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Hoe	  kon	  het	  gebeuren	  dat	  in	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  de	  joodse	  gemeenschap	  zo	  
effectief	  werd	  weggevaagd	  in	  Nederland?	  Wat	  is	  het	  aandeel	  van	  het	  calvinisme	  
daarin	  geweest?	  Datzelfde	  calvinisme	  heeft	  ook	  geleid	  tot	  ferm	  verzet	  tegen	  de	  
nazi’s	  en	  grote	  betrokkenheid	  op	  joden!	  
Heeft	  de	  toon	  van	  de	  Heidelberger	  Catechismus,	  in	  het	  verleden	  leerboek	  voor	  
het	  geloof	  bij	  uitstek,	  iets	  daarmee	  te	  maken?	  Struikelstenen	  te	  over	  …	  
Met	  de	  Bijbel	  open	  belicht	  de	  auteur	  de	  betekenis	  van	  het	  volk	  Israël	  en	  de	  
manier	  waarop	  de	  kerk	  van	  Jezus	  Christus	  met	  Israël	  verbonden	  is.	  In	  het	  betoog	  
lopen	  persoonlijke	  ervaringen	  en	  bijbelverhalen	  vaak	  in	  elkaar	  over	  en	  –	  soms	  
ook-‐	  elkaar	  in	  de	  weg.	  Het	  afsluitende	  hoofdstuk	  over	  christenvervolging	  en	  de	  
eindtijd	  is	  een	  geloofsgetuigenis,	  meer	  dan	  een	  helder	  antwoord	  op	  de	  
startvragen.	  Lezers	  die	  hun	  hart	  aan	  het	  getuigenis	  van	  de	  auteur	  ophaalden,	  
hindert	  datmogelijk	  niet	  zo.	  Een	  beknopte	  literatuuropgave,	  veelal	  van	  
reformatorische	  herkomst,	  helpt	  hen	  verder.	  Fraaie	  Jugendstil-‐prenten	  van	  de	  in	  
1925	  overleden	  illustrator	  E.M.	  Lilien.	  
Verzorgde	  opmaak.	  
Recensent;	  Drs.	  P.F.	  Goedendorp	  
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