
Ommekeer,  
verzoening met God 
en mensen 
Israëlzondag, 1 oktober 2017
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 Inleiding 

In de kerk lezen we ieder zondag uit de Bijbel en zingen we 
 liederen die ons in woord en gebruik herinneren aan onze 
 verbondenheid met het Joodse geloof. Op Israëlzondag, de 
 eerste zondag van oktober, staan we op een bijzondere manier 
stil bij de verbondenheid met Israël. Deze handreiking voor de 
Israëlzondag 2017 - die aansluit bij de lezingen van het oecume-
nisch l eesrooster - wil u hierbij behulpzaam zijn.

In hoofdstuk 1 vindt u een uitgebreide exegese bij Matteüs 
21:23-32, gevolgd door een paar korte preeksuggesties. 
 Uiteraard kunt u ook meer nadruk leggen op de lezingen voor 
deze zondag uit het Oude Testament. Kies voor wat bij u en uw 
gemeente past.

Hoofdstuk 2 geeft een opzet voor een interactieve viering rond 
Matteüs 21:28-32, ‘de gelijkenis van de twee zonen’. In deze 
opzet wordt de gelijkenis creatief verbonden met ‘verzoening’ / 
‘opnieuw beginnen’ en het joodse feest Grote Verzoendag. Deze 

Het boek Leviticus (hoofdstuk 16) beschrijft hoe de hogepriester 
van Israël op Grote Verzoendag offers bracht in de tabernakel 
(tempel). Hij deed dit ter verzoening van de schulden van het 
volk, zichzelf en zijn familie. Voor zichzelf en zijn huis offerde hij 
een stier. Voor Israël nam hij een ram tot brandoffer en bestemde 

Grote Verzoendag
Verzoening met God en mensen

bijzondere, interactieve viering is een totaalconcept. Het vraagt 
de nodige voorbereiding en ‘aanpassing’ maar maakt van de 
dienst een feestelijke viering. Kiest u voor een meer traditionele 
kerkdienst, dan kunt u de exegese van Matteüs 21 en de preek-
schets ook prima gebruiken. U vindt dan in hoofdstuk 3 een 
opzet voor een kindernevendienst. 

Hoofdstuk 4 ten slotte geeft enkele liturgiesuggesties.

Omdat Grote Verzoendag traditiegetrouw wordt afgesloten met 
een lang aangehouden toon van de sjofar (een ramshoorn) zijn 
door de handreiking heen twee foto’s van kinderen die op een 
sjofar blazen opgenomen.

We wensen u een goede Israëlzondag.

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

hij twee geitenbokken tot zondoffer. Hij liet het lot beslissen 
 welke van beide bokken hij offerde en welke hij, symbolisch met 
Israëls schulden beladen, de woestijn inzond.
De profeten oordeelden de verzoenende werking van offers 
afhankelijk van oprechte boetvaardigheid en bereidheid tot 
ommekeer. Ook studie en gebed brengen verzoening. Zij wenden 
het hart van de mens opnieuw tot God en tot de medemens, die 
immers - net als wijzelf - naar Gods  evenbeeld geschapen is.
Op Grote Verzoendag worden de overtredingen die tegenover 
een medemens begaan zijn niet zomaar vergeven. Een schuld-
bekentenis tegenover de Allerhoogste is niet voldoende om onze 
schuld tegenover een medemens te delgen. Alleen wanneer de 
schuldige zich heeft verzoend met zijn benadeelde naaste zal 
God zijn overtredingen  vergeven. Verzoening speelt zich niet 
 uitsluitend af tussen God en de boeteling. Zijn medemens staat 
als het ware tussen hem en God in. Daarom kan niemand met 
een beroep op Gods genade straffeloos voorbijgaan aan de 
geschonden rechten van mensen.
Gods barmhartigheid voor de oprechte boeteling is ongekend 
groot. “De poort van het gebed is soms open, soms dicht, maar 
de poort van ommekeer is nooit gesloten”, luidt een oud gezegde. 
Aan wie ommekeer doet, worden zijn overtredingen zelfs als 
 verdiensten aangerekend.

Marcus van Loopik
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1. Exegetische notities 
door Coen Constandse, predikant in de Protestantse Gemeente Bunnik en lid van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël

De lezing vertoont een aantal typerende kenmerken 
voor Matteüs, zoals we zullen zien. Ze past bij het dub-
bele karakter dat het Matteüs-evangelie heeft in relatie 
tot de Tenach en het Jodendom: enerzijds sluit Matteüs 
daar nadrukkelijk bij aan, anderzijds is er vaak grote span-
ning en animositeit tussen Jezus en met name de Joodse 
 leiders. Dat is ook in onze tekst het geval. Ik volg  hieronder de 
tekst. 

[23]
Als Jezus in de tempel terugkeert na zijn optreden (de zgn. ‘tem-
pelreiniging’) de vorige dag, roepen de autoriteiten hem ter ver-
antwoording. Het gaat om hogepriesters (daarvan is er eigenlijk 
maar één) en oudsten. De Schriftgeleerden en Farizeeën die later 
met hen samenwerken in het proces tegen Jezus ontbreken hier 
nog (het direct volgende verhaal noemt wel de Farizeeën). Niet 
duidelijk is of het de tempelautoriteiten gaat om Jezus’ hele 
optreden – intocht, genezing, ‘tempelreiniging’ – of alleen het 
laatste.
De vraag naar Jezus’ bevoegdheid kan op zichzelf neutraal zijn, 
maar ze lijkt in het doorgaande verhaal van Matteüs niet 
 neutraal bedoeld. Het hele optreden van de priesters preludeert 
op het lijdensevangelie, in het bijzonder hun vraag naar Jezus’ 
bevoegdheid en breder zijn identiteit (vgl. 26:63). Verder wijst de 
vraag naar Jezus’ volmacht (exousia) vooruit naar het slot van 
het evangelie (Mat. 28:18, het zogenaamde ‘zendingsbevel’; daar 
blijkt Jezus alle macht te hebben gekregen).

Dat de priesters en oudsten in alle openbaarheid hun vraag 
 stellen is eigenlijk wel opmerkelijk. Waarom arresteren ze hem 
niet? Dat ze hem niet apart nemen, past bij Matteüs’ frame: 
Jezus staat tegenover de leiders te midden van het volk. Zo wil 
Matteüs het nadrukkelijk vertellen. De leiders blijken niet 
 integer, want ze handelen vooral met het oog op hun positie 

tegenover het volk (een eerlijk antwoord zou het volk tegen de 
haren in strijken). Mogelijk is hun vraag een strikvraag 
(vgl. 22:15-22), waarmee ze vragen om Jezus’ zelfverklaring als 
profeet, om iets tegen hem te vinden of om twijfel te zaaien bij 
het volk.

[24-27] 
Jezus’ wedervraag getuigt van zijn exousia (volmacht). Zijn 
gesprekspartners gaan er immers niet alleen op in (en gehoorza-
men dus), ze worden in het nauw gebracht doordat Jezus hun 
dubbelhartigheid doorziet. Jezus’ wedervraag blijkt echter geen 
uitwijkmanoeuvre maar een uitnodiging tot inkeer, een oproep 
tot geloof. Keer je af van het denken ex anthropoon (vanuit de 
mensen) en erken het ex ouranou (vanuit de hemel)! 
Opvallend is dat Jezus zich hier sterk verbindt met Johannes. 
Veel christelijke theologie en verkondiging maken een scherpe 
tegenstelling tussen Jezus en Johannes, maar dat is onjuist. 
Jezus zegt hier dat Johannes geloofd moet worden, dat dat 
geloof zelfs reddend is omdat hij ‘komt op de weg van de gerech-
tigheid’ (21:32). 

Matteüs 21:23-32

Hoewel het oecumenisch leesrooster ook 
Oudtestamentische lezingen geeft - Ezechiël 
18,1-4, 25-32 en Psalm 25,1-10 - concentreer 
ik me in deze exegetische notities op de 
lezing uit Matteüs. Deze evangelietekst 
wordt waarschijnlijk in de meeste 
 kerken gelezen, en juist deze tekst kan 
gemakkelijk on-joods of anti-joods 
 misverstaan worden. Als centraal 
thema zie ik ‘ommekeer’ (Hebreeuws: 
tesjoeva). Dat past ook bij Ezechiël 18 
en bij Jom Kippoer. Op beide ga ik 
later nog kort in. 
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De verwijzing naar Johannes is om twee redenen helemaal raak. 
(1) Tegenover Jezus is de opstelling van de priesters en oudsten 
net zo berekenend en politiek als tegenover Johannes, zo blijkt 
uit hun overwegingen. (2) Het ging ook Johannes (in wie zij niet 
geloofden) om inkeer, en zij blijken tot inkeer niet in staat. Jezus 
spreekt hen op beide punten aan. 

[28-32]
Op hun onoprechte antwoord (ze weten het immers best wat 
ze van Johannes vinden, maar ze durven het niet te zeggen) 
 reageert Jezus met een gelijkenis. Daarin gaat het zowel om het 
verschil tussen spreken en handelen (of: uiterlijke schijn en 
wezen) als om berouw en ommekeer. Alleen Matteüs vertelt deze 
gelijkenis, en deze bevat typische Matteüs-accenten. 

De nadruk op ‘de wil van de Vader’ is zo’n accent. Typisch 
 Matteüs (vgl. Mat.7:21, ook over ingaan van het Koninkrijk; en 
het ‘Uw wil geschiedde’ in het Onze Vader en Gethsemane)! 
Opmerkelijk is dat zowel in 21:31 als in de volgende gelijkenis 
(21:43) niet Matteüs’ term ‘Koninkrijk der hemelen’ staat maar 
‘Koninkrijk van God’. Mogelijk wijkt Matteüs af van zijn gangbare 
terminologie, omdat het om scherpe, profetische gelijkenissen 
gaat waarin God wordt opgevoerd (als de vader resp. de land-
heer). Zo plaatst Jezus de priesters en oudsten direct voor de 
Vader. Profetische exousia (macht)!

In de uitleg van de gelijkenis benoemt Jezus de openlijke zon-
daars (hoeren en tollenaars) als degenen die eerst ‘nee’ zeiden 
maar later door Johannes en Jezus ‘ja’ deden. Zij gaan de hoge-
priesters en oudsten voor, in dubbele zin: (1) ze zijn jullie vooruit, 
zij gaan eerder naar binnen en (2) ze wijzen als voorgangers hun 
leiders de weg. Dat is de weg van Johannes. Hij kwam en hodooi 
dikaiosunès (‘op de weg van de gerechtigheid’) en als je in hem 
gelooft en tot inkeer en ommekeer komt, kom je binnen in het 
Koninkrijk van God.

Dat de gelijkenis over een wijngaard gaat, is niet toevallig. 
 Meteen hierna volgt ‘de wijngaard met de slechte pachters’ 
(21:33vv.). Met die wijngaard – een gebruikelijk beeld voor 
 ‘Israël’ (vgl. Jes. 5) – is misschien specifiek de tempel bedoeld, 
als plaats voor inkeer, berouw en verzoening. De vraag die zij aan 
Jezus stelden, keert als een boemerang terug: met welk recht 
zijn zij hier eigenlijk (hoge)priester en oudste? Dat is de door 
Jezus’ gesprekspartners nog onvermoede diepere laag in de 
gelijkenis: doen zij als godsdienstige leiders wel de wil van de 
Vader? 

Jezus ontmaskert met de gelijkenis als een profeet de priesters 
en oudsten. De hogepriesters en oudsten zijn de eerste zoon. Net 
als bij hem, klopt hun spreken, denken en doen niet met elkaar. 
Ze zijn berekenend, onoprecht, zo bleek uit het gesprek over de 
volmacht van Jezus en Johannes. Maar de kritiek gaat nog die-
per: net als de eerste zoon doen zij niet de wil van de Vader. Ja, 
ze kunnen zelfs iets ‘uit de hemel’ (zoals Johannes en Jezus) niet 
meer als zodanig herkennen omdat hun hart vol is van andere, al 
te aardse overwegingen. Ze kunnen niet meer door de hemel 
bereikt worden (al doet Jezus met zijn gelijkenis een laatste 
poging om hen tot inkeer te brengen, terug op de juiste weg!). 
Maar – nog een stap verder, en dat is het belangrijkste – zij 

 blijken zelf niet meer tot inkeer en ommekeer in staat. Terwijl zij 
als priesters en oudsten de tempel ‘runnen’, het huis van inkeer 
en verzoening! En zij vragen Jezus naar zijn volmacht?!

Deze en de volgende gelijkenis van de wijngaard (21:33vv.) 
 zetten duidelijk de lijn in richting het lijdensverhaal (of beter: ze 
 zetten de lijn voort). Dat is in het geheel van Matteüs de functie 
van deze tekst. De focus ligt daarbij op de leiders (hogepriesters, 
oudsten en later Schriftgeleerden/Farizeeën); het volk is hier 
zonder meer positief geschetst als gelovig en zal bij Jezus’ ver-
oordeling door de perfide leiders verleid worden. Dit is van groot 
belang bij de uitleg van Mat. 21:33vv.: dat gaat primair over de 
leiders!

De verkondiging van het gedeelte is Jezus’ verkondiging tout 
court: bekeer u, zie wat er ‘vanuit de hemel’ gaande is met 
Johannes en Jezus: het koninkrijk is nabij (Mat. 4:17).  

Het eten van appels met honing luidt, samen met 
een zegenwens, het Joods Nieuwjaar in, tien 
dagen voor Grote Verzoendag.



Ezechiël 18,1-4, 25-32

Deze tekst uit de profeten toont heel mooi hoe-
zeer Jezus met Johannes in een continue lijn 
staat met de profetische oproep tot ommekeer. 
Ezechiël als profeet van de ballingschap roept 
het volk terug tot de Eeuwige en zijn verbond, 
tot de Tora, tot het gaan van de goede ‘weg’.

Ezechiël benadrukt de eigen verantwoordelijkheid. Ieder mens 
wordt geoordeeld naar zijn eigen wegen (18:30). Hij weerspreekt 
het idee dat kinderen de schuld van hun ouders dragen (aldus 
het spreekwoord, de masjal over de druiven en de tanden; 18:2), 
en dat hun lot dus bepaald is en niet in hun hand. Dit is vanzelf-
sprekend een thema in de ballingschap. Het volk is daar vanwege 
eigen schuld in terechtgekomen, en dat treft ook de jonge gene-
raties. Zowel de oudere als de jongere generatie kan een nieuwe 
start maken. De weg die jij zelf gaat is beslissend of je zult leven 
of niet, en die weg is allereerst omkeren, terugkeren (werkwoord 
sjoev, sj-w-b).
In de lezing uit Filippenzen komt dit niet expliciet terug, maar 
‘ommekeer’ is uiteraard wel te verbinden met de ‘gezindheid van 
Christus’, van bescheidenheid en verootmoediging. 

Richting de preek
Een aantal overwegingen om het actualiseren en verkondigen te 
helpen. Er moet gekozen worden uit verschillende boeiende 
‘ingangen’. Ik zie er minstens drie en loop ze kort langs.

1. Uiteraard kan op deze Israëlzondag Grote Verzoendag moeilijk 
onvermeld blijven; het wordt dit weekend gevierd! Goed om daar 
zo mogelijk van tevoren via kerkblad, website of zondagsbrief al 
achtergrondinformatie over te geven. Er gaan na Joods Nieuw-
jaar (21 september) de tien ‘geduchte dagen’ ( jamim noraïem) 
aan vooraf: dagen van inkeer en zelfonderzoek, en vervolgens 
het daadwerkelijk bijleggen en goedmaken van conflicten. Ver-
antwoordelijkheid nemen! Op deze manier doet de synagoge tot 
op de huidige dag ‘de wil van de Vader’.

2. In het ‘Lutherjaar’ dat richting 31 oktober uiteraard naar een 
climax gaat, bieden de teksten uit Matteüs en Ezechiël een 
 weliswaar wat verhulde maar toch onmiskenbare mogelijkheid 
om over ‘rechtvaardiging (uit het geloof)’ te spreken (Ez. 18:27: 
rechtvaardiging van de rasja, de goddeloze!). Immers: Johannes 
de Doper ging ‘de weg der gerechtigheid’ en dat geloven, ver-
trouwen of zich daaraan toe te vertrouwen doet je ingaan in het 
Koninkrijk. Duidelijk is dat er dan ook markante verschillen zijn 
met Luther. Rechtvaardiging, geloof en gerechtigheid moeten 
vanuit hun bijbelse, joodse herkomst en karakter belicht worden! 
Rechtvaardiging bijvoorbeeld als een begin, waarop toewijding 
aan het Koninkrijk van de hemel dient te volgen, het doen van de 
wil van de Vader. 

3. Minstens zo spannend is het te beginnen bij de vraag van de 
hogepriesters en oudsten. Ook dat is een vraag naar rechtvaardi-
ging die te vertalen is als een vraag naar legitimatie. Wat doet u 
hier? Wat doet u en met welk recht? Wie bent u; kunt u zich 
identificeren? Die vragen zijn bijna alomtegenwoordig. Wie ben 
jij wel niet dat je …? Er zijn de vluchtelingen, soms sans papiers, 
legaal of illegaal. Wie mag hier legaal verblijven, wie hoort hier 
thuis, wie hoort erbij en wie niet? De vraag naar rechtvaardiging, 
naar legitimatie en identiteit wordt aan sommigen nadrukkelijk 
wel gesteld en aan anderen niet. Maar wie stelt die vraag en met 
welke legitimiteit? Dat kan vanuit Jezus’ woorden scherp profe-
tisch belicht worden: is dat ex anthropoon of ex ouranou? Een 
meer verzoenende en verbindende inzet biedt Jezus’ weder-
vraag ook, opgevat als uitnodiging tot wederkerigheid bij het 
vragen naar legitimatie en identiteit, ja tot een gezamenlijke 
identiteit.
Uit de tekst komt als legitimatie naar voren het ‘doen van 
de wil van de vader’ en als principieel onderdeel daarvan 
inkeer/ommekeer. Dan kan de vraag van rechtvaardiging 
en legitimatie ook naar ons als kerk, als ‘christenen’ toeko-
men. Hoeveel ernst maken wij met het doen van des 
Vaders wil? Praktiseren wij als kerk en als christenen ook 
inkeer, berouw en ommekeer zoals het jodendom? Met 
welke rechtvaardiging laten we dat weg? En iets breder 
gesteld: met welke legitimatie identificeren we onszelf met 
Jezus, noemen we onszelf ‘christenen’ oftewel ‘messiaanse 

mensen’?
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Deze handreiking helpt om met jong en oud dit bijbelgedeelte in 
relatie tot Jom Kippoer te verkennen en een antwoord te zoeken 
op bovenstaande vragen. Elke gemeente is een mooie en 
 veelkleurige verzameling van mensen met diverse leerstijlen, 
voorkeuren, geloofstalen en leeftijden. Met deze opzet kan elk 
gemeentelid, van jong tot oud, ieder met eigen talenten en inte-
resses, het bijbelgedeelte beleven en ontdekken op een manier 

2. Opzet voor een bijzondere, interactieve 
viering rond Matteüs 21:23-32
door Nelleke Plomp, specialist vieren met kinderen en jongeren in de Protestantse Kerk

Op 30 september vieren de Joden Jom Kippoer, Grote Verzoendag. Dit belangrijkste feest op de Joodse kalender draait 
om schuldbelijdenis, het maken van een nieuwe start en verzoening. Met name de eerste twee thema’s zijn terug te 
 vinden in het onderricht aan de Joodse leiders en de bijbehorende gelijkenis waarin Jezus twee zonen opvoert. De een 
zegt ja en doet nee, en de ander zegt nee maar keert later op zijn schreden terug en doet toch wat zijn vader vraagt.  
Een confronterend én inspirerend verhaal om als gemeente mee aan de slag te gaan. Durven wij schuld te erkennen en 
terug te keren van een verkeerd pad? Zijn wij betrouwbaar en doen we wat we zeggen? 

die aansluit bij zijn of haar persoonlijke leerstijl, zonder dat de 
gemeenschappelijke ontmoeting vergeten wordt.

Deze opzet volgt Samen Ontdekken, een methode van de Inter-
nationale Bijbelbond om als gemeente interactief en met alle 
leeftijden te vieren. Een uitgebreide handleiding en bijbehorende 
powerpoints vindt u op www.samenontdekken.nu.

Ook zingen 
maakt deel uit 
van de inter-
actieve viering.
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Voorbereiding en tips
  -  Begin op tijd en werk samen. Verzamel een groepje van drie 

tot vijf mensen met diverse achtergronden om de dienst voor 
te bereiden. Bijvoorbeeld de predikant, een kinderneven-
dienstleider, een jongere, een creatieve oudere en een (kerk)
musicus. Kom ongeveer een maand van tevoren samen om 
het thema te verkennen, de opzet voor de viering naar uw 
eigen context te vertalen en taken te verdelen. Stem onge-
veer een week voor Israëlzondag de laatste dingen af. 

  -  Communiceer in het kerkblad, via de beamer, de Facebook-
pagina van de kerk en op andere manieren dat dit een bijzon-
dere dienst wordt. Nodig mensen van harte uit om op een 
bijzondere wijze met elkaar de verbondenheid met het volk 
Israël te vieren. 

  -  Lees het bijbelgedeelte grondig door, de exegetische notities 
op pag. 3-5 in deze handreiking, en zoek informatie over Jom 
Kippoer, bijvoorbeeld op de website van het Nederlands-
Israëlitisch Kerkgenootschap, www.nik.nl, bij Joodse feest-
treurdagen (menu links).

  -  Bespreek ter voorbereiding met elkaar de vragen die onder 
‘introduceer de Bijbel’ (iets verderop in dit document) staan, 
en bid met elkaar.

  -  Benut de beschikbare ruimte in je kerk zo goed mogelijk. Zo 
kunnen de zones ‘kleur’ en ‘praat’ prima bij elkaar in een 
grote zaal, en zijn er voor ‘stilte’ en voor ‘studie’ juist aparte 
kamers nodig. Wees creatief bij het inrichten en vormgeven 
van de zones. Heeft u ruimtetekort of zijn er niet genoeg 
gekwalificeerde mensen te vinden om de zones te begelei-
den? Schrap dan één of twee zones, maar zorg wel dat er 
diversiteit blijft bestaan en dat jong en oud mee kunnen 
doen!

  -  Kinderen vanaf ongeveer vijf jaar kunnen de hele viering 
meebeleven. Voor de allerkleinsten is het wellicht handig om 
oppas te regelen. 

  - Zet ruim voor het begin van de viering alle zones klaar.
  -  Zorg voor lekker eten en drinken na afloop. Zoete hapjes 

(met appel en vijgen) zoals de Joden ook het einde van Jom 
Kippoer vieren: een nieuwe start. Wellicht zijn er gemeente-
leden die appelflappen of appeltaart willen bakken? 

Liturgie
Groet en opening
Heet iedereen welkom en vertel kort de opzet en inhoud van deze 
viering op de Israëlzondag. Spreek het votum en de groet uit.
Zing Psalm 27: 1. Psalm 27 wordt door Joden gelezen in de peri-
ode van Jom Kippoer.

Introduceer de Bijbel
Lees het bijbelgedeelte een keer helemaal door. Vertel eventueel 
kort (max. 5 minuten) iets over de context, de thema’s schuld, 
vergeving en omkeer en de relatie met Israël/Jom Kippoer. Laat 
vervolgens deze vragen zien op de beamer (of deel een papieren 
versie uit voor de dienst). Vertel dat we met deze vragen later 
allemaal aan de slag zullen gaan op verschillende manieren. 
  - Welke tekst raakt jou/u? Waarom? 
  - Wat betekent omkeer voor jou/u? 
  -  Doe jij/doet u altijd wat u zegt (tegen God)? Waarom wel of 

niet?
  - Waarmee zou jij/u een nieuwe start willen maken? 

Bid en zing
Bid om open harten, hoofden en handen om het bijbelgedeelte te 
ontdekken. Bid voor elkaar en voor Israël, onze oudste broeder. 
Zing een lied van schuldbelijdenis. Bijvoorbeeld 
  -  ‘Schuldig staan wij voor U, Heer’, Liedboek 859
  -  ‘Vader, vol van vrees en schaamte’, Opwekking 350

Ontdek
Vertel dat we nu met elkaar het bijbelgedeelte gaan ontdekken. 
Dit kan op zes verschillende manieren aan de hand van de eerder 
gestelde vragen. Lees alle vragen nog een keer voor en introdu-
ceer alle zones met een korte uitleg hierover. Laat eventueel op 
de beamer een plattegrond zien waarop de ruimtes met de diver-
se zones staan afgebeeld. Nodig iedereen, jong en oud, uit om de 
zone op te zoeken die het meest aanspreekt en geef aan dat 
iedereen een half uur de tijd heeft om het bijbelgedeelte te ont-
dekken in een zone naar keuze. Je hoeft niet per se bij één zone 
te blijven. Zones zijn niet leeftijds- of niveaugebonden. In praktijk 
zullen veel kinderen wellicht de kleurzone opzoeken, maar ook 
volwassenen die zich graag creatief uiten kunnen hiermee het 
bijbelgedeelte ontdekken. Ook kunnen kinderen juist de stilte of 
een gespreksgroep opzoeken. Geef hier uitdrukkelijk ruimte voor. 
Het samenzijn van verschillende generaties en het geloof zo op 
natuurlijke wijze delen, past voluit bij het Joodse geloof. Dit mag 
benoemd worden.

[Zones]
N.B. Leg in iedere zone kopieën van het bijbelgedeelte in tenmin-
ste twee vertalingen (bijv. Bijbel in Gewone Taal en NBV ) en 
A4’tjes met de vragen. Ook is het handig om vooraf in iedere 
zone iemand aan te stellen die deelnemers praktisch op weg kan 
helpen en helpt om de verdieping te zoeken.

Kleur
Nodig: stevig wit papier, gekleurd wasco, zwarte plakkaatverf, 
kwasten, satéprikkers.
Vooraf: zorg voor een ruimte met tafels en stoelen. Leg alle 
materialen klaar en maak een voorbeeld zodat mensen weten 
wat de bedoeling is. 
Tijdens de viering: vraag iedereen om plaats te nemen. Lees de 
vragen, met name de tweede en vierde vraag, en mediteer hier 
samen of alleen kort over. Ondertussen bedekken de deelnemers 
de witte vellen helemaal met gekleurd wasco. Als dit gedaan is, 
wordt alle kleur met dunne zwarte plakkaatverf overdekt. 
Als de verf gedroogd is, kan iedereen met woorden of in beelden 
een verbeelding in het zwart krassen met een satéprikker. Zo 
geven ze creatief invulling aan de twee gestelde vragen. 

Luister
Nodig: een preek/meditatie over het bijbelgedeelte van max.  
25 minuten.
Vooraf: vraag de predikant of iemand anders met (s)preekerva-
ring om (aan de hand van de exegetische notities) een preek of 
meditatie van zo’n 25 minuten te schrijven. Zet stoelen neer in 
theateropstelling of houd deze zone in de kerkzaal zelf. 
Tijdens de viering: in deze zone luisteren deelnemers naar een 
preek of meditatie over het bijbelgedeelte, waarin een link naar 
Jom Kippoer en de vragen gelegd wordt. 
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Praat
Nodig: een gespreksleider, een kring met stoelen.
Vooraf: vraag een (of meerdere) goede gespreksleider(s) om deze 
zone te leiden. Geef hen de vragen en de instructie om door te 
vragen, eventueel af te kappen en te zorgen voor diepte in het 
gesprek.
Tijdens de viering: maak groepen van maximaal acht personen. 
Lees nog een keer het bijbelgedeelte door en ga met elkaar het 
gesprek aan over de vier vragen.

Woord 
Nodig: studiemateriaal over het bijbelgedeelte (studiebijbel, 
commentaren, bijbelverklaringen), achtergrondinformatie over 
Jom Kippoer, pennen en papier.
Vooraf: zorg voor gedegen studiemateriaal rond dit bijbelgedeel-
te en Jom Kippoer. Maak kopieën van het bijbelgedeelte in ten 
minste vier vertalingen en eventueel het Engels en de grondtaal. 
Hier kan een procesbegeleider bij aansluiten die zijn of haar weg 
weet in dit studiemateriaal. Leg alles op tafels zodat mensen 
gemakkelijk kunnen studeren. 
Tijdens de viering: laat mensen persoonlijk of in groepjes een 
tekst of onderwerp uitpluizen dat hen raakte in dit bijbelgedeel-
te. 

Stilte
Nodig: stille ruimte, uitleg van Lectio Divina (google op Lectio 
Divina en u vindt een keur aan goede handleidingen), (paas)
kaars.
Vooraf: vraag een procesbegeleider die zich verdiept (heeft) in 
Lectio Divina om deze groep te leiden. Zorg voor een afgesloten 
en stille ruimte, zodat deelnemers aan deze groep niet afgeleid 
worden.
Tijdens de viering: vorm een kring en steek de kaars aan. Doe 
Lectio Divina, waarbij u nadenkt over de eerste twee vragen. 

Zing
Nodig: A4-tjes met tekst en 
muziek, (kerk)musicus die in 
staat is om in korte tijd een lied 
aan te leren.
Vooraf: kies een passend lied 
uit dat meerstemmig ingestu-

deerd kan worden. Kies een lied 
dat zowel jongeren als ouderen 

aanspreekt en in een half uur in te 
studeren is. Bijvoorbeeld (een 

bewerking van) Psalm 90, het Taizé-
lied Dans nos obscurités/als alles duis-

ter is (Liedboek 598) of Psalm 72 of 90 uit 
Psalmen voor Nu. 

Tijdens de viering: deel de tekst en muziek uit. 
Luister het lied een keer als groep en oefen dit 

een aantal keer. 
[einde zones] 

Deel
Geef iedere groep vijf minuten voor het tijd is om af te sluiten 
een seintje zodat de hele gemeente op tijd weer bijeen is. Vraag 
uit elke groep één iemand om kort (!) te delen wat hem/haar het 
meest geraakt heeft. Zorg dat dit geen uitgebreid verslag wordt, 
maar een inhoudelijk delen. Houd als predikant of voorganger de 
microfoon zelf in handen en stel één heldere vraag. De creatieve 
groep kan de resultaten ophangen. Laat dit delen niet langer dan 
tien minuten duren.

Dank 
Breng het gedeelde in dankgebed bij God en zing een lied dat 
raakt aan ommekeer of een nieuw begin. Dit kan ook het lied uit 
de muziekzone zijn. Bijvoorbeeld
  -  Tijd van vloek en tijd van zegen, Liedboek 845
  -  Psalm 27: 4
  -  Kinderlied: Doe wat Jezus zegt, Oké4Kids 165

Zegen
Sluit deze viering af met de Hogepriesterlijke zegen, waarmee 
Joodse ouders hun kinderen aan het begin van Jom Kippoer 
zegenen.

Neem na afloop tijd om koffie, thee en limonade te drinken met 
zoete hapjes. 
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3. Opzet kindernevendienst
gebaseerd op de Samenleesbijbel

door Nelleke Plomp, specialist vieren met kinderen en jongeren in de Protestantse Kerk

Tijdens deze Israëlzondag staat Matteüs 21:23-32 centraal. Voor de kindernevendienst kiezen we 
om alleen met het laatste deel aan de slag te gaan, de gelijkenis van Jezus over twee zonen.  
Een verhaal over berouw en ommekeer en daden tegenover lege woorden. We duiken in deze 
 thema’s aan de hand van Jom Kippoer, het belangrijkste Joodse feest dat dit jaar op 30 september 
gevierd wordt.  
Deze opzet kan gebruikt worden voor kinderen van vier tot twaalf jaar, zowel voor een kleine als 
een grotere groep kinderen. U kunt de gespreksvragen en de verwerking natuurlijk zelf aanpassen 
zodat het nog beter aansluit bij uw groep. Ter inspiratie is gebruikgemaakt van de Samenleesbijbel 
(www.samenleesbijbel.nl). 

Voorbereiding

Thuis
Lees Matteüs 21:23-32, het liefst (ook) de versie uit Bijbel in 
Gewone Taal.

Beknopte achtergrondinfo: Jezus vertelt dit verhaal in de tempel 
aan de priesters en leiders van het volk en over hun hoofden 
heen tegen al zijn volksgenoten die daar aanwezig zijn. Hij rea-
geert hiermee op de huichelachtige houding van de leiders en 
bekritiseert hen. Niet als buitenstaander maar als Joodse man. 
In de gelijkenis gaat het zowel om het verschil tussen zeggen en 
doen als om berouw en bekering. De wijngaard die zowel in deze 
als de hierna volgende gelijkenis genoemd wordt, staat symbool 
voor Israël. Het goede doen, geloof en bekering zijn thema’s die 
ook in het Joodse geloof centraal staan. Geloven is niet iets puur 
geestelijk. Zonder het doen van de wil van de Vader is het niets 
waard. 
Nadenken over en belijden wat fout ging, het ontvangen van ver-
geving en jezelf opnieuw toewijden aan God doen Joden op Jom 
Kippoer, de Grote Verzoendag. Dit is het belangrijkste feest op de 
Joodse kalender. 

Print eventueel het bijbelgedeelte, zodat de oudere kinderen zelf 
mee kunnen lezen. 

In de kerk
  -  Zet alle spullen voor het proefje klaar voorin de kerk op een 

plek dat iedereen het kan zien.
  -  Zorg voor een (digitale) foto van een Jood (Joods kind) die op 

een ramshoorn blaast (voor de beamerpresentatie).

Nodig
Voor het kindermoment:
  -  benodigdheden voor het proefje (www.creatiefkinderwerk.

nl, zoek op 509 ‘proefje, Zacheüs/storm op het meer’)
  - een (digitale) foto van iemand die op een ramshoorn blaast

Voor de kindernevendienst:
  - stevig wit papier
  - gekleurd wasco
  - zwarte plakkaatverf
  - kwasten
  - satéprikkers
  - ‘magische krasblaadjes’ (te koop bij speelgoedwinkels)

Kindermoment in de kerkzaal
Kinderwerker Matthijs Vlaardingerbroek bedacht een aanspre-
kend proefje over het thema vergeving waarbij zwart water weer 
helemaal helder wordt. Ga naar www.creatiefkinderwerk.nl en 
zoek op 509. Let op! Voor dit proefje zijn specifieke materialen en 
is oefening nodig. Begin op tijd met voorbereiden! Eventueel kunt 
u de kindernevendienstleiding of oudere kinderen vragen om dit 
proefje te doen. 
Vindt u een proefje te ingewikkeld? Dan is alleen een gesprek 
voeren ook mogelijk.
  -  GESPREK: Wie van jullie heeft wel eens iets beloofd en dat 

niet gedaan? Vertel eens… En wie heeft wel eens iets goeds 
uit zichzelf gedaan? Vertel eens… (Deel eventueel een eigen 
ervaring waar u spijt van heeft en/of juist trots op bent, dat 
mag iets kleins zijn.) 

  -  PROEFJE: Om te laten zien waar het deze kerkdienst over 
gaat, wil ik een proefje doen. Let maar op! (Doe het proefje 
en vertel hierbij over fouten, vergeving en een schone lei. 
Leg hierbij vooral de nadruk op het feit dat er altijd een nieu-
we start mogelijk is bij God. Dat het mogelijk is om opnieuw 
te beginnen.) 

  -  DUIDING: Vandaag is het Israëlzondag en denken we extra 
aan onze band met het volk van God. Gisteren vierden de 
Joden het feest Jom Kippoer: Grote Verzoendag. Op deze 
dag denken de Joden met spijt terug aan de dingen die ver-
keerd gingen, en vragen en krijgen ze vergeving zodat ze met 
een frisse start aan het komende jaar beginnen. Ze eten en 
drinken de hele dag niets. Aan het einde wordt op een rams-
hoorn geblazen (vertoon met de beamer een foto van iemand 
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die op een ramshoorn blaast of neem een plaat hiervan mee) 
en vieren ze dat ze met een schone lei het komende jaar 
mogen ingaan. Je krijgt een nieuwe kans!

Tijdens de kindernevendienst gaan jullie met elkaar nadenken 
over spijt, vergeving en doen wat je zegt. 

In de kindernevendienst
Heet de kinderen persoonlijk welkom (het mooist is het als je bij 
de deur staat en ze zo allemaal langs je naar binnen lopen, dan 
kun je ze persoonlijk begroeten en welkom heten). Vraag de kin-
deren om lekker te gaan zitten. Vertel dat je gaat voorlezen uit de 
Bijbel en dat dit verhaal door Jezus verteld is tegen de Joodse 
leiders. Zij zéiden dat ze God dienden, maar ze déden juist niet 
wat God wil. Luister goed, want na afloop willen we hierover 
doorpraten.  
Lees het verhaal voor uit de Samenleesbijbel/Bijbel in Gewone 
Taal.

N.B.
De meeste kinderen vinden het heerlijk om voorgelezen te 
 worden. Dit vraagt wel om een rustige omgeving en aandacht 
van de kinderen. Praat daarom rustig en stel nog geen vragen aan 
de kinderen. Interactie komt straks uitgebreid aan bod. 

Er zijn verschillende typen vragen voor kinderen van diverse leef-
tijden. Kies de vragen die bij uw groep passen of leg een vraag 
aan één bepaald kind voor als u een gemengde groep heeft. 
 Achter de vraag staat een leeftijdsindicatie.
Doel van dit gesprekje is om erachter te komen of ze het verhaal 
begrepen en gehoord hebben en, voor de oudere kinderen, om 
zich te verhouden met het verhaal. Je hoeft niet alle vragen te 
stellen, zorg dat het gesprekje maximaal 5 minuten duurt. 

  - Wat vroeg de vader aan de zonen? (4-6 jaar) 
  - Wat deden ze vervolgens? (4-8 jaar)
  -  Jezus vertelt ook wat Hij met dit verhaal bedoelt. Wat bete-

kent het verhaal? (6-10 jaar)
  -  Jezus zegt dat tollenaars en hoeren eerder in Gods nieuwe 

wereld komen dan de leiders van het volk. Waarom zou Hij 
dat zeggen? (8-12 jaar)

  -  De ene zoon in het verhaal zegt dat hij in de wijngaard gaat 
werken, maar dat doet hij niet. Wie doet dat ook wel eens? 
En andersom, eerst nee zeggen maar het toch doen? Kun je 
een voorbeeld geven? (4-12 jaar) 

Toepassen
Leg de link tussen de wijngaard uit het verhaal, symbool voor 
Israël en de wet, en Israëlzondag, wat ook al in het kinder-
moment naar voren is gekomen. 

Verwerken
Het verhaal gaat over vergeving en doen wat goed is. Deze ver-
werking laat zien wat vergeving is: het zwarte verdwijnt en er 
komt kleur tevoorschijn. Je mag een nieuwe start maken en gaan 
doen wat goed is! Geef alle kinderen een stevig wit papier en 
laat ze dit voltekenen met allerlei kleuren wasco. Verf hier met 
plakkaatverf een laagje zwart overheen. Als het droog is, kun je 
het zwarte wegkrassen en komt de kleur weer tevoorschijn. 
Als u dit te ingewikkeld vindt: bij speelgoedwinkels zijn ‘magi-
sche krasblaadjes’ te koop die hetzelfde effect geven. 
Een optie is om de jongste kinderen kant-en-klare krasblaadjes 
te geven en de oudste kinderen deze zelf te laten maken met 
wasco en plakkaatverf. 
Laat de kinderen op dit papier tekenen/krassen wat ze de 
komende tijd goed gaan doen, bijvoorbeeld een klusje in het 
huishouden uit zichzelf oppakken, spelen met een kind dat nooit 

Straatbeeld in Tel Aviv. Op Grote Verzoendag is er maar weinig verkeer op straat.
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gevraagd wordt o.i.d. Zeker voor de oudste kinderen is het 
belangrijk dat inhoudelijk de link met het thema gelegd wordt. 
Dit is meer dan gewoon een ‘knutsel’.

Afronding
Alle kinderen mogen hun tekening laten zien en vertellen wat 
hun voornemen is om goed te doen komende week. Deel iets lek-
kers uit aan het einde (bijvoorbeeld appelflapjes of iets anders 
met appel en rozijnen). Joden sluiten Jom Kippoer af met lekker 
eten om te vieren dat hun fouten vergeven zijn en om de start 
van een nieuw, schoon jaar te vieren. Wij mogen dat ook vieren!

4. Liturgiesuggesties 

Voorbereiding: lees de exegetische notities op pag. 3-5 grondig 
door en kies één speerpunt voor de dienst. 

Lezing Oude Testament: 
  - Ezechiël 18,1-4 en 25-32
  -  Leviticus 16 (instelling Grote Verzoendag) deze tekst kan ook 

als wetslezing gelezen worden
Zingen: 
  - Psalm 27. Variant: lied 27a The Lord is my light
  -  Psalm 32. Variant: Opwekking 176 U bent mijn schuilplaats, 

Heer
  -  Psalm 51. Variant: lied 51a God, herschep mijn hart of lied 

51b, Create in me a clean heart (ook Opwekking 389)
  -  Psalm 90. Variant: lied 90a O God, die droeg ons voorge-

slacht

  - Lied 845. Tijd van vloek en tijd van zegen
  - Kinderlied: Doe wat Jezus zegt, Oké4Kids 165
  - Lied 859. Schuldig staan wij voor U, Heer
  - Opwekking 350. Vader, vol van vrees en schaamte
  -   Lied 598. Dans nos obscurités/als alles duister is 
Orgelspel: Max Bruch, Kol Nidrei

Gespreksvragen
Tijdens deze dienst komen grote thema’s naar voren. Woorden 
als verzoening, omkeer, vergeving kunnen binnen de joodse en 
christelijke traditie verschillend verstaan worden. Om maar niet 
te spreken over de persoonlijke invulling die een ieder hieraan 
geeft. Het is goed om als gemeente over deze kernwoorden en 
hun betekenis in gesprek te gaan. Zowel als het gaat om de bete-
kenis voor ieders (geloofs)leven, als hoezeer deze thema’s ons 
verbinden aan het volk Israël. 
Hieronder vindt u een aantal suggesties voor gespreksvragen.  
U kunt ervoor kiezen om deze na de dienst in groepen te bespre-
ken, om ze mooi vormgegeven een centrale plaats te geven op de 
tafels bij het koffiedrinken of om een gemeenteavond of studie-
kring hieraan te wijden. 
  - Wat betekent omkeer voor jou/u? 
  -  Doe jij/doet u altijd wat u zegt (tegen God)? Waarom wel of 

niet?
  -  In het jodendom is ‘de weg van de gerechtigheid’ synoniem 

aan het doen van de geboden. Jezus noemt in het gelezen 
tekstgedeelte het doen van de wil van de Vader. Waarin 
raken deze twee begrippen elkaar volgens u? En waarin 
 verschillen ze? 

  - Waarmee zou jij/u een nieuwe start willen maken? 
  -  Joden vieren elk jaar Grote Verzoendag, vergeving van 

schuld, omkeer en het maken van een nieuwe start. Wat 
zouden wij daar als christenen van kunnen leren? 
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Collecte Israëlzondag
Met lezingen, symposia en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg 
inspireert en voedt Kerk en Israël theologen en andere belang-
stellenden over de Joodse bronnen van ons geloof. 

Bij de collecte zijn collectefolders en een poster beschikbaar 
via de webwinkel, www.protestantsekerk.nl/webwinkel.  
Een collecteafkondiging staat op www.protestantsekerk.nl/col-
lecterooster. 

De collecte is bestemd voor het werk van Kerk en Israël. Met de 
opbrengst van de collecte deze zondag wordt onder meer de 
christelijke leef- en werkgemeenschap Nes Ammim gesteund. 
Ieder jaar bezoeken honderden jonge vrijwilligers deze leef-
gemeenschap in Israël en werken mee aan bijvoorbeeld de bouw 
van een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen 
gaan leven. In eigen land wordt bijvoorbeeld het OJEC onder-
steund die het gesprek tussen joden en christenen stimuleert. 

Colofon
Uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland
Redactie Floor Barnhoorn en Eeuwout van der Linden, specialisten Kerk en 
Israël bij de Protestantse Kerk 
Afbeeldingen cover – kleurets Marcus van Loopik;  
andere foto’s istockphoto.com

Bestellen: U kunt deze handreiking als pdf downloaden op  
www.protestantsekerk.nl/kerkenisrael. 
Extra exemplaren van de hand reiking zijn, zolang de voorraad strekt, te bestel-
len voor € 2,50 via www.protestantsekerk.nl/webwinkel of (030) 880 18 80.

Israël  zondag 
2017

1 OKTOBER 2017
COLLECTE KERK EN ISRAËL
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