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De plicht om Israël
te troosten
tekst Eelco Kuiken
beeld Wikipedia

Volgens schrijver Klaas de
Jong bestaat er een Bijbelse plicht om het volk Israël
te troosten.

S

chrjver en uitgever Klaas
de Jong (65) uit het Drentse
Vledderveen beleefde 29
september een hoogtepunt
in zjn carrière als auteur. Hj
mocht zjn onlangs verschenen
boekje ”Wie kan Rachel troosten”,
dat hj samen schreef met Jacqueline de Lange-de Wagt, aanbieden
aan opperrabbjn Binyomin Jacobs.
Dat gebeurde in het Museon in
Den Haag. Centraal thema in zjn
laatste werk: de Bjbelse plicht om
het volk Israël en Jeruzalem te
troosten.
De reden dat De Jong zjn nieuwste boekje, uitgegeven door zjn
eigen uitgeverj Toetssteen, op die
plek aanbood aan de opperrabbjn
heeft alles te maken met een bronzen plaquette die in het Museon
hangt. Daarop staan de namen van
2000 Joodse kinderen die de nazi’s
vermoordden in de Tweede Wereldoorlog. Op het monument van kunstenaar Theo van der Nahmer uit
1948 staat een beroemde tekst van
de profeet Jeremia: „Daar is een
stem gehoord in Rama, een klage,

een zeer bitter geween, Rachel
weent over haar kinderen.” Het is
dé tekst waar zjn boekje om draait.
De woorden van Jeremia worden
door de geschiedenis heen vaak gebruikt om het ljden van het Joodse
volk te benadrukken. De wenende
Rachel, zoals door Jeremia beschreven, staat volgens De Jong en vele
anderen symbool voor dit ljden.
Troosten
Rachel was de tweede vrouw van
Jakob, later in de Bjbel door God
Zelf Israël genoemd. Jakob, op de
vlucht voor zjn broer Ezau, die
hj bedroog voor zjn eerstgeboorterecht, komt Rachel tegen in
Haran. Jakob is meteen verliefd. Ze
schenkt hem twee kinderen: Jozef
en Benjamin. Bj de geboorte van
Benjamin sterft ze.
Rachel, ook wel als moeder van
Israël gezien, ligt tot op de dag
van vandaag begraven langs een
belangrjke route in het Heilige
Land. De Joden liepen langs haar
graf bj de deportatie naar Babylon,
zo staat het in de Bjbel. Rachel
weende, schrjft Jeremia. Haar zoon
Jozef, die door zjn broers als slaaf
werd verkocht, kwam ook langs
het graf van zjn moeder en opnieuw weende ze, maar ze troostte
hem ook vanuit haar graf, althans
volgens de Joodse traditie. Evangelist Mattheüs haalt in het Nieuwe
Testament deze tekst wederom aan, naar aanleiding van de

kindermoord van Bethlehem.
Wederom weende Rachel om haar
kinderen, staat er te lezen.
„Door de eeuwen heen zjn Joden
vervolgd en vermoord. Rachel heeft
geen rust gekregen als het gaat
om het ljden van haar nakomelingen”, zegt De Jong. „God vraagt
ons via de Bjbel het volk Israël te
troosten.” Centrale iguur in deze
oproep tot troosten is volgens Klaas
de Jong Rachel. Ze weent als haar
kinderen ljden. Een andere profeet, Jesaja, voorzegt dat het Joodse
volk zeventig jaar later terugkeert
uit Babylon en hj roept namens
God mensen met klem op de Joden
te troosten. „Troost, troost, mjn
volk, zal uw God zeggen, spreek
naar het hart van Jeruzalem en
roep haar toe dat de strjd vervuld
is, dat haar ongerechtigheid verzoend is.”
„In de oorspronkeljke Hebreeuwse tekst is het woord voor troost
”Nachamu”. In Gods Woord staat
voor ons de opdracht om Zjn volk
Israël en Jeruzalem te troosten.
Het woordje ”troost”, staat er zelfs
twee keer. Daarmee is het echt een
zwaarwegende opdracht van God.
Hj beklemtoont het zelfs”, zegt
Klaas de Jong. „Rachel weent, maar
Jesaja draagt ons namens God op Israël en Jeruzalem te troosten. Ook
nu, zeker ook vandaag de dag.”
Groot raderwerk
Het is niet alleen kommer en kwel.

Jeremia schrjft even verderop in de
Bjbel: „Zo zegt de Heere: Bedwing
uw stem van geween, en uw ogen
van tranen; want er is loon voor uw
arbeid, spreekt de Heere; want zj
zullen uit des vjands land wederkomen.” Volgens Klaas de Jong zien
we dat vandaag de dag gebeuren.
„Het is een troostende tekst, maar
ook een profetie die uitkomt, zoals
Jeremia voorzei, komen Joden uit
alle landen op aarde terug naar het
Beloofde Land.”
Om die reden gaat de opbrengst
van zjn boekje naar de Stichting
Nachamu, Nachamu Ami (Troost,
troost mjn volk). Deze stichting
uit Renswoude neemt de Bjbelse
opdracht tot troost en hulp aan het
Joodse volk serieus. Ze zoekt naar
mogeljkheden om Joodse gezinnen
die om wat voor reden dan ook in
moeiljkheden verkeren, te helpen.
Klaas de Jong schreef al meerdere
geloofsboeken of hj gaf ze uit voor
anderen. ”Wie kan Rachel troosten” is zjn jongste werk. Vorig jaar
verscheen van zjn hand ”Inzichten
in 666 en Mysterie Babylon”. Het
tot nu toe meest verkochte boek
is ”Wandelen in het stof van rabbi
Jezus” van Lois Tverberg, dat hj
uitgeeft. De Jong is geen theoloog,
maar dat is volgens hem geen
handicap. „Een leven lang Bjbellezen en studeren zorgt soms voor
verrassende inzichten. De Bjbel
zit goed in elkaar. Het is één groot
raderwerk. Alles valt in elkaar.”

