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Ontmoeting en dialoog
Van 16 tot 20 mei 2011 spraken in Nes Ammim acht leden van de Joodse gemeenschap met acht
vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk naar aanleiding van spanningen die vorig jaar in de
relatie tussen de joodse gemeenschap en de Protestantse Kerk waren ontstaan. Nes Ammim is een
plaats in Israël waar vanuit een christelijke inspiratie een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de
dialoog tussen de religies in het land Israël. Er waren gesprekken met sleutelfiguren uit de dialoog en
met bijzondere mensen uit Israël, zoals rabbijn Francis Nataf. Er is een bezoek gebracht aan dr.
David Netzer van het Center for Humanistic Approach in het Ghetto Fighters museum en in Haifa bij
maatschappelijke organisaties. Er is een bijeenkomst geweest met professor Yohanna Katanacho één van de opstellers van het document ´Uur van de waarheid´ en een gesprek over mensenrechten
met rabbijn Marc Rosenstein.
De deelnemers spraken over wat hen vanuit hun achtergrond en praktijk bezighoudt, over hun twijfels,
vertrouwen en wantrouwen. Belangrijk was het gesprek over elkaars identiteit en hoe het joods en
christelijk geloof, het land Israël en de Palestijnen daarin een rol spelen. De deelnemers ontdekten dat
het perspectief soms verschilt en constateerden dat dit soms verschillend blijft. Behalve discussie
was er begrip en echte ontmoeting. Men vond elkaar in de afkeer van het diskwalificeren van mensen
vanwege hun achtergrond en putte daaruit moed om te spreken over mogelijke samenwerking. Het
wederzijds vertrouwen werd versterkt met het oog op de gedeelde toekomst in Nederland.
Vertrouwen
Is er een basis-vertrouwen of gevoel van veiligheid om ook controversiële vragen met elkaar te
kunnen bespreken? Is er een diep geloof in de goede bedoelingen van de ander ook al uit de ander
zich op een manier die je niet onmiddellijk begrijpt? Omdat het idee van de conferentie geboren is in
een situatie waarin de relatie onder druk stond werd de vraag gesteld hoe concreet gestalte te geven
aan de onopgeefbare verbondenheid van de Protestantse Kerk met het volk Israël. Joden en
christenen delen de schriften van het Eerste Testament met elkaar. Christenen vervangen joden niet
in de heilsgeschiedenis van God met de mensen. Het verbond dat God gesloten heeft met het Joodse
volk is niet opgeheven; christenen uit de volkeren delen in Christus in het heil van de God van
Abraham. De verbondenheid betekent dat vervangingstheologie afgewezen wordt en dat de
Protestantse Kerk zich altijd uitspreekt tegen antisemitisme.
In het zelfverstaan van het Joodse volk spelen land en staat Israël een belangrijke rol. Voor het
Joodse volk is het Heilige land tevens het Beloofde land. De Protestantse Kerk erkent het recht van
het Joodse volk om veilig te wonen in het land Israël. De huidige staat Israël heeft een
volkenrechtelijke basis, die ook door de Protestantse Kerk volledig en in dankbaarheid wordt erkend.
Overal waar het voortbestaan van de staat Israël of ontkend wordt of waar de fundamentele veiligheid
van de inwoners in het geding is, weet de Protestantse Kerk zich geroepen zich hiertegen uit te
spreken en partners daarop te aan te spreken. Het gevoel van onveiligheid dat joden in Nederland
vaak ervaren, vertoont een parallel met de bezorgdheid omtrent de veiligheid van de staat Israël in de
regio en in de wereldgemeenschap.
Daarnaast weet de Protestantse Kerk zich aangesproken door Palestijnse christenen en weet zij zich
geroepen van daar uit kritisch te staan tegenover het handelen van de staat Israël, daar waar het gaat
om de rechten van de Palestijnen. Dat laat onverlet dat daarbij soms verscheurdheid wordt ervaren.
Het staan voor de rechten van de Palestijnen komt niet in mindering op nadruk op de veiligheid van de
staat Israël en omgekeerd.
Voor de houding, belangstelling en betrokkenheid van de Protestantse Kerk jegens de Palestijnen, en
in het bijzonder de Palestijnse christenen, in christelijke verbondenheid en in diaconaal opzicht, is aan
joodse zijde een beter begrip ontstaan. Van protestantse zijde wordt het gevoel van onveiligheid dat
de joodse gemeenschap in Nederland ervaart - ook veroorzaakt door de opstelling van sommige
Nederlanders tegenover Israël – beter begrepen. Het vertrouwen dat je – over en weer –
bondgenoten van elkaar bent, ook al trek je misschien conclusies die de ander niet voor zijn rekening
zou nemen, is gegroeid en moet nog verder groeien.

Daarom zoeken we naar de voortzetting van het gesprek over de verbondenheid met elkaar en naar
concrete handelingsmogelijkheden.
Samenwerking
Joden en christenen hebben elkaar nodig. De secularisatie en verharding van het maatschappelijk
klimaat vraagt om mensen die vanuit hun geloof, idealen en compassie zoeken naar diepgang en
verbondenheid. Dit is een gezamenlijke opdracht aan joden en christenen. Gezamenlijke uitdagingen,
zoals het behouden van religieuze rechten voor alle geloofsgemeenschappen, willen we vaker samen
oppakken. Bijzonder onderwijs, de rituele slacht, de mogelijkheid om de sjabbat of zondagsrust te
houden, maar ook het gezamenlijk nadenken over actuele vragen met betrekking tot Israël en de
Palestijnen zij voorbeelden van deze uitdagingen. We nemen ons voor te zoeken naar gezamenlijke
deelname in projecten, die bruggen bouwen op weg naar een rechtvaardige vrede.”
> Willem Koster, voorzitter Centraal Joods Overleg, en Arjan Plaisier, scriba Protestantse Kerk in
Nederland

