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Projecten van Kerk in Actie  
in Israël en Palestina:   

ouder worden  

in gaza

nze fietstocht door de Balkan kon vanwege 
corona niet doorgaan. Maar daarom niet 
getreurd; we gingen andere wegen door 
eigen land. We fietsten de ‘Ronde van 
Nederland’ via LF-routes1 en wandelden 
langs onbekende paden in eigen omgeving. 
Daar ontdekten we weer hoe verrassend 
mooi ons land is. Op Weg gaan, lopend 
of fietsend, geeft andere indrukken. 
In september 2017 bracht dit magazine 
het verhaal van Jodien van Ark en Martin 
Kemperman die – in etappes – vanuit 
Nederland naar Israël en Palestina 
wandelden en eindigden bij de Tent of 
Nations op de Westbank.
Henk Vriend fietste vorig voorjaar door 
Israël, van Dan tot Beër Sjeva (en verder); 
hij deelt zijn ervaringen in dit nummer. 
Voor wie het landschap met het eigen  
lichaam ervaart komen bijbelse verhalen  
nog weer anders tot leven. Dan weet je  
vooral wat het omgekeerde is van ‘een 
man daalde af van Jeruzalem naar Jericho’. 
Ook ik heb Israël ooit zo fietsend ‘gedaan’. 
In die zin is het ook heilig land voor mij. 
Dit raakt aan pelgrimage. 
Gied ten Berge – oud-‘vredesbeweger’, 
medeoprichter van Kairos Palestina 
Nederland en ook een fietser trouwens –  
schreef een proefschrift en een boek 
over ‘nieuwe pelgrims in het Heilige Land’. 
Eeuwout Klootwijk maakte er een fictief 
verhaal over, waarin hij de verschillende 
posities (ook het standpunt van onze 
kerk) creatief verwoordt. 
En volgens Leo Mock is pelgrimeren 
trouwens in het jodendom al eeuwen 
bekend. Dat weten wij natuurlijk al lang, 
want wie gelooft gaat op weg … 
 
Floor Barnhoorn 
hoofdredacteur
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Het gelaat van de ander

 “In de rustige trein op weg naar Kampen 

bereid ik me voor op het interview met Renée 

van Riessen, maar ik word daarbij toch gestoord. 

Iemand stuurt mij appjes waar ik geen antwoord 

op heb. Zal ik dit contact blokkeren of doe ik 

dan onrecht? 

Het interview gaat over de joodse denker 

Emmanuel Levinas. Steeds gaat hij uit van het 

gelaat van de A/ander, dat mij aanspreekt en 

niet loslaat. 

Op de terugweg overpeins ik het boeiende  

gesprek met Renée van Riessen. Hoe een ethiek 

van oneindige verantwoordelijkheid het leven 

lichter maakt. Dan herinner ik me het contact 

dat ik wilde blokkeren, ik zie een gezicht voor 

me, het gelaat van de ander! En ik besluit een 

sms’je te sturen. Ik krijg antwoord. De dialoog 

gaat verder …”

Franc de Ronde  
interviewde dichter en 
filosoof Renée van Riessen 
over haar nieuwste boek.
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ga en leer!  
Hoe wijs was Salomo?  
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Renée van Riessen 

schrijft en doceert over 

de Frans-joodse denker 

Emmanuel Levinas die 

in zijn teksten steeds 

uitgaat van het gelaat 

van de A/ander, dat mij 

aanspreekt en mij niet 

loslaat. Een interview 

over de betekenis van 

Levinas' werk en de 

joodse traditie voor  

de filosofie.
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Tekst: Franc de Ronde Beeld: Rick Keus

“Het oneens-zijn 
is een bron van 

inspiratie”

I n terv iew met  Renée  van  R iessen ,  godsd ienst f i losoof  en  d ichter

Renée van Riessen is godsdienstfilosoof en 
dichter, ze was universitair hoofddocent 
aan de Protestantse Theologische Universiteit 
in Groningen en is nu bijzonder hoogleraar 
Christelijke filosofie in Leiden. Ze heeft al 
verschillende boeken geschreven over de 
Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). 
Haar laatste boek heet Van zichzelf bevrijd en  
gaat over de spiritualiteit van Levinas’ denken, 
religie en identiteit, lijden, taal en verlangen. 
Daarover wil ik graag met haar spreken. In 
haar huis aan de rand van de binnenstad 
van Kampen ontvangt ze me gastvrij.

Hoe moeten we Levinas plaatsen?

“Emmanuel Levinas groeide op in 
Litouwen, in een joodse familie. Al op jonge 
leeftijd leerde hij de Bijbel te lezen in het 
Hebreeuws: dit had voor zijn ouders hoge 
prioriteit. Voor zijn studie filosofie ging hij  
naar Frankrijk. In zijn denken speelde zijn 
joodse identiteit eerst nauwelijks een rol, 
maar de opkomst van het nazisme maakte  
hem bewust van de betekenis van het joden-
dom voor de filosofie. Tijdens de oorlog 
werd hij als Frans soldaat gevangengenomen 

en kwam hij in een Duits krijgsgevangenkamp terecht. Daar moest 
hij dwangarbeid verrichten, maar hij kon er ook studeren. Zijn 
vrouw en dochter konden in Frankrijk onderduiken in een klooster 
in de buurt van Orléans. Die ervaringen hebben zijn houding ten 
opzichte van christenen gestempeld: de helpers worden geïnspireerd 
door hun geloof, maar realiseer je, zegt hij ergens, dat ook kamp-
beulen ‘hun catechismus gehad hebben’. Na de oorlog, toen een 
joods-religieuze opvoeding helemaal niet meer vanzelfsprekend 
was, heeft Levinas zich intensief beziggehouden met de vraag op 
welke manier die het beste vorm kon krijgen. In de filosofische 
wereld werd hij internationaal bekend met werken als Totaliteit en 
Oneindigheid, waarin hij de denkwereld van de westerse filosofie  
in gesprek brengt met joodse inzichten. Daarnaast heeft hij veel 
betekend voor de interreligieuze dialoog. Levinas was vooral 
vertrouwd met de katholieke wereld, het protestantisme kende hij 
minder goed, terwijl het hem vanwege de gerichtheid op de Bijbel 
wel aangesproken zou hebben, denk ik.”

Welke rol speelt de joods-christelijke dialoog in uw 
werk als docent?

“Wat ik van Joodse denkers leer, is dat de dialoog een leven-
gevend principe is. Het kunnen wachten op het antwoord van de 
ander, die ook gelijk zou kunnen hebben. Het met elkaar oneens zijn 
is een bron van inspiratie. Die dialoog hoeft ook niet alleen met de  
Joodse gemeenschap te worden gevoerd. Het is mooi als dat gebeurt, 
maar ook los daarvan is het een leerwijze waarin de synagoge ons 
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Hebben we God eigenlijk wel 
nodig voor deze ethiek van 
menselijke verantwoordelijkheid?

“Ja, want het is niet iets wat wij mensen 
onderling met elkaar afspreken. Er komt in het  
gebod een oneindige opdracht op ons af. In  
mijn boek beschrijf ik dat er in die oneindig-
heid veel lichtheid zit. Geloof is niet iets om  
hoog van op te geven, je wordt juist van je-
zelf bevrijd. De verwachting van de Messias 
heeft ook daarmee te maken, want die heeft 
betrekking op de generaties. De joodse 
voorstelling van de verlossing is dat die uit 
een volgende generatie komt. Tegelijkertijd 
heeft ieder mens de opdracht om nu al ver-
losser te zijn, zoals Levinas ergens zegt: ‘De 
messias, ik kan het zijn, jij kunt het zijn …’”

Wat zou Levinas te zeggen hebben 
over de coronacrisis?

“Hij is een leraar die het goede in de 
mens wil versterken, zonder het kwade te 
willen ontkennen. Het gevaar in deze tijd 
van pandemie is dat we de ander vooral 
als risicofactor en als potentiële bron van 
besmetting gaan zien. Dat leidt al snel tot 
uitsluiting en merkwaardige vormen van 
apartheid. Dat mensen maandenlang geen 
bezoek konden ontvangen en zelfs alleen 
moesten sterven is traumatisch geweest, voor 
henzelf, hun familie en het zorgpersoneel. 

In het onderwijs heb ik de menselijke  
interactie ook erg gemist. Met elkaar kunnen 
studeren is een groot goed, het geeft steeds 
nieuwe inspiratie. Levinas zegt ergens met  
een knipoog dat het gebod om samen te  
studeren ook in het komende leven intact 
blijft. Want de Talmoed zegt over de  
geleerden ‘dat ze nooit tot rust komen: 
noch in deze wereld, noch in de komende 
wereld. Er staat immers geschreven: Zij 
zullen voortgaan met een steeds groeiende 
kracht om voor God te verschijnen (Psalm 
84:8)’. Van kracht tot kracht – dat is: van 
het ene leerhuis naar het andere, van het 
ene probleem naar het andere.”

Meer informatie:  

levinas.nl en christelijkefilosofie.nl

voorgaat. Ik geef onderwijs aan studenten met een stevige christelijke 
achtergrond, maar ook aan geïnteresseerde filosofiestudenten voor 
wie de notie ‘God’ nauwelijks betekenis heeft. Voor hen is de Joodse 
kijk een eye-opener.”

Wat is de betekenis van die Joodse kijk voor het vak 
filosofie?

“Joden benaderen de uitleg van de Bijbel vanouds op een andere 
manier dan christenen. Ze hebben geen ‘theologie’, maar stellen 
vooral vragen aan de tekst. Een voorbeeld is de uitleg van Genesis 3  
waar Adam en Eva zich verstopt hebben en God vraagt: ‘Mens, 
waar ben je?’. Waarom zou een alwetende God dat vragen? Je kunt 
dit niet uitleggen met een beroep op de klassieke eigenschappen 
van God, want dan kom je in de knoop met Gods alwetendheid. 
De joodse uitleg gaat 
uit van de vrijheid van 
de mens. God stelt de 
vraag om Adams vrij-
heid te onderstrepen: 
hij (Adam) is het die 
antwoord moet geven. 

Levinas heeft gezegd 
dat hij de religieuze taal 
van zijn traditie (het 
Hebreeuws) naar het 
Grieks wilde vertalen, 
daarmee bedoelde 
hij de denkwijze van 
de filosofie. Hij was 
overtuigd van het universele belang van de Hebreeuwse Bijbel. 
Wat christenen het Oude Testament noemen, ‘is voor ons Joden’, 
zo zei hij met humor, ‘noch een testament, noch oud’. De Bijbel is 
een open boek, alle wereldliteratuur vloeit erin samen, Levinas legt 
daarom allerlei verbanden met romans en poëzie, en in mijn boek 
heb ik geprobeerd hem daarin na te volgen.” 

Wat is volgens Levinas de boodschap van de Bijbel?

“Daarin is hij radicaal: dat is de ethiek, het gebod van de naasten-
liefde. De mens is verantwoordelijk en kan die verantwoordelijkheid 
niet op God afschuiven. De hand van God willen zien in de loop  
der dingen is voor hem daarom een zinloze onderneming. In die 
zin is de mens van God verlaten, maar in die afwezigheid is God 
toch aanwezig. Want de ander is een spoor van God. Het gelaat 
van de medemens die een beroep op mij doet, herinnert mij aan 
het goddelijk gebod en het gebod herinnert mij aan het gelaat van 
de ander. Dat pleit ook voor het lezen van de Tien Geboden of een 
andere leefregel in de liturgie: het is een herinneringsoefening. We 
worden herinnerd aan instellingen die we telkens opnieuw moeten 
horen, hoewel ze ook in ons hart geschreven zijn.”  

6 • Interview
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Protestantse Kerk 
erkent schuld aan de 
Joodse gemeenschap

 7

e ‘Verklaring over erkenning van schuld en  
onze verantwoordelijkheid voor de toekomst’ 
is een verklaring van de generale synode 
van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Niet eerder heeft de Protestantse Kerk  
(of hebben haar voorlopers) zo volmondig 
schuld beleden en de pijn en het verdriet 
erkend die de Shoah teweeg heeft gebracht bij 
de Joodse gemeenschap tot op de huidige dag. 
In de Verklaring staat: “In de erkenning van 
alles wat fout was, belijdt de kerk schuld. 
Vandaag in het bijzonder tegenover de 
Joodse gemeenschap. Want antisemitisme 
is zonde tegen God en tegen mensen. 
Ook de Protestantse Kerk is deel van deze 
schuldige geschiedenis.”

Wat al lang had moeten gebeuren, vindt nu 
plaats in het jaar waarin ‘75 jaar Bevrijding’ 
is herdacht. Een bevrijding die voor vele 
Joodse landgenoten een bittere nasmaak 
heeft gekregen door de lauwe houding ten 
opzichte van de kleine overgebleven Joodse 
gemeenschap en de zeer tekortschietende 
opvang van hen die na 1945 terugkeerden. 

d Denk aan problemen bij de terugkeer 
van oorlogspleegkinderen naar de Joodse 
gemeenschap en bij de teruggave van bezit. 

De verklaring van de Protestantse Kerk 
is in nauwe samenspraak met leden van 
de Joodse gemeenschap en het Centraal 
Joods Overleg (CJO) tot stand gekomen. 
De publicatie ervan was eerder dit jaar 
gepland, maar door de coronacrisis en in 
overleg met het CJO is deze verschoven 
naar de Kristallnachtherdenking op zondag 
8 november.

De tekst eindigt met: “We nemen onszelf 
voor alles te doen wat mogelijk is om de 
joods-christelijke relaties verder uit te 
laten groeien tot een diepe vriendschap 
van twee gelijkwaardige partners, onder 
andere verbonden in de strijd tegen het 
hedendaags antisemitisme.” •

 
Lees de integrale Verklaring op  

protestantsekerk.nl, en ook een dossier waarin 

toelichtingen en achtergronden worden gegeven.

Ter gelegenheid van de Kristallnachtherdenking op zondag 8 november 

heeft scriba dr. René de Reuver een verklaring uitgesproken over de rol 

van de kerken ten aanzien van de Joodse gemeenschap in en na de Tweede 

Wereldoorlog en over de verantwoordelijkheid van de kerken anno 2020.

De dag na Kristall-

nacht in Duitsland, 

10 november 1938.

Beeld: Wikipedia
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8 • Interview Tekst: Floor Barnhoorn Beeld: privécollectie Henk Vriend

“Beter kon ik het  
landschap niet ervaren”

henk  Vr iend ,  f ie tsende  pe lgr im in  Is raë l :

Henk Vriend, ouderling van de kerken-
raad van de Protestantse Gemeente Vorden en 
daarvoor jarenlang voorzitter, is voorzitter 
van stichting Europafietsers die fietsroutes 
door heel Europa maakt. En dan fietsen in 
Israël, is dat niet een beetje vreemd? “Nee 
hoor”, zegt de man die het land al vaker 
bezocht. “Ik ben verknocht geraakt aan het 
land en de taal, en wilde het land ook eens 
per fiets doortrekken.” 

In 2018 bezocht hij Israël met zijn veer-
tienjarige kleindochter Roos. “Ik wilde haar 
het nodige laten zien van de joods-christelijke 
traditie, maar dan in het land zelf.” Roos, 
die tijdens mijn gesprek met Henk net 
binnenstapt, vertelt dat het toch wel heel 
bijzonder is om samen met je opa zo’n reis 
te ondernemen. Fitte, jonge opa, denk ik.  
65 jaar is hij nu en net met pensioen. Hij 
was mediator van beroep. 

Van dan tot Beër Sjeva
Jarenlang volgde Vriend de oelpan 

(talenschool) in Zutphen en Rheden. Hij 
is gepakt door het moderne Hebreeuws 

Henk Vriend bezocht het land Israël al vaak, en een kleine twee jaar geleden 

zelfs op de fiets. Het was afzien en improviseren, maar een betere ervaring 

van het land en zijn bewoners is volgens hem niet mogelijk. “Dat iemand uit 

Nederland hier komt fietsen! Kol hakavod, petje af, hoorde ik vaak.”

op weg - ontmoeting met het jodendom
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het ruige, onherbergzame landschap vervolgd 
naar Eilat. In je eentje doe je zoiets niet.”

Met het tentje op de Golan of in de 
woestijn, de stilte van de nacht, de open hemel, 
het besef van de eigen kwetsbaarheid én  
geborgenheid. “Ik moest denken aan het 
lied ‘Op bergen en in dalen en overal is God.’ 
Dat heb ik daar zo intens gevoeld. En God 
heeft veel grondpersoneel. Ik heb zo veel 
vriendelijke en gastvrije mensen ontmoet, 
ik heb me nooit alleen gevoeld.”

Fietsende pelgrim
Is hij een fietsende pelgrim? “Misschien 

wel, in de zin van iemand die op weg gaat om 
te reflecteren, na te denken en ontmoeting 
te zoeken. In Israël zijn zo veel plaatsen die 
ik ken uit de Bijbel en die herinneringen 
bij me oproepen. In Jeruzalem vierde ik in 
de Lutherse kerk het Avondmaal mee, dat 
vond ik aangrijpend en emotioneel. Maar 
de ontmoetingen met de mensen blijven 
me het meeste bij.”

(Ivriet) en het spreken van de taal helpt hem enorm om contact te 
leggen met de Israëli. In het land heeft hij diverse vriendschappelijke 
en blijvende contacten opgebouwd. 

Voor hem als fietsliefhebber bood het landschap van Israël de 
nodige uitdagingen. Na het zien van de hoogtemeters van de route 
zag zijn vrouw ervan af. In het vroege voorjaar van 2019 doorkruiste 

Henk in zijn eentje het land, 
‘van Dan tot Beër Sjeva’, in 
de voetsporen van Abraham.  
“Er is een bekende lange- 
afstandswandelroute, The 
Israel National Trail, van 
noord naar zuid. Er is ook  
de Israel Bike Trail, voor 
mountainbikers. Deze 
fietsroute is wel wat anders  
dan de routes die de Europa-
fietsers op ons continent 
gewend zijn, namelijk veelal 
onverhard, bergachtig en 

steil.” Dus maar beperkt geschikt voor een langeafstandsfietser 
als Henk, met zijn met 23 kilo beladen Santos-fiets. Hij benutte de 
mountainbikeroute, maar week er waar mogelijk of noodzakelijk 
vanaf. De vele regen van dat voorjaar maakte de onverharde wegen 
vaak nog ontoegankelijker. 

petje af
Vriend nam zijn fiets mee in het vliegtuig en vanaf luchthaven 

Ben-Gurion in Tel Aviv reisde hij met trein en bus naar Kirjat Sjmona 
in het uiterste noorden. De fiets ging onderin de bus. 

Het was een koude start, eind februari 2019, in het hoge noorden  
aan de voet van de berg Hermon. De meeste campings waren nog 
dicht, dus het werd improviseren: overal en nergens het tentje opslaan 
en genieten van de gastvrijheid van de lokale bevolking. 

“Van de Golanhoogvlakte was het een enorme afdaling naar de 
Jordaanvallei, het Meer van Tiberias en vervolgens was het weer 
pittig klimmen. Maar beter kon ik het landschap van dit kleine land 
met zijn enorme hoogteverschillen niet ervaren.”

De omstandigheden betekenden afzien, maar brachten ook 
enthousiaste reacties van vriendelijke mensen. “Dat iemand uit 
Nederland hier komt fietsen! Kol hakavod, petje af, hoorde ik vaak.” 

Intens gevoel
De Israel Bike Trail gaat door de smalle kuststrook en vermijdt 

Palestijns gebied. De route gaat vervolgens dwars door Jeruzalem, 
naar het zuiden, de woestijn. “Tot mijn verrassing kwam ik in Paran 
twee andere fietsers tegen. Samen hebben we wel de Bike-trail door 

“ ‘ o p  b e r g e n  e n  i n  

d a l e n  e n  o v e r a l  i s  g o d ’ . 

d a t  h e b  i k  d a a r  z o  

i n t e n s  g e v o e l d ”

nr. 2 • November 2020



“Ik leer dat ik hoop kan ervaren”

“Zoals moslims eens in hun leven naar Mekka moeten 

zijn geweest, zouden christenen één keer in hun leven naar 

Israël moeten gaan. In Israël krijgen de bijbelverhalen een 

gezicht, mensen kunnen ‘connecten’ met het verhaal. 

Ik ben theoloog en vind dat ik het land alleen daarom al 

gezien moet hebben. Ik ben er nu een keer of tien geweest 

en heb iedere keer de ervaring dat ik thuiskom. Het volk 

Israël is al eeuwen onderweg, ondervindt weerstand, loopt 

trauma’s op, maar gaat uit de puinhopen weer voorwaarts. 

Dat doet wat met me. 

Emotioneel geraakt word ik als ik een bar mitswa-viering 

bij de Klaagmuur meemaak. Jongens lezen uit de Tora, 

worden op de armen gedragen en zo opgenomen in de 

volwassenencultuur, het is feest! Het gaat om acceptatie en 

erkenning van hun man-zijn. 

Inmiddels weet ik wat mij daar zo raakt. 

Ik ben er een aantal jaren geleden achter 

gekomen dat ik op jonge leeftijd seksueel 

misbruikt ben. Er volgde een zware weg 

van therapieën, op weg naar herstel. Als 

ervaringsdeskundige help ik nu mee het 

taboe te doorbreken. Van Israël leer ik dat 

dat trauma niet het einde is; ik kan hoop 

ervaren. Misschien dat dit bij de Klaagmuur 

wordt aangeraakt. De geschiedenis van  

het volk Israël is er ook een van trauma’s  

te boven komen. 

Zoals je op reis door Israël je kennis 

vergroot, kun je dat ook op andere 

manieren doen. Vier keer per jaar organiseren we als 

commissie Kerk & Israël een avond rond een thema; twee 

keer vanuit joodse hoek, twee keer vanuit christelijke hoek. 

Met steeds een mooie opkomst. 

En ik ben blij dat een bezoek aan het Kindermuseum 

van het Joods Historisch Museum onderdeel van het 

catecheseprogramma is. Je kunt niet vroeg genoeg 

beginnen de belangstelling tot leven te wekken.”

Geraakt door het jodendom
Tekst: Janet van Dijk

Beeld: Chaja van Dam

Veel christenen worden geraakt door het jodendom. Door de  

geschiedenis van het Joodse volk, door het joodse geloof, door hun 

band met Israël, door de ontmoeting met Joden in hun omgeving of 

door de kennismaking met de rijke joodse cultuur. Hoe is dat voor 

Paul van Dam (64), lid van de commissie Kerk & Israël in de  

Protestantse Gemeente Houten?

De Tora schrijft voor om drie keer per 
jaar – met Pesach, Sjavoeot (Wekenfeest) 
en Soekot (Loofhuttenfeest) – voor het 
‘Aangezicht van de Heer, de Eeuwige’ te 
verschijnen (Exodus 23:17). Hoewel het  
er niet letterlijk staat, wordt dit uitgelegd 
als een verplichting om naar de Tempel in  
Jeruzalem te gaan voor deze feesten. Volgens  
de Tora geldt deze plicht alleen voor mannen. 
De rabbijnen zullen later mensen die fysiek 
niet in staat zijn om de tocht te maken ook 
vrijstellen. Wat dit in praktijk betekende is 
niet duidelijk – gingen de mannen alleen 
en lieten ze hun vrouw en kleine kinderen 
thuis achter? In ieder geval weten we ook uit 
andere bronnen (onder andere het Nieuwe 
Testament) dat het op deze feesten – vooral 
Pesach – druk was in Jeruzalem door de 
pelgrims uit Israël en de diaspora. 

In latere perioden ontstaat de pelgrimage  
naar graven van bijbelse personages en  
heiligen, hoewel dit mogelijk al teruggaat op  
(latere tradities) in de Bijbel (Genesis 35:20). 
Vanaf de Tweede Tempelperiode en erna 
neemt dit een hoge vlucht in het jodendom. 
Ook in de moderne staat Israël worden 
heilige graven druk bezocht – bijvoorbeeld dat 
van rabbi Sjimon bar Jochai (2e eeuw gewone 
jaartelling) in Meron. Graven zijn na de Klaag-
muur de meestbezochte plekken in Israël. 

In de moderne tijd beleeft ook zonder 
Tempel de pelgrimage op de bijbelse feesten 
een soort revival. Met Pesach en Soekot is er 
dan veel toerisme vanuit de Joodse diaspora.

Tekst: Leo Mock

Leo Mock (1968) is docent Judaïca aan de Tilburg 

University, adviseur en columnist.

Kent het jodendom 
pelgrimages? 

10 • Een vraag aan Leo

Paul van Dam

op weg - ontmoeting met het jodendom



Hoe De Bijbel voor 
ongelovigen en de 
Joodse traditie een 
gezonde twijfel hebben 
over de wijsheid van 
Salomo.

Ga en leer! • 11

Een schets van personen uit de Bijbel  

vanuit joods perspectief. 

Als koning-zijn inhoudt om mensen in nood te helpen 
(Psalm 72) is het voor Salomo, de nog jonge opvolger van  
David, meteen raak. Twee vrouwen van lichte zeden, wonend 
in hetzelfde huis, leggen hem hun zaak voor. Beiden kregen 
een kind, waarvan er een ’s nachts op een tragische wijze is 
gestorven. Beide vrouwen beweren de moeder te zijn van 
het nog levende kind. Er zijn geen getuigen. Niets is zeker. 
Stel, beide vrouwen waren ieder getrouwd met een man 
die kinderloos was overleden. Beiden hebben geen trek in 
een huwelijk met een zwager (Deuteronomium 25:5-10)  
en hebben misschien ergens een kind opgetrommeld 
dat ze elkaar vervolgens betwisten. Dan moet de koning 
nepverhalen aanhoren over twee zogenaamd eigen kinderen! 
(Vergelijk: Midrasj Tehilliem / Psalmen 72:2.) Wat doet 
Salomo? Hij laat een zwaard halen om het kind in tweeën 
te snijden. Ieder de helft. Een mens heeft toch niet voor 
niets twee ogen, twee oren, twee neusgaten, twee handen 
en twee voeten? Nu komt de waarheid boven en blijkt wie 
de moeder is, de ene vrouw schrikt tenminste vreselijk, de 
andere zegt ijskoud: ‘Snijden!’ (1 Koningen 3:16-28). 

‘de Bijbel voor ongelovigen’ 
Het verhaal roept vragen op. Hoe wijs was Salomo? 

Guus Kuijer laat in zijn De Bijbel voor ongelovigen de  
koning het zwaard heffen, waarop de vrouwen allebei 
beginnen te gillen en elkaar het kind gunnen. Op de 
vraag van Salomo wie de echte moeder dan is wijzen de 
vrouwen opnieuw gillend naar elkaar: ‘Zij, zij, zij.’ In deze 
vrije verhaalversie kwam Salomo er dus niet uit. Waarom 
vertelt de Bijbel het verhaal dan zo zoals het er staat? 
‘Hierom’, stelt Kuijer bondig: het bijbelverhaal probeert 
‘de wreedheid van vorsten en goden’ bij het gewone volk 
goed te praten (Kuijer, pag. 781-782). 

de Joodse traditie
In de Joodse traditie is het ook niet zonneklaar dat 

Salomo op eigen kracht tot een juist oordeel komt. Hoe weet 
hij dat de ene vrouw die zegt: ‘Ach mijn heer, geef haar 
het levende kind, maar dood het in geen geval’ niet listig 
op zijn gemoed probeert te werken? Is zij echt de moeder 
van het kind? Er is een bat kol, een hemelse stem, nodig 
die uitroept: ‘Dit is de moeder van het kind’ (Babylonische 
Talmoed Makkot / Slagen 23b). 

Heeft God het laatste woord? Waardevol hoe De Bijbel 
voor ongelovigen én de Joodse traditie, ieder op een eigen  
manier, Salomo’s wijsheid nog eens tegen het licht houden! •

Tekst: Kees Schakel Beeld: William Blake, 'The Judgement of Solomon', geschilderd 

1799-1800. Olieverf op doek, 26,6 x 38,1 cm. Collectie The Fitzwilliam Museum, 

Cambridge (VK) Bron: Wikimedia

Hoe wijs was 
Salomo?
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12 • Gedicht
Tekst: Joods gebedenboek / Nachtgebed (fragment) Vertaling: M.J. Premsela / Meyer J. Perath (1904-1971) 
Credit: Paul Gauguin (1848-1903), 'Moe Moea' (Le rêve), Tahiti 1892, olie op doek, 35 x 67 cm. Beeld: Wikimedia

nachtgebed 
Het zij Uw wil, o God van mij en van mijn vaderen, 
mij te laten inslapen in vrede,
en weer te laten opstaan in vrede,
laten mij toch niet in beroering brengen
mijn overpeinzingen,
nare dromen of onreine gedachten,
laat mijn nageslacht geheel naar Uw wil leven;
schenk mijn ogen licht,
opdat ik niet voor altijd inslaap.

op weg - ontmoeting met het jodendom
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14 • Achtergrondartikel Tekst: Eeuwout Klootwijk

Dr. Eeuwout Klootwijk is wetenschappelijk beleidsmedewerker Kerk en Israël / 

Joods-christelijke relaties bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Grand Hotel Jeruzalem
gesprekken  over  toer isme en  pe lgr image

Midden in coronatijd kwam ik vast te zitten in Jeruzalem,  

in Grand Hotel Jeruzalem. Ik kon niet meer terug naar Nederland en raakte in 

het hotel met andere gasten in gesprek over pelgrimage en toerisme.

disclaimer: 
De gesprekken 

zijn gebaseerd op 
in de voetnoten 

vermelde literatuur, 
maar komen verder 

geheel voor rekening 
van mijn creatieve 

verbeelding.

op weg - ontmoeting met het jodendom
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De eerste die ik tegenkwam was schrijver 

Ilja Leonard Pfeijffer. “Ik heb uw boek Grand 

Hotel Europa1 gelezen”, zei ik. “U zult hier 

niet als toerist zijn. Of bent u hier met een 

budgetreis?”, vroeg ik gekscherend. Hij 

keek mij vorsend aan. “Goede vriend”, zei 

hij, “goedkoop toerisme kan niet duurzaam 

zijn. Het kost gewoon geld om op een ver-

antwoorde manier te reizen.” Hij vertelde 

dat hij zelf niet zomaar op vakantie gaat. 

“Een vakantie met een doel, dat vind ik wel 

leuk. Als je geen doel hebt is er ook geen 

reden om contact te hebben met de lokale 

bevolking.”2 Het zette me aan het denken 

over reizen naar Israël en Palestina.

Een man had flarden van het gesprek 

opgevangen en kwam erbij staan, op  

anderhalve meter afstand. Het was de  

socioloog en theoloog Gied ten Berge.  

“Dat is interessant”, zei hij, “daar ben ik het  

- zij het om andere redenen - helemaal 

mee eens. Vanuit mijn contacten met Joden 

en Palestijnen ben ik tot de overtuiging 

gekomen dat het van groot belang is om 

naar het Heilige Land te gaan als een nieuwe 

pelgrim met een missie.” Ilja keek hem 

vragend aan. 

“Kijk”, zei Gied, “je hebt vele soorten 

pelgrims. Ik heb daar onderzoek naar 

gedaan. Tegenwoordig is er overlap tussen 

de pelgrim en de toerist. Vooral christenen 

komen naar het Land, zo noem ik dat, voor 

de couleur locale van de bijbelse verhalen.  

Ze lopen dan rond in een soort Bijbels 

Openluchtmuseum.”3 Hij vervolgde: “In 

2009 was er een oproep van Palestijnse 

christenen. ‘Kom en zie’, zeiden ze tegen 

de kerken. ‘We zullen jullie onze harde 

werkelijkheid laten zien. En we zullen jullie 

ontvangen als pelgrims die naar ons toe  

komen om te bidden en een boodschap van 

vrede, liefde en verzoening te brengen.’“4 

Ilja knikte geïnteresseerd, vanwege zijn 

eigen betrokkenheid bij Afrikaanse vluchte-

lingen in Genua.5 “Ik noem dat pelgrimeren 

met een missie”, zei Gied. “Je gaat naar het 

Land, luistert naar de verhalen van Joden 

en Palestijnen en hun trauma’s, en je komt 

in vrede.” 

“Ik herken dat”, zei ik. “Zelf heb ik ver-

schillende reizen gemaakt met Douwe van 

der Sluis en Simon Schoon6 en zij leerden 

mij oordelen op te schorten, vragen te 

stellen, en je durven te laten verwarren. 

Ook ben ik hier eerst met de preses en later 

met de scriba van de Protestantse Kerk in 

contact gekomen met Joden en Palestijnen 

en dat heeft mij een nieuw perspectief op 

Israël en Palestina gegeven. Vooral ben ik 

geraakt door de inspirerende moed van 

sommige Joden en Palestijnen.”

Ilja ging een sigaret roken en Gied en ik 

liepen naar de tuin. Ik bladerde ondertussen 

in een brochure van Christenen voor Israël, 

Zeven redenen om voor Israël te kiezen. 

“Hier zie je toch wel een andere invalshoek”, 

zei ik, en ik las er enkele zinnen uit voor. 

“God wil dat dit volk afgezonderd leeft van de 

andere volken, met een eigen godsdienst en 

een eigen cultuur. De publieke opinie wil ons  

laten geloven dat Israël dat gebied veroverd 

heeft. Dat is niet waar! Het is hen toegevallen, 

omdat ze de opgedrongen oorlogen wonnen. 

Het is een wonder als je de geschiedenis 

van de laatste zeventig jaar onder ogen ziet,  

wat er van de staat Israël onder deze moeilijke 

omstandigheden geworden is. Als Jezus in 

de toekomst Zijn troon bestijgt in Jeruzalem, 

zal Hij de volken voor zich verzamelen en 

hen verantwoording laten afleggen met de 

minsten van Zijn broeders (Israël).”7 

Ilja Leonard Pfeijffer. Foto: Stefan Vanfleteren
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Vanuit de tuin hadden we zicht op de 

Tempelberg, of Haram-al-Sharif zoals de 

moslims zeggen, en zag ik de Rotskoepel 

en de Al-Aqsamoskee. “Eigenlijk jammer 

dat hier nu niet iemand van Christenen van 

Israël bij ons in quarantaine is”, zei ik. “Dan 

zouden we elkaars nieren kunnen proeven 

en elkaar beter leren kennen. Zo zou ik wel 

in gesprek willen met Sara van Oordt, die 

zeven tips heeft geformuleerd voor een 

goed debat over Israël. Goede tips, waar-

onder ‘Blijf rustig en houd het netjes’, ‘Gooi 

niet met bijbelteksten’, ‘Vermijd framing’.”8

“Hoe sta jij hierin?”, vroeg Ilja, die zich 

weer bij ons had gevoegd. “Ik kan me 

vinden in wat de Protestantse Kerk in visie 

en beleid heeft gezegd”, antwoordde ik. 

“Namelijk dat de kerk geroepen is tot onop-

geefbare verbondenheid met het Joodse  

volk en dat ze samen met Palestijnse 

christenen geroepen is tot oecumenische 

eenheid en samenwerking. En dan is er ook 

nog de diaconale roeping om naar nood-

kreten te horen.” Ik keek nog eens naar de 

brochure. “En er is geen bijbelse legitimatie 

voor het annexeren van gebieden. De kerk 

zegt dat je je in het conflict tussen Joden 

en Palestijnen alleen maar kunt oriënteren 

op het volkenrecht en internationale ver-

dragen over mensenrechten.”9

Ilja zweeg en Gied merkte nog op dat 

voor hem deze onopgeefbare verbonden-

heid uiteindelijk gaat over onze verbonden-

heid als christenen met ieder ander mens, 

waarbij ieder dezelfde rechten heeft. Ik ver-

volgde: “Ik heb geleerd dat het ongelooflijk 

belangrijk is dat er geluisterd wordt naar de 

trauma’s van Joden en Palestijnen, en dat 

zij onderling ook naar elkaar luisteren.” Gied 

knikte en vertelde dat Augustinus schreef 

over de pelgrimsreis van het leven als over 

de Weg van de Liefde (Via amoris). “Later 

pakten inspirerende mensen als Dorothee 

Sölle en Thomas Merton dit op en verbonden 

de weg van de mystiek en de overgave met 

de weg van het verzet tegen onrecht. Zij 

waren pelgrims als vredestichters. Pelgrims 

met een missie dus.”

We liepen terug naar onze kamers. Ik 

zag Ilja praten met een zwarte Ethiopische 

Jood. Ik houd van dit vreemde, complexe, 

tegenstrijdige land en ben iedere keer weer 

onder de indruk als ik de levensverhalen van 

de bewoners hoor, Joden en Palestijnen. 

Soms hang ik de toerist uit, soms ben ik een 

pelgrim met een hang naar heilige plaatsen. 

Het meest ervaar ik mijzelf als een nieuwe 

pelgrim. Ik ben benieuwd hoe lang de  

lockdown in Israël duurt. •

1  Ilja Leonard Pfeijffer, Grand Hotel Europa, 2019. 

Roman en bezinning tegelijk over de paradoxen 

van toerisme en migratie.

2  Letterlijke citaten uit https://www.desmaakvanitalie.nl/

ilja-pfeijffer-interview/

3   Gied ten Berge, ‘Kom en zie!’ Nieuwe pelgrims  

in het Heilige Land, 2016. En: Gied ten Berge,  

Pelgrimeren met een missie. Het Palestijnse  

‘Kom en zie’-initiatief in cultuurwetenschappelijk 

en historisch-theologisch perspectief, 2020.

4  Uur van de Waarheid. Een woord van geloof,  

hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden, 

Een Palestijns Kairos initiatief, 2009.

5  Zie Via Genua, reisserie met Ilja Leonard Pfeijffer, 

https://www.vpro.nl/programmas/via-genua.html

6  Douwe van der Sluis, oud-algemeen secretaris 

Stichting C.O.M.E. en Simon Schoon, emeritus 

hoogleraar Verhouding Jodendom-Christendom

7  Letterlijke citaten uit: Ds. Dick Langhenkel, Zeven 

redenen om voor Israël te kiezen. En te strijden 

tegen antisemitisme, Christenen voor Israël, 2020, 

pag. 9, 22, 10.

8  https://visie.eo.nl/artikel/2019/08/zo-loopt-een-

gesprek-over-israel-niet-uit-op-ruzie

9  Het Israëlisch-Palestijns conflict in de context 

van de Arabische wereld van het Midden-Oosten, 

Generale Synode, 11 april 2008 (IP-nota).

Gied ten Berge
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Het Hebreeuwse woord voor wil (ratson) 
betekent meestal zoiets als welgevallen of 
welwillendheid (zie vorige column). ‘Gods wil’ 
kan dan ook begrepen worden als ‘wat Hij 
graag zou willen’. Dat ‘Gods wil’ vaak anders 
verstaan wordt, komt wellicht doordat ‘uw 
wil geschiede’ verbonden wordt met de tekst: 
‘er valt geen mus van het dak zonder de 
wil van jullie Vader’ (Matteüs 10:29). Ten 
onrechte wordt in vele bijbelvertalingen 
‘de wil van’ toegevoegd. En daarmee wordt 
de indruk gewekt dat God al het gebeuren 
bepaalt. Dat zet ons op het verkeerde been 
om ‘Uw wil geschiede’ te verstaan.

uw wil worde gedaan
Hoe kan ‘Uw wil geschiede’ dan wel 

verstaan worden? Henri van Praag:
 ‘Uw wil geschiede’ heeft in het 
Grieks een actieve betekenis. […] Een 
juiste vertaling ware ongetwijfeld 
dan ook: ‘Uw wil worde uitgevoerd’. 
[Sleutelwoorden van de Bijbel:  
In het licht van het ‘onze vader’, pag. 33]

In de woorden van de bede klinkt een 
verlangen door:

 ‘Uw wil/welbehagen doen, mijn God, is 
mijn verlangen en Uw Tora is in mijn 
ingewanden.’ (Psalm 40:9)

Het verlangen om Gods wil te doen. Ons 
te houden aan de richtlijnen van de Tora. Ja, 
sterker nog, dat wij Tora ‘in onze ingewanden’  
hebben; dat wij hem zo verinnerlijken dat het 
vanzelfsprekend is om hem na te volgen. En 
hoe ziet dat er in de praktijk uit? Bijvoorbeeld  
zoals in Talmoed wordt gezegd (verg. Matteüs 
25:35-39):

 […] de Heilige-gezegend-zij-Hij in al 
zijn ‘eigenschappen’ navolgen. Zoals Hij 
naakten kleedt […] (zie Genesis 3:21), 
zo moet ook jij naakten kleden. Zoals de 
Heilige-gezegend-zij-Hij zieken bezoekt 

(zie Genesis 18:1), zo moet ook jij zieken 
bezoeken. Zoals de Heilige-gezegend-zij- 
Hij treurenden troost (zie Genesis 25:11), 
zo moet ook jij treurenden troosten. 
Zoals de Heilige-gezegend-zij-Hij doden  
begraaft (zie Deuteronomium 34:6), 
zo moet ook jij doden begraven. 
[Babylonische Talmoed, Sota 14a]

Als in hemel ook op aarde
Vanaf het begin zijn in de Tora hemel en 

aarde met elkaar verbonden:
 ‘in het begin schiep God de hemel en de 
aarde.’ (Genesis 1:1)
 ‘op de dag dat de Eeuwige God aarde en 
hemel maakte.’ (Genesis 2:4)

Er is een parallel tussen de hemelse 
sferen en de aardse wereld:

 Moge er ratson zijn van voor Uw 
aangezicht, Eeuwige, onze God, dat U  
vrede plaatst onder je hemelse 
dienaren en onder Uw aardse dienaren. 
[Babylonische Talmoed, Berachot 16b-17a]

Deze parallellie vinden we ook in het 
Onze Vader: zoals Gods ‘wil’ in de hemel 
gedaan wordt, zo moet Zijn ‘wil’ ook op  
aarde door ons gedaan worden. Net als 
bij de bede ‘Uw koningschap kome’: de 
opdracht om de wereld te laten gelijken op 
een hemelse werkelijkheid.

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. uw wil geschiede, 
als in hemel ook op aarde

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.

(Mattheüs 6:9-13)

o p d R A c h t :
wat vindt u van de gedachte dat de 

woorden ‘Uw wil geschiede’ niet 

betekenen: ‘laat gebeuren wat god 

beschikt’, maar: ‘het is aan ons om  

Tora te realiseren’?

Voor eerdere columns: stichtinglev.nl

Lernen met LEV! • 17
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Jan-Willem Leurgans is predikant te Ermelo. 

Vechten voor vrede
Gelukkig konden we dit jaar nog naar Israël. Afgelopen 

januari, net voordat de coronacrisis uitbrak, gingen we met 

een groep predikanten, in het kader van de permanente 

educatie, op reis. Het doel van de reis was om ons te 

bezinnen op de ‘onopgeefbare verbondheid' met het Joodse 

volk, zoals geschreven staat in onze Kerkorde. 

Ik had me voor deze studiereis opgegeven, omdat ik me 

nog nooit intensief had verdiept in Israëltheologie. 

Nou, zo'n reis is dan echt een  

eyeopener. We raakten in gesprek 

met orthodoxe en liberale gelovigen 

en alles wat daar tussen zit. We 

ontmoetten Palestijnse christenen 

en seculiere Israëliërs. 

Eén ontmoeting sprong eruit.  

De ontmoeting met Lydia, werkzaam  

bij Givat Haviva, een Joods-Arabisch 

instituut voor Vredeseducatie. Lydia 

belandde als klein meisje in Groot-

Brittannië. Ze kwam, net na de oorlog,  

plotseling te wonen in een klein 

dorp in Wales. Ze vertelde dat ze 

op de basisschool, waar ze de 

enige Joodse leerling was, door de 

juffrouw naar voren werd gehaald. 

In het openbaar, ten overstaan van 

de hele klas, werd haar door de juf 

de vraag gesteld: “Waarom hebben 

jullie voorouders Jezus vermoord?” 

Het meisje had geen idee waar de juf het over had. 

Lydia maakte de keuze om te gaan vechten voor de 

vrede toen zij tussen het bed van haar gewonde zoon, die 

in het Israëlische leger zat, en het bed van een terroristische 

Palestijn stond. “Dit is niet normaal”, dacht ze en ze ging de 

weg van de vrede. 

Haar verhaal maakte me stil. Ik ging zo vanzelf nadenken 

over de verhouding kerk en Israël. Het is te hopen dat er 

nog veel van dit soort reizen volgen.

Column18 •  Tekst: Jan-Willem Leurgans
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Hoe beleeft een jood de Joodse feesten? Verhalen van binnenuit. 

gras, of, zoals in Israël veelvuldig voorkomt, 

zand of wat dorre begroeiing. Nee, overal 

groeiden van die kleine paarse wilde 

cyclaampjes. Zitten op de cyclamen! Thuis 

wist ik niet anders dan dat cyclamen met 

de grootste eerbied behandeld moesten 

worden. En hier gingen we er met een bus  

vol kinderen bovenop zitten. Het groeide er 

als onkruid. Direct begonnen de kinderen 

tekeningen te maken, kleine versjes en 

wensjes te schrijven om die dan met een klein 

stokje of punaise aan een boom te prikken. 

Het zag er vrolijk uit. Mijn Hebreeuws was  

nog niet zo best, maar ik begreep dat de 

bomen werden gefeliciteerd met hun 

verjaardag. Ze bleken jaren geleden door de  

(groot)ouders van de kinderen te zijn geplant 

op dezelfde dag. De lunch was lekker. 

Buitenlucht maakt hongerig. Broodjes, sap, 

kipschnitzels, allerlei zoetzuur, zoete maïs 

en dan, ter ere van de dag, fruit toe. 

Na het spelen, klauteren, een flinke 

boswandeling en het zoeken en verzamelen 

van alles wat alleen kinderen kunnen 

bedenken, gingen we weer terug. 

In Mizra kon ik het nog een lange tijd 

goed uithouden. Met tegenzin heb ik de 

plaats verlaten. Soms denk ik nog wel eens 

aan de kinderen van die groep, aan Dewore 

en haar gezin. 1984 was een goed jaar.

Toe Bisjvat –  
Nieuwjaarsfeest 
der Bomen

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. 

Het werk in deze oude kibboets beviel 

me wel. In de keuken van het beit-jeladiem 

(kinderhuis) werkte ik gewoonlijk met Dewore 

Alexandronowitsch, die samen met haar 

gezin jaren geleden uit Argentinië op alijah 

was gegaan en altijd in Mizra had gewoond. 

Morgen zouden we naar Beit-Lechem 

ha-Gelilliet, Bethlehem in Galilea, gaan met  

een schoolreisje om daar het Nieuwjaarsfeest 

der Bomen te vieren, te eten, wat te spelen en 

er kortweg een gezellige dag van te maken. 

Hier had ik nog nooit van gehoord.

Joods Nieuwjaar was me echt wel bekend, 

maar dat was in september. Maar dit? Dewore 

legde me uit dat de rabbijnen dit moment 

hadden ingesteld voor de landbouw, maar 

er verder niet veel mee hadden gedaan. 

Daarom was het juist voor de seculiere 

nederzettingen zo’n uitdaging geworden 

dit feest een invulling te geven. “Ga maar 

mee, morgen, en zie maar eens wat het is.” 

Na’asee we-nisjma1.

We bereidden een prima lunch. De 

volgende dag stonden we vroeg op en na 

een snel ontbijt ging het de bus in, Galilea 

in. Eenmaal aangekomen trokken we met 

de foerage en de vele kratten spelmateriaal 

het bos in. Ergens was die open plek waar 

we ons neerzetten. Hier werd ik tien jaar 

ouder. Om te gaan zitten moest je de plaid 

neerleggen, maar nergens was gewoon 

Tekst: Bert Oude Engberink Lechajim! Over de Joodse feesten • 19Beeld: privé-collectie Bert Oude Engberink

Bert Oude Engberink verbleef in 1984 als 23-jarige jonge man in kibboets Mizra.  

Hij maakte er Toe Bisjvat mee, het Nieuwjaarsfeest der Bomen. Dit feest is een van de 

vier nieuwjaarsfeesten van Israël, naar aanleiding van het weer op gang komen van de 

sapstroom in de boom, als begin van het voorjaar. Het vindt plaats op de 15e van de 

maand sjewat, dit valt in 2021 op 27-28 januari. Bert Oude Engberink blikt terug:

1   Na’assee we-nisjma – letterlijk: we zullen doen 

en we zullen horen. Een bijbelse uitdrukking die 

inhoudt: eerst doen en dan leren waarom het is.
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Sidra waëra  
en Johannes 2:1-11

In het Johannesevangelie komt Jezus loodrecht van 
Boven. “En wij hebben zijn doxa, zijn glorie, gezien”, 
vertelt Johannes (1:14). Een hoofdstuk verder probeert 
hij het effect van de verschijning (epifanie) van die doxa 
duidelijk te maken. Daar wordt een bruiloft mee gered, 
maar vooral: het zien van de doxa brengt tot geloof (2:11b).

Wat is er dan precies gezien? Het principe (archè) 
van Jezus’ daden (2:11a), zegt Johannes. Dat water zich 
manifesteert als wijn, dat is precies het beginsel dat wij 
als discipelen voortdurend zagen gebeuren als effect 
van de doxa van Jezus. Waar Hij verschijnt manifesteert 
een dove zich als horende, een blinde zich als ziende, een 
zieke als gezonde, een lamme als iemand die kan lopen. 
Water wordt wijn.

Het omgekeerde gebeurt ten overstaan van deze 
epifanie overigens ook; dat zienden zich manifesteren 
als blinden en levenden als doden.

Bij doop en bruiloftsmaal stamelt de kerk iets over 
dit principe. Over water en wijn. En daartussenin Jezus’ 
epifanie: water-bloed-wijn.

Vier bekers met wijn gaan rond bij de seder-viering. 
Gebaseerd op Sidra Waëra. Loodrecht van Boven wordt 
met een zekere drift gesproken tot een boze Mozes 
(Exodus 5:22-23): “Ik zal uitleiden! Ik zal loskopen! Ik 
zal aannemen! Ik zal thuisbrengen!” (Exodus 6:6v.). 
Het volk luistert er niet eens naar (Exodus 6:9). God 
vindt geen natuurlijk aanknopingspunt voor het heil.

Maar wie wordt geraakt door de doxa waarvan de 
bekers wijn getuigen, die komt tot geloof; gaat zich 
ontfermen over wat kwetsbaar is, komt op voor wie 
verdrukt wordt.

Water wordt wijn.

Tekst: Bart Gijsbertsen

Bart Gijsbertsen is emeritus predikant,  

consultant en schrijver. bartgijsbertsen.nl

UitgelichtTekst: Kees Schakel

Schriftlezingen op Sabbat en feest- en treurdagen in de synagoge

 Dit leesrooster is in z’n geheel te vinden op  

protestantsekerk.nl/leesroosters

Een echo uit de synagoge20 •

d e c e m B e R  2 0 2 0
5 dec  wajisjlach - En hij zond. 

Genesis 32:4 - 36:43; Obadja 1:1-21

11 dec  Chanoeka - Inwijdingsfeest eerste dag. 
Numeri 7:1-17

12 dec  wajeesjev - En hij zette zich. 
Genesis 37:1 - 40:23; Zacharia 2:14-4:7

18 dec  Chanoeka - Inwijdingsfeest achtste dag.

19 dec  Mikeets - Aan het einde. 
Genesis 41:1 - 44:17; 1 Koningen 3:15 - 4:1 

26 dec  wajigasj - En hij naderde. 
Genesis 44:18 - 47:27; Ezechiël 37:15-28 

J A n u A R I  2 0 2 1
2 jan  wajechi - En hij leefde. 

Genesis 47:28 - 50:26; 1 Koningen 2:1-12

9 jan  Sjemot - Namen.  
Exodus 1:1 - 6:1; Jesaja 27:6 - 28:13; 29:22-23 

16 jan   waëra - Ik ben verschenen. 
Exodus 6:2 - 9:35; 

 Ezechiël 28:25 - 29:21

23 jan   Bo - Kom  
Exodus 10:1 - 13:16; Jeremia 46:13-28

30 jan   Besjalach - En hij had laten gaan.  
Exodus 13:17 - 17:16; Rechters 4:4 - 5:31

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 (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



‘De reiziger’

Auteur Ulrich Alexander Boschwitz 

was in 1935 uit Duitsland vertrokken, 

kwam in Engeland terecht, werd daar 

tijdens de oorlog geïnterneerd en zelfs 

naar Australië verscheept omdat hij de 

Duitse nationaliteit had. Hij kwam op 

27-jarige leeftijd om het leven toen een 

Duitse onderzeeër het schip waarmee hij 

naar Amerika zou reizen torpedeerde. 

Hoewel Boschwitz in 1938 in Engeland 

verbleef, is het alsof hij de gevolgen van 

de Kristallnacht (9-10 november 1938) 

van binnenuit beschrijft. Hoofdpersoon 

Otto Silbermann reist met de trein door  

Duitsland, nadat zijn huis door antisemieten 

vernield is. 

Het boek onderzoekt of ware mense-

lijkheid mogelijk is in een totalitair regime. 

Omdat Silbermann ook zichzelf de vraag 

stelt wat er van zijn moraal over is, blijf 

je als lezer niet buiten schot. Ben ik nog 

een mens?

Tekst: Franc de Ronde

Titel: De reiziger. Auteur: Ulrich Alexander Boschwitz. 

Vertaling: Uit het Duits vertaald door Izaak Hilhorst 

en Irene Dirkes. Uitgever: Lebowski Publishers, 

Amsterdam 2018. Omvang: 224 blz. ISBN 978 90 488 

5228 4. Prijs: € 12,50 (paperback).
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‘Kunsjt! Een Joodse  
kijk op kunst in  
50 meesterwerken’

Dit boek is een bundeling van 

Jaron Beekes’ columns uit het 

Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW). 

Sprankelend, grappig, informatief en 

verrassend. ‘Kunsjt’ is een jiddische 

uitroep die kan uitdrukken dat iets juist 

geen kunst is. Beekes wil kunst dichtbij 

brengen, kunst is voor iedereen. Zijn 

boek gaat niet over Joodse kunst. Er zijn 

Joodse kunstenaars en er zijn werken 

met Joodse thema’s, maar je kunt 

dat niet op de noemer ‘Joodse kunst’ 

brengen. Er is wel zijn Joodse blik. En 

dan verbaas je je er met hem over dat 

de (Joodse) David van Michelangelo 

helemaal geen voorhuid heeft. Luister 

je voortaan anders naar ‘Hey Jude’ van 

de Beatles. En wat hebben Johannes 

Vermeer en Spinoza met elkaar te 

maken? Bij dit boek adem je op.

Tekst: Eeuwout Klootwijk 

Titel: Kunsjt! Een Joodse kijk op kunst in 50 

meesterwerken. Auteur: Jaron Beekes. Uitgever: 

De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen. 

Omvang: 184 blz. ISBN 978 90 295 3992 0.  

Prijs: € 27,50.

Strijd om 
eigen identiteit

Unorthodox is een mini-serie op 

Netflix, waarin Shira Haas de rol speelt 

van Esty, een negentienjarig Joods 

meisje uit Williamsburg (New York). 

Esty vlucht weg uit het milieu van 

de ultraorthodoxe beweging van de 

Satmarers. Haar passie voor muziek kan 

niet opbloeien in de kring van Talmoed 

studerende mannen en vrouwen die 

elk jaar een kind krijgen. Als Esty een 

tijdje getrouwd is en nog steeds niet 

zwanger, besluit ze naar Duitsland te 

gaan, waar haar moeder woont. Het 

lukt Esty zich te laten inschrijven voor 

een toelatingsexamen bij een Berlijns 

conservatorium. Haar man – die haar 

probeert terug te halen – en haar 

moeder zijn getuige van haar optreden 

voor de jury. Hoe de film afloopt? In 

ieder geval zal Esty’s strijd om een eigen 

identiteit voor velen herkenbaar zijn.

Tekst: Kees Schakel

‘Unorthodox’, serie van 4 afleveringen  

(ca. 55 min.). Hoofdrollen: Shira Haas, Amit 

Rahav, Jeff Wilbusch. Makers: Anna Winger, 

Alexa Karolinski. netflix.com

Zie de  

lezersactie op 
p. 22



Alles is anders dan je denkt (7)
Goede en slechte dingen komen soms samen. Zoals de ‘Abraham-

akkoorden’ en de tweede corona-lockdown. De eerste brengen ons 
samen met onze ‘neven’ en ‘nichten’ in de regio. Het tweede jaagt 
onze nabije families uit elkaar, met wie we niet langer aan onze 
feestelijke tafels mogen zitten vanwege het coronavirus. 

We zijn blij met de toenadering tussen Israël en Arabische landen, 
grotendeels resultaat van een onconventionele aanpak die een einde 
maakt aan zeventig jaar gijzeling door het Palestijnse probleem. 
Natuurlijk moet dat worden opgelost, maar zou dat niet veel beter 
gaan als de kinderen van Abraham samen opbouwend bezig zijn? 

De coronacrisis laat ons tegelijkertijd heel erg zien wie we zijn. 
Wij doen het fantastisch in een plotselinge noodsituatie, zoals de 
eerste Covid-golf in maart en april, maar daarna begint de ellende. 
Een niet te temmen volk grijpt de herwonnen vrijheid en vervolgens 
wordt het langetermijnwerk, een tocht van veertig jaar door de 
woestijn, waarbij we ons doel uit het oog verliezen in gekibbel,  
gemor, ongeloof en frustratie. Sectorale verschillen komen opeens 
tot uiting in afgunst en politiek wint het van belangen van gezond-
heid en economie. Begin september passeerden we de duizend 
sterfgevallen, nog ‘weinig’ vergeleken bij sommige andere landen, 
en in aantallen besmettingen werden we wereldkampioen. 

Tijdens de eerste lockdown hadden we nog een Mozes. Deze 
Moshe bar Siman-Tov was toen nog algemeen directeur van het 
ministerie voor Volksgezondheid; een bloedserieuze jongeman die 
ons intimiderend toesprak, dreigend met tienduizenden sterfgevallen  
als we ons niet hielden aan de voorschriften. Dat werkte wel. Inmiddels 
hebben we een arts-professor, Ronny Gamzo, maar zijn regionale 
aanpak kwam veel te laat. Tactloos en emotioneel noemde hij het 
tot besmettingen leidende gedrag van de Arabische bevolking tijdens 
hun Offerfeest een ‘aanslag’. En na massale huwelijksfeesten in zowel 
de Arabische als de ultraorthodox-Joodse sector, riep hij radeloos: 
“Ik wil geen huwelijken meer zien! Begrijpt u? Géén huwelijken!” 
De kinderen van Abraham hebben het daar moeilijk mee.

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

In Jeruzalem werkte ze zestien jaar aan de Hebreeuwse Universiteit bij 

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

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

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

Het verpakkingsfolie 
kan weggegooid 
worden in de biobak. 
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Lezersactie

Bidden op afstand op de daken van Jeruzalem. Foto: Navah Verhoeven
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Ouder worden 
in Gaza

 Tekst: Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder 

Zending voor het Midden-Oosten

In Gaza, qua oppervlakte twee keer zo 

groot als het eiland Texel, wonen 2 miljoen 

mensen. Het is daarmee het dichtbevolkste 

stuk land in het Midden-Oosten. Het leven 

in Gaza is moeilijk: 80 procent van de  

bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp  

en 60 procent leeft onder de armoedegrens. 

Het ontbreekt de mensen aan schoon 

drinkwater, elektriciteit en goede gezond-

heidszorg. Regelmatig lopen de spanningen 

hoog op, met name onder jongeren die een 

groot deel van de bevolking uitmaken.

thuiszorg
Gaza kent echter ook een grote groep 

ouderen. Zij zijn extra kwetsbaar omdat 

ze vaak uitgebreide medische hulp nodig 

hebben. Daar ontbreekt het nu juist aan in 

Gaza. Gelukkig zijn er lokale organisaties, 

zoals de Union of Health Care Committees 

(UHCC) die naar deze ouderen omzien. 

Artsen en verpleegkundigen bezoeken 

regelmatig de ouderen thuis en bekijken welke 

medische zorg nodig is. Zij zorgen voor 

medicijnen en laboratoriumtesten, maar ook 

voor hulpmiddelen als rollators en inconti-

nentiemateriaal. Op deze manier worden 

ieder jaar zo’n 150 ouderen geholpen.

Een van hen is Ni’ma Al Aqra, een vrouw 

van 74 jaar. Ze woont in een vluchtelingen-

kamp aan de Middellandse Zee. Het kamp 

wordt dan ook Beach Camp genoemd. Ze 

heeft geen contact meer met haar broers 

die allemaal uit Gaza zijn vertrokken. In de 

winter van 2018 zagen medewerkers van 

UHCC Ni’ma op straat zitten. Ze vroeg op 

dat moment aan een aantal kinderen of zij 

brood voor haar konden kopen. Ni’ma werd 

direct aangemeld voor het thuiszorgproject 

en ze was ontzettend blij: “Ik had nooit 

verwacht dat iemand mij thuis zou komen 

opzoeken om me te helpen. Ik ben altijd 

eenzaam geweest.” Ze krijgt nu maandelijks 

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 drie-

voudige roeping van de Protestantse Kerk:

•  om gestalte te geven aan de onopgeefbare 

verbondenheid met het volk Israël;

•  om eenheid, gemeenschap en samenwerking 

te zoeken met Palestijnse christenen;

•  om op te komen voor vrede en gerechtigheid 

voor iedereen. 

haar medicijnen en haar gezondheid is enorm 

verbeterd. Ook ontving ze een rollator 

waardoor ze een stuk mobieler is. 

corona
Ook aan Gaza is het coronavirus niet 

voorbijgegaan. De eerste besmettingen 

kwamen in maart aan het licht, maar een 

uitbraak werd voorkomen. Nu echter het 

aantal besmettingen in het Midden-Oosten  

fors toeneemt, maken de inwoners zich 

grote zorgen. De gezondheidszorg in Gaza 

is uiterst beperkt en mensen leven dicht 

op elkaar. In april werd er door Kerk in 

Actie extra geld beschikbaar gesteld voor 

hygiënepakketten voor de ouderen van het 

UHCC-project. In zo’n hygiënepakket zaten 

onder andere mondkapjes, handgel, zeep 

en handschoenen.

Daarnaast waren artsen van UHCC 

betrokken bij de opname van radiospotjes 

om de bevolking te informeren over het 

coronavirus en uit te leggen wat men kan 

doen om besmetting te voorkomen. Deze 

radiospotjes zijn erg geschikt om kwetsbare 

doelgroepen te bereiken (ouderen, laag-

geletterden en mensen zonder elektriciteit 

thuis) die anders verstoken zouden zijn van 

deze belangrijke informatie. De spotjes waren 

drie keer per dag op de radio te horen.

Het thuiszorgproject voor ouderen in Gaza 

wordt mede mogelijk gemaakt door de Lutherse  

Diaconie van Amsterdam.

Steun het werk van  
Kerk in Actie in Israël en geef op 

nL89 ABnA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie te utrecht, 

o.v.v. ouderen gaza. 
heel hartelijk dank!
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Het Joods Historisch Museum presenteert 
tot en met 28 februari in het Kunstkabinet  
een selectie topstukken uit de eigen 
kunstcollectie. Het betreft werken van 
bekende Joodse kunstenaars zoals Isidor 
Kaufmann, Isaac Israëls en Eduard Frankfort. 
Meer informatie: jck.nl

Topstukken uit het depot 
van het JHM

In het maartnummer:

•  Reacties op de 
Verklaring aan de 
Joodse gemeenschap

•  Predikanten haken 
aan bij lezingen in  
de synagoge

Interview met 
Judith Frishman, 
emeritus hoogleraar

Op 23 september is de eerste steen gelegd voor 
het Holocaust Namenmonument Nederland aan het 
Weesperplantsoen in Amsterdam. Dit monument 
moet in 2021 klaar zijn. Jacqueline van Maarsen, een 
goede vriendin en klasgenoot van Anne Frank, legde 
de eerste (naam)steen. Er volgen er nog 102.000.

Meer informatie: holocaustnamenmonument.nl

e e r s t e  s t e e n  h o l o c a u s t 
n a m e n m o n u m e n t

op weg - ontmoeting met het jodendom

Foto: Marc de Haan

De Kerkorde spreekt van een ‘onopgeefbare verbon-
denheid met het volk Israël’. Hoe spreken wij met 
elkaar over Israël? De Protestantse Raad voor Kerk en 
Israël (PRKI) heeft hiervoor een brochure ‘In gesprek 
over Israël’ geschreven. In zeven hoofdstukjes worden 
diverse thema’s belicht. De eerste vijf bespreken 
één of twee kernwoorden, waarbij diverse stemmen 
klinken. Het zijn kernwoorden als volk, land, Messias, 
schuld en hoop, Bijbel en verbond. Daarna volgen 
hoofdstukjes over antisemitisme en over de vraag hoe 
wij dit kunnen uitwerken in erediensten en toerusting. 
De brochure is te downloaden en in boekvorm te 
bestellen op protestantsekerk.nl/kerkenisrael

Brochure ‘ In gesprek over Israël’

Foto: Dirk P.H. Spits

Foto: Isidor Kaufmann: ‘Portret van een Joods jongetje’, 1900. Olieverf op 

paneel. Ter nagedachtenis aan: Josée Schelvis. Joods Historisch Museum. 


