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Het is opmerkelijk hoezeer de aandacht van 
de wereld de laatste tijd meer op Syrië dan op 
Israël is gericht. Syrië wordt tot een afgrijse-
lijke puinhoop gemaakt en daar mag ook wel 
oog voor zijn, hoewel kennelijk niemand dit 
tegen weet te houden.

Steeds blijkt – en we noemen dat selectieve 
agressie – dat allerlei pressiegroepen in de 
wereld toch het Joodse volk dwars blijven 
zitten door economische sancties of door 
allerlei beschuldigingen, terwijl daar hard 
gewerkt wordt aan een gezonde ontwikke-
ling en opbouw. Er blijft een onberedeneer-
bare haat tegen dit volk, dat toch op allerlei 
wijze probeert een positieve opstelling in het 
Midden-Oosten gestalte te geven.  Het zou 
iedereen duidelijk moeten zijn – wat ik zelf 
wel uit Arabische mond heb gehoord – dat de 
Palestijnen er veel beter mee zijn als ze onder 
Joods bestuur leven dan wanneer ze onder de 
macht van Hamas of Hezbollah zouden moeten 
leven.

Maar het zal ongetwijfeld het allerbeste zijn als 
de profetie van Jesaja 19 in vervulling gaat en 
de Heere ingrijpt in het Midden-Oosten. Daar 
wordt gesproken over Assyrië en Egypte. Een 
Heiland en Meester zal hen verlossen. Egypte 
zal zich bekeren en ook de Assyriërs zullen de 
Heere dienen. Israël zal met hen de derde zijn, 
in het midden liggend, als Gods erfdeel. Ieder 

mag begrijpen dat we het werk onder Arabie-
ren niet uit de weg gaan, maar ook verlangen 
naar de kennis van de Heiland en Meester, Die 
allereerst Heere zal zijn in Israël.

Wat de inhoud van dit nummer betreft: de 
Bijbelstudie van Maarten en ook zijn verslag 
van Yousef verdienen ieders aandacht. Ook het 
evenwichtige artikel dat ds. Silfhout schrijft 
over de opvattingen van ds. Kersten verdient 
bijzondere aandacht. Ds. Kersten wordt heel 
dikwijls eenzijdig of ook wel verkeerd geciteerd 
en je zou wensen dat mensen die dit steeds 
doen, van dit artikel kennis zouden nemen.

Mevr. Dekker-Daudey uit Nazareth schrijft in 
een vervolgartikel over Khirbet Qeiyafa, een 
stad van koning David? Het blijft boeien en we 
krijgen op deze wijze steeds heel interessante 
informatie die je elders nog niet zo makkelijk 
vindt.

Mag ik uw aandacht vragen voor de activitei-
ten en acties in den lande? Ik hoop maar dat 
het aanstekelijk werkt.

Het voornaamste van ons werk is evenwel 
maar moeilijk te beschrijven: Gods werk in 
Joodse harten waar de Messias Koning in moet 
worden. Dat mogen we ook bij onszelf onder-
zoeken. Want het gaat bij alles toch ten diepste 
om de komst van Zijn Koninkrijk, ook bij ons.

Fam. M.L. Dekker 
 Postbus 2156
 1751508 Nazareth Illit - Israël

Een blijk van meeleven 
wordt erg gewaardeerd!

Van de
redactie

Ds. C.J. Meeuse

Werker in het  buitenland:
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    Erfgoed 
Stukjes bruidsjurk...

 I s r a ë l b o d e  m e i  2 0 1 7   3 

Noot!

Spontane actie

a c t u E E L

Van mijn overgrootmoeder uit Engeland heb ik deze unieke 
verzameling van stukjes bruidsjurk uit onze familie geërfd.
Het oudste stukje zijde is afkomstig van Jane Pearson. Mijn 

overgrootmoeder heeft met sierlijk handschrift naast haar naam 
geschreven: AD 1757. De kleur van de bruidsjurken varieerde tot ko-
ningin Victoria van grijs tot bruin. In het Victoriaanse tijdperk werd 
er voor het eerst in het wit getrouwd.
Van mijn moeder heb ik ook een aantal miniatuurportretten van mijn 
voorouders gekregen. Zodoende heb ik bij sommige bruiden een idee 
hoe ze eruit gezien hebben. 
Mijn vroege voorgeslacht komt uit de Quakerkringen. Zij hebben de 
bekende chocoladefabriek Frey opgericht. Een van de vrouwen werkte 
samen met de bekende William Wilberforce, die opkwam tegen de 
slavenhandel. Deze voorouder zette zich samen met Wilberforce in 
tegen de onmenselijke omstandigheden in de Britse gevangenissen.  
Van een bruid uit 1819, Hannah Marshall, zijn aantekeningen 
bewaard gebleven hoe zij als protestantse zendelinge per koets een 
evangelisatietocht maakte naar afgelegen gebieden in Schotland.
Toen ik mijn man, George Khalil, leerde kennen, zijn we in Naza-
reth getrouwd. Zodoende is dit familieaandenken in Israël terecht 
gekomen. Jane Pearson uit 1757 en al de andere bruiden zullen nooit 
gedacht hebben dat een stukje van hun bruidsjurk in Nazareth zou 
komen te hangen. Als mijn dochter in december hoopt te trouwen, 
wordt dit erfstuk weer uitgebreid met een nieuwe generatie.

Maria de Jong uit Waddinxveen 
heeft knuffels gemaakt – heel 
veel werk – en heeft die verkocht 
ten goede van het Deputaatschap 
voor Israël. Deze spontane actie 
heeft € 220,- opgebracht. 
Maria, heel erg bedankt! 
Wie bedenkt ook zo’n 
leuke actie?

Verjaardag:
Maarten Dekker (20 mei)
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De moslims claimen dat hiermee Moham-
med bedoeld wordt. De HEERE zegt hier: “uit 
het midden hunner broederen”. Volgens hen 
worden met die broederen de Ismaëlieten 
bedoeld, die zijn immers de broederen van 
de Israëlieten. Dus redeneren zij dat Moham-
med de beloofde profeet is.
Maar Mozes zegt heel duidelijk: “uit het mid-
den van u.” Hij spreekt hier tegen het volk 
van Israël en niet tegen de Ismaëlieten. De 
Profeet moet dus uit het midden van Israël 
komen. Bovendien zegt hij erbij: “zal u de 
HEERE, uw God, verwekken”. De Profeet 
zal komen voor het volk waartegen Mozes 
nu spreekt, dat zijn de Israëlieten. Ook de 
HEERE Zelf zegt dit er nadrukkelijk bij: “Een 
Profeet zal Ik hun verwekken”, dat is dus 
voor het volk van Israël.

Mozes een type van Christus
Bij de vermenigvuldiging van de broden 
maakte het volk een vergelijking met Mozes: 
Zoals Mozes het volk spijzigde met een won-
der, zo spijzigde ook de Heere Jezus het volk 
met een wonder. Mozes had toch nadrukkelijk 
gezegd: “Een Profeet als mij”? Deze profeet 
zou dus overeenkomsten moeten hebben met 
Mozes. Het volk zag echter slechts een enkele 
overeenkomst. Maar er zijn vele andere over-
eenkomsten, grote zowel als kleine. Mozes is 
in zeer veel opzichten een type van Christus!

•	 Voor	de	geboorte	van	zowel	Mozes	als	de	
Heere	Jezus	was	een	stilte	van	ongeveer	
400	jaar,	waarin	geen	profeet	opstond.

•	 Mozes	en	de	Heere	Jezus	werden	geboren	
toen	Israël	door	de	vijand	overheerst	
werd	(Ex.1:8-14;	Luk.	2:1).

•	 Beiden	waren	Hebreeërs,	afstammelin-
gen	van	Abraham	via	Izak,	het	beloofde	
zaad,	niet	via	Ismaël.	Dit	is	belangrijk	
vanwege	de	claim	van	de	moslims.	

•	 Beiden	hadden	godvrezende	ouders	
(Hebr.	11:23;	Matth.	1:18-21).

•	 Beiden	werden	door	hun	moeder	in	een	
bijzonder	bed	geplaatst,	Mozes	in	een	
biezen	kistje	(Ex.	2:3),	de	Heere	Jezus	in	
een	kribbe	(Luk.	2:7).

•	 Beiden	woonden	als	baby	in	Egypte.

•	 Beiden	werden	als	baby	met	de	dood	
bedreigd	door	de	vijandige	koning	en	
konden	ternauwernood	ontsnappen.	

	 Farao	liet	alle	Hebreeuwse	jongetjes	
doden	(Ex.	1:22)	en	koning	Herodes	in	
Bethlehem	alle	jongetjes	van	onder	de	
twee	jaar	(Matth.	2:16).

•	 Beiden	werden	in	het	leven	behouden	
door	het	geloof	van	hun	ouders.	Mozes	
werd	in	een	biezen	kistje	geplaatst	(Ex.	
2:3),	de	Heere	Jezus	werd	door	Zijn	ou-
ders	meegenomen	naar	Egypte	(Matth.	
2:14).

•	 Beiden	ontvluchtten	hun	geboorteland	
vanwege	een	koning	die	het	op	hun	leven	
gemunt	had,	Mozes	vluchtte	naar	

	 Midian,	de	Heere	Jezus	naar	Egypte.

•	 Beiden	keerden	terug	naar	hun	geboorte-
land.

•	 Mozes	en	de	Heere	Jezus	verlieten	beiden	
Egypte,	Mozes	met	het	volk	Israël,	de	
Heere	Jezus	met	Zijn	ouders.	Voor	beiden	
gold:	“Uit	Egypte	heb	Ik	Mijn	Zoon	

	 geroepen”	(Matth.	2:15).

•	 Beiden	werden	opgevoed	door	koninklijke	
vrouwen,	Mozes	door	een	Egyptische	
prinses,	de	Heere	Jezus	door	Maria,	die	
uit	het	koninklijke	geslacht	van	David	
was.

B E z I N N I N g B E z I N N I N g

In Deuteronomium 18 wordt twee 
keer gesproken over de komende 

Profeet. De eerste keer spreekt 
Mozes: “Een Profeet, uit het midden 
van u, uit uw broederen, als mij, zal 

u de HEERE, uw God, verwekken; 
naar Hem zult gij horen” (vers 15). 

In vers 18 spreekt de HEERE Zelf: 
“Een Profeet zal Ik

 hun verwekken uit het midden 
hunner broederen, als u; en Ik zal 

Mijn woorden in Zijn mond 
geven, en Hij zal tot hen 

spreken alles, wat Ik 
Hem gebieden zal.”

Mozes is in zeer veel opzichten
een type van Christus

Een Profeet als Mozes
M.L. Dekker
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Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen!
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Op een regenachtige avond staat Yousef voor de deur. Hij 
heeft een rugzak bij zich en een paar plastic tasjes, dat is al-
les. Yousef komt uit de woestijn en is op de vlucht voor zijn 
moslimfamilie. Zijn Joodse dominee heeft gevraagd of hij 
een tijdje bij ons kan verblijven.

nwillekeurig komen er dan allerlei gedachten in je op. 
Is hij te vertrouwen? Kunnen we hem een sleutel geven 
van ons huis? Is hij wel proper? En eigenlijk de meest 

prangende vraag: Begeven we ons niet in gevaar? Wat een be-
schamende vragen! 
Yousef zit onwennig op de bank in ons huis, hij is duidelijk 
nerveus. In zijn ogen lezen we hulpeloosheid en droefheid. De 
volgende dagen krijgen we stukje bij beetje zijn levensverhaal te 
horen. 
Yousef groeide op in een groot gezin, waar bittere armoede 
heerste. Hij liep als kind in lompen en heeft nauwelijks de lagere 
school doorlopen. Hij kan dan ook niet in zijn eigen taal, het Ara-
bisch, lezen en schrijven. 
Yousef belandt als jongere in het criminele circuit en komt in 
de gevangenis terecht. Daar leert hij lezen en schrijven in het 
Hebreeuws. Als hij vrij is, komt hij in contact met een Messiasbe-
lijdende christen, hij wordt meegenomen naar een Messiasbelij-
dende gemeente. Er komt een verandering in zijn hart en leven. 
Yousef wordt hier gedoopt. Zijn familie merkt dat hij veranderd 
is, het wordt tot op zekere hoogte gedoogd. 
Als Yousef in zijn familie gaat spreken over de Heere Jezus als 
de Messias, komt het tot een uitbarsting. Zijn broers slaan hem 
in elkaar en roepen hem toe dat hij een ‘kafir’, een afvallige, is. 
Yousef ligt vijf dagen in het ziekenhuis. Alleen zijn moeder komt 
hem bezoeken. Ze zegt dat hij een goede zoon is, maar dat hij 
moet terugkeren naar de islam. Yousef vertelt haar dat hij dat 
niet kan; hij kan de Heere Jezus niet verloochenen.
Op zaterdag verzamelt hij stiekem de kinderen van zijn dorp, die 
op de schapen passen, in een wadi. Hij vertelt hun de verhalen 
uit de Bijbel. Wel drukt hij hen op het hart dat ze er niet met 

anderen over moeten spreken. Dit doet hij bijna een jaar.
Fataal wordt het als zijn oudste broer uit een naburig land terug-
keert, waar hij aan de koranschool heeft gestudeerd. Als hij hoort 
dat Yousef christen is geworden, wordt hij woedend. Met de hand 
op de koran zweert hij dat hij Yousef zal vermoorden. Yousef 
vlucht en verblijft drie nachten in een spelonk, in de winterse 
kou. Op shabbat mist zijn dominee hem en belt hem op. Yousef 
kan bij hem onderduiken. Ondertussen is zijn broer overal op 
zoek naar hem in de stad. Hij is niet veilig meer bij de dominee. 
Een vriend kan wat kleren uit het appartement van Yousef pak-
ken.
En zo belandt Yousef in het Noorden. Het moeilijke is dat hij 
een lichte beroerte heeft gehad. Dat is te merken aan zijn spraak 
en zijn fijne motoriek. Kinderlijk eenvoudig spreekt hij over de 
geestelijke zaken en zijn vertrouwen op de Heere. Wat een voor-
beeld voor ons.
Echter na zes weken verdwijnt Yousef plotseling. Na het 
bezoeken van een vriend komen zijn broers hem 
op het spoor. Hij wordt weer tot bloedens toe in 
elkaar geslagen. Zijn auto wordt in brand gesto-
ken, zijn telefoon gestolen. De politie wordt ge-
beld, zijn dorp beschuldigt hem van een enorme 
diefstal. Yousef wordt in hechtenis genomen. 
Zijn toestand is nog steeds zorgelijk.
We vragen uw gebed voor Yousef. Paulus roept 
ons in 1 Korinthe 12:26 op om de lijdende kerk te 
steunen: “En hetzij dat één is lijdt, zo lijden al 
de leden mede.”
Er is in de media veel geschreven over 
vluchtelingen. Er zullen tussen al die 
vluchtelingen zeker mensen zitten als 
Yousef. Als u ze ontmoet, geef ze een 
warm welkom in het gezin, in je vrien-
denkring en bovenal in de gemeente! 

MLD
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•	 Mozes	als	de	Heere	Jezus	verwier-
pen	beiden	aardse	rijkdom	en	macht.	
Mozes	wilde	geen	zoon	van	Farao’s	
dochter	genaamd	worden,	hij	achtte	de	
versmaadheid	van	Christus	meerdere	
rijkdom	te	zijn	dan	de	schatten	van	
Egypte	(Hebr.	11:24-26).	De	Heere

	 Jezus	verwierp	het	aanbod	van	de	
	 duivel,	die	Hem	“al	de	koninkrijken
	 der	wereld	en	hun	heerlijkheid”	
	 wilde	geven	(Matth.	4:8,	9).

•	 Beiden	verduurden	kritiek	van	hun	ei-
gen	familieleden,	Mozes	van	Aäron	en	
Mirjam	(Num.	12:1,	2),	de	Heere	Jezus	
door	degenen	die	Hem	“bestonden”,	
Zijn	bloedverwanten	(Mark.	3:21).	Zij	
zeiden	zelfs	dat	Hij	buiten	zinnen	was!	
Uit	vers	31	zou	kunnen	blijken	dat	dit	
Zijn	moeder	en	Zijn	broeders	waren.

•	 Beiden	werden	door	de	HEERE	naar	
hun	volk	gezonden	(Ex.	3:12-14;	Joh.	
8:42).

•	 Mozes	werd	bij	zijn	eerste	optreden	als	
verlosser	door	zijn	broederen	verwor-
pen	(Ex.	2:14,15).	Hij	verborg	zich	voor	
een	tijd,	waarna	hij	naar	zijn	broe-
deren	terugkeerde	om	hen	te	verlos-
sen.	Zo	werd	ook	de	Heere	Jezus	bij	
Zijn	eerste	komst	door	het	Joodse	volk	
verworpen.	Maar	ook	Hij	zal	terug-
komen	om	Zijn	broederen	te	verlos-
sen.	Ook	een	Joods	commentaar	zegt:	
“De	laatste	verlosser	zal	zijn	zoals	de	
eerste.	Zoals	de	eerste	verlosser	zich	
openbaarde	en	later	voor	hen	verbor-
gen	was,	zo	zal	de	laatste	verlosser	
eerst	aan	hen	geopenbaard	worden	en	
daarna	voor	hen	verborgen	worden”	
(Midrash,	Ruth	Rabbah	5:6).

•	 Zoals	de	Israëlieten	tegen	Mozes	mur-
mureerden	(Ex.	17:3),	zo	murmureerde	
het	volk	ook	tegen	de	Heere	Jezus	(Joh.	
6:41-43).

•	 Beiden	werden	door	hun	eigen	volk	met	
de	dood	bedreigd	(Ex.	17:4;	Luk.	4:29).

•	 Beiden,	Mozes	en	de	Heere	Jezus,	wa-
ren	leraars	(Deut.	4:1,	4;	Joh.	3:2).

•	 Beiden	waren	profeten.	Mozes	zegt	van	
zichzelf	dat	hij	een	profeet	is,	als	hij	
profeteert	dat	de	HEERE	een	profeet	
zoals	hij	zal	verwekken	(Deut.	18:15).	
De	Heere	Jezus	was	de	door	Mozes	
beloofde	Profeet.	

•	 Mozes	was	(tijdelijk)	ook	priester,	
alhoewel	hij	niet	van	Aäron	afstamde.	
Hij	heeft	geofferd	toen	hij	de	taberna-
keldienst	instelde	(Lev.	8:20,	21).	Zo	
was	de	Heere	Jezus	ook	een	Priester	
Die	niet	van	Aäron	afstamde,	naar	
de	ordening	van	Melchizedek	(Hebr.	
7:11).

•	 Mozes	wordt	zelfs	koning	genoemd:	
“Mozes	heeft	ons	de	wet	geboden,	
een	erfenis	van	Jakobs	gemeente;	En	
hij	was	koning	in	Jeschurun,	als	de	
hoofden	des	volks	zich	vergaderden,	
samen	met	de	stammen	Israëls”	(Deut.	
33:4,	5).	Zo	werd	de	Heere	Jezus	als	
Koning	aangekondigd	aan	Maria	(Luk.	
1:32,	33).	Hij	was	de	Koning	der	Joden	
(Matth.	27:11).

•	 Mozes	sprak	direct	met	God,	van	
aangezicht	tot	aangezicht	(Ex.	33:11).	
Van	de	Heere	Jezus	schrijft	Johannes:	
“Niemand	heeft	ooit	God	gezien;	de	
eniggeboren	Zoon,	Die	in	den	schoot	
des	Vaders	is,	Die	heeft	Hem	ons	ver-
klaard”	(Joh.	1:18).

•	 Mozes	was	rechter	(Ex.	18:13-16).	
Zo	zegt	de	Heere	Jezus	van	Zichzelf:	
“Want	ook	de	Vader	oordeelt	niemand,	
maar	heeft	al	het	oordeel	den	Zoon	
gegeven”	(Joh.	5:22).

•	 Mozes	en	de	Heere	Jezus	vastten	
beiden	veertig	dagen	(Ex.	34:28;	Luk.	
4:2).

•	 God	gaf	een	hoorbaar	antwoord	aan	
Mozes:	“Toen	het	geluid	der	bazuin	
gaande	was,	en	zeer	sterk	werd,	sprak	
Mozes;	en	God	antwoordde	hem	met	
een	stem”	(Ex.	19:19).	Zo	kwam	er	ook	
een	hoorbare	stem	uit	de	hemel,	die	de	
Heere	Jezus	antwoord	gaf	(Joh.	12:28-
30).

•	 Mozes	nam	Jozua	en	de	leiders	van	Is-
raël	mee	een	hoge	berg	op.	Zij	mochten	
de	God	van	Israël	zien	(Ex.	24:9,	10).	
Zo	nam	de	Heere	Jezus	drie	discipelen	
mee	op	een	hoge	berg,	de	berg	der	ver-
heerlijking,	waar	zij	Hem	in	Zijn	glorie	
mochten	zien	(Matth.	17:2).

•	 Het	aangezicht	van	Mozes	glinsterde	
nadat	hij	op	de	berg	geweest	was	(Ex.	
34:29).	Het	aangezicht	van	de	Heere	
Jezus	blonk	gelijk	de	zon	op	de	berg	der	
verheerlijking	(Matth.	17:2).

•	 Mozes	en	de	Heere	Jezus	waren	beiden	
zachtmoedig	(Num.	11:3;	Matth.	
11:29).

•	 Beiden	deden	grote	wonderen.

•	 Zoals	Mozes	alleen	de	wonderen	deed	
die	God	Hem	toonde	

	 en	opdroeg	(Ex.	4:21),	
	 zo	deed	de	Heere	Jezus	
	 alleen	wat	Hij	Zijn	
	 Vader	zag	doen		
	 (Joh.	5:19).

Yousef

B E z I N N I N g



Met tranen in de ogen pakte de internist in het Provin-
ciaal ziekenhuis in zhitomir de door SOEgg geschonken 
endoscopieopstelling uit. Deze apparatuur ontbrak in 
heel zhitomir. Ontroerend was wat deze arts ons vertelde: 
“Nooit heb ik willen erkennen dat er een god bestaat. Nu 
ik dit zie, kan het niet anders of er moet een allerhoogste 
zijn Die alles bestuurt.” De laatste alinea van het verslag van onze 
werkers in het Medisch technisch centrum in zhitomir luidde:
“als we het werk van het Mtc, niet alleen over het vierde kwar-

taal, maar heel 2016 bekijken, kun-
nen we concluderen dat dit zeer 
nuttig en belangrijk werk is, waar-
van we tevens zien dat dit door god 
gezegend wordt. Voor ons is het niet 
slechts werk, maar een gelegenheid 
om god en mensen te dienen en we 
begrijpen dat niet iedere christen 
zo'n kans krijgt, daarom zijn wij erg 
dankbaar voor deze mogelijkheid en 
jullie vertrouwen.”

Deze reacties geven ons inspiratie om verder te gaan. De nood 
blijft onverminderd hoog. De ziekenhuizen hebben geen geld om 
te investeren in nieuwe apparatuur. zo heeft de uroloog in Stads-
ziekenhuis 1 alleen maar een behandeltafel van meer dan 30 jaar 
oud. SOEgg wil graag helpen met de inrichting van een behandel-

kamer voor deze arts. Een urologietafel, een operatielamp, 
een cystoscoop en een 
ureteroscoop zijn voor 
het werk van deze arts 
onmisbaar.
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a c t u E E L

   Hulp
       van SOEGG 

nog steeds dringend 
    nodig

      Helpt u mee 
dit mogelijk te 

  maken?

GIFTEN T.b.V. SOEGG kunnen worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL28RAbO0171575091

Graag verzorgen wij voor u een presentatie. U kunt daarvoor contact opnemen met onze voorzitter: 
dhr. L.J. Luchtenburg, tel. 06-53749651 of met onze secretaris: dhr. A.M. van Steensel, tel. 0180-518913; 
e-mail secretariaatsoegg@gmail.com.  
Onze voorlichter, M. Karels, tel. 0180-521114, wil graag een gastles verzorgen op uw school.

Eten
    voor Israël

Op 25 maart organiseerden de jongeren van zoetermeer weer 
een gemeentemaaltijd. Deze keer was de opbrengst bestemd 
voor het Deputaatschap voor Israël.

Vanaf ’s morgens 11 uur waren er al jongeren actief die voor-
bereidingen troffen voor het eten. gehaktballetjes draaien, 
kipstokjes rijgen, salades maken, het hoorde er allemaal bij! De 
sfeer zat er goed in.

Om vier uur kwamen de eerste mensen. Er was inloop met koffie 
en thee. Om vijf uur werd de maaltijd geopend. Er werd muziek 
gemaakt, de jongeren hebben het Israëlisch volkslied gezongen 
en mevrouw L. grandia werd geïnterviewd over het mooie werk 
dat het deputaatschap mag doen.

Na een gebed en wat mededelingen konden de mensen gaan 
eten. De jongeren stonden al klaar om het eten te serveren. Voor 
het hoofdgerecht konden de mensen langs de buffetten lopen en 
hun keuze maken. Voor de kinderen was er een kleurwedstrijd. 
Na een uur werd het ijs opgediend. Waarna we de dag weer be-
sloten in de kerk. De mensen konden hun gaven in de collecte-
zak stoppen. In allerijl werd het geld geteld, zodat het overhan-
digd kon worden aan mevrouw grandia: het mooie bedrag van 
€ 1750,-! Nadat de mensen de kerk hadden verlaten, begon voor 
de jongeren het grote opruimen. Dat moest snel gedaan worden, 
want de avond was die dag een uurtje korter. De gemeente van 
zoetermeer mag terugkijken op een mooie en geslaagde actie!
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Neem je Bijbeltje er maar bij voordat je verder 

leest. Zoek dan het Bijbelboek Esther op en lees 

hoofdstuk 3:7. Je ontdekt daar een woord dat lijkt 

op het woord dat je hierboven ziet staan: pur. 

Erachter staat  geschreven wat het woord 

betekent, namelijk dit: Ze wierpen het lot om 

te bepalen op welke dag alle Joden in het 

Perzische rijk moesten worden gedood. Lees 

het maar na in hoofdstuk 3:13. Het pur (lot) 

wees de dertiende dag van de maand Adar aan. 

Jullie kennen de geschiedenis van koning Esther, 

haar oom Mórdechai en Haman wel. Alles werd 

omgekeerd: Haman werd gedood en het Joodse volk 

bleef in leven. Wat een vreugde en wat een feest 

voor de Joden. In het laatste hoofdstuk van het 

Bijbelboek Esther lees je over de vreugde, de maal-

tijden, het uitdelen aan anderen en over de instel-

ling van het purimfeest. Het feest dat de Joden 

nog altijd vieren op de dertiende tot de vijftiende 

dag van de maand Adar. 

Esther vastte voordat ze naar de koning 

ging. Daarom is de dag vóór het 

Purimfeest ook nu nog een vastendag. 

Op Purim gaan de Joden naar de synagoge, waar 

het hele boek Esther wordt gelezen. Sommige 

verzen die over Mórdechai gaan, worden dan door 

iedereen luid nagesproken. En wanneer de naam 

van Haman klinkt, begint iedereen hard te stam-

pen en kabaal te maken. De kinderen maken dan 

veel herrie met ratels om zo de naam van Haman 

onverstaanbaar te maken. 

De kinderen verkleden zich tijdens het 

purimfeest en eten van de Hamansoren. 

Dat zijn lekkere koekjes in de vorm 

van een driehoek. Ook geven de 

mensen elkaar geschenken.

Purim is dus een feest van 

verlossing. Bij het Joodse volk is 

Purim tegenwoordig helaas meer een 

soort carnaval. De echte verlossing is alleen 

in Christus te vinden. Voor het Joodse 

volk en voor ons is er alleen 

bevrijding mogelijk door 

de Zaligmaker!

Voor de kinderen!feest 
van de
bevrijding! Puzzel  voor jou!Deze puzzel gaat over het Bijbelboek Esther, dat centraal 

staat bij het Purimfeest. Je kunt er je Bijbel bij gebruiken, maar 
probeer eerst in te vullen wat je zelf al weet. Als je alle woorden 
goed hebt ingevuld, lees je in de donkere vakjes van onder naar boven een woord 

dat met het Purimfeest te maken heeft.

               1. Wat is de Hebreeuwse naam van Esther?

2. Over welke burg wordt in dit Bijbelboek geschreven?

    3. Wie was de vijand van de Joden?

           4. Hoe heette de eerste vrouw van Ahasvéros?

      5. Dit was Esther van Mórdechai

     6. Hoe heette de vrouw van Haman?

            7. Waar zat Mórdechai vaak?

     8. Noem een ander woord voor ‘lot’

    9. Wat reikte de koning Esther toe?

            10. Wat is de eerste maand bij het Joodse volk? (Esther 3:7)
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Hamansoren

Kinderen 

verkleden zich 

tijden het 

purimfeest

Ratel



Ds. W. Silfhout

L E V E N S B E S c h r I J V I N g

Ds. G.H. Kersten  
  en de Joden

"Het zal nimmermeer
worden het volk met de

Godsregering"
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Regelmatig komt de positie van ds. G.H. 
Kersten (1882-1948) ter sprake als 
het gaat om de opvattingen aangaande 
het Joodse volk. Onlangs was dat nog 
weer het geval naar aanleiding van 
een SGP-manifest over de islam. bij 
die gelegenheid werd van Joodse zijde 
gesteld: “De geest van ds. Kersten waart 
blijkbaar nog rond op de SGP-burelen.” 
Die geest zou betekenen dat vluchtelingen 
het bij de SGP moeten ontgelden. Nu niet 
de Joden, maar de moslims.

Het is niet mijn bedoeling om het SGP-
manifest over de islam te verdedigen. Dat 
kan de SGP zelf het beste doen. Ik wil wel 
wat nader ingaan op het standpunt van ds. 
Kersten ten aanzien van de Joden, opdat 
ook de lezers van de Israëlbode daarover 
op een juiste wijze worden ingelicht.
Ds. Kersten was een man van zijn tijd. 
In het algemeen gold binnen de gerefor-
meerde gezindte in zijn tijd de opvatting 
dat de belangrijkste beloften ten aanzien 
van het Joodse volk al waren vervuld. De 
Messias was immers gekomen. Het verbond 
had zichtbare gestalte gekregen in de kerk 
en liet geen ruimte meer voor een eigen 
plaats of betekenis van het Jodendom.
Bovendien was het maatschappelijke sen-
timent ten opzichte van de Joden niet erg 
positief. Zij zouden een te overheersende 
positie innemen in de pers, het bankwezen 
en de rechtbanken. We kunnen dergelijke 
opvattingen betreuren, maar het zijn fei-
ten die de houding van velen in ons land, 
ook binnen de bevindelijk gereformeerde 
kring, mede bepaalden. Daar komt nog bij 
dat het voor ons niet zo gemakkelijk is om 
gebeurtenissen van bijna 80 jaar geleden 
op de juiste wijze te interpreteren. Daarbij 
past de nodige voorzichtigheid.

Bewogenheid
Het valt niet te ontkennen dat ds. Kersten 
soms krasse uitspraken over het Joodse 
volk niet schuwde. Maar altijd geschiedde 
dit vanuit de bewogenheid met het heil van 
de Joden. Zo lezen we in de Korte lessen 
over Kort Begrip (voor het eerst uitgege-
ven in 1942; ik citeer uit de uitgave van 
2013) dat ds. Kersten van mening is dat 
Israël nooit meer zal worden wat het eens 
is geweest. “Het zal nimmermeer worden 
het volk met de Godsregering.”
Zijn bewogenheid blijkt uit wat hij ver-
volgens schrijft: “O, leerde het volk de 
knie voor Koning Jezus buigen, Die het 
van eeuw tot eeuw nog verwerpt en wiens 
bloed het over zich heeft ingeroepen en 
door zijn verwerping nog inroept. Daarin 
ligt de diepe oorzaak van de vreselijke 
ellende van de Joden.”

Wij zouden de dingen niet zo zeggen. Maar 
als we ze plaatsen in het licht van het feit 
dat niet alleen de Joden, maar ook wij allen 
ellendige schepselen zijn, die van nature 
Christus verwerpen en Gods toorn over 
ons halen, krijgen Kerstens woorden al 
een wat andere kleur. Wij hebben Christus 
evenzeer als zij nodig als onze persoon-
lijke Zaligmaker. Wij belijden toch ook met 
de kerk van alle eeuwen dat wij in zonden 
ontvangen en geboren zijn en daarom aan 

allerhande ellendigheid, ja aan de verdoe-
menis onderworpen? En als we iets kennen 
van het volbrachte werk van Christus, zal 
er toch ook de begeerte zijn om anderen 
dat grote goed te verkondigen? En dan 
vooral aan de Joden als de beminden om 
der vaderen wil? Dat is de opdracht die de 
kerk heeft ten opzichte van de Joden. Zei 
de Joodse geleerde Pinchas Lapide het al 
niet dat wij christenen heel vaak en veel 
hebben verzuimd wat de apostel Paulus 
heeft aangeraden, namelijk om de Joden 
tot jaloersheid te verwekken?

Verwachting
In de Gereformeerde Dogmatiek (deel 2, 
uitg. 1981) schrijft ds. Kersten: “Israël 
heeft als symbolisch volk afgedaan. De 
middelmuur des afscheidsels, in inzettin-
gen bestaande, is verbroken en zal nim-
mermeer worden opgericht. Al keerden 
alle Joden naar Palestina terug; al vonden 
zij eens nog een afstammeling van David 
en al zouden zij onder hem een eigen 
koninkrijk vormen en den tempeldienst 
weder inrichten naar de inzettingen van 
Mozes – gesteld dat dit alles mogelijk ware 
– dan nog zal Israël nimmer worden wat 
het eens is geweest” (blz. 314, 315). En in 
zijn verklaring van de Heidelbergse Cate-
chismus lezen we: “Een wederoprichten 
van het Joodse volk, als in de dagen van 
ouds wonend in Kanaän onder zijn scha-
duwachtige koning te Jeruzalem, zou tegen 
de Schrift zelf zijn” (1983, blz. 243).
Toch betekent dit niet dat ds. Kersten geen 
verwachting koestert voor de Joden. Dat 
blijkt wel als hij de Gereformeerde Dogma-
tiek verder schrijft: “Maar blijft er dan voor 
de Joden geen toekomst? Gewis ja! Al is de 
verharding over hen gekomen tot op dezen 
dag; al weigeren zij niettegenstaande de 
gruwelijkste vervolgingen de knie voor 
Koning Jezus te buigen, God heeft onder 
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hen Zijn uitverkorenen en deze zullen 
toegebracht worden en door de heidenen 
tot jaloerschheid verwekt worden. In Rom. 
11:25, 26 zegt de Heere ons nadrukkelijk, 
dat als de volheid der heidenen zal inge-
gaan zijn, gans Israël zal zalig worden. 
Deze woorden zijn niet te verstaan in dien 
zin als zouden alle heidenen bekeerd en 
alle Joden zalig worden. God heeft in Zijn 
souvereinen raad hun getal vastgesteld, 
maar toch heeft het apostolisch woord 
dieper zin dan dat het zijn vervulling 
bekomen zou in de bekering van een enke-
len Jood. God doet de Joden voortbestaan; 
Zijn toorn rust kennelijk op hen die Israël 
zoeken uit te roeien, zooals kort geleden 
is gebleken over Hitler en diens aanhang” 
(blz. 315).

Opvattingen divers
Ds. Kersten betrekt wel de beloften op 
het geestelijk Israël, op het uitverkoren 
volk van God uit alle geslachten, maar hij 
zegt van het Joodse volk dan toch: ”Dan 
zal niet het Jodendom de kerk zijn, maar 
het zal tot Christus’ kerk worden gebracht, 
en met de heidenen één volk vormen, één 
geestelijk Israël” (blz. 316).
Dat Gods beloften betrekking hebben op 
het geestelijk Israël, betekent overigens 
niet dat er geen verwachting zou zijn voor 
het Joodse volk. Het is jammer dat we over 
Kerstens gedachten over Romeinen 11:25, 
26 niet meer vinden. Er bestond ech-
ter in die tijd binnen de Gereformeerde 
Gemeenten geen uitgewerkte dogmatiek 
ten aanzien van Israël. De opvattingen 
waren divers.
Ik denk dat we kunnen stellen dat ds. Ker-
sten toen wel zo ongeveer de hoofdstroom 

binnen die opvattingen vertegenwoor-
digde. Enerzijds was men kind van zijn 
tijd, beïnvloed door theologen in die tijd 
en door maatschappelijke opvattingen 
over de Joden, anderzijds worstelde men 
met de beloften van God over het Joodse 
volk. Wie zal het hen kwalijk nemen? Hoe 
zouden onze gedachten en hoe zou onze 
houding zijn geweest als wij zouden heb-
ben geleefd in het vooroorlogse Nederland 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Er liggen beloften
We hoeven ds. Kersten niet te verdedi-
gen, maar laten we maar gewoon luiste-
ren naar wat hij gezegd en geschreven 
heeft. Daarom lijkt het me goed om deze 
bijdrage af te sluiten met een gedeelte uit 
zijn openingswoord dat hij uitsprak op de 
eerste partijdag van de SGP na de oorlog, 
op 7 maart 1946.  Zijn uitlatingen daarbij 
over het Joodse volk plaats ik bewust in 
het bredere verband van zijn visie dat de 
Duitse overheersing als een oordeel van 
God moet worden gezien. Hij wijst daar-
bij niet van zichzelf af, maar roept op tot 
zelfreflectie.
Hij zegt dan: “Het betaamt ons de goe-
dertierenheden Gods te erkennen, die Hij 
ons Vorstenhuis en 
volk bewezen heeft. 
Hij heeft ons van den 
Duitschen overwel-
diger verlost en deed 
ons niet naar onze 
zonden en vergold 
ons niet naar onze 
ongerechtigheden. 
Hoezeer moet dit de 
ootmoedige erken-

tenis van een ieder onzer persoonlijk zijn; 
maar ook de belijdenis van ons gezamen-
lijk. Wie zou bestaan, indien de Heere met 
hem in het gericht wilde treden?
En niet alleen persoonlijk, doch ook geza-
menlijk als volk hebben wij onze weg 
voor den Heere verdorven. De opgesta-
pelde zonden riepen om het oordeel, dat 
ons getroffen heeft. Hoeveel onrecht de 
Duitschers hebben verricht, God deed ons 
geen onrecht, toen Hij ons overgaf in de 
hand van onzen ontaarden vijand, die ons 
zou hebben uitgemoord en uitgehongerd, 
indien het hem ware toegelaten, gelijk 
hij in een bijzonder door satanischen haat 
gedreven tot zijn eigen ondergang de Joden 
heeft beproefd doen worden. Hoe vreese-
lijk toch de verharding is, die over Israël is 
gekomen en waarin dat volk volhardt tot op 
dezen dag, er liggen voor Abrahams zaad 
beloften, die het onuitroeibaar maken. Wie 
zijn handen aan de Joden slaat, graaft zich-
zelf het graf. En toch in al dat onrecht, dat 
de Duitsche geweldenaar verrichtte, ging 
het rechtvaardig oordeel Gods over hen en 
ook over ons.”

Ds. G.H. Kersten (1882 - 1948)

Activiteitencommissie 
      Israëlminded

Om de belangstelling voor ‘Israël en het Joodse volk’ 
onder jongeren te vergroten, is de commissie ‘Israël-
minded’ binnen het Deputaatschap voor Israël opgericht 
die zich speciaal gaat richten op (bezinnende) activiteiten 
voor jongeren die aan het thema ‘Het Joodse volk’ raken.

In 2018 willen we D.V. een gedeeltelijk gesubsidieerde 
Israël- en Jordanië reis voor jongeren organiseren, 
waarbij ook vrijwilligerswerk zal worden gedaan. 
Mogelijk leggen we ook contact met Messiasbelijdende 
Joden. Jongeren die met de reis mee geweest zijn, 
kunnen de opgedane informatie in de gemeenten 
presenteren. Er wordt gedacht aan een exclusieve reis, 
voor 25 personen, in het hoogseizoen. Nadere info over 

de prijs en het programma volgt. Kijk op onze website 
www.dep-israel.nl om je nu reeds aan te melden.

Ook nodigen we jongeren uit om een workshop Israëlisch, 
Bijbels koken bij te wonen. ‘Waarom bereiden Joden de 
maaltijd zo?’ Vanuit praktisch bezig zijn kunnen we dan 
allerlei Joodse gebruiken en gewoonten toelichten. 
In een school in goes nemen we de proef op de som. 
Drs. J.P. Proos zal de achtergronden van Joods koken 
toelichten. het aantal deelnemers dat mee kan doen 
is beperkt en deelname geschiedt op volgorde van 
aanmelding. Van de studenten wordt een eigen 
bijdrage gevraagd. 
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h I S t O r I E h I S t O r I E
bekende 

en onbekende
plaatsen
in Israël

M.J.M. Dekker-Daudey

David versterkt zijn koninkrijk
Vanuit de Bijbel is niet veel bekend over 
David als bouwer. Wel worden vele van 
zijn veldtochten beschreven. In 2 Samuël 
5 wordt genoemd hoe David de Stad van 
David bouwde, de Millo en zijn paleis in 
Jeruzalem. Hiervoor zond koning Hiram 
van Tyrus bouwlieden en ook materialen.
Dat wil niet zeggen dat dit het enige is 
dat David heeft gebouwd. Uiteraard  heeft 
David ook de grenzen van zijn rijk ver-
sterkt. Dit rijk strekte zich uit van Dan tot 
Ber-seba (2 Sam. 24:2). Het kan niet anders 
of David heeft deze steden versterkt. De 
muren van het oude Dan stammen waar-
schijnlijk uit de tijd van David en het Ber-
seba uit de tijd van Hizkia is gebouwd op 
de fundamenten van David. Natuurlijk 
heeft David ook de westgrens van zijn rijk 
met verschillende vestingsteden versterkt 
tegen de Filistijnen.

De Ela Vallei
De Filistijnen vormden een groot gevaar 
voor koning David. De machtige Fili-
stijnse stad Gath lag aan het einde van 
de Ela Vallei. De heuvel waar koning Saul 
zijn legerkamp had opgeslagen bij de 
strijd met Goliath was uitermate geschikt 
voor een vesting, om de belangrijke weg 
van de kust naar Jeruzalem en Hebron te 
beveiligen. Waarschijnlijk is de vesting op 
dezelfde plaats gebouwd als waar Saul zijn 
legerkamp had. David leverde het geroost 
koren, de broden en de tien melkkazen 
af in de ‘wagenburcht’ (1 Sam. 17:20). In 
het Hebreeuws staat dat hij ha -ma’agal-a 
gaat. Het is mogelijk om dit te vertalen dat 
hij ‘naar het bolwerk’ gaat. Dat zou dan 
een cirkelvormig legerkamp geweest zijn, 
mogelijk met een rondom opgeworpen 
aarden of stenen wal. Ook Middeleeuwse 
rabbi’s zagen deze ma’agal als een rond 
legerkamp met een omwalling.
Goliath roept de Israëlieten toe: “Kiest een 
man onder u, die tot mij afkome” (1 Sam. 
17:8). Dit ‘afkome’ betekent ‘naar beneden 
kome’. Het legerkamp moet dus niet in 
de vallei, maar op één van de noordelijke 
heuvels gelegen hebben. De heuvel van 

Khirbet Qeiyafa is een geschikte kandidaat 
hiervoor, omdat de beek Ela, waar David 
zijn vijf stenen uitzocht, zich vlakbij deze 
heuvel door het dal slingert.

Archeologisch onderzoek
Khirbet Qeiyafa ligt op 328 meter boven 
de Ela Vallei en bestond uit een beneden-
stad van 10 hectare en een bovenstad van 
3 hectare. Tot verrassing van de archeo-
logen was er maar één verwoestingslaag, 
een ideaal voor archeologen, omdat je dan 
niet door allerlei verschillende lagen heen 
moet graven. Alleen in de Byzantijnse tijd 
was de muur opnieuw met kleine stenen 
opgehoogd en was er op de top van de heu-
vel een soort boerderij gebouwd.
De stad bleek cirkelvormig te zijn. Het is 

dus heel goed mogelijk dat David inder-
daad het cirkelvormige legerkamp van Saul 
als uitgangspunt heeft gebruikt. 
De stad was omwald met een dubbele kaze-
matmuur van 700 meter lang. De ongeveer 
100 huizen van de benedenstad waren als 
een gordel tegen de binnenste muur aan-
gebouwd. Vanuit de huizen kon men door 
kleine openingen de kamertjes in de dub-
bele muur binnengaan. Deze manier van 
stedenbouw is bij meerdere Judese steden 
teruggevonden, zoals onder meer bij Ber-
seba en Beth-Shemes. In verschillende 
huizen werden olijfpitten gevonden, die 
gedateerd werden tussen 1020 en 980 voor 
Chr., dus uit de tijd van Saul en David. Ook 
de vele potscherven wezen op dezelfde 
tijdsperiode. 

Saäráim gevonden?
Aan de westkant van de stad werd een poort 
van 4 meter wijd opgegraven, gebouwd met 
zware stenen. Aan beide kanten waren er 
twee kamers in de poort. De weg vanaf deze 
poort leidde in de richting van Gath. Aan 
de zuidkant van de stad zag een opmerk-
zame archeoloog een paar zeer grote ste-
nen in de Byzantijnse muur. Er bleek een 
tweede poort te zijn, een unicum bij een 
ommuurde stad. Alle ommuurde steden 
die tot nu toe in Israël zijn opgegraven, 
hebben maar één poort. 

Khirbet Qeiyafa 
   stad van koning David?

2 Ook Middeleeuwse
rabbi's zagen de ma'agal 
als een rond legerkamp 

met een omwalling

De westelijke poort met uitzicht 
richting Gath

Een tempelmodel van klei

De enorm zware stenen van de zuidelijke poort

Voor wie in de bijbel als het geïnspireerde Woord van God gelooft, 
staat het vast dat de geschiedenissen van David en Salomo 
waargebeurd zijn. Opgravingen in Khirbet Qeiyafa bevestigen dat er 
een georganiseerd koninkrijk was in de tijd van David.
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Ook deze poort bevatte vier kamers, maar 
de hoekstenen waren bijzonder zwaar. Ze 
worden op 8000 tot 10.000 kilo geschat. 
Deze zeer indrukwekkende poort bleek de 
hoofdingang van de stad te zijn, die aan-
sloot op de weg naar Jeruzalem. David 
heeft hiermee aan de Filistijnen zijn macht 
en autoriteit willen tonen. 
Vanwege het feit dat de stad twee poorten 
had, claimt Garfinkel dat hij de stad Saäráïm 
gevonden heeft. De Hebreeuwse uitgang 
ayim kan een duo aanduiden. Sha’arayim 
kan ‘twee poorten’ betekenen. De bekend-
ste vermelding van de stad Saäráïm is bij de 
overwinning van David op Goliath. De ver-
wonden van de Filistijnen vielen op de weg 
van Saäráïm (1 Sam. 17: 52). Maar Saäráïm 
zou ouder moeten zijn, het wordt al bij de 
verdeling van het land genoemd in Joz. 
15:34. Er zijn echter geen sporen van een 
Kanaänitische stad gevonden. Sommigen 
veronderstellen dat Khirbet esh-Sharia, 
dat wat meer naar het noorden ligt, het Bij-
belse Saäráïm is. Hoe het ook zij, de naam 
van de stad is minder belangrijk. Belangrij-
ker is wat er gevonden is.

Tempelmodel
In drie kamers werden geen 
gewone huishoudelijke artikelen 
aangetroffen. Deze kamers deden 
dienst bij godsdienstige hande-
lingen, wat was af te leiden uit 
banken langs de muren, kleine 
altaren en vaten die gebruikt wer-
den voor drankoffers. Ook trof 
men hier opgerichte stenen aan. 
Zeer bijzonder is dat in geen van 
de kamers afgodsbeeldjes werden 
aangetroffen, zoals in Kanaäni-
tische en Filistijnse steden. Het 
tweede gebod verbiedt immers het 
maken van gesneden beelden?
In één van deze kamers werden 
stenen scherven gevonden, die bij 
restauratie een klein tempelmodel 
bleken te vormen. Er werden ook 

twee tempelmodellen van klei aangetrof-
fen. Het is niet precies bekend waar deze 
modellen voor dienden. De vondst van 
deze tempelmodellen baarde veel opzien 
bij de archeologen. Zulke modellen waren 
bekend uit Mesopotamië, Turkije, Syrië en 
Cyprus. Maar de modellen die in Khirbet 
Qeiyafa gevonden zijn, blijken bijna 200 
jaar ouder te zijn.
Het stenen tempelmodel was vervaardigd 
door een zeer ervaren steenhouwer. Het 
was gemaakt van een lokale steensoort 
uit de Ela Vallei. Het model was dus niet 
afkomstig uit het buitenland.

Bijzondere architectuur 
De deur van het model heeft driedubbele, 
terugspringende deurposten. Deze archi-
tectuur is bekend van vele, ook zeer oude 
tempels en paleizen in het Midden-Oos-
ten. Boven de deur, net onder het 
dak, bevinden zich trigliefen. 
Deze in steen uitgehou-
wen reliëfs imiteren 
de uiteinden van de 
houten draagbalken 
van het dak. Het 

model heeft 21 draagbalken, gegroepeerd 
in zeven rijen van drie balken. Er zijn dus 
zeven blokjes, elk verdeeld in drie balken.
Trigliefen zijn bekend vanuit de Oudheid. 
Op de gevels van de tempels op de Areo-
pagus in Athene zijn ook zulke trigliefen 
te zien. Echter, het tempelmodel van Khir-
bet Qeiyafa is zo’n 500 jaar ouder dan de 
tempels op de Areopagus. Dit zijn de oudst 
bekende trigliefen ter wereld.

Betekenis van de vondst
Deze vondst is van grote betekenis. Het 
laat zeer duidelijk zien dat deze konink-
lijke architectuur al in de tijd van David 
met grote precisie kon worden uitgevoerd. 
Dit haalt de stelling van de minimalisten 
onderuit dat Salomo niet in staat was om 
de tempel en zijn paleis te bouwen.
Bovendien werpt het model meer licht op 
onduidelijke woorden in 1 Koningen 6 en 
7, waar de bouw van de tempel, het paleis 
van Salomo en het huis van het woud van 
de Libanon beschreven is. 
Waarschijnlijk is in 1 Koningen 7:3 bedoeld 
dat er vijfenveertig draagbalken op de 
pilaren lagen, in vijftien groepen van drie, 
zoals de afgebeelde trigliefen. Hierop lagen 
de planken van het dak. Ook de verzen 4 en 
5 waren moeilijk voor vertalers. Volgens 
prof. Garfinkel wordt hier bedoeld dat het 
Libanonhuis rechthoekige deurposten had, 
die net als bij het tempelmodel driedubbel 
terugsprongen. Dit is heel goed mogelijk. 

(Slot volgt)
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In Jeruzalem is een tentoonstelling 
over Khirbet Qeiyafa

Professor Garfinkel met het stenen tempelmodel
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