
Een boek voor U?        Arie van den Heuvel 

Klaas de Jong woont met zijn vrouw in Vledderveen, vlak bij een zandweg genaamd de Jodenweg. In 
1942 hebben Duitsers tijdelijk een aantal Amsterdamse Joden ondergebracht in een 
werkverschaffingskamp bij Vledder. De zandweg is door deze Joden aangelegd. Dorpsbewoners die 
destijds de Joden hielpen met kleding en voedsel wilden de herinnering levend houden. Op de 
gedenksteen aan het begin van de weg worden elk jaar op 4 mei bloemen gelegd.  
Als tiener dacht Klaas de Jong bij de tekst ‘het heil is uit de Joden’ dat de Joden het heil kwijt waren. 
Binnen de christelijke gemeente werd het tegendeel niet verkondigd. Hèt leerboek van de 
calvinistische kerken, de Heidelberger Catechismus, leert niets over het volk Israël, niets over de 
toekomst en rol van dit volk. Het gevolg is dat grote delen van de kerk simpelweg onwetend zijn als 
het gaat om de positie en rol van het volk Israël en de wonderlijke verbondenheid met Jezus, de 
Messias. Een bijgevolg is een gebrek aan kennis over de geestelijke strijd rond staat en volk van Israël 
en over Jodenhaat, die in onze tijd schrikbarend toeneemt.  
Met een ‘struikelsteen’ kun je een plaats markeren waar een Jood woonde die omgekomen is in de 
demonische duisternis van het Nazi-systeem. De struikelsteen doet denken aan de ‘steen des aanstoots’ 
waarover de apostelen Paulus en Petrus schrijven. Een deel van de Joden ergerde zich aan Jezus en 
kwam over Hem ten val. Maar laat de kerkgeschiedenis niet tot op de dag van vandaag ergernis over 
de Joden zien? Een deel van de christenheid is eveneens gestruikeld en ten val gekomen. De auteur wil 
met zijn leerboek gebrek aan kennis opvullen en als het ware de Heidelberger Catechismus aanvullen. 
We staan op de drempel van een nieuwe fase in Gods heilsplan: de terugkeer van Jezus naar Jeruzalem 
om Zijn koninkrijk van vrede te vestigen op aarde. In dat vrederijk zal het volk Israël tot volledige 
vervulling van haar taak komen: het zijn van priester voor de volkeren. Vanuit Jeruzalem zal de wet 
geleerd worden door het Joodse volk onder leiding van de Messias!  
De auteur beoogt met zijn boek deze kennis te verspreiden, opdat gelovigen niet onwetend 
meegesleept worden door de geest van de tijd waarin Jeruzalem zal worden als ‘een steen die alle 
natiën moeten heffen en allen die hem heffen zich deerlijk verwonden’ (Zach. 12:3).  
Een goed leesbaar boek met mooie illustraties van Ephraïm Moshe Lilien (1874 – 1925). 
N.a.v.: Klaas de Jong, De struikelstenen van Heidelberg, leerboek voor christenen over Jodenhaat, Israël en geloof na 
Auschwitz; uitgeverij Toetssteen, Westerveld; ISBN 978-90-818914-0-0; 128 blz, geïllustreerd; € 10,- (excl. porto), te 
bestellen via www.toetssteen-boeken.nl Ook verkrijgbaar via evangelische boekwinkels of Christenen voor Israël.  
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


