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WIE KAN RACHEL TROOSTEN?
Nachamu is een werkwoord

Wie kan Rachel troosten?

Inhoudsopgave

De tranen van Rachel vloeien vanwege het
bittere lot van haar nakomelingen, het volk
Israël. God heeft haar tranen in Zijn kruik
verzameld en opgeschreven in Zijn register
(Ps. 56:9). Hij volgt nauwlettend hoe Zijn
volk door de eeuwen heen is opgejaagd.
Hoe wonderlijk is het dat Hij ook troosters
oproept. Die oproep is opgeschreven door
de profeet Jesaja: “Troost, troost Mijn volk
(Jes.40:1).” De mensen achter de stichting
Nachamu Nachamu Ami te Renswoude
hebben die oproep ter harte genomen. In
dit boekje leest u wat ze doen en wat hen
beweegt. Met de aankoop van dit boekje
helpt u hen om hun troostwerk onder de
Joden voort te zetten.
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1. JAKOB ONTMOET
RACHEL
Stralende ogen en tranen
Bijna vierduizend jaar geleden maakte
Jakob, de kleinzoon van Abraham, vanuit zijn geboorteplaats Berseba een reis
van 970 kilometer om een vrouw te vinden. We lezen in de Bijbel niet dat hij
van zijn vader een kameel of een ezel
meekreeg en ook niets over knechten
om hem te ondersteunen op deze reis.
Liep hij die hele afstand in z’n eentje?
Zou hij dan wel eens gedacht hebben:
hier is ook een mooie stad, zou daar
geen geschikte vrouw te vinden zijn?
Het was tenslotte een zware reis en
in die tijd niet zonder gevaren. Maar
Jakob zette door. Hij hield zich aan de
opdracht van zijn vader Izak. En wat
doorslaggevend was: de HEERE had
hem persoonlijk beloofd dat hij terug
zou komen in zijn geboorteland.
Jakobs trouw werd beloond toen hij
bij een waterput kwam in de buurt van
Haran in het land van de Arameeërs.
Daar stonden herders bij de put te
wachten. De steen op de put was zo

Ú hebt mijn omzwervingen geteld;
doe mijn tranen in Uw kruik.
Staan zij niet in Uw register? (Ps. 56:9)
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zwaar dat er meerdere mannen nodig
waren om hem eraf te tillen. Er kwam
een meisje aan, een herderin met haar
kudde. “Dat is Rachel, de dochter van
Laban,” zeiden de herders. Ze moeten
totaal verbijsterd zijn geweest toen ze
zagen dat Jakob in zijn eentje onmiddellijk de loodzware steen wegrolde
om de schapen van Rachel te drinken
te geven.
Het is voor mij een van de meest indrukwekkende stukjes geschiedenis in de
Bijbel. Jakob was op slag verliefd en dat
gaf hem reuzenkracht. Ik stel me voor
dat de ogen van Rachel straalden. Dat
staat niet in de Bijbel. Er staat wel dat
ze mooi en knap was terwijl van haar
zuster Lea wordt vermeld dat haar ogen
geen glans hadden; ze waren flets.
De Joodse traditie vertelt waarom Lea’s
ogen flets waren; ze huilde steeds
omdat haar ouders haar hadden uitgehuwelijkt aan Ezau, de broer van Jakob.
Dat is goed mogelijk. In Gen. 2:20 kun
je lezen dat Abraham een boodschap
kreeg over de geboorte van Rebekka in
Haran. Er was dus wel communicatie
met de familie zo ver weg.

Het vooruitzicht van een leven met de
ruwe Ezau bracht tranen in Lea’s ogen.
Maar het liep anders. Evenals haar zuster Rachel trouwde Lea door een list van
haar vader ook met Jakob. Het bracht
Lea niet direct geluk, want Rachel was
Jakobs grote liefde. Toch veranderde
er na verloop van tijd iets voor Lea. Ze
hoefde niet meer te huilen want ze werd
rijk gezegend met kinderen: zes zonen
en een dochter. Rachel nam het huilen
van haar over. Eerst omdat ze geen kinderen kreeg maar later vanwege het lot
van haar kinderen.
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2. TERUG NAAR HET
BELOOFDE LAND

Je ogen zijn duiven
Rachel, de herderin, leefde lang voordat
het Hooglied werd geschreven. Maar in
het eerste hoofdstuk van dat schitterende
boek lijkt het soms wel of de liefde tussen haar en Jakob wordt beschreven. Net
als de bruid in hoofdstuk 1 was Rachel
mooi en allicht ook donker door de zon.
Rachels broers lieten haar zwaar werk
in de buitenlucht doen. De koning in
Hooglied noemt zijn herderin de allermooiste en vergelijkt haar ogen met duiven. Zij noemt hem mijn allerliefste of
zoals vertaald in de HSV ‘U, die ik innig
liefheb’.
In hoofdstuk 4 van Hooglied is nog een
prachtige beschrijving:

van Mozes voelden dat dit kind grote dingen voor zijn volk zou doen?
In elk geval liet zijn schoonvader Laban
hem niet zomaar gaan. Jakob bleef voor
hem werken totdat hij in een droom
de opdracht van God kreeg om terug
te keren naar het land waar hij thuis
hoorde. Jakob had het goed aangevoeld
bij de geboorte van Jozef: nu was het tijd
om terug te gaan.
Weer maakte Jakob die duizend kilometer
lange reis. Maar op de terugreis was hij niet
meer alleen maar met een groot gezin en
een grote kudde schapen en geiten. Jakobs
vrouwen en kinderen hoefden niet te
lopen. Jakob zelf zette ze op zijn kamelen.

De geboorte van Jozef
Het leek wel alsof Jakob vergeten was wat
God had gezegd in Bethel. Hij woonde
al tientallen jaren in Haran. Maar dan
besluit hij om terug te keren naar zijn
land. Die wens volgde op de geboorte
van Jozef. Jakob had al tien zonen maar
deze elfde was voor hem heel kostbaar.
Het was het eerste kind van zijn geliefde
vrouw Rachel. Was het alleen vanwege
Rachel dat Jozef zo belangrijk voor hem
was? Of besefte Jakob dat dit kind heel
bijzonder was zoals later ook de ouders

Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier.
Uw haar is als een kudde geiten die neergolft
van het gebergte van Gilead.
Als je die liefdesverklaring leest dan
begrijp je hoe Jakob zich voelde bij
Rachel.
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Terug in Bethel
Op de lange reis terug ontmoette Jakob
zijn broer Esau en leverde hij een wonderlijke strijd die hem de naam Israël
opleverde. Terug in het Beloofde Land
ging Jakob niet naar Bethel maar naar
de stad Sichem. Daar kocht hij zelfs een
stuk grond. Het lijkt erop dat hij zich
hier wilde vestigen. Maar Sichem werd
een drama. God riep toen Jakob op om
alsnog naar Bethel te gaan om daar een
altaar te bouwen en daar te gaan wonen.
Jakob gehoorzaamde. Nadat hij alle
afgodsbeelden van zijn gezin begraven
had onder de eik bij Sichem trok hij met
zijn hele gezin naar Bethel en bouwde
daar een altaar.
Evenals op de heenreis verscheen God
nu weer in Bethel aan Jakob en zegende
hem. God herhaalde Zijn beloften aan
Jakob:

De bevalling wordt te zwaar voor haar. In
Gen. 28:18 lezen we dat Rachel haar zoon
een naam gaf ‘toen haar ziel het lichaam
verliet.’ Ze noemde hem Ben-oni. Dat
betekent zoon van mijn smarten. Maar Jakob
veranderde de naam in Benjamin. Die
naam betekent zoon van mijn rechterhand.

Rachel sterft
Hoe lang het gezin in Bethel verbleef,
weten we niet. De Bijbeltekst geeft direct
na de beschrijving van de zegen van God
voor Jakob een dramatische gebeurtenis weer. Op reis van Bethel naar Efrath
overvielen weeën de zwangere Rachel.

Rond 1900 lag het graf van Rachel nog in een verlaten gebied.

Het postbedrijf van Israël gaf in
2013 een postzegel uit van Rachels
graf met als tekst Jer. 31:14

Een volk, ja, een menigte van volken zal uit
u ontstaan; koningen zullen uit uw lichaam
voortkomen. Dit land, dat Ik Abraham en
Izak gegeven heb, dat zal Ik aan u geven; en
aan uw nageslacht na u zal Ik dit land geven.
(Gen. 35:11-12)
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3. HET GRAF VAN RACHEL

hem in de grot van Machpela zou begraven Als je dat zo leest dan is het toch wel
vreemd dat Jakob zijn geliefde Rachel
niet begroef in het familiegraf. Waarom
toch begroef hij Rachel langs de weg in
de velden van Efrath bij Bethlehem?
Jakob plaatste bij Rachels graf een steen
zoals hij ook had gedaan in Bethel op
de plaats van zijn ontmoeting met God.
Wonderlijk, het is de eerste keer in de
Bijbel dat we over een grafsteen lezen. In
Gen. 35:20 staat: ‘Dat gedenkteken op
het graf van Rachel staat er tot op deze
dag.’

De eerste grafsteen
Abraham kocht een akker met de grot
Machpela toen zijn vrouw Sara in Hebron
stierf. Hij begroef haar in de grot. Het
werd een echt familiegraf want Abraham
zelf werd er begraven, zijn zoon Izak met
schoondochter Rebekka en zijn kleinzoon Jakob met diens vrouw Lea. Jakob
stierf in Egypte maar hij vond het familiegraf zo belangrijk dat hij zijn zonen voordat hij stief een laatste opdracht gaf:
Begraaf mij dan bij mijn vaderen in de grot die
op de akker van Efron, de Hethiet, ligt;
in de grot die op de akker van Machpela ligt,
dat tegenover Mamre ligt, in het land Kanaän,
en die Abraham samen met die akker gekocht
heeft van Efron, de Hethiet, als eigen graf.
Daar hebben ze Abraham begraven en Sara,
zijn vrouw; daar hebben ze Izak begraven en
Rebekka, zijn vrouw; en daar heb ik Lea begraven. (Gen. 49:29-31)

Koning Saul bij Rachels graf
De grafsteen van Rachel raakte inderdaad
niet vergeten. Toen vele eeuwen later Saul
tot koning werd gezalfd door Samuël, zei
deze grote profeet:
Als u deze dag bij mij weggegaan bent, zult u
twee mannen vinden bij het graf van Rachel,
in het gebied van Benjamin, in Zelzah. Die zullen tegen u zeggen: De ezelinnen die u bent gaan
zoeken, zijn gevonden, en zie, uw vader heeft de
zaak van de ezelinnen laten rusten, maar hij is

Voordat Jakob het al zijn zonen vroeg,
had hij ook nog Jozef laten zweren dat hij

10

bokjes, drie broden en een zak wijn. Was
dat niet een verwijzing naar zijn aartsvader Jakob die in Bethel God ontmoette?
De strijd om Rachels graf
Het graf van Rachel is nooit uit de
belangstelling verdwenen maar wel veranderd. Van beschrijvingen uit de 4e
eeuw weten we dat er toen al een tombe
was gebouwd. Kruisvaarders en moslims bouwden de tombe uit. In 1841
kocht Moses Montefiore het monument
dat toen al een bedevaartsoord was voor
christenen, moslims en Joden. Onder
het Britse mandaat met als doel de vestiging van een Joods thuisland werd het
graf inzet van een politieke strijd. Na de
oprichting van de staat Israël veroverde
Jordanië in 1948 een groot gebied ten
westen van de Jordaan en annexeerde dat.
In dit gebied lagen het graf van Rachel
en Oost-Jeruzalem met de Klaagmuur.
Beide herdenkingsplaatsen werden door
de Jordaanse staat voor Joden onbereikbaar gemaakt.
Door de Zesdaagse oorlog in 1967 kwam
Rachels graf weer op Israëls grondgebied.

In 1964 gaf het koninkrijk Jordanië
een serie postzegels uit waarin men
niet alleen Jeruzalem en Betlehem
maar heel Israël annexeerde.

nu bezorgd over u en zegt: Wat kan ik nu voor
mijn zoon doen? (1 Sam. 10:2)
Koning Saul kwam uit de stam Benjamin
en voordat hij tot koning gekroond werd
moest hij dus eerst langs de geboorteplaats van zijn stamvader, het graf van
Rachel. Zoals Samuël ook voorzegde,
ontmoette hij daarna drie mannen die op
weg waren naar Bethel met drie geiten-
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De Zesdaagse Oorlog was een wonder.
Israël versloeg binnen een week Egypte,
Jordanië en Syrië die over een grote overmacht aan tanks, oorlogsvliegtuigen en
manschappen beschikten. Later kwam er
bij vredesonderhandelingen steeds weer
druk op het bezit van het graf van Rachel
dat in de voorgaande twee eeuwen al aan
drie zijden was ingebouwd door islamitische begraafplaatsen. Israël besloot om
het graf onder te brengen bij de gemeente

Jeruzalem om te voorkomen dat een
Bethlehem onder Palestijns bewind het
graf weer ontoegankelijk zou maken voor
Joden. Tijdens de tweede intifada werd
de graftombe aangevallen en was tijdelijk
onbereikbaar. In 2005 werd er een bom
naar het graf gegooid. Dat gebeurde nog
eens in 2006 en in 2007 werden de bezoekers bekogeld met stenen.
Naast fysiek geweld is er een juridische strijd gaande. In 2010 zette de

4. RACHEL WEENT OM
HAAR KINDEREN

staat Israël Rachels graf op de lijst van
Joods nationaal erfgoed. De UNESCO,
de organisatie voor onderwijs en cultuur van de Verenigde Naties, reageerde
heftig. In 2015 nam ze een resolutie aan waarin het graf van Rachel tot
islamitisch erfgoed werd verklaard.
De tombe boven Rachels graf zou een
moskee zijn. Het spreekwoordelijke
omdraaien in je graf past niet bij Rachel.
Ze zal geweend hebben om al die strijd.

De weg van de deportaties
Rachel werd langs de weg begraven. Het
was niet zomaar een weg. Langs deze
weg trokken de ballingen uit Juda en
Benjamin naar Babylon nadat koning
Nebukadnezar Jeruzalem had ingenomen en de tempel had verwoest. eerder moet ook Jozef langs zijn moeders graf gekomen zijn toen hij als slaaf
naar Egypte werd gevoerd. Volgens de
Joodse traditie huilde Jozef bij het graf
en troostte zijn moeder hem vanuit het
graf. De grote profeet Jeremia, die de verwoesting van de tempel en de brand van
Jeruzalem meemaakte, sprak:
Zo zegt de HEERE:
Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent over
haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten
over haar kinderen, want zij zijn er niet meer.
( Jer. 31:15)

Eerstedagenvelop van de postzegel van Rachels graf
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Rama was de plaats waar de ballingen verzameld werden voordat ze naar
Babylon werden gebracht.
Dat Rachels kinderen er niet meer waren,
klopte letterlijk. De kinderen van haar
eerste zoon Jozef, de stammen Efraïm en
Manasse, waren al weggevoerd door de
Assyriërs. Nu was ook de stam Benjamin
in ballingschap gegaan. Maar we mogen
het ook breder zien. Rachel is in geestelijk opzicht dé moeder van Israël. Door
de eeuwen heen maakt zij zich één met
hun lijden en weent ze voor God om haar
kinderen. Dat is voor ons een vreemde
gedachte maar Jeremia bevestigt nadrukkelijk: “Zo zegt de HEERE (Jer. 31:15).”
En de evangelist Mattheüs herhaalt het.
Twee keer is genoeg maar er is nog een
derde interessante tekst. In Openbaring
6:9-10 lezen we over de zielen onder het
altaar in de hemel die roepen om gerechtigheid. De HEERE hoort de roepstem
van deze zielen en geeft hen antwoord.
Theo van der Nahmer maakte een bronzen plaquette van een wenende Rachel als
gedenkteken voor de Joodse schoolkinderen die door de nazi’s werden weggevoerd.
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Koning Herodes liet alle jongetjes van
twee jaar en jonger door zijn soldaten
vermoorden. Mattheüs tekent daarbij
aan dat dit een vervulling was van de
woorden van de profeet Jeremia: “Rachel
weent over haar kinderen. Zij weigert
zich te laten troosten over haar kinderen,
want zij zijn er niet meer.” Die woorden
gingen toch al in vervulling toen de
Joden in ballingschap naar Babylon
werden afgevoerd? Ja, maar ook bij de
kindermoord van Jericho weende Rachel
blijkens Gods Woord. Rachel is steeds
waakzaam gebleven; ze heeft geen rust
gekregen als het gaat om het lijden van
de nakomelingen van Israël.
Tweeduizend schoolkinderen uit
Den Haag
Op Jom Hasjoa 2012 lazen kinderen uit
Den Haag de namen voor van de Joodse
schoolkinderen die tijdens de Duitse
bezetting door de nazi’s werden omgebracht. Het uitspreken van de namen
ging onafgebroken door en duurde toch
meer dan drie uren! Meer dan tweeduizend Haagse kinderen werden gedood

De kindermoord van Jericho
Mattheüs heeft als enige evangelist de
moordpartij in Bethlehem beschreven.
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alleen omdat ze Joods waren. Hun namen
staan allemaal opgeschreven in het
Museon bij een bronzen plaquette die is
gemaakt door de beeldhouwer Theo van
der Nahmer. Die beeldde een huilende
moeder af en plaatste daarbij de tekst van
Jeremia in het Hebreeuws en in de plechtig klinkende Statenvertaling: “Daar is
een stem gehoord in Rama. Een klage,
een zeer bitter geween, Rachel weent om
haar kinderen.”
De plaquette werd in 1948 geplaatst bij de
Joodse school aan de Bezemstraat midden
in de oude Joodse wijk van Den Haag. Deze
school werd in 1952 gesloopt zodat verplaatsing nodig was en het gedenkteken
uiteindelijk in het Museon terecht kwam.
Ook in Leeuwarden en Winterswijk heeft
men een beeld van Rachel met de tekst
van Jeremia gebruikt voor een herdenkingsmonument. De Duitse stad Hanau
plaatste in 1964 een gedenksteen met de
tekst over de wenende Rachel. Wellicht
zijn er veel meer plaatsen waar men de
tekst van Jeremia toepaste op de vernietiging van het Joodse volk in de Tweede

16

Ziet u dat wij als bewoners van de kustlanden worden toegesproken door
Jeremia? Het is dezelfde belofte die ook
al in hoofdstuk 16 van het boek Jeremia
staat. Het over de aarde verstrooide volk
Israël keert terug naar het Beloofde Land
vanuit alle hoeken van de aarde. Evenals
destijds uit Babylon verloopt de terugkeer in golven. Jeremia zei dat er vissers
en jagers kwamen om het volk terug te
brengen. Het begon aan het eind van 19e
eeuw onder Theodor Herzl toen Joden
het verlangen kregen om terug te keren
naar Jeruzalem.
Na de machtsgreep van Hitler probeerden velen terug te keren naar het land
dat toen door de Britten werd beheerd.
Golda Meïr en Chaïm Weizmann zetten
zich in voor toegang tot het land. Na 1945
kwam een deel van de Joden die de vernietiging overleefd hadden terug en riep
de VN een eigen staat voor hen uit. Bij de
Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 werden honderdduizenden Joden verdreven
uit de omringende landen.
Een heel bijzonder verhaal is de uittocht
van de Joodse gemeenschap van Bagdad.

Wereldoorlog. Het was de meest vreselijke periode uit de Joodse geschiedenis.
De terugkeer
Rachel weende om haar kinderen die vanuit Rama naar Babylon werden gedeporteerd. Na zeventig jaar keerden de eerste
ballingen terug. De terugkeer verliep in
golven. Eerst een groep onder leiding van
Sesbazar, daarna met Ezra en vervolgens
nog een groep met Nehemia. Het was al
beloofd door Jeremia: “Zij zullen uit het
land van de vijand terugkomen.” Maar
de profetie van Jeremia gaat in hoofdstuk 31 nog veel verder. Hij spreekt over
de terugkeer van Efraïm, de kleinzoon
van Rachel. Jeremia spreekt over een veel
grootsere terugkeer dan die uit Babylon:
Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden,
Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van
de aarde [….]
Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken,
verkondig het in de kustlanden van ver weg, en
zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer
bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder
zijn kudde hoedt. ( Jer. 31:8a en 10)
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5. TROOSTEN IS EEN
WERKWOORD

Die stamde nog uit de Babylonische ballingschap. In 1920 viel Bagdad onder Brits
mandaat en telde men er 80.000 Joden op
een totaal van 202.000 inwoners. Door de
nazipropaganda in het Midden-Oosten
ontstond er Jodenhaat in Bagdad. Na de
oprichting van de staat Israël werd de
druk zo groot dat men vreesde voor vernietiging. In allerijl organiseerde Israël
de terugkeer van 130.000 Joden per vliegtuig vanuit Bagdad. Heel toepasselijk
noemde men het Operatie Ezra en Nehemia.
In Bagdad zijn tegenwoordig vrijwel geen
Joden meer te vinden.
De terugkeer gaat door tot op vandaag en
de Joden komen inderdaad terug vanuit
alle hoeken van de aarde.

Terugkeer uit het land van de vijand
Jeremia was getuige van de deportatie van
de Joden vanuit Rama naar Babylon. Hij
zei dat Rachel zich niet wilde laten troosten. Maar direct na die woorden kwam
Jeremia met troost:
Maar dit zegt de HEER: Huil niet langer, droog
je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond
– spreekt de HEER. Ze keren terug uit het land
van de vijand. Je hebt een hoopvolle toekomst,
je kinderen keren naar hun eigen land terug –
spreekt de HEER. (Jer. 31:16-17)
Wat is dit toch bijzonder: de HEER heeft
Rachels tranen opgemerkt. In Psalm 56
lezen we dat God de tranen van David
optekent in een boek. Hij vergeet de tranen van Zijn kinderen nooit.
De ballingschap in Babylon duurde zeventig jaar zoals Jeremia gezegd had. Daniël
bad tot God toen die zeventig jaren waren
verstreken. Het Babylonische rijk was
toen net door de Meden en Perzen ver-
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overd. De Perzische koning Cyrus ofwel
Kores gaf opdracht om de Joden terug te
laten keren om de tempel in Jeruzalem te
herbouwen. God gebruikte een Perzische
koning om Zijn plannen uit te voeren! Dat
is een belangrijke les: de HEERE schakelt
mensen in om Zijn wil te volvoeren.

van deze opdracht. Bij heel belangrijke
persoonlijke vragen wordt de naam twee
keer achter elkaar genoemd. Denk maar
eens aan Mozes bij de brandende doornstruik. Vanuit de struik riep de HEERE:
“Mozes, Mozes.” Die antwoordde met:
“zie, hier ben ik.” In de NBV staat zijn
antwoord vertaald als: “ik luister.” Het
is duidelijk dat Mozes met zijn volle aandacht luisterde naar God. Zo moeten wij
ook bij troost, troost luisteren en in actie
komen.

Troost, troost mijn volk
De profeet Jesaja zag net als Jeremia
de terugkeer van het Joodse volk uit de
ballingschap en hij gaf een bijzondere
opdracht aan de volkeren:
Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,
spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar
toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. (Jes. 40:1,2)

Comfort ye, comfort ye My people,
saith your God. Speak ye comfortably
to Jerusalem, and cry unto her,
that her warfare is accomplish’d,
that her iniquity is pardon’d.

In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst
is het woord voor troost nachamu. Het is
in deze tekst een werkwoord. In Gods
Woord staat voor ons een opdracht om
Zijn volk Israël en Jeruzalem te troosten.
Is het u opgevallen dat het woord troost
er twee keer staat. Waarom die herhaling?
Dat is om nadruk te leggen op het belang

(Messiah van Händel)
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depot in Renswoude gestuurd naar Israël
en Joodse gemeenschappen in OostEuropa. Deze goederen worden ingezameld bij verschillende verzamel- en
sorteerdepots in het hele land. In Hulst,
Lunteren en Culemborg zijn kringloopwinkels. Van de opbrengst worden de
transportkosten betaald.

6. TROOSTEN IN PRAKTIJK
GEBRACHT
Een stichting met troosten als doel
Als je de tekst uit Jesaja ‘Troost, troost
Mijn volk’ (nachamu nachamu ami in het
Hebreeuws) in je hart hebt, dan wil je er
iets mee doen. Gods woord keert immers
niet ledig terug. De stichting Nachamu
Nachamu Ami is opgericht om gehoor
te geven aan deze oproep van God. De
stichting zoekt naar mogelijkheden om
het Joodse volk, dat om wat voor reden
dan ook in nood verkeert, te helpen,
steunen, bemoedigen en vertroosten. Dit
ongeacht het land waar zij zich bevinden.

Jaap laadt in Renswoude goederen in.

De financiële middelen voor het werk van
de stichting komen uit giften en donaties. Nachamu Nachamu Ami is een door
ANBI erkende organisatie zodat giften
fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.
Troost voor thuiskomers
Het troosten van Joden die vanuit alle
hoeken van de aarde terugkeren naar
Israël raakt het hart van Anneriet Luth,
de oprichtster van Nachamu Nachamu
Ami. Ze zegt: “We leven in een tijd dat
God Zijn kinderen terug brengt. Het
Joodse volk is over de wereld verspreid
geweest en gaat nu eindelijk na vele eeuwen terug naar huis.
De opgang naar Jeruzalem (aliyah) is
begonnen. God heeft ons uitgekozen om

Hoofdactiviteit is het versturen van goederen naar projecten. Dat wordt gedaan
door vele enthousiaste vrijwilligers bij de
stichting. Het gaat om praktische hulp
en financiële hulp met als doel dat mensen zelfstandig worden of minder afhankelijk van hulp van buitenaf. Regelmatig
worden er dekens, kleding, speelgoed,
meubels en huishoudelijke artikelen per
vrachtauto of container vanuit het hoofd-

20

in deze bijzondere tijd te leven. Wanneer
je dit goed tot je door laat dringen besef je
dat er iets heel bijzonders aan de hand is.
Nachamu Nachamu Ami is zich hiervan
bewust en neemt haar opdracht heel serieus.
Veel Joodse mensen komen naar Israël met
niets meer dan een zakje kleding, zij hebben
niets. Israël geeft ze een huis en wij mogen
hen troosten met het geven van meubels en
goederen, zodat het voor hen een echt thuis
mag worden, hun eigen plekje.”

Het uitladen van de goederen in Oekraïne.
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Nachamu Nachamu Ami steunt het project van
Lea Farkash voor kinderen van de stam Manasse.

Ontvangst van goederen bij organisatie Jad Ezra.

Sandy Shoshani, directeur van de Israëlische
hulporganisatie Be’ad Chaim, bekijkt met Anneriet
Luth kleren die Nachamu Nachamu Ami stuurde.

Streams of hope
In 1999 trok het Joodse echtpaar Dimitri en Ella Brodkin uit Rusland naar Be’er Sheva (Berseba).
Daar richtten zij de organisatie Streams of Hope op voor steun aan hulpbehoevende Joden en om
immigranten uit Oekraïne te voorzien van kleding en meubels. Nachamu Nacham Ami steunt deze
organisatie. De vrouw op deze foto kreeg een buggy... stralende ogen!
22
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7. DE KUNSTENAAR
ABEL PANN

van Nicolaas II schreef in 1905 voor hem
de Protocollen van de Wijzen van Sion. Dit
vals geschrift bleek een machtig wapen
om het volk op te hitsen. Het bleek niet
alleen effectief in Rusland zelf maar ook
Hitler en zijn partijgenoten lieten zich er
door inspireren en in het verre Amerika
verspreidde autofabrikant Henry Ford
een Engelstalige versie totdat hij in 1927
erkende dat het geschrift een vervalsing
was.
Bloedige pogroms kwamen regelmatig voor onder de tsaren. Een pogrom
in 1903 in de stad Kisjinev (nu Chisinau
in Moldavië) kreeg grote internationale
aandacht. Twee dagen lang stonden de
soldaten van Nicolaas II werkeloos toe
te kijken bij de moorden op Joden en de
verwoesting van Joodse gebouwen. Abba
Pfefferman, een student van de kunstacademie te Odessa, kwam naar de stad
vanwege de pogrom. Hij maakte een verslag in de vorm van tekeningen en pastels
waaronder een wel heel schokkende pastel van een gekruisigde Joodse vrouw.
Pfeffermann was in 1883 als zoon van
een rabbijn geboren in het gebied van

Veel afbeeldingen in dit boek zijn
gemaakt door Abel Pann. Zijn levensverhaal past bij het verhaal over Rachel.
Joden onder de tsaar van Rusland
Geen enkel staatshoofd telde aan het
begin van de vorige eeuw ook maar bij
benadering zoveel Joden onder zijn
bewind als tsaar Nicolaas II, de laatste
Romanov. Ondanks dat er jaarlijks grote
aantallen het land ontvluchten, woonden er vijf miljoen Joden in het keizerrijk Rusland dat zich uitstrekte tot in
Warschau. De Oost-Europese Joden
waren orthodox en het chassidisme
bloeide hier. In katholieke en gereformeerde dagbladen in Nederland werden ze spottend Talmudjoden genoemd
omdat ze zich streng hielden aan de wetten van Mozes en de uitleg daarvan in de
Talmoed.
De tsaar had te maken met opstanden
en revolutionaire bewegingen. Hij had
een zondebok nodig. De geheime dienst
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Pann verwerkte zijn herinneringen aan
de pogrom in Kishinev tot een boek
met lithografieën dat de Duitse titel Der
Traenen Krug kreeg. Het Duitse woord
Krug betekent kruik. Als zoon van een
rabbijn zal hij geïnspireerd zijn door
Psalm 56:9:

Vitebsk. Uit dat gebied kwam ook de
enkele jaren later geboren kunstenaars
Marc Chagall en Ossip Zadkine. De helft
van de bevolking van dit gebied was
Joods. In 1941 vormden de Duitsers er
een getto en er kwam vrijwel geen enkele
Jood weer levend uit.

Ú hebt mijn omzwervingen geteld;
doe mijn tranen in Uw kruik.
Staan zij niet in Uw register?
Wat een bijzondere tekst. De HEERE
heeft een kruik waarin Hij de tranen
van Zijn kinderen verzamelt. En dat niet
alleen, Hij houdt een register bij. Hij
schrijft ze in een boek. Hij heeft ook de
omzwervingen geteld. Als het gaat om
het volk Israël dan zijn er wel heel veel
tranen in Zijn kruik verzameld en heel
veel omzwervingen geteld.
Der Traenen Krug
Net als zijn plaatsgenoot Marc Chagall
ging Abba Pfeffermann in Parijs wonen.
Hij veranderde zijn naam in Abel Pann.
Een van de leraren van de dan nog onbekende schilders was Yehuda Pan. Abel

De boeken van Mozes in oosterse kleuren
In 1921 werd Abel Pann leraar aan de
kunstacademie Bezalel in Jeruzalem. Tot
zijn dood in 1963 zou hij hier wonen.
De sfeer en de mensen in het Midden-
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COLOFON
Oosten inspireerden hem tot het uitbeelden van Bijbelse figuren als Abraham,
Sara, Rebekka en Rachel in een oosterse
sfeer zoals eerder de Engelse schilder
James Tissot had gedaan. Maar in het
werk van Pann is zijn orthodox Joodse
afkomst voelbaar.
In de Onafhankelijkheidsoorlog verloor Pann zijn jongste zoon, Eldad. Men
denkt dat dit verlies terug te vinden is in
zijn emotionele werken van Abraham en
Izak bij het altaar op de berg Moria.

Stichting Nachamu Nachamu Ami
Postbus 8118, 6710 AC Ede
Website
www.nachamu.org
Email
info@nachamu.org
Telefoon
(0318) - 48 68 08
Voor giften
NL67 RABO 0309 362 792
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De citaten uit de Bijbel zijn tenzij anders vermeld uit de Herziene Statenvertaling (HSV)
uitgegeven door Jongbloed. Helaas zijn namen van Bijbelse personen en plaatsen in de
verschillende Nederlandse vertalingen verschillend gespeld en wijken ze af van de correcte
fonetische weergave vanuit het Hebreeuws. We hebben hier de spelling van de HSV
aangehouden om de verwarring wat te beperken.
Met dank aan Talia Pann te Jeruzalem voor het gebruik van de afbeeldingen van haar
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Abel Pann, 1912
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Blijdschap in Jeruzalem bij de organisatie Jad Ezra
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Met de aankoop van dit boekje helpt u
de stichting Nachamu Nachamu Ami
om hun troostwerk voort te zetten.
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