
Aan tafel – seider in de kerk?

Het ‘naspelen’ van een seiderviering, zonder joden, is en blijft een ‘no go’. Ook al zit er
de pedagogische gedachte achter op deze manier aan christenen iets uit te leggen en
ervaarbaar te maken van de joodse traditie. Wij zouden ‘Avondmaal spelen’ door
anderen ook als ongepast ervaren. Wat wel kan is in de kerk ruimte bieden aan een
seiderviering van een joods gezelschap, waarbij zich de horizon opent voor wie mee wil
vieren.

Liturgische uitdaging
Dit jaar vielen Pesach en Pasen samen, te beginnen met de erev sjabbat - de vooravond
van de sabbat - op nota bene Goede Vrijdag. Een goede vriend, die zich diep verbonden
weet met de Babylonisch-joodse traditie en in de afgelopen jaren meerdere
kunstprojecten met en in onze gemeente had gerealiseerd, wilde die avond eens breder
uitnodigen. Hij vroeg of dit in de kerk kon. “En wie van de kerkelijke gemeente mee wil
vieren: van harte welkom!” Een goed idee, leek mij. Maar liturgisch wel een uitdaging.
Hoe breng je die twee sferen bij elkaar: Goede Vrijdag, een verstilde viering die eindigt
aan een kruis, naast een pesachseider. Hoe begeleid je die overgang zonder breuk, of
beter: hoe geef je ruimte aan de principiële gebrokenheid van een Goede Vrijdagviering
en schep je openheid voor de verwachting van de erev sjabbat richting Pesach?
Ik was hierover nog niet uitgedacht toen de volgende uitdaging opdook: “De joodse
gasten die voor de seider komen, zouden ook graag de voorafgaande Goede
Vrijdagviering willen meemaken”, zei de goede vriend.

Elkaar creatief kosjer spreken
En zo kwam het dat dit jaar in de Goede Vrijdagviering in de Oude Lutherse Kerk in
Amsterdam een kwart van de bezoekers met nadrukkelijk joodse ogen en oren keken in
het hart van een vierende christelijke gemeente - op de meest kwetsbare momenten
van die traditie. En vervolgens een goed moment voor allen: de kans om daarna aan
een, toegegeven, ‘creatief kosjere’ seidertafel te kunnen spreken over wat over en weer
ongewoon, vreemd en onverstaanbaar is in elkaars levens en geloofsverhaal.
Nodig voor het welslagen van zo’n moment is het vertrouwen dat er met elkaars
kwetsbaarheid voorzichtig en genadevol wordt omgegaan. En de durf om vragen te
stellen: “Mah nisjtana…”
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