
HET KERKELIJK GEBED

gebed geruime tijd voort, speciale aandacht vragend voor de slachtoffers
van de arbeidsinzet en hun gezinnen, en voor de Joden:

'Wij dragen bepaaldelijk aan U op het volk Israël dat in deze dagen zo bitter
wordt beproefd. Gij zult hen niet voor altijd verstoten, want bij U zijn levende
beloften voor hun toekomst. Houd hen staande. Breng hen tot bekering, opdat
zij de waarachtige verlossing mogen verkrijgen die Gij geschonken hebt in
Christus, Uw zoon. In het bijzonder bidden wij U voor die kinderen Israëls die
met ons verbonden zijn door eenzelfde geloof. Schenk hun de kracht om hun
kruis te dragen, achter Hem aan inWien zij hun Verlosser hebben gevonden' -

gaan wij te ver wanneer wij stellen dat dit gebed van dezelfde gedistancieerd-
heid getuigde die men reeds kon aantreffen in het uit september' 41 daterende
'herderlijk schrijven' van de hervormde synode? En dat in dit gebed weer
het hatelijke element stak: de vervolging der Joden is gevolg van het feit
dat zij Christus verworpen hebben en is dus, theologisch beschouwd, hun
eigen schuld? Zeker, er werd een krachtig verband gelegd tussen het Nieuwe
en het Oude Testament ('God van Abraham, Izaäk en Jacob, Vader van onze
Here Jezus Christus'), maar overigens ontbraken passages die men zou kunnen
interpreteren als aansporingen tot feitelijke hulpverlening. Passages die de
bezetter zou kunnen beschouwen als bij uitstek tegen hèm gericht, ontbraken
eveneens, zij het dat hij natuurlijk het gebed als geheel diende te zien als een
bittere klacht over de nood waarin zijn bewind zovelen gestort had.
Het gebed werd door de overige protestantse kerkgenootschappen over-

genomen; de Gereformeerde Kerken brachten één wijziging aan: in de tekst
die aan de gereformeerde kerkeraden toegezonden zou worden, zou niet
van 'het volk Israël' gesproken worden maar van 'Uw oude bondsvolk
Israël' .1
Beide stukken, inleiding èn gebed, werden door de hervormde synode op

16 juli goedgekeurd. Diezelfde dag kwamen noodkreten uit Amsterdam en
Westerbork binnen: onder diegenen die met de eerste deportatietransporten
Amsterdam verlaten hadden, bevonden zich Joden die lidmaat waren van de
hervormde kerk! Vanuit de synode werd Generalkommissar Schmidt op-
gebeld en hem werd ook een telegram gezonden. Op 18 juli deed Schmidt
weten dat de bezetter zich aan zijn toezegging zou houden - en uit beducht-
heid dat hij daarvan zou terugkomen, besloot de synode, het afgesproken
bezwaarschrift tegen de algemene Jodenvervolging dat in voorbereiding

1Tekst in Th. Delleman e.a.: Opdat wij niet vergeten. De bijdrage van de Gereformeerde
Kerken, van haar voorgangers en leden, in het verzet tegen het nationaal-socialisme en de
Duitse tyrannie (1950), p. 583-86.
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