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Pinksterfeest (Handelingen 2)

Na de opstanding van Christus is alles
anders geworden in het leven van Zijn
volgelingen. Zelf zijn ze van leerlingen tot
leermeesters geworden, van discipelen tot
apostelen (Jh. 15:15, Mt. 28:19v). Maar
nog steeds vallen ze van de ene verbazing
in de andere. 
Na het Paasfeest krijgt nu ook het
Pinksterfeest, dat ze hun leven lang
hebben gevierd, een andere betekenislaag
erbij. Het feest van Gods wet wordt tot
feest van Gods Geest (Gal. 3:24). En dan
lijkt alles in chaos te veranderen. De wind
steekt op, het vuur daalt neer, en iedereen
spreekt door elkaar in alle mogelijke talen.
Een wonder, dat de toehoorders er nog iets van begrepen hebben. 
Maar vergis je niet: die chaos is slechts schijn. De apostelen zullen het
wellicht in eerste instantie inderdaad zo ervaren hebben, omdat het
leven hun uit handen gleed. Al hun fraaie plannen en toekomstdromen
werden hun uit handen geslagen, om te worden vervangen door Gods
gedachten en bedoelingen. En als je zo je grip op je bestaan verliest,
kan dat echt beangstigend zijn. Het is een stap in het duister die moed
vraagt en vertrouwen. Want wij leven zo graag van allerlei zekerheden.
Wij dekken ons in tegen alle mogelijke risico’s door verzekeringen af te
sluiten en uit alle macht te proberen op een gezonde manier te leven.
En dan komt daar die Geest van God alles eventjes flink op de kop
zetten. 
Maar wat voor ons chaos lijkt, omdat wij de controle kwijt zijn, is in
feite het herstel van Gods bestuur over de wereld, dat begint bij de
volgelingen van Jezus. Het begin van Zijn Koninkrijk. En dat is geen
chaos. Dat is de voortzetting van Zijn scheppingswerk, doordat Hij ons
tot een nieuwe schepping maakt. Tot nieuwe mensen die leven als Zijn
kinderen, waarachtig lijkend op hun Vader, vol van trouw en
barmhartigheid, en die zo de eerste vruchten zijn van de nieuwe wereld
die ontstaat in het spoor van de opgestane Heer.
Zo doorbreekt Hij onze vastgeroeste ideeën, ontdooit Hij ons tot
mensen die in staat zijn te leven voor Hem en voor elkaar. En dat is
geen chaos, dat is de orde die Hem van in den beginne voor ogen heeft
gestaan. Dat is een leven, een wereld waarin voor duisternis en
dwaling, voor dreiging en dood geen plaats meer is. JHB
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Kerkraad

We begonnen de vergadering van 9 april om 19.45 uur, samen met de
kerkraad van MZ. We lazen uit Genesis 3 de verzen 1 t/m 24 en
openden de vergadering met gebed. We hebben een uur met hen
samen gezeten en gesproken over de punten door hen aangebracht:
Gezamenlijke gemeente uitstap 2018 (bv. Genk of Brussel Atomium of
de Haven in Antwerpen, we proberen dan ook elke keer een kerkdienst
mee te vieren.)  – meer gezamenlijke diensten op hoogdagen (bv.
laatste zondag van het jaar, goede vrijdag, enz.) –  Het ‘Marcus-drama’
een Ichtus-project waarin op interkerkelijke basis het Marcus evangelie
wordt uitgespeeld. We zullen deze punten nog in volgende
kerkraadsvergaderingen verder bespreken. We evalueerden ook nog de
gezamenlijke gespreksgroep die samenkomt op de derde dinsdag van
de maand. 
Op onze verdere vergadering bespraken we de notulen van 5 maart en
keurden deze goed. De agenda werd vastgelegd. We evalueerden de
kerkdiensten van 11/03 de dienst waarin ds. G. Snauwaert in voorging.
Goede Vrijdag 30/03 en Pasen  8/04 en natuurlijk ook de doop van
Maribel (dochtertje van Famhi Maghi). Daarna bekeken we de
correspondentie, in- en uitgaande. 
Bij de themata bekeken we de komende zondagen 15-22-29/04 en
6/05 of er speciale aandachtspunten zijn. We bekeken de lijsten, de
van dienst koffie lijst blijft de laatste tijd gewoon leeg ,(wordt niet meer
ingevuld), gelukkig kunnen we altijd beroep doen op vrijwillige hulp!
We komen nog even terug op de gezamenlijke vergadering met MZ, we
vinden dat samenwerking op de overeenkomende punten nuttig kan
zijn voor beide kerken. Naar aanleiding van de Gemeentevergadering
werd het jaarverslag 2017 aangepast, er stonden enkele kleine fouten
in. We hebben een afspraak op de volgende kerkraadsvergadering met
Mathias, hij is bereid om eventueel de website van de kerk aan te
passen en aan te vullen met Facebook ! We bespraken nog de komende
Open Kerkdagen van 2 en 3 juni, we zoeken nog organisten om die
namiddagen te spelen. We spraken nog over het liederenbord en bordje
met de Bijbellezingen, we zoeken een oplossing om de bijbel teksten
duidelijker leesbaar te maken! 
We beginnen aan de verschillende verslagen, Kindernevendienst en
oppasdienst – Senioren – Diaconaat – Zending – Pastoraat – Groot
kerkverband (districtsvergadering op 18/04, Georges zal er aanwezig
zijn). We stelden de volgende punten vast die moeten terugkomen op
de volgende vergadering die we houden op 7 mei. Bij de rondvraag
merkten we nog op dat Marius en Rina en Tuur worden opgehaald in
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Duffel door Xavier om naar de kerk te komen (Marius heeft zijn auto
verkocht). We sloten de vergadering af met een avondlied uit ons
zangboek. Georges Vandensavel

Samenstelling kerkenraad

Predikant: ds J. Brouwer 015 - 20 51 54
Ouderlingen: Mani Kanza 0489 - 86 38 41

Georgette Saliba 015 - 41 31 85 
Geert Van Cammeren 015 - 31 97 64

Diaken: Georges Vandensavel 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Overleden

Op 31 maart, Stille Zaterdag, kwam er een einde
aan het leven van Anthony Cornelis (Ton) Kardux.
Hij werd 79 jaar. Ton hield van zijn werk als
projectingenieur in de landinrichting, omdat hij zo
buiten in de vrije natuur kon zijn. Hij hield ook van
de cultuur in al zijn aspecten, met name de
muziek van Bach en Buxtehude. Zijn hart ging uit
naar de archeologie en geschiedenis van Elewijt en
Eppegem. Maar hij zal bovenal worden gemist als
zorgzame echtgenoot, vader en opa. Moge het
geloof, dat in het spoor van de Opgestane de dood
geen eindstation meer is, allen troosten die Ton
moeten missen.

Verjaardagen

06 mei Maria (Riet) Vermaas  e. Kardux.
06 mei Ymkje ter Haar e. Van Messem.
07 mei Godelieve Van Reeth.
10 mei Marten Brouwer
10 mei Johannes Brouwer
19 mei Hermien Heres  e. Oerlemans.
22 mei Johan Daenen
24 mei Marius Joosten.

We wensen deze jarigen een gezegende dag toe
in vreugde en in verdriet! Gods rijke zegen!
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Om over na te denken

Zeg niet Vader
als jij je niet als kind gedraagt.

Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.

Zeg niet die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.

Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt.

Zeg niet Uw koninkrijk kome
als je het verwart met materieel succes.

Zeg niet Uw wil geschiede
als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.

Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood
als je je niet bekommert om wie armoe lijdt.

Zeg niet Vergeef ons onze schulden

als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.

Zeg niet Leid ons niet in verzoeking
als jij jezelf eraan blootstelt.

Zeg niet Verlos ons van de boze
als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.

Zeg niet Amen
als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.

- auteur onbekend -

Tekst gevonden in een Franse kerk en vertaald in het Nederlands 
door Kees van Veen.

- Nelly Luteijn
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Liedboek

In ons liedboek, zingen en, bidden in huis en kerk, staan mooie
liederen maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er
al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een
vertelling of gedicht te brengen. Op bladzijde 88 staat het ietwat
bizarre gedicht van Anton Ent. Bij Psalm 27.

Vogelijn op groene tak

De omslag dreigt, de radicale ommekeer,
voorspoed wordt tegenslag. Plotseling
zet depressie haar bruine hoed op
en stuift furieus op mij af.

Steekt woede een mes in haar hals
of kijk ik haar recht in de ogen?
Kon ik maar ontsnappen, Mamma roepen
helpt niet. Ook u hebt mij verlaten.

Ik kruip van angst over de grond,
beschreeuw de muren van mijn kamer.
Wroeging ziet op mij neer, waar
fluiten vogels van rust en verzoening?

Uitgekozen door Georges

Doop Maribel Maghi

Op zaterdag 7 april werd Maribel
in onze kerk gedoopt. Het was
een ongedwongen dienst, waarin
Gods aanbod van genade aan
i ede r  men s en k i n d  w e rd
onderstreept. Behalve familie en
vrienden van de doopouders was
er een verheugend aantal
gemeenteleden aanwezig bij deze
bijzondere dienst. Een feestelijk
getuigenis, dat God ons toekomst
schenkt!
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Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26,
aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 06 mei organist: J. Van der Horst
ds. J. Brouwer 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 13 mei organist: E. Poncin
dhr. H. Fresen 2° collecte: Rwanda

zondag 20 mei organist: I. Goossens
ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending
Pinksteren, H. Avondmaal, Belijdenisdienst

zondag 27 mei organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Diaconie

zondag 03 juni organist:P. Oerlemans
ds. S. Fuite 2° collecte: Syrië

Rooster

Kindernevendienst Lector
06/05 Matheus Henriëtte
13/05 Hanne Godelieve
20/05 Hermien Chris
27/05 Wibe Jelle
03/06 Guyny Aysel

Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Agenda

07 mei Kerkraad - kerkzaal 19u45
09 mei Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
15 mei Avond over Burkina Faso - Zandpoortkerk 20 uur
17 mei Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
22 mei Gez. gespreksgroep - kerkzaal 19u30
24 mei Bijbelmiddag - kerkzaal 14u30
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In 2010 ontstaat een idee met verrijkende gevolgen: Germain Dotsé uit Togo ziet
hoe slecht de situatie van scholen in het buurland Burkina Faso is. Vaak zitten in
een klas meer dan 100 leerlingen. En vele kinderen - vooral meisjes - gaan niet
eens naar school omdat ze moeten werken of hun ouders de schoolbijdragen niet
kunnen opbrengen.

Germain besluit om er iets aan te doen: hij wil een eigen school oprichten waarin
de klassen klein zijn en het onderwijs een goede kwaliteit heeft. Wanneer de
financiële draagkracht van ouders onvoldoende is om het schoolgeld te betalen,
worden subsidies verstrekt. En deze school zal een christelijke achtergrond hebben.

Germain werkt heel hard om het startkapitaal bij elkaar te brengen. In 2012 wordt de
school met ongeveer 200 leerlingen opgericht. 

In 2017 komen Germain en zijn vrouw Ilonka naar België en vestigen zich in
Mechelen. Hun doel is om hier in Europa geld te verdienen waarmee ze de school
kunnen financieren. Beiden sluiten zich aan bij de Zandpoortkerk. Ze richten een
vzw op met het doel het Collège des Cracks - zo heet de school - te steunen.

Germain Dotsé en zijn vrouw Ilonka van der Brugge 
zullen uitgebreid uitleg geven over dit schoolproject

op

dinsdag, 15 mei
om 20u

in de Zandpoortkerk:

‘Het College des Cracks 
in Bobo-Dioulasso 

(Burkina Faso)’  

Inschrijving is niet vereist. Inkom is gratis.
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God loven op het moeilijkste moment 
Bij de Israëlzondag van 6 mei 2018

Inleiding

Dit jaar staat een gebed centraal
dat zeer bekend is en dat we
niet enkel  in de synagoge maar
o o k  t i j d e n s  o p e n b a r e
herdenkingsp lecht ig-heden
kunnen  meemaken:  het
kaddiesj. 
Het is een gebed waarin God wordt geheiligd, in het Aramees omdat
dat de taal was uit de tijd van de Talmoed, de studie van de Bijbel. Het
komt in verschillende vormen en op verschillende momenten voor in de
synagogedienst. Het wordt ook gezegd bij een begrafenis en bij een
dodenherdenking. Om te beletten dat men er een persoonlijke
verdienste uit haalt moeten telkens minstens tien mannen aanwezig
zijn. Door de geschiedenis heen is een bepaalde tekst en een bepaalde
melodie ontstaan. Componisten werkten dit verder uit.  Een voorbeeld
vindt u op https://www.youtube.com/watch?v=h3USptpfcZc met het
kaddiesj van Maurice Ravel gezongen door Azi Schwartz.

‘De inhoud van het kaddiesj-gebed is het belijden en onvoorwaardelijk
aanvaarden van Gods wereldleiding, zowel voor het geheel als voor het
individu. Dit in alle omstandigheden van het leven, zelfs als we ons
leven voor de erkenning hiervan zouden moeten opofferen. Vandaar dat
deze belijdenis ook wordt uitgesproken als we voor het grote raadsel
van de dood staan, wanneer de vraag ‘waarom’ gesteld wordt bij het 
voorgoed heengaan van een van onze nabestaanden ’ 1  

De tekst zelf

De tekst van het kaddiesj vertaald in het Nederlands vinden we bij
voorbeeld ook in Wikipedia:

1 Siach Jitschak, gebed van Jitschak, de Siddoer, het
gebedenboek in de vertaling van Dasberg, uitgave NIK,
Amsterdam p. 12
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Moge zijn grote naam verheven en geheiligd worden
in de wereld die hij geschapen heeft naar zijn wil.
Moge zijn koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw dagen
en in het leven van het gehele huis van Israël,
weldra en spoedig.
Zegt nu: Amen

Moge zijn grote naam gezegend zijn nu en voor altijd.
Gezegend, geprezen, gevierd, en hoog en steeds hoger verheven
Verheerlijkt, gehuldigd en bejubeld worde de naam van de Heilige,
gezegend zij hij
hoog boven iedere zegening, elk lied,
lof en troost die op de wereld gezegd wordt.
Zegt nu: Amen

Moge er veel vrede uit de hemel komen en leven!
Over ons en over heel Israël.
Zegt nu: Amen

Hij die vrede maakt in zijn hoge sferen,
zal ook vrede maken voor ons en voor geheel Israël
Zegt nu: Amen

Geschiedenis

De aanzet vindt men o.a. in Psalm 113:2 ‘De naam van de Heer zij
geprezen, van nu tot in eeuwigheid’. Wanneer het kaddiesj ontstond is
onbekend; de eenvoudige vorm en het ontbreken van enige allusie op
de verwoesting van de tempel zoals ook in  de eerste regels aan het
begin  van het ‘Onze Vader’ wijzen naar een vroeg ontstaan. De taal
wijst op een ontstaan in de Talmoed scholen.  Rond het jaar 600 wordt
het voor het eerst vermeld als een liturgisch gebed, waarbij de tekst
ook in het Hebreeuws uitgebreid wordt en het volk op het gebed
antwoordt. In deze vroege bronnen wordt naar de rouwenden een
zegen uitgesproken en daarna het kaddiesj gezegd . De heiliging van
Gods naam staat immers bvb. ook bij Ezechiël in verband met de
opstanding uit de doden. Daarbij komt de plicht van de kinderen om in
te staan voor het zielenheil van de ouders. Hieruit zou ook de gewoonte
ontstaan zijn voor de zonen om na het overlijden van één van de
ouders een jaar lang het kaddiesj te zeggen. In de tijd van de
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Jodenvervolgingen rond 1200 is dit ondertussen in Duitsland een vaste
traditie.2 

Gebruik vandaag

Het woord kaddiesj betekent heiliging . Wanneer een moeder of een
vader sterft wordt elf maanden lang door de verwanten in de synagoge
het kaddiesj-gebed gezegd, en daarna ook nog elk jaar op de
sterfdatum. Hierdoor wordt onder andere tot uiting gebracht dat de
kinderen de opdracht om God te loven overnemen en verder zetten.
Uitgerekend op dit moeilijkste moment wordt ook Gods lof gezongen.
Voor dichters, auteurs en componisten was dit een provocatie, een
uitdaging. Hoe kan men God loven als men voor de dood staat. Of om
het nog erger te maken, hoe kan men dit gebed uitspreken bij de
herinnering aan de gruwel van de kampen, aan de gruwel van
Auschwitz?

Of zoals Leonard Bernstein in zijn derde symfonie (bij de dood van John
F. Kennedy op 22 november 1963) in zijn kaddiesj  de spreker laat
zeggen: 

Here God der heerscharen, ik roep u ter verantwoording!  
 u laat dit gebeuren, Heer der heerscharen!  

u met uw manna, uw vuurkolom!  
u vraagt geloof, waar is uw eigen geloof?  
Waarom hebt u uw regenboog weggenomen, 
die mooie boog die u rond uw vinger  bond
om eraan te herinneren dat u nooit meer uw belofte zou vergeten?3  

2 I. Elbogen: Der jüdische Gottesdienst in seiner

geschichtlichen Entwicklung, Olms Verlag Hildesheim 1995

 3 Lord God of Hosts, I call You to account!
You let this happen, Lord of Hosts!
You with Your manna, Your pillar of fire!
You ask for faith, where is Your own?
Why have You taken away Your rainbow,
That pretty bow You tied round Your finger
To remind You never to forget Your promise?
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Wanneer God zijn regenboog wegneemt zou dit willen zeggen dat Hij
zijn verbond heeft opgeheven.

Maar het kaddiesj kan ook anders klinken, vrolijk en bevestigend. Het
kaddiesj is nooit alleen maar treurig of alleen maar vrolijk, want
uiteindelijk heeft God alles in handen. Het kaddiesj is beide. Er wordt
trouwens in het gebed zelf niet over de dood gesproken. In het
Jodendom is er immers niet zoiets als alleen maar vreugde of alleen
maar verdriet. Er is altijd een mengeling van bitter en zoet, van de
honing en de angel. Bij een huwelijk bvb. wordt daarom een glas
gebroken, en bij een sterven moet zich oefenen in optimisme. De
Eeuwige zal verlossing brengen. Gods heerlijkheid is groot en door zijn
werken kan de wereld beter worden. In die richting mogen wij
meewerken. 

Eventuele Lezing: Psalm 42

“Wat ben je bedroefd mijn ziel, 
en onrustig in mij,
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik Hem weer loven, 
Mijn  God die mij ziet en redt”  (Psalm 42:12)

Verdere uitwerking in de gemeente

Bespreking van de roman van Nobelprijswinnaar Imre Kertész : Kaddisj
voor een niet geboren kind.

Werkgroep Jodendom-Christendom in de VPKB
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Israël, de droom van Theodor Herzl (deel VIII)

Ons op een vrijdag geplande bezoek aan de heilige stad Jeruzalem
werd uitgesteld naar zaterdag uit terechte vrees voor “moeilijkheden”
na het moslimgebed. De vrijdag ervoor hadden namelijk drie jonge
moslims uit de Arabisch Israëlische stad Umm al Fahm vroeg in de
ochtend twee droezische politiemannen doodgeschoten op de
Tempelberg. In een daarop volgend zwaar vuurgevecht met de politie,
waren de drie aanvallers zelf ook gedood. En inderdaad, de volgende
vrijdag waren er rellen met stenen gooiende Palestijnen, nadat in
islamitische kringen was opgeroepen tot een “dag van woede”.
Zo kwamen we met onze bus aan op zaterdag ochtend en we werden
afgezet boven op de Olijfberg, vanwaar we een prachtig zicht hadden
op de Oude Stad. Op de joodse begraafplaats liggen zo’n 150.000
mensen begraven, waaronder Israëls zesde eerste minister Menachem
Begin (1913-1992) en, volgens de traditie, Davids zoon Absalom en de
profeet Zacharia. Veel joden willen op de Olijfberg begraven worden,
omdat ze geloven dat daar bij de komst van de Messias de opstanding
zal beginnen. Hierbij baseren ze zich op een interpretatie van Zacharia
14:4 (HSV): “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die
voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën
gespleten worden (…)”. Enkele rondhangende jongeren schreeuwden op
vijandige toon “Allahu Akbar!” en zwaaiden met hun vuisten, maar
vermoedelijk was dit meer stoerdoenerij dan wat anders, want toen
onze Israëlische gids Hans iets terugriep in het Hebreeuws, dropen ze
af. Beneden is de Hof van Gethsemane met acht knoestige, meer dan
duizend jaar oude olijfbomen. Op de plek waar ooit een Byzantijnse
basiliek stond en later een Kruisvaarderskapel, werd tussen 1919 en
1924 de binnenin donkere Kerk van Alle Naties gebouwd. 
In de Oude Stad volgden
we door de soeks het
traject van de Via
Dolorosa, de lijdensweg
van Jezus, die naar de
Heilig Grafkerk loopt.
Rond 130 had de
R o m e i n s e  k e i z e r
Hadrianus op de plek van
Chr i s tus ’  graf  een
h e i d e n s e  t e m p e l
toegewijd aan  Jupiter of
Venus laten bouwen.
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Maar nadat in 306 keizer Constantijn (272-337) aan de macht kwam,
veranderde alles. Deze keizer decreteerde in 313 religieuze vrijheid en
werd zelf christen. Hij verordende in 325-326 de bouw van een kerk op
deze plek. Constantijns moeder Helena bezocht het Heilig Land in de
jaren 326-328 en zij zou het graf herontdekt hebben, alsook het “ware
kruis”.  Toen in 637 Jeruzalem omsingeld was door moslimlegers
onderhandelde patriarch Sofronius (560-638) een vredevolle overgave
aan Omar Ibn-al-Khattab (584-644), de tweede “rechtgeleide kalief”
(opvolger van islamstichter Mohammed), zodat de stad en haar kerken
niet verwoest werden. Op 18 oktober 1090 beval kalief Al-Hakim bi
Amr Allah (985-1021) de volledige afbraak van de Heilig Grafkerk in
een meer algemene campagne tegen christelijke gebedsplaatsen in
Palestina en Egypte. Zodanig groot was de vernieling dat van de
vroegere kerk nog maar weinig overbleef. De schok die dit
veroorzaakte in christelijk Europa hielp de geesten rijp maken voor de
latere kruistochten. Na uitgebreide onderhandelingen met de
Byzantijnen gaf Al-Hakims zoon en opvolger kalief Ali Az-Zahir
(1005-1036) toestemming tot een heropbouw, die pas in 1042 begon
en voortging na de inname van Jeruzalem op 15 juli 1099 door de
Kruisvaarders met “onze” Godfried van Bouillon (1060-1100) als
aanvoerder. De stad werd in 1187 heroverd door een moslimleger
geleid door de van oorsprong Koerdische sultan Saladin (1137-1193),
maar er werd een verdrag overeengekomen waarbij christelijke
pelgrims vrije doorgang kregen. Het graf ziet er door al de bouwwerken
die doorheen de
e e u w e n  z i j n
uitgevoerd overigens
helemaal niet uit als
het plaatje dat we
kennen uit onze
k inderbi jbe l s  en
daarover was mijn
dochter Miranda een
beetje teleurgesteld.
Het is in feite een
kapelletje, Edicule
genaamd, onder een
koepel. De Edicule
bestaat uit twee
ruimtes, één met een fragment van de steen die voor de ingang van
het graf lag en een tweede met het graf zelf. Omdat er zo’n
mensenmenigte was uit alle volken en talen, moesten we lang
aanschuiven eer een orthodoxe priester ons één per één binnen liet in
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de Edicule. Hoewel het gebouwencomplex, dat onder meer Golgotha
omvat,  er anders uitzag dan ik mij had ingebeeld, was ik toch onder
de indruk.     
De Oude Stad van Jeruzalem leeft van pelgrims en toeristen van over
heel de wereld, die in de soeks gretig souvenirs kopen. We zagen
Italianen, Spanjaarden, Russen, Amerikanen, Afrikanen en zelfs
Chinezen, dikwijls samen met hun katholieke of protestantse pastoor.
Sommige Afrikaanse vrouwen waren kleurrijk uitgedost in prachtige
gewaden vol afbeeldingen van Jezus of Maria.
Het Cenakel, waar Jezus met de apostelen het Laatste Avondmaal
nuttigde, bezochten we ook.  We zagen een “Toren van David” die in
werkelijkheid door Herodes is gebouwd. Liepen we nu op straat echt in
de voetstappen van de Here Jezus? ’t Is maar hoe je het bekijkt, want
volgens onze gids Hans lagen de straten 2000 jaar geleden acht meter
lager. Omdat men telkens bouwde op fundamenten of ruïnes van vorige
bouwwerken, raakte bijna heel de stad op de duur opgehoogd. 

De Klaagmuur is een overblijfsel van de tempel die door Herodes de
Grote werd gebouwd. Het is daarmee meteen de heiligste plaats waar
joods gebed is toegelaten, want boven op de Tempelberg mogen alleen
moslims bidden. Een stuk van de muur is gereserveerd voor mannen en
een kleiner stuk voor vrouwen. Voor we tot aan de muur mochten
gaan, kregen we een papieren keppel om op ons hoofd te zetten.
Hoewel dit een bij uitstek joodse plek is, hebben de rabbijnen toch
besloten dat aanhangers van alle religies er mogen bidden.
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Boven op de Tempelberg, die door de moslims Haram-esh-Sharif (het
Edele Heiligdom) wordt genoemd, staan de Al Aqsa moskee en de
Rotskoepel, die we niet bezochten. De traditie wijst diezelfde plek aan
als de berg Moria, waar Abraham zijn zoon dacht te offeren maar dit
uiteindelijk niet deed nadat God op het laatste ogenblik zijn bevel
herriep. Volgens de joden en christenen was die zoon Isaak, de
stamvader van de joden, volgens de moslims ging het om Ismaël, de
stamvader van de Arabieren. De met bladgoud bedekte Rotskoepel, die
van 688 tot 692 gebouwd werd op bevel van kalief Abd-al-Malik ibn
Marwan (646-705) heeft dezelfde afmetingen als de koepel van de
Heilig Grafkerk en dat is natuurlijk geen toeval. Volgens de islamitische
traditie is dit de plek vanwaar Mohammed (c.570-632) gezeten op zijn
paard Buraq ten hemel steeg om besprekingen te houden met God en
de profeten: “Lofprijzing aan Hem die deed reizen Zijn dienaar des
nachts van het Gewijde Bedehuis naar het uiterste Bedehuis (…)”
(Koran, soera 17, vers 1, vertaling Kramers). Nergens wordt vermeld
waar dit “uiterste Bedehuis” mag zijn, maar door dit vers in verband te
brengen met Jeruzalem, legden de moslims, overigens lang na
Mohammeds dood, namens de islam een claim op deze aloude heilige
stad, die in de Koran niet
genoemd wordt. Al Aqsa en
de Rotskoepel staan onder
het gezag van de wakf, een
Jordaanse islamitische
instelling. Van 1948 tot
1967 was Jeruzalem
verdeeld in een Jordaanse
oostelijke en een Israëlische
westelijke stad. In de
Zesdaagse Oorlog, op 7 juni
1967, veroverden de Israëliërs de hele stad, die werd herenigd onder
de joodse burgemeester Teddy Kollek (1911-2007). Paratroepers hesen
de Israëlische vlag op de Tempelberg, maar de legendarische eenogige
defensieminister Moshe Dayan (1915-1981) liet deze weer weghalen.
Hij beloofde dat de heilige plaatsen van de drie religies zouden
gerespecteerd worden en liet de Tempelberg aan de moslims. Joden
mochten de plek wel bezoeken maar er niet bidden, een regeling die
bekend staat als het status quo.  
Volgens sommigen houdt de naam Jeruzalem verband met de
Hebreeuwse woorden “ir” (stad) en “shalom” (vrede). Jeruzalem als
stad van vrede dus, maar hoe mooi en poëtisch deze verklaring ook is,
ze is mijlen verwijderd van de werkelijkheid. Hoewel er geen oorlog is,
leven de Jeruzalemmers helemaal niet in vrede met mekaar. In 2015
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woonden in Groot-Jeruzalem 850.000 mensen, waarvan 200.000
seculiere joden, 350.000 haredische joden (ultraorthodoxen) en
300.000 Palestijnen. Grofweg zijn er 62% joden, 35% moslims en 2%
christenen. Elke gemeenschap dopt haar eigen boontjes, zonder veel
interactie met de anderen van wie men liefst zou willen dat ze er niet
waren. 23% van de joodse en 60% van de Arabische gezinnen leeft
onder de armoedegrens. Als gevolg van jarenlange onderfinanciering
zijn de openbare diensten dikwijls ondermaats in de Arabische wijken,
waar werkloosheid, misdaad, druggebruik en religieus extremisme
welig tieren. Oost-Jeruzalem, door Israël geannexeerd, is door een
hoge betonnen scheidingsmuur afgesneden van zijn vroegere Arabische
achterland. In de hoofden van de Jeruzalemmers blijft de scheiding
tussen Oost en West bestaan en men komt bijna niet in mekaars
wijken. Zelfs de joden onderling komen niet overeen: naarmate de
haredim met hun hoge geboortecijfers meer overwicht krijgen, trachten
zij toenemend de stad naar hun hand te zetten met strengere
handhaving van religieuze voorschriften in de openbare ruimte. Meer
en meer seculiere joden verhuizen naar het kustland omdat ze
Jeruzalem te drukkend religieus vinden en wegens de hoge woonkost
en het gebrek aan werkgelegenheid.
Ach beste lezers en lezeressen, wat heeft dat met mij als toerist te
maken? Laat ik nog wat geld afhalen, dan kan ik in de soeks wat
souvenirs kopen, zo bedacht ik. Maar hey, waarom werkt die
bankautomaat nou niet? Omdat het sabbat is natuurlijk! 
                          

Hugo Wilmaerts

Bronnen:

- Two Israeli police and three gunmen killed in shootout at holy site (The
Guardian, 14 juli 2017)

- Three Palestinians reported killed in protests in Jerusalem, West Bank
(Times of Israel, 21 juli 2017)

- Engelse en Nederlandse Wikipedia
- Jeruzalem vijftig jaar herenigd, 1967-2017 (Christenen voor Israël, 1917)
- The Israeli Relinquishment of the Temple Mount (Nadav Shragai)
- The Offhand Conquest of Jerusalem (Abraham Rabinovich)
- Jerusalem: Conflict and Cooperation in a Contested City (Miriam Fendius

Elman & Madelaine Adelman) 
- Jerusalem, City of Peace (AishCom)
- Dayan, de mythe (Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1915)
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Noot:

- Menachem Begin (1913-1992): geboren in Brest
Litovsk (toenmalig Russische Rijk), stichter van de
Likud-partij en 6e eerste minister van Israël. In
Mandaat-Palestina was hij de bevelhebber van
Irgoen, een joodse militie die radicaler was dan
Hagana (voorloper van de Israëlische Weermacht) en
die op 22 juli 1946 een bomaanslag pleegde op het
Britse hoofdkwartier in het King David Hotel te
Jeruzalem, waarbij 91 mensen omkwamen. Irgoen
was ook betrokken bij de beruchte slachting van Deir
Yassin op 9 april 1948, waar 107 Arabische
dorpelingen (inclusief vrouwen en kinderen) gedood
werden in huis-aan-huis-gevechten. Menachem
Begin, die lang bekend stond als een onverantwoordelijke
radicaal-nationalistische havik, ondertekende op 17 september 1978 met de
Egyptische president Anwar Sadat (1918-1981) en diens Amerikaanse
collega Jimmy Carter (°1924) de Camp David Akkoorden, een
vredesverdrag tussen Israël en Egypte.  

- Moshe Dayan (1915-1981): uit Oekraïense ouders
geboren in kibboets Dagania Alef in Ottomaans
Palestina. Reeds op zijn 14e ging hij bij de Hagana,
een joodse militie en hij was betrokken bij alle
oorlogen voor en na de onafhankelijkheid. Tijdens
een actie in Libanon verloor hij een oog (7 juni
1941). Hij stond bekend om zijn roekeloze
overmoed, die maakte dat zijn manschappen bereid
waren hem blindelings te volgen (zo reed hij in juli
1948 ten oosten van Tel Aviv bij gevechten tegen het
Arabisch Legioen met een terreinwagen zigzaggend
door een kogelregen heen een heuvel op). Net voor
de Zesdaagse Oorlog werd hij minister van Defensie
en de schitterende overwinning leverde hem
wereldwijde roem op. Hij werd uitgeroepen tot
“meest sexy man op aarde” en mondaine vrouwen in Tokio en Londen
begonnen zelfs ooglapjes te dragen. Zijn eerste vrouw Ruth scheidde van
hem na 36 jaar huwelijk, wegens zijn seriële ontrouw, waarna hij met de
veel jongere Rachel trouwde. Moshe Dayan vond het niet zijn taak een
voorbeeld te zijn voor de samenleving en één van zijn zonen zei later dat
“hij er niet eens in slaagde de helft van de Tien Geboden na te leven”.  In

zijn laatste jaren ijverde hij voor vrede met Egypte.    
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