot/ echtgenote,
ouder of kind duurt de rouwperiode een heel jaar volgens de Joodse kalender. De mannen scheren
zich deze 23 dagen nog steeds niet en vrouwen dragen geen sieraden, nagels worden niet geknipt.
De rouwenden gaan ook niet uit naar b.v. theater, bioscoop of andere feesten. Maar zij mogen wel
hun gewone leven en werk weer hervatten.
Indien mogelijk wordt elke dag ‘kaddisj’ gezegd, en zeker op de sterfdag volgens de Joodse kalender.
De graafplaats/ de grafsteen:
Sinds het begin van onze jaartelling zette men de doden bij in grotten. De eerste grafsteen die in de
Tenach (O.T.) genoemd wordt, is de steen die Jacob plaatste op het graf van zijn grote liefde, Rachel.
Dit graf is nu nog te bezoeken. Een grafsteen vertegenwoordigt als het ware tastbaar de overledene.
De rabbijnen hebben zich altijd verzet tegen een veelvuldig bezoek aan het graf in het 1e jaar na het
overlijden. Dit om rehabilitatie van de rouwende te stimuleren. Men hecht er immers veel waarde
aan dat de rouwende terug kan keren tot het normale dagelijkse leven.
Meestal wordt dan ook pas na het rouwjaar op het graf een grafsteen (matseiwa) geplaatst.
Het plaatsen van een gedenkteken voor een overledenen vinden we terug in Gen. 35:20. Jacob deed
dit zoals reeds gezegd bij het graf van Rachel.
De grafstenen zijn, net zoals al het andere in verband met de begrafenis, eenvoudig en niet versierd.
Er wordt nergens bij de begrafenis verschil gemaakt tussen arm of rijk.
Het rabbinaat dient de tekst op de steen goed te keuren. Voor de plechtigheid van plaatsing wordt
de steen met een zwarte doek bedekt. Voorafgaand aan de onthulling komt men het liefst met
‘minjan’ bijeen en wordt een gedeelte uit de Misjna geleerd ter nagedachtenis aan de overledene.
Voorafgaand aan de onthulling van de steen zegt men in orthodoxe kringen de zgn.
achtregelige coupletten op uit psalm 119. De coupletten worden gekozen volgens de
Hebreeuwse naam van de overledene. De coupletten uit psalm 119 beginnen immers elk
met andere een letter uit het Hebreeuwse alfabet.
Hierna wordt opnieuw een gebed voor de zielenrust van de overledene uitgesproken, waarin wordt
gevraagd de ziel van de overledene te voegen in de bundel van het eeuwige leven.
(Bij de liberale Joden is de ceremonie enigszins anders. Bij hun wordt er een deel uit de Thora gelezen,
of uit de Talmoed. Het uitspreken van teksten
uit psalm 119 doet men niet).
Aangekomen op de begraafplaats neemt men
het doek weg van de grafsteen en spreekt men
nogmaals het gebed voor de zielenrust uit.
Gebruikelijk is dat de nabestaanden het graf op
de vastendag Tisja Be’av (de treurdag om
verwoesting 1e-en 2e tempel te Jeruzalem) en
op de dag voorafgaand aan Rosj Hasjana, het
Joods nieuwjaar, en Jom Kippoer bezoeken en
dan speciale gebeden uitspreken. Ook dan
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worden geen bloemen (afgesneden bloemen zijn tekenen van de dood) neergelegd, maar een
steentje. Zo is er te zien dat er iemand is geweest.
Elie Wiesel schrijft ergens in dit verband:
“Het vergeten van de doden is hetzelfde als ze een tweede keer vermoorden.”
(Op een bijzondere wijze wordt d.m.v. Stolpersteinen de herinnering van vermoorde Joodse mensen
levend gehouden) . Een Joods graf wordt op de Joodse begraafplaats nooit geruimd, het graf blijf
‘eeuwig’ bestaan. Dit mede omdat men gelooft in de opstanding als de Messias Zijn voeten zal zetten
op de Olijfberg. Gevolg is dat bij ruimtegebrek graven boven elkaar worden gemaakt (zelfs tot 12
lagen) zoals op de oude Joodse begraafplaats uit 1478 in de Joodse wijk te Praag. (foto hierboven)
Wanneer op een grafsteen handen met uitgespreide vingers, met
alleen tussen de middelste vingers een opening voorkomt, betekent
dit dat daar een ‘Koheen’, (de naam Cohen of afgeleide Caan,
Caanen, Caen, Cain, Caenen, enz) afstammeling van Aaron, begraven
ligt. De priesters – Koheen- hadden de taak het volk in de synagoge
te zegenen met de zgn. Aäronitische zegen (wordt ook iedere zondag
in de kerk uitgesproken) waarbij de vingers worden gehouden als
zojuist omschreven. (foto links) Een rabbijn behoeft overigens geen ‘Koheen’ te zijn.
We lezen in Genesis 47 -50 een treffend verhaal over het levenseinde van aartsvader Jacob.
Als hij 147 jaar oud is en 17 jaar in Egypte heeft gewoond roept hij zijn zoon Jozef bij zich.
Deze moet een eed afleggen dat hij zijn vader
als hij gestorven/ ontslapen is bij zijn
voorvaderen Abraham en Izaäk in de grot op de
akker in Machpela zal begraven. Jozef belooft
zijn vader dit ook te zullen doen en zo is het ook
gebeurd.
Jacob doet alvorens hij de ogen sluit profetische
uitspraken over zijn kinderen en zegent hen.
Op een bijzondere wijze zegent hij zijn
kleinkinderen Efraïm en Manasse (afb. schilderij
Rembrandt 1656 ).
Wat een spannende en ontroerende momenten
zullen kinderen/ kleinkinderen van Jacob bij zijn
afscheidswoorden gehad hebben, wat zal hij bij mij zeggen…... Jacob zegende de vertegenwoordigers
van de twaalf stammen van Israël, alvorens hij ging sterven. Van Jacob lezen we in Gen. 49:33: Bij het
uitblazen van zijn laatste adem werd hij verenigd met zijn voorouders, dus op dat moment. De
begrafenis volgde pas vele dagen daarna.
Terzijde – Een gevoelvolle en begrijpelijke vraag reist regelmatig bij gelovigen op : wat wordt
bedoeld met het verenigd worden. Zal ik mijn voorgeslacht of mijn geliefden die ik op aarde
heb gekend m.n. de gelovigen die in Christus ontslapen/ gestorven zijn weer zien in het
hemels Paradijs?
Diverse theologen menen dat op grond van de Bijbel hiervoor argumenten zijn, o.a:
In Gen. 25:8 staat van Abraham letterlijk: …..hij werd met zijn voorouders verenigd (NBV). De
HSV vermeldt: …met zijn voorgeslacht verenigd. (zo ook Jacob) Abraham werd begraven in
Machpela (= zgn. Westbank), dit was een nieuw graf dus niet letterlijk in het graf bij zijn vader
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Terach, die volgens de Misjna overigens tijdens zijn leven gebroken had met zijn afgoden.
(Terach was afgoden-priester en verkocht afgoden-beeldjes in Ur) .
We lezen in Num. 31:2 dat de Heer zegt dat Mozes spoedig ‘verenigd zal worden met zijn
voorgeslacht’. Deut. 34:5+6 vertelt ons dat de Heer Mozes zelf begraaft, maar dat zijn graf
daarentegen onbekend is. (dus ook hier is de vereniging niet letterlijk bedoeld als zou hij
worden begraven in het graf bij zijn gelovige ouders Amram en Jochabed). Ook Jezus toont
o.a. aan met de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus in Luc. 16 m.n. vs. 23 dat er in
het hiernamaals herkenning zal zijn. Dit ‘verenigen/ vergadert worden’ wil dus niet alleen
zeggen dat zij in hetzelfde familiegraf werden begraven, zoals b.v. de drie aardsvaders
Abraham, Izaäk en Jacob in de grot van Machpela (= zgn Westbank).
Gelovige familieleden zullen gezien bovenstaande naar verwachting in het hiernamaals
worden verenigd en elkaar herkennen. (b.v. gelovige kinderen met hun gelovige ouders/
grootouders of broers met zussen, enz.) De herkenning zal echter niet in een verhouding zijn
als hier op deze aarde (Matt. 22:30). Daarnaast zullen we Adam, Abraham, Mozes, David of
Johannes de Doper en andere heiligen zowel uit het Oude- als uit het Nieuwe Testament
herkennen. Bovenstaande is best moeilijk voor te stellen, maar mag tot rijke troost zijn, voor
ieder die hier mee worstelt.
Bovenal zullen we onze Heer en Heiland zien van aangezicht tot aangezicht (1 Kor.13:12) en
Hem, onze Redder herkennen m.n. aan Zijn littekens in Zijn handen…... Dan zijn we als ‘de
Bruid’ (de Gemeente/ de gelovigen) met onze hemelse Bruidegom voor altijd verenigd….
Jozef huilt bij het overlijden van zijn vader. Direct daarna geeft Jozef opdracht zijn vader te balsemen.
Dit laatste vermoedelijk i.v.m. de lange reis vanuit Egypte naar de grot van Machpela.
In het Jodendom is er discussie of Jozef hier geen vergissing begaat. Dit omdat de latere
Joodse traditie in principe tegen balsemen is. Balsemen is een procedure die minimaal 40
dagen in beslag neemt. Het schort zodoende de begrafenis op. De Joodse traditie gafwaarschijnlijk uit bezorgdheid voor de gezondheid van de gemeenschap- de voorkeur voor
onmiddellijk begraven.
Andere verklaarders opperen bovendien dat het voorschrift van onmiddellijk begraven
mogelijk is afgeleid uit Gods opmerking tegen Adam: stof zijt gij en tot stof zult gij weder
keren. Balsemen van een lichaam voorkomt de ontbinding.
In Joodse traditie wordt het menselijk lichaam ook gezien als een heilig omhulsel voor de ziel.
Het dient met respect en zonder enige verminking of onnatuurlijk ingrijpen in het
ontbindingsproces te worden begraven.
(er is dan ook in deze Joodse traditie geen ruimte voor donorcodicil)
Nog een reden waarom men tegen balsemen is dat de persoon die rouwt de werkelijkheid van
voorgaande moet accepteren en balsemen zou die acceptatie mogelijk kunnen belemmeren.
De reden van het balsemen van Jacob zou daarom naar alle waarschijnlijkheid te maken
kunnen hebben met het vervoer van hem van Egypte naar Israël. De reis was immers lang en
de temperatuur hoog.
Overigens is Jozef zelf na zijn overlijden als een farao eveneens gebalsemd en in een
sarcofaag gelegd. Bij de verlossing uit de Egyptische ballingschap na 4 eeuwen nam Mozes
het stoffelijk overschot van Jozef ook nog eens gedurende 40 jaar mee door de woestijn naar
het Beloofde Land (Ex.13:19) en werd hij te Sichem (huidige Nablus = zgn Westbank)
begraven, lees Joz. 24: 32-33.
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Jozef trekt met zijn broers en vele Egyptenaren (dit laatste opmerkelijk!) naar Mamre voor de
begrafenis. Als ze daar zijn nemen ze een rouwperiode van 7 dagen in acht. Daarna begraven zij hun
vader en keren vervolgens terug naar Egypte. Over een herbegrafenis op eigen verzoek als bij Jacob
lezen we later alleen nog bij Jozef. De Bijbel spreekt hier verder niet over.
De Thora vertelt dat ook de Egyptenaren 70 dagen gerouwd hebben om het verlies van Jacob.
De sjivve-periode van het rouwen en de andere voor verdriet bestemde perioden zijn allemaal
bedoeld om de pijn door het verlies van iemand van wie men hield (dierbaren) te verminderen.
De gebeden die samen met anderen worden gezegd onderstrepen dat we niet alleen zijn.
Het Jodendom onderkent met hun tradities dat rouwen een heel moeilijk en teer proces is.
Het overlijden van een geliefde laat diepe wonden/ diepe littekens achter.
Genezing/ heling van deze wonden (wellicht beter gezegd, om het gemis van een dierbare een plaats
in je hart te geven) vraagt tijd, steun en de zorg van anderen die de betrokkene enigszins begrijpen.
Het bezoek van vrienden geeft troost op het moment dat we de eenzaamheid/ verlatenheid van een
dierbare het diepste voelen. Hiertoe worden we ook opgeroepen in Jac. 1 :27.
Laatst trof mij een bijzondere uitleg over eenzaamheid. Een theoloog zei in dit verband:
Matth. 16 tekent ons hoe eenzaam onze Heiland Jezus Zijn weg van lijden en sterven ging op
het einde van Zijn leven. Niemand begreep Hem, zelfs Zijn eigen discipelen begrepen Hem niet
toen Hij met hen over Zijn lijden en heengaan sprak.
De Vader die vanuit de hemel zag wat Zijn geliefde Zoon in bijzondere mate onderging zond
Mozes en Elia om Jezus te troosten en te bemoedigen (Verheerlijking op de berg - Matth.
17:1-8). Mozes de man van de Exodus (de bevrijding/ de verlossing) en Elia de profeet die had
gewaarschuwd en gevochten tegen de afgoderij van het volk. Beide herkenbare missies van
Jezus. Mozes en Elia wisten als grote leiders wat eenzaamheid was, elk op hun ‘ zware
eenzame post’.
Strijd, teleurstelling, miskenning, beproeving, afwijzing bleven ook Mozes en Elia niet
onbespaard. Bij hun overlijden hield niemand van hun geliefden ‘hun hand vast’…...
Juist daarom moesten zij Jezus bemoedigen en spraken zij met Hem over Zijn heengaan, dat
Hij zou volbrengen in Jeruzalem (Luc. 9:31).
Mozes en Elia hadden het in Gods kracht volgehouden. Jezus heeft na zeer zware strijd (als
geen ander, namelijk in de volkomen Gods verlatenheid) o.a. in de hof van Gethsemane en
tijdens Zijn kruisdood Zijn zeer zware ‘missie’ (Verzoening/ Verlossing) volbracht. Hij bleef
trouw tot in de dood. Hebr. 12 : 2 zegt: Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht
was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht.
Na Zijn glorierijke opstanding en hemelvaart heeft Hij een ereplaats ontvangen aan de
rechterzijde van Zijn Vader in alle heerlijkheid, waar Hij dagelijks voor Zijn kinderen/ volk pleit,
bidt en ons te hulp komt met Zijn Geest, enz. Hij verlaat ons nooit en nergens!
Deze missie van onze dierbare Heiland is dus nog steeds niet voltooid, maar gaat zelfs dag en
nacht voor ons door….tot op ‘de jongste Dag’. Hier past grote verwondering en aanbidding!
Zo brengt onze hemelse Vader soms wonderlijke en verrassende woorden in ons hart of personen op
ons pad in de moeilijkste/ verdrietigste omstandigheden van ons leven, ter bemoediging en
versterking. Hij weet wat ieder van Zijn lijdend kind nodig heeft!!
Hij kent ons immers door en door (Ps. 139). Hij lijdt met Zijn kinderen mee (Hebr. 4:15). In Joh. 11
lezen we dat Jezus huilde om het overlijden van zijn vriend Lazarus. Hij ervoer dezelfde gevoelens en
emoties die wij kennen, Hij begrijpt ons! Wat een troost! In Gods kracht en met Zijn hulp mogen en
kunnen Gods kinderen door de nacht van strijd en zorgen (Gez. 459) als pelgrims ‘Thuiskomen’
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(Alija maken - betekent letterlijk: opgang maken). Zoals Mozes het volk Israël uit Egypte door de
woestijn geleid heeft naar het beloofde land Kanaän, zo zal de Here God Zijn kinderen leiden door de
onherbergzaamheden van het leven en de dood naar het Vaderhuis/ Zijn Koninkrijk.
Het Leger des Heils zegt over het ontslapen van de gelovigen heel mooi het volgende: Gods kinderen
worden “ bevordert tot Heerlijkheid ”. De dood heeft Goddank niet ‘het laatste woord’.
Jezus, onze Heer en Heiland, heeft met Zijn sterven aan het kruis, Zijn neerdaling in het dodenrijk en
Zijn opstanding de satan en de dood als De grote Triomfator overwonnen/ verslagen.
Hij heeft de poorten tot het hemels Paradijs volledig geopend (Joh. de Heer 140). Wat een LIEFDE!
Terzijde: ‘neergedaald ter helle’, zoals in de Apostolische geloofsbelijdenis geformuleerd, is
erg verwarrend. Onze dierbare Heiland is niet in de hel geweest. Dit zou toch een nederlaag
voor God betekenen. De poorten van het dodenrijk (niet van de hel) werden door Jezus
verbroken….(Matt. 16:18 NBG/ NBV/ Naard.vert). Hij kwam als De grote Overwinnaar de
‘gevangenen’ in het dodenrijk bevrijden…. Dit laatste onderbouwen diverse theologen o.a.
tevens vanuit de volgende teksten: Joh. 5:25; Efeze 4 : 8+9; 1 Petr. 3: 18+19; 1 Petr. 4:6.
Het Evangelie van Nicodemus uit de Apocriefe boeken van het N.T. beklemtoont ‘de
neerdaling in het dodenrijk’ door onze Heiland dan ook niet als een vernedering, maar als een
glorieuze overwinning. Enkele opgestane heiligen, genoemd in Matt. 27: 52+ 53, vertellen in
dit Evangelie op een indrukwekkende en ontroerende wijze welke wonderlijke gebeurtenissen
plaatsvonden toen onze Heiland verscheen in het dodenrijk. Enz, enz… De Grote Raad (o.a.
Annas en Kajafas) die Jezus veroordeeld had, blijkt nadien zelfs tot inkeer te zijn gekomen,
enz.
De opstanding van onze Heer en Heiland is de absolute garantie voor de opstanding van al diegene
die in Christus ontslapen zijn (lees o.a. Rom. 8:11; 1 Kor. 15:20-23 en volgend; 2 Kor. 4:14; 1 Thess.
4:14; 1 Petr. 1:3). Dan zal hun verheerlijkte lichaam met hun ziel, die reeds bij de Heer in volkomen
harmonie leeft, voor eeuwig herenigd worden. Voor ons niet voor te stellen….Glorie aan God!

Vertrouwend op Gods vergevende liefde en genade in Christus en Zijn onfeilbare betrouwbare
beloften/ toezeggingen mogen we als Zijn Bruid het lied van uitzicht uit Opwekking 520 zingen:
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“ Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart…”
https://www.youtube.com/watch?v=0p_tRdsLc-Q

Bronnen o.a.: Het NIK, Holy Home, LECA en Joods Cultureel Kwartier; boek ‘Sterk als de
dood – sterven en rouw in Joods perspectief ’door Sasja Martel; ‘Joods leven thuis en in de
synagoge‘ door rabbijn Edward van Voolen; Apocriefe boeken uit het Nieuwe Testament van
Dr. A.F.J.Klijn.

Shalom, namens de commissie CKIA, Johan de Korte.
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