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en paar jaar geleden liepen mijn vrouw en
ik in het vroege voorjaar de Jesus Trail
van Nazareth naar het meer van Tiberias.
Een veelzeggend landschap, met allerlei
bijbelse en historische associaties.
We liepen langs en door plaatsen met
Joodse en Arabische inwoners, over oude
Romeinse wegen, langs restanten van
een aloude synagoge, verwijzingen naar
talloze veldslagen, zelfs langs een verwoest
Arabisch dorp uit 1948 … en dat allemaal
op ‘Bijbelse grond’.
In het prachtige ‘Heilige
Land’ woedt er als dit blad
naar de drukker gaat weer
een hevige strijd.
‘Vrede in Jeruzalem’ lijkt
onmogelijk, als er geen
recht gedaan wordt en er
niet geluisterd wordt naar
de trauma’s van Joden en
Palestijnen.
In Op Weg maken we
iedere keer een reis. Langs
oude bijbelverhalen, door
de geschiedenis naar nu.
Marleen van der Louw – die namens
onze kerk een aantal jaren werkte in
Israël/Palestina – vertelt in het interview
hoe zij vanuit de houding van Jezus op
zoek was naar verbinding.
Ik wens u graag een mooie vakantietijd,
waarin u al wandelend kunt genieten
van al het goede. Maar bovenal leeft
in ons een verlangen, uitgedrukt in de
bede ‘Geef vrede, Heer, geef vrede …’
Floor Barnhoorn
hoofdredacteur
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Ga en leer!
Jetro, de schoonvader van Mozes

Sympathie voor beide kanten

Janet van Dijk
interviewde Marleen
van der Louw over

4

haar pastorale werk
in Jeruzalem

Het conflict tussen Israël en Palestina is
nauwelijks uit te leggen. De Netflix-serie Fauda
doet daar een poging toe. Afgelopen jaar bekeek
ik de drie seizoenen van deze politieke thrillerserie
over het aanhoudende conflict tussen de landen. In
de serie volgen we een Israëlische undercovermissie
in de Westelijke Jordaanoever die samen met de
Gazastrook de staat Palestina vormt. Knap van de serie
vind ik dat je voor beide partijen sympathie krijgt.
Ik moest aan Fauda denken toen ik Marleen van
der Louw sprak. Zij zette tijdens haar verblijf voor
Kerk in Actie in Jeruzalem tegenover een Joods
verhaal altijd een Palestijns verhaal. Voor Marleen
komt het aan op goed naar elkaar luisteren.
In Fauda is men het luisterstadium voorbij. Toch
kan ik niet wachten op het vierde seizoen. Al is het
alleen maar om weer die sympathie voor beide
partijen te ervaren.
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Met de houding van
Jezus als voorbeeld
verbleef Marleen van der
Louw (48) vijf jaar met
haar gezin in Jeruzalem
en luisterde naar Joden
én Palestijnen, op zoek
naar verbinding.
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Tekst: Janet van Dijk Beeld: Rick Keus

Marleen van der Louw werkte vijf jaar in Jeruzalem

“Vanuit Jezus’
houding luisteren”
Samen met dochter Marieke (15) en
zoon Niels (13) is Marleen van der Louw
sinds anderhalf jaar terug in Nederland.
Vijf jaar lang verbleef ze in Jeruzalem, voor
Kerk in Actie. Met haar man Ilja Anthonissen
die in 2017 plotseling overleed bouwde ze
daar bruggen tussen de christelijke bewoners
en christenen in Nederland, en bruggen
tussen Joden en Palestijnen. “Vroeger bad
ik altijd al voor Jeruzalem, voor de Joden,
voor de Palestijnse christenen. Het was
voor mij bijzonder om in die setting te
mogen werken.”
‘Kies geen partij’
Vanuit de houding van Jezus, ‘Leer van
mij, want ik ben zachtmoedig en nederig
van hart’ (Matteüs 11:29), trad Marleen
iedereen tegemoet die ze tegenkwam.
“Dat bracht een bepaalde openheid met
zich mee. En het gevoel voor niemand bang
te hoeven zijn. Vanuit die houding mag je
namelijk naar ieder mens luisteren en kies
je geen partij.”
Dus luisterde ze naar Joden én Palestijnen, op zoek naar verbinding. Ze nam van
beide kanten de persoonlijke verhalen en
ervaringen mee. “Beide bevolkingsgroepen
zijn getraumatiseerd. Als je goed naar hen
luistert, begrijp je waar hun angst voor
elkaar vandaan komt.”
Echt luisteren is de ander in zijn verhaal
zo erkennen dat hij zich gehoord voelt, is

Marleens ervaring. “Zo luisteren kun je leren. Stel open vragen, blijf
bij het verhaal van de ander, geef je eigen onbegrip toe en vraag om
dingen specifiek te maken.”
Stem geven
Voor Kerk in Actie schreven Ilja en Marleen elke maand een blog
waarvoor ze altijd zochten naar een Joods én een Palestijns verhaal.
“Om voor beide partijen begrip te kweken. Vanuit de Kerkorde heeft
de Protestantse Kerk een onopgeefbare verbondenheid met het volk
Israël en een oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en
samenwerking te zoeken met Palestijnse christenen. Veel kerkmensen
hebben een voorliefde voor Joden, maar weten vaak niet hoe divers
die groep in Israël is. Dat geldt ook voor Palestijnen. Mijn ervaring
is dat beide bevolkingsgroepen het land willen opbouwen, wat van
hun leven willen maken en op zoek zijn naar vrede.”
Dat er in Israël ook christenen zijn, weten veel mensen hier niet.
“Wij zijn naar Jeruzalem gestuurd om de christenen daar stem te
geven in Nederland. Daarnaast is ook de groep Messiasbelijdende
Joden groeiende. Een aantal Joden kerkt zelfs in gevestigde kerken.”
Onderbelicht
Dat stem geven deden Ilja en Marleen ook door presentaties te
geven over hun ervaringen als ze even terug waren in Nederland.
In Jeruzalem zelf leidde Marleen groepen uit Nederland rond
langs christenen en kerken. “In groepsreizen blijft deze kant vaak
onderbelicht. Ik liet reisorganisaties weten dat ik lezingen gaf over
christenen in Israël, en dat ik mensen met hen kon laten kennis
maken. Met kleine groepjes maakte ik een wandeling door de Oude
Stad van Jeruzalem, en bracht hen vervolgens naar Bethlehem, naar
het Bible College waaraan Ilja verbonden was. Daar kwamen ze met
Palestijnen in aanraking. Zo kregen ze beide kanten te zien.”
Ilja en Marleen hoopten daarmee bij te dragen aan een verandering van de eigen houding ten opzichte van de situatie in Israël.
nr. 4 • Juni 2021
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“In Nederland denken we gauw in hokjes. Maar als je als kerk naar
mensen luistert, doe je dat als het goed is vanuit je christen-zijn.
Dan mag je ook opgeroepen worden kritisch over je eigen beeld na
te denken. Hoe was Christus’ houding? De kern van mijn werk bleef
om mensen zich te laten realiseren dat je vanuit Jezus’ liefde naar
ieder mens mag kijken en voor hen mag bidden. Jezus was met ontferming bewogen. Hij was er voor iedereen, ook voor de heidenen.”
Pijn
In Israël werd over het algemeen positief gereageerd op de
aanwezigheid van Ilja en Marleen. “De meeste mensen vonden het
mooi dat we kwamen om naar hen te luisteren en hun stem te laten
klinken in Nederland.
Ze vinden dat de
vaak ongenuanceerde
beelden die we in het
Westen via de media
krijgen meer schade
doen aan het conflict
dan dat ze behulpzaam zijn. Het levert
zwart-witbeelden op.”
Achter die zwartwitbeelden zit vaak
pijn bij mensen, is
Marleens ervaring.
Mensen aanmoedigen
om te luisteren naar
‘de pijn van de ander’
“Mijn ervaring
kan dat doorbreken.
“Waar mensen elkaar
is dat beide
ontmoeten en werkelijke
verbinding zoeken,
bevolkingsgroepen op
ontstaat vaak begrip
en worden meningen
zoek zijn naar vrede”
minder fel verwoord.
De relatie met de ander
verandert daardoor. In mijn Dagboek uit Jeruzalem* heb ik veel lokale
stemmen laten horen om dat luisteren te stimuleren.”
Ook aan antisemitisme ligt pijn ten grondslag, denkt Marleen.
“Mensen schuiven die af op een ander zonder te luisteren. Wat
je in de kerk soms in het klein ziet, groeit als antisemitisme in de
samenleving. Zoiets moet bij de wortel aangepakt worden, door bij
je eigen pijn én die van de ander stil te staan. Je moet dan eerst je
eigen angst, je eigen lijden omarmen. We durven dat vaak niet aan,
alles moet hier controleerbaar zijn. Een ander wordt dan gauw de
zondebok. Dat baart me grote zorgen.”
Marleen studeert nu theologie. “Dat waren Ilja en ik samen van
plan, om vervolgens als docent-theoloog weer uitgezonden te worden.
Maar mijn plek is nu hier in Nederland, met de kinderen.”
Op weg - ontmoeting met het jodendom

Titel: Dagboek uit Jeruzalem. Het dagelijks leven
in de Heilige Stad. Uitgever: KokBoekencentrum.
Omvang: 128 blz. ISBN 978 90 239 5746 1. Prijs: € 13,99.

Over Marleen van der Louw
Marleen van der Louw werd in 2014 samen
met haar man Ilja Anthonissen door Kerk in
Actie uitgezonden naar Israël/Palestina. Tot
de zomer van 2019 werkte ze als pastoraal
werker bij de Lutherse Redeemer Church
voor de Nederlandse gemeenschap in en
om Jeruzalem. Ze schreef regelmatig over
haar leven en werk voor onder meer de
website van Kerk in Actie. Ilja was tot 2017 als
onderwijsadviseur verbonden aan Bethlehem
Bible College. Vóór hun verblijf in Israël/
Palestina waren ze werkzaam in Pakistan,
Oezbekistan en Kazachstan, in dat laatste land
namens de Gereformeerde Zendingsbond.
Ze werkten daar aan een studiebijbel voor
pastores.
Verschillende weblogs van Marleen
staan op kerkinactie.nl
Typ ‘Anthonissen’ in het zoekveld.
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Tekst: Anne Marijke Spijkerboer Beeld: John Rylands Library, Manchester

De sokken van Mozes

W

ie denkt er ooit na over de schoenen, sokken
of sandalen van Mozes? Je doet het vanzelf
wanneer je ontdekt hoe opvallend hij op
middeleeuwse miniaturen zijn schoeisel
uittrekt. Waar ik, als ik mijn schoenen
uitdoe, mijn aandacht bij mijn verknoopte
veters moet hebben, tuurt de godsman al
frummelend aan zijn voet aandachtig in de
vlammen van het niet-verterende braambos.
Hij kijkt er zelfs vrolijk bij. Deze keer zijn
het lange zwarte kousen.
Naar middeleeuws gebruik zie je de
hoofdpersoon twee keer, eerst rechts naderend, op zijn tenen, herdersstaf in de hand,
gekleed in een met streepjes geborduurd
oranje gewaadje, omringd door schapen,

die over elkaar heen klimmen van nieuwsgierigheid.
Daarna staat Mozes links, op één been
balancerend (nog jong waarschijnlijk), één
sok al uit, nog steeds opgewekt. Hij staat nu
tegen een behangachtige lege achtergrond.
Ook de schapen zijn weggelaten, zij kunnen
op heilige grond hun hoefjes niet uitdoen.
Hij heeft nog steeds alleen oog voor het
brandende struikje.
Daar is overigens iets mee: het is het
enige deel van het miniatuur dat een beetje
versleten is. Hebben de vroegere gebruikers
van dit boek er met hun vingers te veel overheen gestreken om te achterhalen hoe dat
zit, met dat vuur en dat niet-opbranden? •

‘Het brandende braambos’, Spaanse Haggadah, 14e eeuw
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Tekst: Hans Schravesande

Tora – een actueel
ecologisch leerboek
‘Tora – een ecologisch leerboek voor iedereen’. Met die
hoofdstuktitel leidt Marcus van Loopik zijn boek in: ‘Leven en laten
leven. Ecologie en de Joodse traditie’. We kunnen het woord ‘actueel’
eraan toevoegen, omdat er voortdurend lijnen getrokken worden
naar actuele vragen rond milieu en klimaat.

Judaïcus, publicist en grafisch kunstenaar Van Loopik richt zich
in zijn boek op een algemeen publiek. Dat is vanuit het inzicht dat
“het daarbij niet om specifiek Joodse inzichten gaat, maar om Torawijsheid die aan de verantwoordelijkheid van de gehele mensheid
appelleert en ieders belang raakt”. Waaraan wij kunnen toevoegen: met
name voor wie iets heeft met de Schrift van Israël, zoals christenen.
Er is de afgelopen periode buiten Nederland veel van Joodse
kant gepubliceerd over eco-theologie, waarbij de Tora een centrale
rol vervult. Helaas is daar tot nu toe in de christelijke eco-theologie
weinig aandacht aan gegeven. Terwijl het gaat om voorschriften
die voortkomen uit ervaringswijsheid, maar tegelijk verbonden zijn
met het geheel van het geloof van Israël. Het is daarom verheugend
dat nu voor het eerst een boek in het Nederlands verschijnt waarin de
vele Toravoorschriften besproken worden die van actuele betekenis
kunnen zijn.
‘Wraak van de aarde’
Er passeren veel thema’s in dit boek, onder meer: de mens in
relatie tot de natuur (als middelpunt en deelgenoot van de schepping), de functie van de landbouwfeesten in het liturgische jaar,
verspilling, vleesconsumptie, het omgaan met dieren, en natuurlijk
de sabbat en alles wat daar omheen speelt. Soms kan een uitleg
verrassend actueel zijn. In het klimaatdebat horen wij nu over de
‘wraak van de aarde (Gaia)’. Deze zou verbonden kunnen worden
met de mislukking van Adam en Eva in de Hof van Eden, waardoor
Op weg - ontmoeting met het jodendom

Hans Schravesande is actief rond Judaïca en ecologische
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theologie, al dan niet in verbinding met elkaar.

ook de natuur lijdt: “De aarde (aardbodem) zal zich niet willoos
aan de door misbruik en verspilling ontspoorde mensheid gewonnen geven, maar met haar eigen middelen slaat ze als het ware op
passende wijze terug … De bomen weigerden volgens een verhaal
in de midrasj om aan de in zonde vervallen Adam en Chawwa
onderdak te verlenen. Ze hadden alle reden tot ongenoegen, want
de gehele plantenwereld boette door de overtreding van Adam en
Chawwa aan kracht en vruchtbaarheid in” (pag. 46).

Toe Bisjvat
Boeiend is ook de uitvoerige beschrijving van de feestdag Toe
Bisjvat, of ‘Nieuwjaarsdag van de bomen’. Deze feestdag is later
ontstaan en wordt niet tot de ‘grote feestdagen’ gerekend. Maar
met name in de ballingschap werd het een vreugdevolle feestdag.
Er is op die dag een ceremoniële maaltijd, vol van symbolen die
de mens in dankbaarheid met de natuur verbinden.
Bij alle doorwerkingen van de Toravoorschriften in de Joodse
traditie, met name in de Talmoed, komt de vraag op hoe onze westerse
beschaving met alles wat die de aarde en de dieren heeft aangedaan,
eruit gezien zou hebben als christenen al deze ecologisch relevante
teksten echt actuele aandacht hadden gegeven. Het gemakkelijk
wegzetten van de Tora, vanuit het gevaar van wetticisme, breekt
nu onze hele samenleving op. Tegelijk beseft Van Loopik dat we de
Toravoorschriften in onze tijd vaak niet letterlijk kunnen nemen:
“De oude door de rabbijnen aangestelde grenzen behoeven gezien
de schaal en de geaardheid van huidige economische activiteiten
uiteraard uitbreiding en aanscherping” (pag. 127).
Nog een boek over eco-theologie
Bijna tegelijk met ‘Leven en laten leven’ verscheen vanuit
de Stichting PaRDeS ‘Zorg voor de aarde, herstel van de wereld.
Levensbeschouwelijke responsies op de ecologische crisis’. In dit
boek komen vier auteurs aan het woord, vanuit de tradities van
jodendom, christendom, islam en humanisme. Het zijn achtereenvolgens: Marcus van Loopik, Frans Verkleij, Abdelilah Ljamai en
Henk Manschot. Marcus van Loopik schrijft over ‘Ecologisch debat
in het jodendom, tussen droom en werkelijkheid’. Zijn bijdrage kan
gelezen worden als een welkome uitwerking en aanvulling van zijn
boek. Hij werkt twee thema’s uit die op gespannen voet met elkaar
staan: de innige band tussen mens en natuur in de eerste hoofdstukken van Genesis en het Hooglied aan de ene kant, en de voorschriften over slachten en offeren in de Tora aan de andere kant.
De offercultus ziet hij, in de lijn van Maimonides, als een voorbijgaande aanpassing aan het culturele en religieuze klimaat van die
tijd. Het paradijselijke ideaal blijft vegetarisme of zelfs veganisme.
Van daaruit spreekt hij zich scherp uit tegen de bio-industrie, als

strijdig met de Tora. Tegelijk is er in het jodendom de
middenweg van een realisme, waarbij de mens met zijn
zwakheden niet wordt overvraagd.
Meditatief lezen
Beide boeken zijn goed leesbaar voor een breed
publiek. Met de vele citaten uit de Joodse traditie, vooral
vanuit de Talmoed, kunnen deze boeken in alle rust
meditatief gelezen worden. Het is ook goed mogelijk om
ze in een leesgroep of leerhuis met elkaar te lezen. Door
de uitdagende verbindingen met actuele vragen rond
milieu en klimaat kunnen ze veel gespreksstof opleveren.
Daarbij kan en zal de Schrift voor joden en christenen
opnieuw tot leven komen.
Titel: Leven en laten leven. Ecologie en de Joodse traditie.
Auteur: Dr. Marcus van Loopik. Uitgever: Mastix Press 2020.
Omvang: 203 blz. ISBN 978 94 921 1025 1. Prijs: € 20,-.
Titel: Zorg voor de aarde, herstel van de wereld. Levensbeschouwelijke
responsies op de ecologische crisis. Uitgever: Stichting PaRDeS i.s.m.
uitgeverij Amphora. Omvang: 198 blz. ISBN 978 90 644 6139 2. Prijs: € 22,50.

nr. 4 • Juni 2021

10 • Een vraag aan Leo

Geraakt door het jodendom

Tekst: Janet van Dijk

Tekst: Leo Mock
Veel christenen worden geraakt door het jodendom. Door de geschiedenis van het
Leo Mock (1968) is docent Judaïca aan de Tilburg

Joodse volk, door het joodse geloof, door hun band met Israël, door de ontmoeting

University, adviseur en columnist.

met Joden in hun omgeving of door de kennismaking met de rijke joodse cultuur. Hoe
is dat voor Tineke Klaassen-Westra (73), lid van de Protestantse Gemeente Hoofddorp?

Wanneer ben
je een Jood?
De vraag wanneer iemand Joods is,
kan verschillend beantwoord worden en is
mede afhankelijk van de historische periode.
In de moderne tijd denken orthodoxen en
liberalen hier verschillend over – Joodse
moeder als criterium of ook Joodse vader?
In Tenach worden verschillende termen
gebruikt: Hebreeërs, Israëlieten en Judeeërs.
Vooral deze laatste term was oorspronkelijk
sterk met het geografische gebied van Judea
verbonden, maar werd later ook een aanduiding voor mensen die tot het Joodse volk
en zijn religie behoren.
Ook de Joodse traditie erkent dat de
naam ‘Joden’ in deze betekenis een latere
ontwikkeling is. Vooral in de Esterrol
zou het woord ‘Jehoedi’ voor het eerst op
deze wijze gebruikt zijn – dus als Jood. De
Talmoed stelt bovendien dat ‘een ieder die
afgodendienst loochent, een Jehoedi – Jood
genoemd wordt’.
Blijkbaar is er naast biologisch-etnische
definities ook plaats voor een spiritueelgeestelijk criterium of beter: een houding
(Megilla 13a). De Talmoed verwijst naar
Daniël 3:12 om dit te illustreren: “Er zijn
Judeese mannen, aan wie u het bestuur van
het gewest Babel hebt opgedragen: Sadrak,
Mesak en Abednego; deze mannen hebben
zich aan u, o koning, niet gestoord: uw
goden vereren zij niet, en het gouden beeld
dat u hebt opgericht, aanbidden zij niet.”
Volgens de Talmoed dus Joodse mannen in
plaats van Judeese mannen.
Misschien is het dit laatste criterium
dat vooral bepalend is in de mogelijkheid
van alle tijden om als heiden toe te treden
tot het Jodendom.

Op weg - ontmoeting met het jodendom

“Hebreeuws is mijn lust en mijn leven”
“Ik ben een talenmens, en ik vind het leuk om de Bijbel in
andere talen te kunnen lezen. In 2008 ging ik met dat doel
Hebreeuwse les volgen, in Haarlem. Een jaar later bood de
toenmalige predikant in onze kerk, Kees Schakel, Hebreeuwse les
aan in Hoofddorp. De lessen gaan na al die jaren nog steeds door.
Kees Schakel verstaat de kunst de lessen onderdeel van je
dagelijks leven te maken. We beginnen de lessen, die op vrijdag
zijn, met het zingen van een sabbatsliedje. Als er iemand jarig
is geweest, zingen we een Hebreeuws verjaardagsliedje. We
behandelen regelmatig een gedicht en de achtergrond van de
schrijver ervan. Op die manier kom je veel te weten over het
jodendom. We praten ook altijd over recente ervaringen met het
jodendom. Als ik ergens heen ga, neem ik tegenwoordig altijd
de gids van joods erfgoed in Nederland mee, en bekijk of er een
gebouw of begraafplaats is waar ik langs kan gaan. Ik maak er dan
een foto van, en breng deze in de les in. Zo draagt iedereen iets bij.
Via Piet van Midden, docent Hebreeuws
aan de Universiteit van Tilburg, krijg ik
dagelijks een korte Hebreeuwse bijbeltekst
met uitleg over de taal en soms een
uitstapje naar bijbelse theologie in mijn
mailbox, een efemeride1.* Zo eens in de
twee weken lees en vertaal ik die teksten
met een vriendin, en we bekijken samen de
uitleg die Piet van Midden erbij geeft.
Het is mijn lust en mijn leven om hiermee
bezig te zijn. De belangstelling voor de
Hebreeuwse taal heeft vervolgens mijn
Tineke Klaassen-Westra
belangstelling voor het jodendom aangewakkerd. Ik heb synagoges bezocht, maakte een stadswandeling
door joods Amsterdam, maakte een sedermaaltijd mee, en
bezocht avonden over bewustwording en bezinning op de relatie
christendom-jodendom. Daar spraken mensen als Marga van
Praag en rabbijn Lody van de Kamp. En dat was fijn, in mijn
eigen omgeving ken ik geen joden.
Door me te verdiepen in het jodendom ben ik anders naar
mijn eigen traditie gaan kijken. Het houdt mijn geloof levend.”
1

Belangstellenden kunnen zich hiervoor gratis aanmelden door een mail te
sturen naar p.j.vanmidden@tilburguniversity.edu o.v.v. ‘intekening efemeriden’.

Tekst: Kees Schakel Beeld: Jan Gerritsz. van Bronckhorst,
Jethro adviseert Mozes (1659). Bron: Wikimedia
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Een schets van personen of situaties
uit de Bijbel vanuit joods perspectief.

Zou het volk Israël
zonder Jetro ooit Gods
woorden hebben kunnen
opvangen?

Jetro,
de schoonvader van
Mozes

Jetro, de schoonvader van Mozes, is altijd goed voor een
snedige opmerking. Zo hoorde ik iemand eens zeggen: “Als ik
een adviesbureau zou beginnen, zou ik het ‘Jetro’ noemen.”
Inderdaad, wat een attent en wijs iemand is die Jetro! Hij
ontfermt zich, als priester van Midjan, over asielzoeker Mozes,
geeft hem zijn dochter Sippora tot vrouw en zegt als Mozes
terug wil naar Egypte: Lech le-sjalom, “Ga in vrede”. Na de
uittocht van de Israëlieten uit Egypte gaat Jetro op bezoek bij
zijn schoonzoon. Jetro neemt Sippora en haar zonen mee –
Mozes had hen blijkbaar naar het huis van Jetro teruggestuurd
(Exodus 4:20-31). Mozes begroet zijn vroegere weldoener
hartelijk. Ze vragen naar elkaars sjalom en het verhaal focust
verder op de beide mannen.
Goed luisteraar en scherp waarnemer
Jetro is altijd al een goed luisteraar geweest, voor zijn
dochters (Exodus 2:18-20) en nu ook voor zijn schoonzoon.
Mozes, bescheiden als hij is, kan bij zijn schoonvader zijn verhaal kwijt over recent ongemak in de woestijn, nadat de HEER
zijn volk gered had uit de macht van de arrogante Egyptenaren.
Jetro is ook een scherp waarnemer. De volgende dag ziet
hij dat Mozes aan één stuk door uitspraak doet bij geschillen.
Het volk staat dan van de ochtend tot de avond om hem heen.
Al dat wachten zal tot onvrede hebben geleid. Jetro ziet en
hoort veel en vraagt Mozes naar de bedoeling van wat er
gebeurt. Mozes verzucht dat iedereen bij hem komt omdat
alleen bij hem God geraadpleegd kan worden.
Adviseur
Nu wordt Jetro adviseur. Hij ziet dat Mozes in de valkuil
dreigt te vallen waarin veel leiders terechtkomen door zichzelf
een status van onmisbaarheid toe te kennen. Zijn er signalen van
een burn-out? Jetro adviseert Mozes zijn rechtstaken te delegeren
en daarvoor flinke mensen met sterke zenuwen te zoeken. Zij
worden de leiders van te overziene groepen die ervoor zorgen
dat heel het volk be-sjalom, in vrede, naar huis kan gaan.
Dankzij Jetro krijgt Mozes, altijd onverzettelijk en gedreven,
een nieuw inzicht in de organisatie van de rechtspraak. Zo draagt
Jetro er aan bij dat het volk Israël de Tora kan ontvangen.
“Israël legerde zich daar tegenover de berg” (Exodus 19:2).
Het enkelvoud wajjiechan, (hij) legerde zich, wijst er volgens
een midrasj op dat Israël zich legerde met één gezindheid. Er
waren geen grieven en controverses die openheid voor Gods
openbaring blokkeerden. Het volk kon eendrachtig naar het
bijzondere moment in de geschiedenis toegroeien. Zou het
zonder Jetro, man van sjalom en goede verhoudingen, ooit
Gods woorden hebben kunnen opvangen? •
nr. 4 • Juni 2021
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Tekst: onbekende dichter. Uit: Jakob J. Petuchowski, ‘Aan Uw erbarmen is geen einde. Joodse gebeden’, Ten Have,
Baarn 1987, pag. 128. Beeld: Ruud Bartlema, ‘Godsnaam’, uit de serie ‘Baäl Shem’. ruudbartlema.nl

Heer der wereld
Als Heer der wereld hebt Gij geregeerd
voor nog een schepsel was geformeerd.
En toen door U het Al ontstond
was uw naam Koning in aller mond.
Zou het heelal eenmaal vergaan,
Gij, Hoogverhevene, blijft bestaan.
Gij waart, Gij zijt, zult zijn na nu,
in heerlijkheid, niemand dan U.
Want Gij zijt God, en Gij zijt Eén;
als U is er ter wereld geen.
Aan U geen aanvang en geen eind;
uwer het Rijk, wanneer uw Dag verschijnt.
Gij zijt mijn Redder, God en Heer,
mijn Rots in nood, in wind en weer,
banier en toevlucht zijt Gij mij,
ik roep U, kelk des heils zijt Gij.
Gehoorzaam leg ik in Uw hand,
of ik waak of slaap, mijn ziel als pand.
Behoed mijn lichaam en mijn geest;
is God met mij, dan ben ik niet bevreesd.

Dit is een berijming van het Adon Olam,
een veelgebruikt joods gebed dat in Nederland aan het begin van het ochtendgebed
gezegd wordt.

Op weg - ontmoeting met het jodendom
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14 • Een echo uit de synagoge

Tekst: Kees Schakel

Uitgelicht

Schriftlezingen op Sabbat en feest- en treurdagen in de synagoge

Tekst: Bart Gijsbertsen

 it leesrooster is in z’n geheel te vinden op
D
protestantsekerk.nl/leesroosters

Bart Gijsbertsen is emeritus predikant,
consultant en schrijver. bartgijsbertsen.nl

Juni 2021
5 juni	Sjelach Lecha - Zend jij.
Numeri 13:1 - 15:41; Jozua 2:1-24

12 juni	Korach - Korach.
Numeri 16:1 - 18:32; 1 Samuël 11:14 - 12:22

19 juni	Choekat - De inzetting.
Numeri 19:1 - 22:1; Rechters 11:1-33

26 juni	Balak - Balak.
Numeri 22:2 - 25:9; Micha 5:6 - 6:8

	j u li 2 0 2 1
3 juli	Pinchas - Pinchas.
Numeri 25:10 - 30:1; Jeremia 1:1 - 2:3

10 juli 	Matot - Stammen.
Numeri 30:2 - 32:42;

Masee - Reizen.
Numeri 33:1 - 36:13; Numeri 28:9-15; Jesaja 66:1-24

17 juli 	Devariem - Woorden.
Deuteronomium 1:1 - 3:22;

Sidra Waëtchanan
Op 25 juli wordt Marcus 6:45-52 gelezen. Het syna
gogaal rooster heeft op 15 Av 5781 Sidra Waëtchanan
(Deuteronomium 3:23-7:11).
In de sidra klinken onder andere de beroemde
woorden ‘Hoor, Israël ... ’.
Mozes wil dat zijn volk dicht bij Gods Woord blijft
(Deuteronomium 6:1-9). Zijn woorden resulteren in een
mezoeza aan de deurposten, tefilien op de arm en op het
voorhoofd, en een talliet met de gedenkkwasten die
verwijzen naar alle 613 mitswot die God zijn volk heeft
gegeven. Alles om het Woord ook letterlijk dichtbij te
houden.
Maar die gebruiken garanderen nog niet dat het Woord
dan ook klinkt. Het gaat erom dat het Woord wordt gehoord.
Miskotte memoreert: “Nooit is de Schrift gedacht
als een boek om te lezen, altijd om vóór te lezen en om
mondeling te worden toegepast.”
Bonhoeffer leerde zijn studenten: “Christus in het eigen
hart is zwakker dan Christus in het woord van de broeder.”
Woorden zijn sterker als ze je worden aangezegd.
Een mens moet worden aangesproken. Wel, JHWH is
een (aan)sprekende God.

Sjabbat Chazon - de sjabbat van het visioen.
Jesaja 1:1-27

18 juli	Tisja Beav - negende Av.
Deuteronomium 4:25-40 (ochtend)

Verwoesting van de tempel.
Jeremia 8:13 - 9:23; Exodus 32:11-14;
Exodus 34:1-10 (middag); Jesaja 55:6 - 56:8

24 juli 	Waëtchanan - En ik smeekte.
Deuteronomium 3:23 - 7:11
	
24 juli	Sjabbat Nachamoe - de sjabbat van vertroosting.
Jesaja 40:1-26

In Marcus wordt van alles verteld. Het gaat over een
wegzending naar de overkant, over een retraite van Jezus,
over weer en tegenwind, over angsten, en over verlossing
aan ‘de overkant’. Maar alleen middenin het verhaal
wordt er gesproken. Daar klinkt het Woord: “Ik ben!”
“Vrees niet!”
Het zijn die woorden, gesproken tot de discipelen,
die dit verhaal dragen. Jezus’ leerlingen reageren ontzet.
Ja, dat effect heeft hemelse dabar ook. Maar alles is beter
dan dat de woorden ongehoord in een tekstkoker of een
bijbelboek blijven.
In ‘Een echo uit de synagoge’ legt Kees Schakel het leesrooster van de
kerk naast dat van de synagoge. Eerst worden de datum en de naam
van de sabbat genoemd (plus vertaling), voorafgaand aan de zondag.
Daaronder staat de doorgaande lezing uit de boeken van Mozes

31 juli 	Ekev - Als gevolg.
Deuteronomium 7:12 - 11:25; Jesaja 49:14 - 51:3

(de sidra van de week), gevolgd door de aansluitende profetenlezing
(de haftara). In ‘Uitgelicht’ kiest Bart Gijsbertsen één van de zondagen
uit waarbij hij het verband met de synagogale lezingen verheldert.

Op weg - ontmoeting met het jodendom

Tekst: Harry Smit

Harry Smit is predikant van de Protestantse
Gemeente te Burgh-Haamstede. Hij is auteur van
het boek 'Een sterke vrouw’ dat in het vorige
nummer is besproken. Onlangs is hij hierover
geïnterviewd door Dick Pruiksma voor de website
joods-christelijke-dialoog.nl

Wat doen predikanten met de lezingen uit de synagoge? • 15

Toonzetting
vanuit de Tora
Het synagogale leesrooster heeft
eigenlijk nooit een serieuze plaats gekregen
binnen het oecumenisch leesrooster van de
Raad van Kerken. Dat is een gemiste kans.
Nu zie je te vaak, jaarlijks of driejaarlijks,
dezelfde lezingen aan bod komen. Soms
biedt het alternatieve spoor uitkomst, maar
dat is eerder uitzondering dan regel.

Het begrip oecumene wordt
uitgebreid naar de synagoge
De synagoge leest op sjabbat grote
stukken tekst uit de Tora. Binnen die
stukken is er ruimte voor allerlei thema’s
en levensvragen, die gemakkelijk te
koppelen zouden zijn aan gedeelten uit het
Tweede Testament. Daarmee wordt op een
natuurlijke manier het begrip oecumene

uitgebreid naar de synagoge en lees je
alle Bijbelboeken buiten de Tora aan de
hand van de teksten, die uit de Tora in de
synagoge op sjabbat gelezen worden.
Zou de roeping van Moshe niet leidend
moeten zijn voor andere roepingsverhalen,
waaronder die van de leerlingen van Jezus?
Zou de relatie tussen Lea en Rachel als
zussen niet de basis moeten zijn voor Maria
en Marta? Hoe spannend wordt het niet als
de verhouding tussen Jozef en zijn broers
het raamwerk wordt voor de verhoudingen
tussen de leerlingen van Jezus? Ook thema’s
als zonde en schuld, inkeer en vergeving,
bevrijding en verlossing zouden vanuit de
Tora getoonzet kunnen worden.
Zelf probeer ik elke zondag weer
inhoudelijk vanuit deze opzet te werken
in mijn overdenking en de rabbijnse
commentaren zo mee te nemen in mijn
overwegingen.
Een serieuze verrijking! •

5 jaar dialoogwebsite
De website joods-christelijke-dialoog.nl bestaat inmiddels ruim vijf jaar! Ze ging op
1 mei 2016 live, om de ontwikkelingen in de Joods-christelijke dialoog in Nederland en
wereldwijd te volgen. Het meest populair blijken de toelichtingen bij de bijbelperikopen te
zijn die ’s zondags in de kerken worden gelezen. Rabbijnen, predikanten, professoren en
lectoren schrijven deze toelichtingen. Interessant is ook het internetproject ‘De Uitdaging’,
bedoeld voor het geloofsgesprek in gemeenten. Daarin staan vragen centraal als: wat
hebben christenen geleerd over de joden Jezus en Paulus, en wat betekent dat voor ons
christelijk geloof?
Meer informatie: Joods-christelijke-dialoog.nl
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Hoe het was
‘Effingers’, de titel van een Duitse roman uit 1951, nu ook in
het Nederlands vertaald, gaat over de lotgevallen van vier Duitse
families, beschreven vanaf 1878 tot 1948. Al lezend over ‘het
nieuwe Duitsland’ van Bismarck ontdek je dat je in het verhaal
van specifieke Duitse families getrokken wordt. Families met hun
jaarlijkse seideravond en af en toe een besnijdenis. Het verhaal
van Duits-joodse families die door huwelijken met elkaar
verbonden zijn. Bij de periode van de Eerste Wereldoorlog
gekomen, met nog 300 bladzijden te gaan, keek ik even in de
stambomen van bankier Goldschmidt/Oppner en horlogemaker
Effinger achterin het boek, om te zien hoe de hoofdpersonen
zich precies tot elkaar verhouden. Het overlijdensjaar van
sommigen van hen – 1942 – deed mij het ergste vermoeden.

Meeluisteren
Gabriele Tergit, pseudoniem van Elise Hirschmann (1894-1982)
die in het dagelijks leven journaliste was, laat je meeluisteren met
wat personen uit de Berlijnse beau monde elkaar tijdens ‘visites’
te zeggen hebben. Ze voert je ook mee naar de arme wijken, waar
de zeventienjarige Marianne Effinger, omstreeks 1910 vrijwilligster
in een kinderdagverblijf, uit de gang van een woning een kinderstem hoort. “Ze zag een wezentje staan, klein en mager, met een
rood neusje van de kou. ‘Tien pfennig voor het schaapje.’”

Een gevoel van beklemming
Aanvankelijk dacht ik met een traditionele familieroman te
maken te hebben, maar steeds meer bekroop mij een gevoel
van beklemming naarmate de politieke situatie het leven van de
families omvergooide. Het boek sluit af met een epiloog, waarin
Tergit haar eerste bezoek aan Berlijn na de Tweede Wereldoorlog
verwerkte. Een wandeling door de gebombardeerde wijk Tiergarten,
waar zoveel hoofdpersonen van haar roman woonden. Wat is er
in 1948 van hun huizen geworden?
Tergit zelf was in 1933 naar Palestina uitgeweken, maar ging
in 1938, wars van elke vorm van nationalisme, met haar man en
zoon in Londen wonen. In de roman verwoordt Ludwig Goldschmidt, een bankier van de oude stempel, Tergits afkeer van
nationalisme, wanneer hij in augustus 1914 bij de eerste tekenen
van een Duitse overwinning tegen zijn portier zegt: “Haal de
vlag maar weer binnen.” En tegen zijn vrouw Eugenie zegt hij:
“Als iemand de vlag uithangt, dan hooguit halfstok.”

Nawoord
Het boek heeft een nawoord van Nicole Henneberg (1955):
“Ik ben in mensen geïnteresseerd”, waaruit blijkt dat er in 1951
nauwelijks belangstelling was voor de roman. “Er zijn er geloof
ik 2000 van verkocht” (Tergit). Een herdruk in 1978 kreeg een
betere ontvangst. En nu ligt er de Nederlandse uitgave, in een
toegankelijke vertaling van Meta Gemert.
Wel of niet eraan beginnen? Het is in ieder geval een boek
dat de lezer meeneemt op een adembenemende tocht van
zeventig jaar Duitsland. Hoe het was.
Tekst: Kees Schakel
Titel: De Effingers. Auteur: Gabriele Tergit. Vertaling: Meta Gemert. Uitgever:
Van Maaskant Haun 2020. Omvang: 672 blz. ISBN 978 90 830 0767 0. Prijs: € 24,99.

Op weg - ontmoeting met het jodendom

Lernen met LEV! • 17

Tekst: Niek de Wilde
In deze rubriek bespreken medewerkers van
stichting LEV het Onze Vader (Matteüs 6:9-13)
als joods gebed. Ze lichten de tekst toe aan de
hand van de rabbijnse literatuur.

Onze Vader in de hemel
Uw Naam worde geheiligd
kome Uw koningschap
geschiede Uw wil
als in hemel ook op aarde;
ons brood het toekomende
geef ons het heden
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven
ieder die ons schuldig is
en leid ons niet in beproeving,
maar ontruk ons aan het boze.
(Matteüs 6:9-13)

Vergeef ons
In deze bede komt een aantal woorden
voor die nadere uitleg behoeven. We beginnen
met het woord ‘vergeven’. De volgende keer
komt het begrip ‘schuld’ aan bod en de keer
daarna gaan we nader in op de samenhang
tussen de woorden ‘ons wordt vergeven’ en
‘wij vergeven’.
Materieel
In de Griekse woorden ‘vergeven/kwijtschelden’ en ‘schuld’ (opheilēma) klinkt een
materieel aspect door. Een connotatie die
we ook tegenkomen in Tora:
 n dit is de afspraak voor de kwijt
E
schelding: kwijtschelden zal elke schuldheer de lening van zijn hand waarmee
hij leende aan zijn naaste; hij mag zijn
naaste, zijn broeder, niet aanmanen,
want uitgeroepen is de ‘kwijtschelding
voor de Eeuwige!’.
Deuteronomium 15:2-3
Het vergeven/kwijtschelden van de schuld
geeft de schuldenaar een nieuw begin.

v r aa g :
Wat verstaat u onder ‘vergeven’?
Welke beelden hebt u daarbij?

Voor eerdere columns: stichtinglev.nl

Niet-materieel
Hoewel er zeker een materieel aspect
kan meespelen, verstaan we het vergeven
meestal in niet-materiële zin. We geven
hier als voorbeeld Genesis 4:7: “… is er niet
als je goed doet vergeving?” en Genesis 4:13:
“… te groot is mijn misdaad om te dragen”.
De Targoem (een interpreterende vertaling van Tenach) speelt met de woorden
mis-doen en vergeven. In de targoem
Jonathan op Genesis 4:7 staat: “… dat je
schuld opgeheven zal worden” en in vers 13
laat diezelfde targoem Kaïn zeggen: “Al te
ernstig is mijn overtreding om te kunnen
dragen (n’so), maar er is een mogelijkheid
bij U om het te vergeven (n’so)”.

Het Hebreeuwse woord n’so wordt naar
twee kanten uitgewerkt. Eerst als dragen
en daarna als vergeven, een uitwerking die
inderdaad op grond van het Hebreeuws
mogelijk is. Hiermee wordt een interpretatie
gegeven die in lijn ligt van rabbijnse tradities.
Kaïn beseft de gevolgen van zijn daad, belijdt
zijn schuld en vraagt vergeving.
Wie vergeeft?
Daarmee komen we aan een existentiële
kant van vergeven. Wie vergeeft?, én: moet
je in alle gevallen iemand vergeven? In dit
eerste deel van deze bede gaat het om
vergeving door God. In het laatste deel bij
deze specifieke bede staat de relatie met de
medemens op het spel.
In onze tijd heeft Levinas het volgende
daarover gezegd: “Niemand, zelfs God niet,
kan vergeven wat ik mijn naaste heb
misdaan” (E. Levinas, Het menselijk gelaat,
pag. 45). Bij de bespreking van de woorden
“zoals ook wij vergeven ieder die ons schuldig is” komen we daar nog op terug.
In beide gevallen, zowel tegenover de
medemens als tegenover God, is het zo
dat vergeving niet automatisch komt. De
mens dient zich om te keren. We hebben
het hierboven al gelezen bij Kaïn, de mens
erkent de gevolgen van zijn daad, belijdt
zijn schuld en vraagt dan pas vergeving.
En zoals klinkt in Matteüs 5:23-24: “… als je
dan je gave offert op het altaar en jij daar
indachtig wordt dat je broeder iets tegen
je heeft, láát je gave daar voor het altaar en
ga eerst heen: verzoen je met je broeder en
dán kun je komen en je gave offeren.”

	Zie Beresjiet Raba 22,11 e.v. Zie ook Josephus,

1

Ant. 1,58 (Oude Geschiedenis van de Joden).
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Tekst: Theo Pieter de Jong

Theo Pieter de Jong is predikant in de Protestantse Gemeente te Ede.

Menora
Opgegroeid in een calvinistisch nest met wortels in
het Réveil kreeg ik van huis uit redelijk wat sympathie voor
het jodendom mee. Maar pas tijdens mijn theologiestudie
kwam het ervan om eens wat dieper
na te denken over die onopgeefbare verbondenheid van kerk en
synagoge.
De oude menora uit het huis
van mijn opa en oma stond toen al
in de boekenkast op mijn studentenkamer. Uit kunsthistorisch oogpunt
een ding van niks, eigenlijk. Al
meerdere malen had ik ermee in
mijn handen gestaan om het in de
doos te stoppen met spullen voor
de kringloop. Maar dat lukte steeds
niet. Want dan zag ik hem weer op het harmonium bij opa
en oma staan, schuin achter de Johannes de Heer-bundel.
Met liederen over het Nieuwe Jeruzalem en zoveel meer.
Sinds een paar jaar werk ik als predikant in een prachtige
kerk met mooie ronde glas-in-loodramen. Zestien ramen.
Met allerlei afbeeldingen, een zaaier, het hert van psalm 42,
een Alfa & Omega, een open Bijbel,
en nog veel meer moois. En, ook
weer … de menora.
Die is bij de hoofdingang van
de kerk te zien, en dat vind ik mooi.
Als we samen na de dienst koffie
drinken1 in de hal bij de ingang zien
we steeds weer de menora. Die
menora stelt als het ware steeds
aan al die koffiedrinkende Veluwse
christenen de vraag: “Weten jullie
nog waar jullie vandaan komen?
Al die heilige geschriften – hoe
jullie daaraan komen? Die God van Abraham, Isaak en
Jakob, over wie jullie hoorden? En ben jij ook lichtdrager,
verspreider van zegen?”
Ik ben dankbaar voor die menora …

	Vóór de coronamaatregelen van kracht werden.

1

Op weg - ontmoeting met het jodendom

Lechajim! Over de Joodse feesten • 19

Tekst: Bert Oude Engberink Beeld: Dreamstime

Bert Oude Engberink (Hengelo 1960) is in het dagelijks leven onderwijzer in Enschede. Hij is voorzitter en voorganger
van de Liberaal Joodse Gemeente Twente (synagoge Haaksbergen) en voorganger in de synagoge van Weesp.
Hoe beleeft een jood de Joodse feesten? Verhalen van binnenuit.

Toe Beav
Toe Beav 1, de 15e Av, valt slechts zes
dagen na de treurdag van Tisja Beav, waarop
de grootste ellendes uit onze geschiedenis
de revue passeren. Toe is opgebouwd uit
de letters tet = 9 en wav = 6 en Av is de
maand, die in juli-augustus valt. Dit jaar is
het Toe Beav op Sjabbat, vrijdagavond zaterdag 24 juli.
Sinds de oprichting van de staat Israël en
het opkomen van alternatieve en renewalgemeenschappen vooral in de Verenigde
Staten, zien we weer aandacht voor deze
schielijk vergeten datum: 15 Av. Het is de
datum waarop de stam der Benjaminieten
zich weer kon mengen met de andere elf
stammen na het oplossen van de Benja
minitische bruidenroof (Richteren 21:21).
Maar het is ook de datum van het staken
van het jaarlijkse sterven in de wildernis kort
voor de intocht in het land na de uittocht
(Numeri 14:32-35).
Het zo krachtig op de volle maan weer
kaatsende zonlicht in deze mediterrane
bijna-midzomernacht, het niet tot nachtrust
komen van de insectenwereld, het voort
durende ‘tjirpen’ van de krekels, laat man- en
vrouwkrachten sterk op elkaar inwerken.
Een nacht der liefde. In bijbelse tijden gingen
jonge vrouwen in van elkaar geleende witte
gewaden dansen in de wijngaarden, aan dit
begin van de wijnoogst. En na Jom Kipoer,
het eind van de wijnoogst, dansten ze er
alweer. Het trok vrijgezelle jongemannen
aan om zich daar een vrouw te zoeken. Op
deze datum was het brandhout inzamelen
voor de Tempel in Jeruzalem immers ook
weer voorbij en konden mannen zich op
iets anders richten.

Niet in Nederland, maar in de Verenigde
Staten en in Israël, waar ik jaren in de wereld
van kiboetsiem woonde, heeft deze datum
zeker bepaalde gebruiken. Families doen
gezellige dingen, jongeren organiseren een
feestavond met muziek of film, er wordt
gedanst en gepicknickt. Op de stranden
zijn beach party’s rondom kampvuren.
Geen romantischer datum dan deze om
je geliefde ten huwelijk te vragen. Of om
je huwelijkse geloften, mensen willen dat
soms, te herbevestigen. En een datum om
te trouwen, natuurlijk.
Zelf was ik een nacht – was het 1985? – aan
de oevers van de Dode Zee om de volgende
ochtend heel vroeg het slangenpad weer
te beklimmen naar de burcht Masada. Als
groep vrijwilligers uit de hele wereld met
enkele jongeren uit de kibboets waren we
daar met een touringcar. Enkelen hadden
hun gitaar bij zich, kampvuurtje, we richtten
een barbecue in. Er was zelfs wat slechte
wijn en wodka, herinner ik me. Na zo
weinig slaap is het geen aanbeveling in
die zomerhitte Masada te beklimmen.
Maar deze onvergetelijke avond met
gelijkgestemden was dat des te meer.
Lechajim!

1

	Voor Toe Beav is geen Nederlandse vertaling. Het is
een van de data op de joodse kalender die met hun
datum aangeduid zijn, net zoals Tisja Beav.
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Lezersactie
Wilt u kans maken op
een exemplaar van
‘Ook mijn holocaust’?
Mail dan naar kerkenisrael@
protestantsekerk.nl of schrijf
naar Redactie Op Weg,
Postbus 8504, 3503 RM
Utrecht. Uiterste datum: 2 juli.
Alleen de winnaars ontvangen
bericht.

Ook mijn holocaust

De list van Spinoza

Je bent relatief jong, gereformeerd opgevoed in het Westland
en langzamerhand word je je ervan bewust dat je (ook) joods bent.
Het boek is geschreven in coronatijd; vader zit vast in het
buitenland, zoonlief zorgt voor zijn moeder en blikt terug. In die
reflectie gaat hij terug naar de reis die hij met zijn vader ondernam naar Israël, kijkt hij naar zijn roots, waar hij vandaan komt …
Zijn moeder is als pasgeboren baby in 1943 weggegeven
aan een gereformeerd gezin.
Wat doet het met je als je je realiseert dat je moeder joods is,
dat haar holocaust ook de jouwe is? Aan het eind zegt moeder
tegen Maurits: “... Ik vind het heel jammer voor je, maar weet
ook dat ik het niet kan helpen. En je komt er niet van af. Dat is
heel erg, maar je komt er niet van af.”
Een pakkend boek, vooral ook door de bijzondere manier
waarop Maurits zijn verhaal vertelt.
Tot mijn verrassing is de auteur ook dé geïnterviewde tijdens
de Nationale Holocaust Herdenking op tv (op 31 januari 2021, in
de avondeditie van 19.40 uur). Door het boek en de uitzending
– iemand zien en horen geeft toch altijd een extra dimensie –
word je de herinnering aan – en de gevolgen van – de Shoah
ingetrokken.
Opdat wij niet vergeten!

Ik las dit boek in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen
en het werd me duidelijk dat religiestress geen nieuw verschijnsel
is. De auteur is docent aan de Universiteit van Amsterdam en
kenner van Joodse filosofie. Verwacht in dit boek echter geen
beschrijving van het leven van Baruch de Spinoza (1632-1677)
en de joodse gemeenschap waarin hij opgroeide. Het is veel meer
een opiniestuk of essay waarin Kal het theologisch-politiek
tractaat van Spinoza bespreekt.
Bij velen staat Spinoza bekend als een origineel denker die
de weg heeft bereid voor democratie, tolerantie en vrijheid van
meningsuiting. Volgens Kal zit er echter een addertje onder het
gras. Wie het theologisch-politiek tractaat nauwkeurig leest, en
dat doet Kal, komt erachter dat Spinoza religie beschouwt als
een gevaar voor de samenleving.
Kal is het niet eens met Spinoza, maar waardeert hem omdat
hij onbewust laat zien hoe een democratie uitgehold kan raken.
Een tegendraads pleidooi voor godsdienstige diversiteit in een
open samenleving.

Ga voor de herdenking op NPO naar npostart.nl/
nos-nationale-holocaust-herdenking/31-01-2021
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Joodse buren

Kardinaal Willebrands’ betekenis voor de dialoog

De beslissing van een jonge moeder
met acht kinderen, Josefien Langeveldt,
om bij een razzia in Amsterdam in 1943
een joodse baby niet aan te pakken
en zo mogelijk te redden, blijft haar
haar leven lang achtervolgen. Het
schuldgevoel bepaalt haar houding
ten opzichte van de joodse vrouw met
dochter die elf jaar na de oorlog hun
onderburen worden in de Amsterdamse
Rivierenbuurt. Kan dit de vrouw zijn
die bij de razzia vroeg haar dochter te
redden? Het schuldgevoel speelt ook
een grote rol in de relatie met haar
dochter Lise, die dikke vriendinnen
wordt met de dochter van de joodse
vrouw, Pauli. Pas in 2013, het laatste
deel van het boek, wordt de vraag of
Pauli de baby tijdens de razzia was,
beantwoord. Een meeslepend verhaal,
dat een inkijkje geeft in hoe er na de
Tweede Wereldoorlog werd gedacht
over de joden, maar meer nog in het
bekrompen katholieke milieu waar alles
draaide om fatsoen.

Vorig jaar las ik Jurjen Zeilstra's indrukwekkende biografie van Willem Adolf Visser
't Hooft (1900-1985). Nu ligt die van kardinaal Johannes Willebrands (1909-2006) op
mijn bureau. Beide mannen speelden een hoofdrol in de oecumenische beweging van
de twintigste eeuw. Visser 't Hooft als secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken,
kardinaal Willebrands als gangmaker van het Vaticaanse Secretariaat voor de Eenheid van
Christenen. Van 1969 tot 1989 was Willebrands namelijk president van het Secretariaat1.
Vooral vanwege zijn aandeel in de totstandkoming van 'Nostra aetate' was ik erop gebrand
kennis te nemen van Willebrands’ biografie. 'Nostra aetate' ('Onze tijd') is het document
van het Tweede Vaticaans Concilie (1963-1965) waarin de Rooms-Katholieke Kerk haar
verhouding tot het Jodendom en de niet-christelijke religies opnieuw formuleerde.
Ik was nieuwsgierig naar Willebrands’ persoonlijke visie op het Jodendom als
mogelijke drijfveer voor het bevorderen van de joods-christelijke dialoog. Het werd me
al gauw duidelijk dat ik mijn verwachting moest bijstellen. Ik leerde een oecumenisch
kerkpoliticus van RK-huize kennen. In al zijn ontmoetingen hanteerde Willebrands
pragmatisch en consequent één van de belangrijkste spelregels van de dialoog, die
hij geleerd had van kardinaal John Henry Newman (1801-1890). Méér dan om een
verstandelijk begrijpen van elkaars standpunten (notionele openheid), gaat het in de
oecumene om het zoeken naar eenheid en samenhang in de zin van een op elkaar
betrokken zijn (existentiële openheid).
De biografie van Willebrands maakt duidelijk dat oecumenisch handwerk vraagt om
eindeloos geduld en grote bereidheid tot het sluiten van compromissen. Maar de grens
van beide wordt bereikt wanneer existentiële openheid niet langer het doel is. In tal van
Willebrands’ ontmoetingen met Joden en joodse gemeenschappen blijkt het hem om
deze openheid te gaan.
Is dat ook de reden waarom opperrabbijn Binyomin Jacobs na het overlijden van
Willebrands in augustus 2006 een dertigdaagse rouwperiode afkondigde? Het zou mij
niet verbazen.

Tekst: Janet van Dijk

Tekst: Reinier Gosker

1

	Het Secretariaat werd in 1988 omgedoopt
tot Pauselijke Raad voor de Bevordering
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Colofon
Uitgave van de dienstenorganisatie van de

Chaya Brasz is historicus en publicist. Ze woont 35 jaar in Israël.

Protestantse Kerk in Nederland. Op Weg ontmoeting met het jodendom wil belangstelling

In Jeruzalem werkte ze zestien jaar aan de Hebreeuwse Universiteit bij

wekken voor de joodse wortels van het christelijk

het Center for Research on Dutch Jewry, waarvan ze negen jaar directeur

geloof en deze verkennen, invulling geven aan hun

was. Chaya is bestuurlijk actief in haar politiek en maatschappelijk complexe

betekenis voor geloven en kerk-zijn in deze tijd,

omgeving, onder meer als lid van de lokale masorti -sjoel.

en inspireren tot de joods-christelijke dialoog.
Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar;
een nieuwe jaargang begint in september.

Alles is anders dan je denkt (9)
Rabbijn Elie Abadie is geboren in Beiroet, Libanon. Zijn ouders waren
vluchtelingen uit Aleppo, Syrië, waar in 1947 de aanname van het VN-Verdelingsplan
van het Palestijnse mandaatgebied in een Arabische en een Joodse staat, leidde
tot een pogrom tegen de lokale Joodse bevolking. Vijfenzeventig Joden werden
vermoord. Toen zich in Libanon een burgeroorlog ontwikkelde, verhuisde de
familie Abadie naar Mexico en vandaar naar New York. Elie Abadie leerde daar
voor rabbijn en arts. Vandaag woont hij in de Verenigde Emiraten en werkt in
het ziekenhuis. Sinds kort is hij tevens rabbijn van de Association of Gulf Jewish
Communities (AGJC) en het rabbinaal gerechtshof, het Beth Din van Arabië.
De AGJC coördineert het Joodse leven in de Gulf Cooperation Council-landen,
een verbond van zes Arabische staten die aan de Golf grenzen: de Verenigde
Arabische Emiraten, Bahrein, Saoedi-Arabië, Qatar, Oman en Koeweit. In twee
ervan, de Emiraten en Bahrein, bestaan kleine Joodse gemeenschappen en zij
sloten vorig jaar onder de Abraham-akkoorden1 ook vrede met Israël. In de
andere vier wonen Joden – diplomaten of zakenlieden – ongeorganiseerd.
Een deel van de Arabische wereld gaat meer open voor Joodse aanwezigheid,
een proces dat eigenlijk al langer aan de gang is. De Bahreinse zakenman Ebrahim
Dawood Nonoo is president van de AGJC. Samen met rabbijn Abadie gaan ze het
Joodse onderwijs beter organiseren en de viering van belangrijke gebeurtenissen
in het Joodse familieleven vergemakkelijken. Voor het kasjroet2 werd een Arabian
Kosher Certification Agency actief.
De familie Nonoo kwam uit economische motieven rond 1890 vanuit Basra,
Irak, naar Bahrein. Samen met enkele honderden andere Irakese Joden creëerden
ze een gemeenschap die in 1940 circa duizend leden telde.
Net als in Aleppo was 1947 een rampjaar in Bahrein. Van de weinigen die
toen niet vluchtten zijn er nu nog vijftig over, maar hun verwoeste synagoge
hebben ze herbouwd en die nemen ze binnenkort weer in gebruik. Hun aantal
neemt nu toe. Ze zijn welvarend en vertegenwoordigd in het Bahreinse parlement.
Nonoo’s nichtje Houda bracht het met haar opzienbarende carrière op het
ministerie van Buitenlandse Zaken tot ambassadeur van Bahrein in de Verenigde
Staten, een post die nu in handen is van Nancy Khedouri, eveneens een nicht
van Ebrahim Nonoo.
In Abu Dhabi verrijst ondertussen en massief ‘interfaith’ gebouw, waarin
ook een synagoge komt. Dit zogenaamde Abraham Familie Huis wordt in 2022
geopend. In Israël kijken we er met belangstelling naar. De toekomst lijkt soms
te veranderen zonder dat je het merkt.
1

	De Abraham-akkoorden zijn een gezamenlijke verklaring tussen Israël, de Verenigde Arabische

2

	Het geheel van spijswetten dat in het jodendom bepaalt of voedsel wel of niet door joden

Emiraten en de Verenigde Staten, gesloten op 13 augustus 2020. Bron: Wikipedia
gegeten mag worden. Bron: Wikipedia
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Oproep aan weduwen
en weduwnaren
Marleen van der Louw (zie pag. 4-6)
komt in verband met haar masterscriptie
graag in contact met weduwen en
weduwnaren uit de volle breedte van de
Protestantse Kerk die willen meedoen
aan haar onderzoek. Marleen onderzoekt
de impact die het overlijden van de
partner heeft op het geloof in God.
Wilt u meedoen of kent u mensen die
dat willen, stuur dan een e-mail naar
vanderlouwmarleen@gmail.com
Onder de deelnemers worden twee
exemplaren van Dagboek uit Jeruzalem
verloot.

Tekst: Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder
Midden-Oosten bij Kerk in Actie

Vanuit de Protestantse Kerk worden via Kerk
in Actie diverse projecten in Israël en Palestina
ondersteund. Deze nieuwe serie geeft een
indruk van de mensen en verhalen achter deze
projecten. De projecten weerspiegelen de drievoudige roeping van de Protestantse Kerk:
• o m gestalte te geven aan de onopgeefbare
verbondenheid met het volk Israël;
• o m eenheid, gemeenschap en samenwerking
te zoeken met Palestijnse christenen;
• o m op te komen voor vrede en gerechtigheid
voor iedereen.

Steun het werk van
Kerk in Actie en geef op
NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,
o.v.v. Rabbis for Human Rights.
Heel hartelijk dank!
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Tussenjaar
zet jongeren
aan het denken
Na het behalen van hun schooldiploma maken de meeste Israëlische jongeren zich
op voor de militaire dienstplicht. Deze periode in het leger is zeer bepalend.

vrijwel alle mechinot een religieus-zionistische
inslag, maar tegenwoordig heb je ze in
allerlei soorten en maten. Met name het
aantal niet-orthodoxe mechinot is de laatste
jaren sterk toegenomen.

Les in mensenrechten
Rabbis for Human Rights, partner van
Kerk in Actie, werkt met dertien van deze
pre-militaire academies samen. Ze biedt
een programma aan waarin jongeren les
krijgen in mensenrechten vanuit Joods
perspectief. Naast het volgen van colleges
trekken de jongeren eropuit. Deze uitstapjes
zijn niet bedoeld als gezellige schoolreisjes.

Een goede positie in het leger kan je
kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk
vergroten. Tegelijkertijd is het een periode
waarin jonge soldaten voor ingrijpende
situaties komen te staan die vaak een blijvende
mentale impact hebben op hun leven.
Niet elke jongere stroomt van de schoolbanken direct door naar het leger. Een paar
duizend Israëlische jongeren stellen jaarlijks
hun dienstplicht een jaartje uit om een
zogenoemde ‘pre-militaire academie’
(Hebreeuws: mechina, meervoud: mechinot)
te volgen. Het doel van deze pre-militaire
academies is om de jongeren niet alleen voor
te bereiden op een betekenisvolle periode
in het leger, maar ook hun betrokkenheid
te vergroten op de maatschappij als geheel.
Ze worden gezien als de toekomstige leiders
van het land. Velen komen terecht in eliteonderdelen van het leger. Vroeger hadden

Zo reageerde één deelnemer: “Ik begrijp
nu voor het eerst dat Jeruzalem geen Joodse
stad is.” Anderen blijven na afloop vooral met
vragen zitten: Hoe wordt door de gemeente
Jeruzalem eigenlijk het budget verdeeld over
de verschillende wijken? Anderen raken juist
nog meer geïrriteerd. Zo ontstond er grote
frustratie tijdens het bezoek aan de Tempelberg. Vanwege de islamitische regels die
hier gelden mag daar niet volgens joods
gebruik gebeden worden. Ook een keppeltje
dragen is verboden. Het leidde na afloop
echter wel tot een goede discussie over de
betekenis van godsdienstvrijheid en andere
mensenrechten. Hoe verhoudt dit voorval
op de Tempelberg zich met de ervaringen
van andere minderheden in Israël/Palestina
die op andere terreinen hun vrijheden zien
ingeperkt?

Nieuwe generatie leiders

Foto: PR Rabbis for Human Rights

De dienstplicht is geen gemakkelijke
periode voor deze jongeren. Onder hoge
druk moeten ze vaak ingrijpende besluiten
nemen. Toch willen de meeste jongeren
goede soldaten zijn die moreel juist handelen. Daarom zijn de ervaringen van dit
tussenjaar zo belangrijk. Het verandert
de houding van de jongeren niet van de
ene op de andere dag. De impact is veel
subtieler. Het is de start van een proces van
onderzoeken en vragen stellen.

Zo worden er bezoeken gebracht aan Hebron,
de afscheidingsmuur bij Bethlehem en
Oost-Jeruzalem. Deze bezoeken maken
veel los bij de jongeren.

Waar dat toe leidt? Een nieuwe generatie
onderzoekende en zelfreflecterende leiders
die de moeilijke vragen niet uit de weg gaat.
En dat gun je Israël.

Jongeren die deelnemen aan een tussenjaar op
een pre-militaire academie poseren met de
Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring uit 1948,
een document waarop ze reflecteren.
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schrijver

Maurits de Bruijn
over
Nieuwe serie
van Israël
de geschiedenis

re
Over de brochu
verbonden’
‘Onopgeefbaar

Bestel extra nummers
Het septembernummer van dit
blad verschijnt als los nummer bij
woord&weg. Bestel vóór 16 augustus
extra exemplaren van dit nummer tegen
een aantrekkelijk tarief, bijvoorbeeld
om uit te delen op Israëlzondag, 3 oktober.

Ook dit najaar houdt de Protestantse Kerk weer een Israël
zondag, om uiting te geven aan haar roeping tot onopgeefbare
verbondenheid met Israël. Traditiegetrouw is de Israëlzondag
de eerste zondag van oktober, de periode waarin de joodse
Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest
worden gevierd. Op de website staat divers materiaal voor
de Israëlzondag rond de gegeven bijbelteksten van het oecumenisch leesrooster: Marcus 10:1-16 en Johannes 8:1-11.
Zie protestantsekerk.nl/israelzondag

Prijs tot 100 exemplaren: € 0,15 per exemplaar.
Prijs 100 of meer exemplaren: € 0,10 per exemplaar.
De prijs is inclusief verzendkosten.

Foto: Toon Franken, Bergen op Zoom
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3 oktober: Israëlzondag

U kunt de extra exemplaren per e-mail bestellen
bij f.barnhoorn@protestantsekerk.nl of per post:
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland,
t.a.v. F. Barnhoorn, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.
Vermeld het aantal nummers en uw volledige postadres.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

Geef voor Etty Hillesum Huis

Het geboortehuis van de joodse dagboekschrijfster
Etty Hillesum in Middelburg wordt een Etty Hillesum
Huis. Het is de bedoeling daar de herinnering aan Etty
en haar lotgenoten levend te houden en haar gedachtengoed te borgen voor toekomstige generaties. Voor de
verbouwing van het huis, Molenwater 77, is minstens
€ 150.000,- nodig. Bijdragen kan via de website
nl.GoFundMe.com (Help mee het Etty Hillesum Huis
te realiseren). Meer informatie: ettyhillesumhuis.nl

Nes Ammim zoekt vrijwilligers
Covid-19 heeft ook impact gehad op Nes Ammim, de
christelijke leefgemeenschap in Noord-Israël. Het
dorp is ruim een jaar in (gedeeltelijke) lockdown
gegaan. De Europese vrijwilligers keerden huiswaarts,
het dialoog- en studieprogramma staakte en het
guesthouse sloot zijn deuren. Inmiddels kan er deze
zomer weer opgebouwd worden. Vrijwilligers en
donateurs worden uitgenodigd om een steentje bij te
dragen. Kijk voor vacatures en geefmogelijkheden op
nesammim.nl
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In het septembernummer:

Interview met Maurits
de Bruijn, schrijver
• Nieuwe serie
over de geschiedenis
van Israël door
Bart Wallet en
Karel Kindermans
• Geraakt door
het jodendom:
Willem Stolk

