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Interview met  
Judith Frishman: 

“Vertrouwen kweken in 

Nederland en europa”

 
 Hoe het Jodendom  
leeft in Winterswijk, 

Project ‘Leren van  

de oorlog’

 
Joyce Rondaij over  

Primo Levi’s taal  

voor de mens en God  

na Auschwitz

ie het Pieterpad1 loopt komt bij 
Hardenberg – aan de Vecht – een 
opmerkelijke Joodse begraafplaats 
tegen, het ‘Jodenbergje’. Hoe mooi 
kan een oude begraafplaats zijn, met 
bijzondere zerken. Het Jodendom, 
dus ook een plaats als deze, is een 
essentieel onderdeel van onze cultuur, 
zoals Judith Frishman aangeeft in het 
hoofdinterview.

Maar in de geschiedenis van de Joden 
is de Shoah nooit ver weg. Iets verder 

dan de begraafplaats wandel je 
over de ‘Jodenweg’. Deze weg 
is aangelegd door Joden die 
in de Tweede Wereldoorlog 
tewerkgesteld werden in 
afwachting van hun deportatie. 

Ook de donkere zijde van ons 
verleden moeten we onder ogen 
zien. In dit nummer houdt Henk 
Vis uit Winterswijk ons voor te 

‘Leren van de oorlog’. Margriet Gosker 
schrijft in de column over de Verklaring 
Erkenning en Verantwoordelijkheid van 
de Protestantse Kerk. Inktzwart wordt 
het bij Primo Levi – hoe kunnen we na 
Auschwitz nog over ‘God’ spreken?

We zijn Op Weg. We zoeken in 
ons tijdschrift regelmatig naar de 
joodse Jezus. Zie de bespreking van de 
publicatie Jezus. Reconstructie en revisie.

Het is weldadig om in het spoor van 
Jezus te treden. Maar niet barrevoets, 
want er zijn grenzen aan de navolging. 
 
Floor Barnhoorn 
hoofdredacteur

1)  Langeafstandswandelroute van Pieterburen 

naar de Sint-Pietersberg (Maastricht).
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Bijdragen aan de dialoog

 In de jaren negentig volgde ik in Leiden uit 

belangstelling enkele colleges bij Judith Frishman 

over joodse cultuur. Mijn plan om bij haar of een 

collega te promoveren strandde weliswaar, maar 

leidde wel tot een bemoedigend gesprek.

Jaren later – en inmiddels zelf theoloog – grijp 

ik de kans om een interview met Judith Frishman 

te houden. We voeren het gesprek via Zoom, toch 

voelt het contact vertrouwd en sympathiek. 

Ik deel Frishmans mening dat kennis van 

joodse cultuur en geschiedenis van vitaal belang 

is voor het begrijpen van de ontwikkeling van de 

Nederlandse identiteit. En dat die kennis belangrijk 

is als je wilt participeren in de interreligieuze 

dialoog. Die dialoog gaat ook mij zeer aan het hart. 

Dit blad probeert bij te dragen aan een 

constructief gesprek, en ik ben blij dat ik daaraan 

mag meewerken.

Greetje  
van der Harst  
interviewde hoogleraar 
Judith Frishman naar 
aanleiding van haar 
emeritaat
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Prof. dr. Judith Frishman 

was als hoogleraar 

Jodendom verbonden 

aan het Leids Centrum 

voor Religiewetenschap. 

Toen ze onlangs met 

pensioen ging, werd 

haar leerstoel aan de 

Universiteit Leiden 

opgeheven.
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Tekst: Greetje van der Harst-de Leeuwe Beeld: Rick Keus

“Vertrouwen kweken  
in Nederland en Europa”

I n terv iew met  pro f .  d r .  Jud i th  F r ishman,  emer i tus  hoogleraar  Jodendom

Biedt persoonlijke religie steun  
in deze coronatijd?

“Meer dan religie vooral de religieuze  
gemeenschap en de verbondenheid daarmee.  
Wij hebben de synagogediensten via Zoom. 
Aan het begin van de dienst gaat iedereen 
kletsen met elkaar en zegt ‘Sjabbat sjalom’. 
In tegenstelling tot livestream heb je het 
gevoel dat je de dienst met anderen echt 
meemaakt en er zijn nieuwe vormen van 
participatie bedacht. Tijdens de Hoge 
Feestdagen is aan vertegenwoordigers van 
verschillende leeftijdsgroepen gevraagd 
een stuk voor te bereiden rond het centrale 
thema van de dag: tesjoeva (omkeer). En de  
mensen die anders een eervolle taak zouden 
uitvoeren, zoals het openen van de Ark, 
mogen in het kort aangeven wat deze mitswa 
(taak) voor hen betekent. Er zijn meer deel-
nemers aanwezig via Zoom dan normaal 
gesproken in de synagoge.”

Vindt u de joods-christelijke 
ontmoeting nog relevant?

“Die is zeker niet achterhaald, om ver-
schillende redenen. In de Protestantse Kerk 
is de houding tegenover het Jodendom 
veranderd, maar bij de huidige generatie 
theologiestudenten is er een neiging om te-
rug te keren naar bronnen van vóór de jaren 

zestig-zeventig van de vorige eeuw. Studenten moeten leren over de 
veranderingen in de theologie wat het anti-judaïsme betreft en hoe ze 
zich daartoe kunnen verhouden. Het begint met het kennen van je 
eigen geschiedenis. Anders kun je het gesprek niet aangaan. 

In de gesprekken tussen joden en christenen was het probleem 
dat de meeste joden in Nederland niet theologisch geschoold zijn. 
Ze zijn bang om het gesprek aan te gaan op theologisch niveau. 
Daardoor is er minder diepgang en gaan de gesprekken vaker over 

de praktijk. De meeste joden 
zijn deelnemer vanwege 
kerkelijk en maatschappelijk 
antisemitisme; men hoopt 
dat de kerk voor joden 
opkomt.

De staat Israël fungeert  
vaak als olifant in de kamer 
en dient als excuus om de  
dialoog niet te hoeven aan-
gaan. Het gesprek moet in 

eerste instantie losgekoppeld worden van de politiek van de staat 
Israël. Het gaat om de omgang met elkaar, vertrouwen kweken hier 
in Nederland, in Europa.”

Vindt u de huidige joodse jongere generatie in 
Nederland zelfbewuster dan vorige generaties?

“Er is wel meer zelfbewustheid, maar niet zozeer religieus. 
Het merendeel van de jongeren is niet aangesloten bij een joodse 
gemeente, maar identificeert zich wel met een cultureel-historisch 
Jodendom. Ik merk dat ze vooral een meervoudige identiteit bena-
drukken. Ze staan opener tegenover de maatschappij, maar zijn wel 
bang voor antisemitisme.”

d e  s t a a t  I s r a ë l  

d i e n t  a l s  e x c u u s  

o m  d e  d i a l o o g  n i e t 

a a n  t e  g a a n
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samenleving te kunnen begrijpen. De omgang 
met minderheden houdt ook verband met de 
slavernijgeschiedenis.”

Denkt u dat jongeren in de toekomst 
cultureel nader tot elkaar kunnen 
komen?

“Er zijn verschillende tendensen: veel jongeren 
willen wel met elkaar in gesprek gaan. Jongeren 
komen op voor het klimaat, op dat gebied zijn veel  
jongeren verenigd. Maar ik hoor weinig jongeren 
protesteren tegen populisme en nationalisme. 
De opkomst van het populisme en de aanhang, 
ook onder studenten, baart mij grote zorgen.”

Hoe actief bent u nog in de dialoog?

“Ik heb in veel dialooggroepen gezeten. Ook 
in het bestuur van het OJEC. Maar veel groepen 
verouderen en er komen weinig jongeren bij.

Dialoog vindt plaats op verschillende niveaus. 
Ik heb jarenlang college gegeven over ‘joden, 
moslims en de confrontatie met de moderne 
tijd’. Ik zou daar graag meer wetenschappelijk 
onderzoek naar doen. Ik heb iemand gevonden 
met wie ik samen hierover een project wil starten 
aan de Universiteit van Cambridge. Wat je ont-
dekt kun je doorgeven aan studenten en dat kan 
zich vertalen in een maatschappelijke houding.

Als ik jongere generaties iets kan meegeven, 
heeft dat voor mij meer waarde dan deelnemen 
aan een gespreksgroep met ouderen, die het 
allemaal al goed bedoelen.

Een studente zei eens tijdens een college: ‘Ik 
begin voor het eerst te begrijpen wat het betekent 
om tot een minderheid te behoren, dat je dan 
dingen anders ziet en anders over dingen denkt. 
Dat ik altijd de houding van de meerderheid als 
iets vanzelfsprekends ervaren heb en niet als 
een mening of een van de vele mogelijkheden.’ 
Toen zei ik: ‘Als dat het enige is wat je geleerd 
hebt in mijn les, ben ik al tevreden’.”

Is vrijheid van meningsuiting heilig of wordt zelfs 
humor beperkt door cultuur of religieuze achtergrond?

“Ik ben erop tegen mensen onnodig te beledigen. In Duitsland 
zijn ontkenning van de Holocaust en antisemitische uitlatingen 
verboden, maar anti-islamuitingen niet; dat is meten met twee maten. 
Toen Thierry Baudet, lijsttrekker van Forum voor Democratie, zich 
antisemitisch heeft uitgelaten, was de maatschappij in rep en roer. 
Maar zijn islamofobische politiek, die al lang bekend is, heeft weinig 
opschudding veroorzaakt.

Vrijheid van meningsuiting is niet bedoeld om iedereen te kunnen 
beledigen. Het werd ooit ingesteld om kritiek te mogen uiten op de 
monarchie en de over-
heid. Zodat de burger 
niet monddood werd 
gemaakt. Nu is het ver-
worden tot ‘iedereen 
mag alles zeggen’.”

Hoe pijnlijk 
is het dat uw 
leerstoel na uw 
emeritaat is 
opgeheven?

“Ik was de enige 
die op het gebied van 
Joodse studies een 
fulltime leerstoel be-
kleedde. Daarvoor was 
ik hoogleraar Rabbinica 
in Utrecht en later in 
Tilburg, als opvolger 
van Yehuda Aschkena-
sy. Ook die leerstoel is 
helaas opgeheven. Soms voel ik me een Don Quichot. 

Het bekostigingssysteem is veranderd. Verwacht wordt dat  
je zelf fondsen werft, er is niet zomaar geld beschikbaar. De laatste 
jaren zijn er verschillende leerstoelen in elkaar geschoven en 
opgeheven. Er wordt gezegd dat de prioriteiten nu anders liggen. 
Helaas tonen de universiteiten een gebrek aan visie: hoe en door 
wie worden de prioriteiten bepaald? Hiervoor is geen agenda met 
onderbouwing opgesteld.

Het is ironisch dat niemand zich sterk maakt voor het waar-
borgen van de continuïteit van de studie van het Jodendom en de 
Joodse geschiedenis, terwijl men de mond vol heeft over diversiteit. 

Die studie is niet alleen van belang voor theologen, vanwege de 
geschiedenis van de theologie, maar ook voor kennis (cultureel en 
historisch) van de Europese geschiedenis.

Het bestuderen van het Jodendom in Nederland en de geschiedenis 
van de omgang met joden biedt een sleutel om de Nederlandse 

W e i n i g  j o n g e r e n 

p r o t e s t e r e n  t e g e n 

p o p u l i s m e

Debatmiddag Joodse studies
Op 7 april houdt het bestuur van het NGJS 

een online debat over ‘Joodse studies: een 

toekomst in Nederland?’. Tijd: 13.30-16.30 uur.  

Aanmelden bij: a.oegema@uu.nl
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Vitale kunst

 7

ie beter kijkt, ziet hoe hij vanuit de heupen 
swingt en hoe de gele blaadjes beginnen 
te trillen en te ritselen. Er komt wind van 
links, roze bellen waaien rechts het beeld 
uit. Een regen van witte stippen blijft 
hangen aan de linkerkant. Hoe komt het  
dat er zo’n kracht van het beeld uitgaat?  
Is dat de machtige stam? Zijn het de 
heldere kleuren, is het de bewegelijkheid? 
De lijst staat strak op de boom – veel 
ruimte heeft deze niet. Je kijkt even niet 
en de boom is van pure vitaliteit met luid 
gekraak uit de lijst gesprongen.
Vitaliteit is kern van het werk van Eli 
Content. Zijn Joodse achtergrond is sterk 
aanwezig, niet alleen in de geschiedenis 
van zijn familie, waarvan een groot deel 
de oorlog niet overleefde, maar ook in zijn 
werk, vooral in de levenskracht van het 
scheppingsverhaal, de Hebreeuwse letters, 
de kleuren, de spetterende vormen. De 
beelden dreigen bij Eli Content wel vaker 
over de rand van de lijst terecht te komen, 
alsof de schepping iets voortstuwt dat door 
geen rand begrensd kan worden. •

W

Het beeld is gevuld met een zware groene 

stam, met – haast schematisch – links en rechts 

vijf bewegelijke stompjes boom. Het stukje 

erbovenop maakt de boom compleet. 

Eli Content (1943). ‘Ein Fichtenbaum steht 

einsam, Er träumt von einer Palme, Einsam 

und schweigend trauert’, 2011.

Tekst: Anne Marijke Spijkerboer Beeld: Peter Cox
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8 • Reportage Tekst en beeld: Eric Citroen

Project 
‘Leren van de oorlog’

hoe  het  Jodendom lee f t  in  Winterswi jk

Henk Vis groeide op in een gereformeerd 
gezin en was jarenlang onderwijzer in 
Woerden. Vanaf de jaren tachtig was hij al 
jaarlijks betrokken bij een geschiedenis-
project voor de groepen 7 en 8, met onder 
meer een bezoek aan het Anne Frankhuis. 
“In die tijd was er op school eigenlijk 
weinig aandacht voor de geschiedenis van 
het Jodendom, meer voor de oorlog in het 
algemeen. Dat stoorde mij. Van mijn vader 
had ik meegekregen dat het volk Israël 
Gods oogappel is.” 

Vis noemt ook een theologische reden 
die hem later dierbaar werd. “In het Joden-
dom is het zo dat zolang je iemands naam 
noemt, hij of zij niet weg is. Het noemen 
van iemands naam is een verwijzing naar 
eeuwigheid.” 

Lange samenwerking
Zo’n bezoek aan het Anne Frankhuis 

maakte grote indruk op de schoolkinderen, 
zag Vis. Die ervaring nam hij mee naar 
Winterswijk waar hij in de jaren negentig 
naartoe verhuisde. 

De gereformeerde Jood, zo noemen sommigen hem in Winterswijk.  

Henk Vis vindt het prima, zolang de geschiedenis van het Jodendom maar 

levend gehouden wordt en de rijke Joodse traditie bestudeerd blijft. 

‘Herinneren is bevrijding, vergeten is ballingschap.’

Henk Vis bij de plaquette op het NS-station van 

Winterswijk naar een schilderij van Jip Wijngaarden, 

getiteld 'Sjofar'. De plaquette herinnert aan de Joodse 

inwoners die omkwamen in concentratiekampen.

op Weg - ontmoeting met het jodendom
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Als ‘gereformeerde jood’ geldt Vis als de verpersoonlijking van 
de ontmoeting met het Jodendom in de plaatselijke protestantse 
gemeente. Hij verzorgt lessen in het Joods Leerhuis in Winterswijk 
en Aalten, initiatieven van de plaatselijke commissies Kerk en Israël. 

Vis tot besluit: “Blijf studeren, er valt steeds iets nieuws te  
ontdekken. Tien jaar bezig zijn met Genesis? Geen bezwaar!”

Samen met zijn vrouw maakte hij in 2002 een keer een rond-
leiding door de synagoge van Winterswijk mee. Mirjam Schwarz, 
de huidige voorzitter van de zeer kleine Joodse gemeenschap in 
Winterswijk, wekte toen zijn belangstelling voor een op te zetten 
onderwijsproject. Dat bleek de basis voor een lange samenwerking. 

Een klas van de basisschool waar hij werkte had deelgenomen 
aan de onthulling van een namenmonument dat in 2002 geplaatst 
was. Vis: “De bedoeling was dat er ook een onderwijsproject aan 
werd gekoppeld, maar daarvan kwam niets terecht. Zodoende  
hebben Mirjam en ik dat zelf opgezet met hulp van nog twee  
andere vrijwilligers. Na een voorbereiding van twee jaar gingen  
we in 2004 van start met ‘Leren van de oorlog’. Het project omvat 
een lesboek dat aan alle scholen in Winterswijk werd uitgereikt en 
een leskist met materialen. Daarnaast verzorgt Mirjam gastlessen 
op school door te vertellen hoe haar directe familie in onderduik  
de oorlog heeft overleefd en hoe de andere familieleden zijn  
omgebracht.” 

namen roepen
Na deze gastles gaan de kinderen naar de synagoge waar Vis 

vertelt over de ‘sjoel’ en het Jodendom. Vis: “De kinderen gaan 
onder andere aan de slag met de Tien Woorden en maken een  
eigen Top-10. Het aardige is dat daar heel verschillende volgordes 
uitkomen. Islamitische leerlingen die natuurlijk ook meekomen,  
leg ik uit dat Abraham en Ibrahim dezelfde persoon zijn. Zij zetten 
‘Eer je vader en je moeder’ vaak op de eerste plaats. Andere leer-
lingen kiezen bijvoorbeeld voor ‘Steel niet’.” 

In dit project doet er elk jaar één school mee met de 4 mei- 
herdenking op de Joodse Begraafplaats. Die wordt jaarlijks  
toegespitst op één Joods gezin en eindigt met het voluit roepen  
van de namen. Bij het gedenkteken ‘Sjofar’ op het NS-station  
plaatsen de kinderen jaarlijks een krans die door de NS beschik-
baar wordt gesteld. 

Meer judaica-onderwijs 
Het project ‘Leren van de oorlog’ bestaat inmiddels zeventien 

jaar. De ene school in Winterswijk neemt jaarlijks deel met groep 8, 
de andere school om het jaar met de groepen 7 en 8. Vis: “Het heeft 
een vaste plek gekregen binnen de scholen. Het heeft het gesprek 
over de oorlog in Winterswijk op gang geholpen. Belangrijk is dat je 
zorgt voor steeds nieuwe verhalen en aansluit bij de actualiteit.” 

Met het oog op het bredere perspectief vindt Vis dat er vooral 
moet worden gekeken naar de oorzaken van antisemitisme, ook  
in de kerk. “Ik pleit dan ook voor meer Judaïca-onderwijs aan  
predikanten. Zorg dat je bekend bent met de wortels van het  
Tweede Testament.” 

Eric Citroen is kerkelijk werker in Abcoude. 

Hij is ook verhalenverteller (ericcitroen.nl)

Gedenkboek  
Binnen het project ‘Leren van de oorlog’ 

publiceerde Henk Vis het boek ‘We hebben 

ze allemaal gekend’, een gedenkboek 

over de 326 vermoorde Joodse burgers 

van Winterswijk die vermeld staan op het 

namenmonument. Vis: “Ik zag dat kinderen 

bij het monument namen telden. Toen ik er 

foto’s bij liet zien, maakte dat grote indruk 

op hen. Dat heeft me aangezet tot het schrijven van het 

boek. De zoektocht naar gegevens stopt niet. Als mij de 

moed eens ontbreekt, breng ik mij de opdracht van Jules 

Schelvis te binnen: ‘Vertel dit verhaal aan uw kinderen’.”

Titel: We hebben ze allemaal gekend. Auteur: Henk Vis. Omvang: 520 blz. 

ISBN 978 90 819 4401 4. Prijs: € 30,- (exclusief verzendkosten). Te bestellen 

via de website.

Mirjam Schwarz (links) en Henk Vis voor de synagoge van Winterswijk.
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“goed leven naar gods wil”

“Belangstelling voor het Jodendom is me meegegeven 

door mijn ouders, die allebei theologie studeerden en colleges 

liepen bij Yehuda Aschkenasy. Het profielwerkstuk op de 

middelbare school schreef ik met een paar klasgenoten over 

de Joodse gemeenschap in Enschede in en rond de Tweede 

Wereldoorlog. We spraken daarvoor ook met overlevenden. 

In mijn studie onderzocht ik met medestudenten het lot van 

de Joden in Keulen en de Joodse wederopbouw. 

Ook de warme ontmoeting met Joodse medemensen 

doet me veel. Zo nam ik deel aan een zomerschool aan 

de Protestantse Theologische Universiteit (PthU) over 

Jeruzalem, met christelijke, joodse en moslimstudenten en 

docenten. Via mijn ouders ben ik bevriend met een rabbijn 

van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Op zijn 

uitnodiging ben ik met het Nederlands 

Auschwitz Comité meegereisd naar 

Auschwitz en andere vernietigingskampen. 

Die ervaring heeft me diep geraakt. 

In mijn opleiding mis ik vaak aandacht 

voor de joodse tradities en het joodse 

denken, net als bezinning op ‘theologie 

na Auschwitz’. Hoe kunnen we spreken 

over God en daarmee over de mens, na 

de verschrikkingen van de Shoah? En wat 

kunnen christenen daarin van joden leren? 

De geschiedenis van joden is een weg van 

lijden en vernietiging. Christenen stonden 

daarbij soms aan de verkeerde kant. Ik zou 

hier wel een centraal thema in mijn studie van willen maken, 

en een rol willen spelen in de dialoog.

Een belangrijke les waaraan mijn ontmoeting met de 

joodse traditie me als christen telkens herinnert, is dat het 

uiteindelijk niet gaat om genade en rechtvaardiging door 

geloof alleen, maar om goed en rechtvaardig leven naar Gods 

wil. Dat zie ik als opgave voor mijn theologie en mijn leven.”

Geraakt door het jodendom Tekst: Janet van Dijk

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 

Yoel Koster (22), student theologie in Groningen?

Het jodendom kent zeker een idee van 
opstanding. Of daarvan directe aanwijzingen 
te vinden zijn in Tenach is een tweede.  
Ezechiël ziet het visioen over de droge 
beenderen die tot leven komen (Ezechiël 37) – 
dat ook een beeld kan zijn van de opleving 
van Israël vanuit ballingschap en de daar-
opvolgende terugkeer naar Israël. 

In ieder geval is het idee van opstanding 
ruim tweeduizend jaar al een feit in het 
jodendom zoals blijkt uit de laatste verzen 
van Daniël in Tenach (Daniël 12:2 en 13).  
In de rabbijnse traditie van de Talmoed is 
het geloof in de opstanding dan ook een  
geloofspunt. Later, in de middeleeuwen, 
is dat als volgt verwoord: ‘Ik bevestig in 
volledig geloof, dat er een herleving der 
doden zal zijn op een tijd dat de Schepper 
… het wil.’ 

Ook in de dagelijkse liturgie, in het 
Achttiengebed, is de tweede zegen groten-
deels gewijd aan de opstanding der doden 
door God als teken van zijn almacht.  
Wanneer deze opstanding plaatsvindt is 
niet geheel duidelijk: aan het begin van  
de messiaanse tijd of op een ander punt  
tijdens deze periode of in een geheel  
nieuwe werkelijkheid. 

Wie als joodse mysticus in reïncarnatie 
gelooft, zal in de zielsverhuizing naar een 
nieuw lichaam een vorm van opstanding 
kunnen zien. Opstanding en verlossing 
hebben dus met elkaar te maken.  
Opmerkelijk genoeg is de profetenlezing 
op de Sjabbat van Pesach Ezechiël 37, over 
deze droge beenderen die tot leven komen.

Tekst: Leo Mock

Leo Mock (1968) is docent Judaïca aan de Tilburg 

University, adviseur en columnist.

Kent het jodendom 
opstanding? 

10 • Een vraag aan Leo

Yoel Koster

op Weg - ontmoeting met het jodendom



Hoe God in het verhaal 
over de ‘zondvloed’ ons 
leert onze woorden met 
zorg te kiezen.

Ga en leer! • 11

Een schets van personen of situaties 

uit de Bijbel vanuit joods perspectief. 

Het verhaal over Noach en de grote overstroming lijkt zo 
bekend dat er nauwelijks nog iets nieuws over te zeggen valt.  
Overal op aarde slechte mensen. Spijt van God dat hij de mensen 
en de dieren gemaakt heeft. Eén mens die wel goed leefde. Dat 
was Noach. Toen God een einde ging maken aan het leven van 
alle mensen, kreeg Noach de opdracht een boot te bouwen, 
waarin hij, samen met zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen, 
en niet te vergeten de dieren, veilig zou zijn. De ark, met zijn 
drie verdiepingen, de bovenverdieping voor de mensen, de 
middelste verdieping voor de dieren, de benedenverdieping 
voor het eten en het drinken en het afval, is een aantal jaren 
geleden zelfs minutieus nagebouwd. Honderdduizenden 
gingen in Dordrecht en andere plaatsen kijken. 

op een goudschaaltje
In de Tora moet je echter elk woord op een goudschaaltje 

wegen, zeker in een gedeelte als dat over Noach (Genesis 6:9-11:32),  
waarin God als instructeur van Noach heel precies zijn woorden 
kiest (Genesis 6:13-22, 7:1-4, 8:15-17). 

Als Noach aan boord van de boot gaat moet hij dieren 
meenemen. Zeven paar van alle reine dieren, steeds een 
mannetje en een vrouwtje. Dus zeven paar schapen, ook 
geschikt als offerdieren (Genesis 8:20). En één paar van de 
dieren die niet rein zijn (Genesis 7:2). Bijvoorbeeld één paar 
leeuwen, roofdieren en daardoor niet geschikt als offerdieren. 

Wat gebeurt er nu? In ons verhaal komt het Hebreeuwse 
woord voor ‘rein’ zes keer voor – soms voorafgegaan door 
woordjes als ‘niet’ of ‘geen’ (Genesis 7:2,8 en 8:20) – het 
woord voor ‘onrein’ daarentegen zegge en schrijve nul keer. 

Wat je zou verwachten staat er dus niet. Er staat niet dat 
Noach ‘van de onreine dieren’ één paar moet meenemen, maar 
‘van de dieren die niet rein zijn’. Een subtiel verschil, in het 
Hebreeuws en toevallig ook in het Nederlands scheelt het 
maar drie woorden. God zou het beknopter kunnen zeggen, 
waarom drukt hij zich zo ‘onnodig’ breedsprakig uit? 

Volgens de Talmoed valt eruit op te maken dat God hier een  
ongepast woord als ‘onrein’ vermijdt. Men moet nooit ‘grove’ 
taal gebruiken, want de Tora voegde in de Hebreeuwse tekst van  
het Tora-gedeelte ‘Noach’ enkele letters toe om te benadrukken 
dat men voorzichtig moet zijn met elk woord dat men zegt of 
schrijft (Babylonische Talmoed Pesachiem / Paasoffers 3a). 

een levensles
Zo opgevat valt er uit de ongebruikelijke omslachtige 

bewoording ‘die niet rein zijn’, een levensles af te leiden. 
Gebruik als het even kan lasjon nekiejja, ‘mooie en fijnzinnige 
taal’. God zelf geeft het goede voorbeeld. •

Tekst: Kees Schakel Beeld: Edward Hicks, Noah's Ark (1846) Bron: Wikipedia

Mooie en 
fijnzinnige 
taal
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Tekst: Eeuwout Klootwijk Beeld: Max Liebermann, schets (links) en olie-

verfschilderij ‘Der zwölfjährige Jesus im Tempel’ (1879) Bron: Wikimedia12 • Achtergrondartikel

In 1879 exposeerde de Joodse Max Liebermann 

zijn schilderij over de twaalfjarige Jezus 

in de tempel. Het is een Jezus met donker 

ongekamd haar, kleren in de war, barrevoets 

en zelfbewust gebarend.

Het schilderij veroorzaakte een enorme 

opschudding. Een criticus schreef dat het hier 

ging om ‘de meest lelijke en impertinente  

Joodse jongen die men zich voor kan stellen’. 

Geschokt en onder druk schilderde Max 

Liebermann Jezus over, nu met lang blond 

haar, een keurig vallend kleed, sandalen,  

en ingehouden gebaren. Een Jezus die 

voldeed aan de christelijke normen. 

Liebermann zou nooit meer een religieus 

onderwerp schilderen.

Jezus. Reconstructie en 
revisie – een leesverslag

op Weg - ontmoeting met het jodendom
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eyeopener
Voor mij zijn dit verhaal en dit beeld een 

eyeopener. Lang werd alles wat niet-Joods 

was als authentiek christelijk gezien. En alles  

wat Joods was, daar was wat mee. Dat moest 

veranderd, bekeerd, genegeerd worden. 

Sinds 1879 is er veel in de joods-christelijke 

relaties veranderd. De Tweede Wereldoorlog  

en de Shoah trekken diepe sporen en hebben 

mede geleid tot andere visies en verhoudingen. 

Dat proces is nog volop gaande. In vrijwel 

alle serieuze theologische benaderingen is 

er erkenning van de Joodse identiteit van 

Jezus en zijn leerlingen. Ook van Joodse 

zijde is er – hoewel nog marginaal – steeds 

meer aandacht gekomen voor de Joodse 

Jezus; hij is een van hen. Toen ik mij daar 

rond 2000 in verdiepte, ontdekte ik hoe 

Joodse wetenschappers, schrijvers en 

kunstenaars in alle diversiteit vrijwel zonder 

uitzondering Jezus verbinden met zijn 

Joodse achtergrond, context en traditie1. 

Jezus is heel Joods en aards.

Jezus is een Jood
“Het christendom heeft het proces van 

beeldvorming van Jezus altijd willen contro-

leren”, schrijft Henk Bakker, bijzonder hoog-

leraar theologie aan de Vrije Universiteit en 

verbonden aan het Baptisten Seminarium 

in Amsterdam. Voor me ligt zijn lijvige werk 

Jezus. Reconstructie en revisie. En even 

verderop lees ik dit: “Het is niet mogelijk om 

een verantwoord beeld van Jezus te geven 

zonder Jezus’ Jood-zijn als de dragende 

grond van zijn identiteit en persoonlijkheid 

te nemen.” Ik begin nieuwsgierig te lezen. 

In het eerste deel doet Bakker verslag van 

het kritisch onderzoek naar de historische 

Jezus. Hij legt een accent bij Nederlandse  

studies, waarbij het opvalt dat hij vaak oudere 

studies naar voren haalt. Baanbrekende  

historische studies ontbreken.2 Ook mis ik 

een aantal hedendaagse Joodse nieuw-

testamentici.3 Prikkelende Joodse visies op 

Paulus (van belang omdat Paulus’ zienswijze op 

Christus cruciaal is) worden niet genoemd.4 

Al lezend loop ik er steeds meer tegenaan  

dat de historische en theologische bena-

deringswijzen wat verwarrend door elkaar 

heen spelen. Is het een historische of 

dogmatische studie? Of allebei? En zouden 

de diverse zoektochten naar de historische 

Jezus niet overzichtelijker in beeld gebracht 

kunnen worden?

Jezus was een Galilese leraar en profeet 

die kritisch was over de wijze waarop de 

tempel in zijn dagen functioneerde, vat Bakker 

samen. Maar hoe dan, in welke Joodse  

historische context? Jezus is volgens Bakker 

niet gemakkelijk te duiden. Dat zal zo zijn, 

maar gaandeweg begin ik een grondige 

analyse te missen van het eerste-eeuwse 

Jodendom. 

delta aan Joodse verwachtingen
In het tweede deel bespreekt Bakker tal 

van Joodse voorstellingen en begrippen die 

op Jezus zijn overgegaan, maar dan op een 

nieuwe manier. Meerdere (hoogheids)titels 

passeren de revue: de nieuwe David, de 

nieuwe Mozes, de nieuwe Elia, een priester-

lijke knecht, een priesterlijke mensenzoon, 

een zoon van God. Waar blijft de bespre-

king van de titel ‘Heer/Kurios’?  

Ik ben echt nieuwsgierig, maar gaandeweg 

krijg ik steeds meer moeite. Ligt het aan de 

schrijfstijl, met zinnen als: ‘De porositeit van 

begrippen zorgde voor een eigen invulling 

die het narratief in een nieuw perspectief 

plaatsten’? Of komt het omdat ik eigenlijk 

niet zo veel nieuwe inzichten lees? 

Het refrein is dat Jezus een Jood is en 

dat de titels die in omloop waren telkens op 

nieuwe wijze door Jezus en zijn volgelingen 

werden geïnterpreteerd. Maar dat alles vind 

ik niet zozeer een reconstructie en revisie. 

Bij alle indrukwekkende onderzoek blijft 

de Jezus van vlees en bloed toch wat op 

afstand. En dat is vreemd, want dat is het 

laatste wat Bakker wil.

prikkelend
Bakker doet ergens een prikkelende 

theologische uitspraak: het mens-zijn van 

Jezus (God is mens geworden) kan niet los 

gezien worden van zijn Jood-zijn. Hij is dus 

niet eerst mens en dan pas Jood (alsof het 

jodendom een jas is die hij heeft aangetrokken  

en ook weer kan uittrekken). Nee, hij is Jood 

en daarom mens. 

Het doet me denken aan Max Lieber-

mann. Je moet Jezus niet christelijk aan-

kleden, je moet zijn Jood-zijn laten zien. 

En dat is wat kerk en jodendom samen veel 

meer zouden kunnen doen: in theologie, 

liturgie, verhaalvorm en kunst.5 •

J e  m o e t  J e z u s  n i e t 

c h r i s t e l i j k  a a n k l e d e n , 

j e  m o e t  z i j n  J o o d - z i j n 

l a t e n  z i e n
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Dr. Eeuwout Klootwijk is wetenschappelijk beleidsmedewerker Kerk en Israël / 

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

1  Wie is die man? Joodse visies op Jezus (2001).

2  Zoals die van E.P. Sanders.  

3   Zie bijvoorbeeld de lijst met medewerkers in 

Amy-Jill Levine and Marc Zvi Brettler, The Jewish 

Annotated New Testament, second edition 2017.

4  Bijvoorbeeld Pamela Eisenbaum, Paul was not a 

Christian (2009).

5  Zie bijvoorbeeld Amitai Mendelsohn, Behold the 

Man: Jesus in Israeli Art, 2017.

Titel: Jezus. Reconstructie en revisie. Auteur: Henk 

Bakker. Uitgever: VBK Media, 2020. Omvang: 416 blz. 

ISBN 978 90 4353 410 9. Prijs: € 27,50.



Shema / primo Levi 
Gij die veilig leeft

In uw beschutte huizen,

Gij die ’s avonds thuiskomt

Bij warme spijs en dierbare gezichten:

 Bedenkt of dit een man is,

 Die werkt in de modder

 Die geen vrede kent

 Die vecht om een stuk brood

 Die sterft om een ja of een nee.

 Bedenkt of dit een vrouw is,

 Zonder haar en zonder naam

 Zonder herinnering aan wat was

 Met lege ogen en koude schoot

 Als een kikvors in de winter.

Bedenkt dat dit geweest is:

Ik beveel u deze woorden.

Grift ze in uw hart

Waar ge gaat, waar ge staat

Bij het opstaan, bij het slapen gaan:

Zegt ze voort aan uw kinderen.

 Of uw huis begeve u,

 Ziekte verlamme u,

 Uw nageslacht wende zich van u.

14 • Gedicht
Tekst: Uit: Is dit een mens van Primo Levi © 1958 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino

Copyright Nederlandse vertaling © 1987 Frida De Matteis-Vogels en Meulenhoff Boekerij bv, Amsterdam.

Beeld: Liz Elsby / © Yad Vashem. Zie https://www.yadvashem.org/education/other-languages/dutch/ 

educational-materials/poems-paintings.html

Het gedicht is geschreven in 1946, een jaar na Levi’s bevrijding uit Auschwitz-Birkenau. 

Toestemmingsnummer U01-02
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Sidrot Kedosjiem en emor 
en Johannes 10:11-16

Sidra Emor (Leviticus 21-24) zet tegenover elkaar: 
de heiliging van Gods Naam en de ontwijding van Gods 
Naam; kidoesj Hasjeem tegenover chiloel Hasjeem. Het is 
een van de belangrijkste onderwerpen in het jodendom. 
Ontwijden jullie niet mijn heilige Naam, maar laat Ik geheiligd 
worden temidden van de kinderen Israëls (Leviticus 22:32). 
Niet voor niets begint Jezus het ‘Onze Vader’ daarmee.

Leidt ons gedrag in de wereld tot reputatieschade 
van de Naam, JHWH, of tot zijn eer? 

Het gaat om een levenshouding waaruit liefde en respect 
voor God en medemens spreekt. Zo heiligen wij de Naam.

Sidra Kedosjiem (Leviticus 19-20) roept: “Wees heilig, 
want Ik ben heilig”. Weliswaar wordt het Hebreeuwse 
kadosj – heilig – voor een mens anders geschreven dan 
bij God; dat verschil tussen hem en ons zullen we nooit 
overbruggen. Maar de opdracht is duidelijk.

Sidra Emor leert nog extra: erken en ontzie ook de 
gevoelens van een dier! 

In dit verband signaleren rabbijnen dat de grote leiders 
Mozes en David aanvankelijk herders waren. God toetste 
zogezegd hun omgang met dieren eerst, voordat zij tot 
het herderen van mensen werden geroepen. Respect 
voor het dier valt onder de heiliging van Gods Naam.

Het Johannesevangelie spreekt van ‘de goede Herder’. 
Jezus weerstond de duivel om de mensheid te redden. 
Hij was bij dieren en engelen (Markus 1:13). Hij is getoetst 
en welbevonden.

Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dat 
onderschrijft de normen van de sidrot Kedosjiem en Emor.

Met minder kan kidoesj Hasjeem ook niet toe.

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 synagoge16 •

 a p r I L  2 0 2 1
3 apr  Pesach zevende dag. 

Exodus 13:17 - 15:26; Numeri 28:19-25;  
2 Samuël 22:1-51

4 apr  Pesach achtste dag. 
Deuteronomium 15:19 - 16:17; Numeri 28:19-25; 
Jesaja 10:32 - 12:6

10 apr  Sjemini - Achtste. 
Leviticus 9:1 - 11:47; 2 Samuël 6:1 - 7:17

17 apr  Tazria - Zij geeft zaad. 
Leviticus 12:1 - 13:59 

 Metsora - ‘Melaatse’.  
 Leviticus 14:1 - 15:33; 2 Koningen 7:3-20

24 apr   Acharee Mot - Na de dood. 

Leviticus 16:1 - 18:30 
 
 Kedosjiem - Heilig. 

 Leviticus 19:1 - 20:27; Amos 9:7-15

 M e I  2 0 2 1
1 mei   emor - Zeg.  

Leviticus 21:1 - 24:23; Ezechiël 44:15-31

8 mei   Behar - Op de berg.  
Leviticus 25:1 - 26:2

 Bechoekotai - In mijn inzettingen.  
 Leviticus 26:3 - 27:34; Jeremia 16:19 - 17:14

15 mei   Bemidbar - In de woestijn.  
Numeri 1:1 - 4:20; Hosea 2:1-22

17 mei   Sjavoeot eerste dag.  
Exodus 19:1 - 20:23; Numeri 28:26-31

 Wekenfeest.  
 Ezechiël 1:1-28; 3:12

18 mei   Sjavoeot tweede dag.  
Deuteronomium 15:19 - 16:17; Numeri 28:26-31

 Wekenfeest.  
 Habakuk 3:1-19

op Weg - ontmoeting met het jodendom

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.



Wat doen predikanten met de lezingen uit de synagoge? • 17

“ Verdiepen is een plicht”
“Op de dag vóór elke zondagse dienst oriën-
teer ik me op de lezingen uit de synagoge.
Dat is iets van de laatste acht jaar. Ik ben 
me altijd wel bewust geweest dat de kerk 
als ‘huis naast de synagoge’ verstaan moet 
worden. De kerk is geen synagoge, maar 
ze staat er ook niet los van. Meestal is het 
een stukje uit de parasja (de hoofdstukken 
uit de Tora voor die sjabbat) waartoe ik me 
beperk, een enkele keer uit de haftara (de 
lezing uit de profetische boeken).
Vanuit mijn jeugd al is er een diep besef 
dat wat God bedoelt begonnen is bij de 
Joden. En omdat Jezus ook een Jood was, 
heb ik toch op z’n minst de plicht me te 
verdiepen in wat voor hem gewoon was. 
Dat is eigenlijk mijn reden waaróm ik zo te 
werk ga. Daarbij voel ik me in vertrouwd 
gezelschap. Als ik de neerslag van de preken 
lees, die Willem Barnard in Rozendaal 
gehouden heeft – bijvoorbeeld Binnen de 
tijd en Op een stoel staan – dan vind ik daar 
zoveel verbanden, dat het me soms moeite 
kost me in m’n eigen dienst voldoende ‘te 
beperken’.
 
Tegelijk vraagt de kindernevendienst me 
om ook het rooster van Kind op Zondag 
te volgen. Soms liggen er verrassende 
verbanden, maar soms ook denk ik: 
Wat móet ik ermee? Hoe kan ik iets van 
verbinding leggen? Naar een ooit opgelopen 
doopsgezinde tic kies ik uit haftara of uit de 
Apostolische brieven een ‘vermaning’. Die 
lees ik redelijk aan het begin van de dienst, 
na een gebed om verbondsvernieuwing. 
‘Kies ik’ betekent niet dat ik willekeurig 
te werk ga; in principe is dat een lezing 
die vóór mij al is klaargelegd, dus het 
rooster van synagoge en oude kerk. Als ik 
er helemaal niets mee kan, kijk ik even wat 
Luther voor die zondag had bedacht. Er 
moet namelijk wel een vonkje overspringen 
tussen de lezing en mijzelf. En soms is 
dat er niet. Als het dan in het luthers 
leesrooster wél het geval is, kan ik een keer 

switchen. Maar altijd zal ik iets zoeken 
waarbij ik kan staan in de traditie, kan staan 
op de schouders van het voorgeslacht.
 
Ik gebruik geen talmoedisch1 commentaar 
of zo. Mijn Hebreeuws is niet zo vlot dat 
ik me daarmee redden kan. Maar ik ben 
wel altijd benieuwd wat ik op internet kan 
vinden over de betreffende sabbat. Van 
PaRDes bijvoorbeeld, maar ik vind ook veel 
bij de (chassidische) Chabad-beweging. Het 
heeft al met al mijn denken en spreken over 
Jezus wel erg beïnvloed nu ik Jezus heb 
teruggevoerd naar ‘zijn eigen huis’. 
Een verrukkelijk boek dat je bij de hand 
neemt langs de zondagen is van zilveren 
sporen van Bart Gijsbertsen. Wat Bart er 
niet bij weet te halen – prachtig!2 Zo diep 
graaf ik niet. Ik zou het ook niet kunnen.
Maar ik wil wel verantwoorden waarom ik 
doe wat ik doe. Misschien heeft iemand er 
wat aan om te lezen hóe ik het doe. •

Jan Gerrit Zomer is 

predikant te Staphorst 

en lid van de classicale 

Kerk en Israël-werkgroep 

Overijssel-Flevoland. 

Tekst: Jan Gerrit Zomer

nieuwe 
rubriek

1  De Talmoed is de schriftelijke neerslag van 

de mondelinge overlevering. Die mondelinge 

over levering is al zo oud als de Tora zelf. 

Zoals de oude geleerden betuigen: Waarom 

zou Mozes zó lang op de berg vertoefd 

hebben, als het maar om tien woorden ging? 

Dat kan niet anders zijn dan dat God zelf aan 

Mozes uitlegde hoe de woorden verstaan 

moesten worden.

2  Zie ook de recensie in het blad van de  

Bond van Nederlandse Predikanten (BNP),  

Predikant & samenleving.

Parasja-project
Het Centrum voor Israëlstudies 

biedt de mogelijkheid om de parasja's 

mee te lezen (met commentaar van 

Joodse schrijvers), zie hetcis.nl/

parasja-project en hetcis.nl/parasja
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Margriet Gosker is predikant van de Protestantse Kerk te Venlo en oecumenisch theoloog.

geraakt
Het belang van de Schuldverklaring van de Protestantse Kerk, uitge-

sproken tijdens de Kristallnachtherdenking op 8 november 2020 in de  

Amsterdamse Rav Aron Schuster Synagoge, ligt in onze verantwoordelijkheid 

voor de toekomst. Het fundament eronder 

is het vele werk dat door kerk-en-Israël en 

vele anderen de laatste decennia is verzet. 

Er spreekt de vaste wil uit hedendaags 

antisemitisme en theologisch anti-judaïsme 

te bestrijden.  

Ik was geraakt door de positieve reactie 

van rabbijn Ies Vorst op de Schuldverklaring,  

tijdens de bijeenkomst op 8 november. Hij 

vertelde bij die gelegenheid over alle ellende, 

die hij had meegemaakt. De dood van zijn 

pasgeboren broertje Baruch Nechemja in 

kamp Westerbork, en hoe zijn moeder andere 

daar nog levende kinderen borstvoeding 

gaf. De honger en de verschrikkingen van 

Bergen-Belsen. Van zijn moeder had hij enkel 

nog één foto. Hij sprak over herinneringen, 

die hij eigenlijk niet wilde toelaten, maar die zich op bepaalde momenten 

toch aan hem opdrongen. Hij had er nooit over willen praten, maar nu wel.

In mijn Amstelveense tijd was dezelfde rabbijn Vorst onze achterbuurman. 

Nu is hij rabbijn van de kerk waarvan ik twintig jaar predikant ben geweest. 

Die kerk is inmiddels geen kerk meer, maar een zwaarbewaakte synagoge. 

Toen die sjoel nog kerk was, hadden wij jaarlijks rond 4 mei op zondagmorgen 

een rabbijn op de kansel. Dat was niet rabbijn Vorst, die toen geen toenadering 

tot ons zocht, maar rabbijn Soetendorp. Hij reisde elk jaar uit Den Haag naar 

Amstelveen om groot en klein vrede en vriendschap op het hart te binden. 

Het raakt me, dat juist rabbijn Vorst nu zo positief reageerde op de 

schuldverklaring en zei: “Laten we nooit vergeten dat ieder mens naar 

Gods beeld geschapen is. In ieder mens zit een kristal. Na de Kristallnacht 

wordt het weer dag.” Voor God telt ieder mens, maar intussen hebben ook 

Nederlandse synagogen zware bewaking nodig. Hoog tijd om samen te 

werken aan een toekomst zonder antisemitisme en haat.

Meer informatie: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verklaring-van-de- 

protestantse-kerk-tijdens-kristallnachtherdenking-2020/

Column18 •  Tekst: Margriet Gosker
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Tekst: Bert Oude Engberink

Hoe beleeft een jood de Joodse feest- en gedenkdagen? Verhalen van binnenuit. 

Jom Hasjoa –  
Holocaust-
herinneringsdag

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. 

Lechajim! Over de Joodse feest- en gedenkdagen  • 19

ouders, grootouders, broertjes, zusjes en 

andere familieleden denken? Aan je verwoeste  

jeugd, de vernederingen, de jaren van de jacht 

op jezelf? De vogelvrijheid zelfs, juist, van de 

kleinste kinderen? Van de roof van alles wat 

je bezat en dierbaar was? De vernietiging van 

je Europese Joodse wereld, haar infrastructuur? 

Zou je een dag niet aan de heldhaftigheid 

van je ouders denken, die je zonder idee van 

wat de toekomst brengen mocht, afstonden 

aan volstrekt vreemden met de hoop nog 

iets te redden, iemand een kans te geven? 

Aan die mensen die hun nek uitstaken? 

Zij waren de heldhaftigen, vastberaden en 

barmhartig. 

Wereldwijd zijn diverse tradities ontwikkeld. 

In gebedenboeken zijn soms teksten opge-

nomen die die dag gelezen kunnen worden. 

Mensen branden een Jahrzeit-kaars, zo 

mogelijk naast een foto van omgebrachte 

familie, jizkor2 of kaddiesj3 worden gezegd.

Voor de jongere generaties is de  

herinnering aan de Shoah in de genen gaan 

zitten. Deze in-trieste dag waarvan je alle-

daagse buitenwereld geen idee heeft, heeft 

ons wel iets geleerd: hoe de wereld ook 

in elkaar steekt; dit zal ons niet nog eens 

overkomen. 

Jom Hasjoa 2021 begint op woensdag-

avond 7 april.

Bij Lechajim denken we aan feest. ‘Proost’, 

nietwaar, op het leven. Zelfs na een begrafenis 

zeggen we: Lechajim; het leven van de 

nabestaanden gaat hoe dan ook weer verder.

Jom Hasjoa heeft zijn gelijke enkel 

aan Tisja Beav, de herdenkingsdag aan de 

verwoesting van de tempels. Maar dat was 

eeuwen terug. 

Jom Hasjoa Wehagevoera – Dag van 

de Vernietiging en Heldhaftigheid – werd in 

Israël ingesteld tien jaar na de opstand in het 

getto van Warschau, op 27 nisan1. De ware 

opstand begon op 14 nisan 1943, maar dat 

is altijd de dag voorafgaand aan Pesach. Het 

zou die uiterst belangrijke feestdag te veel 

belemmeren, overschaduwen. 

Holocaust-herinneringsdag probeert de 

onvoorstelbare verschrikkingen tijdens de 

nazivervolging én de heldhaftigheid van hen 

die er tegen in opstand kwamen ceremonieel  

handen en voeten te geven. Een vaak onbekend 

feit is dat ook onder de Joden veel mensen 

in opstand kwamen; het zijn dus niet alleen 

vervolgde mensen geweest, zoals vaak 

wordt gedacht. . 

In Nederland kennen we als samenleving 

uiteraard de Dodenherdenking op 4 mei, 

maar uit Israël en de Verenigde Staten kwam 

Jom Hasjoa ook bij ons terecht. In 1984 

vond de eerste officiële herdenking plaats in 

Rotterdam, in de Grote of Sint-Laurenskerk. 

Sindsdien is deze gedenkdag ook hier  

ingeburgerd geraakt. 

Voor de oudste generatie is het vaak 

dagelijks Holocaust-herinneringsdag.  

Zou je een dag níet aan al je vermoorde 

Jom Hasjoa is ook een herdenking van de mensen die 

hun nek uitstaken in een opstand of bij het verzet. 

Beeld: sculptuur Zadok Ben-David, ‘For Man is a Tree 

of the Field’ (Deuteronomium 20:19) op het Partisans 

Panorama in Yad Vashem. Foto: PR 

1   De eerste maand van het joodse jaar,  

in maart-april.

2   Gebed ter herdenking van een overledene.

3   Gebed waarin Gods Naam wordt geheiligd, ook 

gezegd bij begrafenis en dodenherdenking.
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Job redt de NAAM

‘Job redt de NAAM’ is de programmatische titel van een boek 

over een NAAM die verloren lijkt te gaan. In de joodse traditie 

geldt ‘de NAAM’ als een aanduiding voor de Eeuwige, de God 

van Abraham, Isaak en Jakob. Over deze God wordt in Tora en 

Profeten verteld dat hij zich van andere goden onderscheidt door 

de nazaten van Jakob uit de slavernij te bevrijden en ze de weg 

naar de vrijheid te wijzen. Dit bracht in de wereld een beweging op 

gang die niet meer te stuiten leek en zich in tal van bevrijdings-

bewegingen voortplantte tot op de dag van vandaag. Hoewel je 

je soms vertwijfeld afvraagt of de beweging er misschien uit is 

omdat de tegenkrachten te sterk geworden zijn en de zeggings-

kracht van het Grote Verhaal teloor gegaan is. “Was het dan 

allemaal voor niets?” Met die vraag begint theoloog en socia-

list Dick Boer zijn boek over Job. Ik heb altijd gedacht dat het 

boek Job de vraag stelde naar het lijden. Dat het argumenten 

leverde voor een theodicee, voor een theologische rechtvaar-

diging van God voor het kwaad in de wereld. Maar het boek van 

Dick Boer opende mijn ogen voor het grenzeloze vertrouwen 

dat de Eeuwige stelt in de mens als zijn bondgenoot. Zelfs als 

de NAAM zich van het wereldgebeuren afzijdig houdt en de 

mens tot het uiterste beproefd wordt vanwege de teloorgang 

van wat Tora en Profeten beweren, blijkt Job de NAAM niet te 

loochenen. ‘Job redt de NAAM’ is een adembenemend boek dat 

oproept trouw te blijven aan het Grote Verhaal hoewel het zijn 

zeggingskracht verloren heeft en niet meer werkt ... totdat de 

Eeuwige zelf het Woord neemt.

Tekst: Reinier Gosker

Titel: Job redt de NAAM. Een verklaring van het boek Job. Auteur: Dick Boer.  

Vertaling: Greetje Witte-Rang. Uitgever: bc.bs  (Boekencentrum Uitgevers  

en uitgeverij Boekscout), 2020. Omvang: 204 blz. ISBN 978 94 640 3564.  

Prijs: € 20,99. Zie ook: kerkenisraelnoord.nl/job-redt-de-naam/

Oorlogen & oceanen –  
Een familiegeschiedenis

Zijn vader is de bekende verzetsheld predikant Bastiaan  

Jan Ader, die als 26-jarige in 1936 naar het Midden-Oosten 

fietst. Tijdens die reis onderkent hij al het naderende gevaar van 

nazisme en antisemitisme. 

In de oorlog kunnen honderden Joden dankzij hem (en zijn 

vrouw) onderduiken. Een paar weken voor de geboorte van 

zoon Erik – de auteur – wordt dominee Ader in 1944 door de 

Duitsers gefusilleerd. Erik Ader 

volgt het spoor van zijn vader; 

als (oud-)ambassadeur komt 

hij op allerlei plekken, ook in 

Israël en Palestina.

Het verzetswerk van zijn 

vader is niet onopgemerkt 

gebleven: er is in Israël zelfs 

een bos naar hem vernoemd, 

met een gedenksteen (foto). Erik ontdekt dat het Joods Nationaal 

Fonds (JNF) met deze bomen de Palestijnse geschiedenis ook 

letterlijk bedekt heeft. 

Vader verzette zich tijdens de oorlog fel tegen het antisemitisme, 

zoon Erik bekritiseert nu op betrokken wijze het zionisme en het 

huidige beleid in Israël. 

Wie deze boeiende familiegeschiedenis leest, begrijpt de 

titel vanzelf, want er is ook nog een broer.

Tekst: Floor Barnhoorn

Titel: Oorlogen & oceanen. Een familiegeschiedenis. Auteur: Erik Ader. 

Uitgever: Querido Fosfor 2020. Omvang: 408 blz. ISBN 978 90 214 2223 7.  

Prijs: € 24,99.

Lezersactie  

Wilt u kans maken op een 

exemplaar van 'Job redt de 

NAAM' of 'Een sterke vrouw'? 

Mail dan naar kerkenisrael@

protestantsekerk.nl of schrijf 

naar Redactie Op Weg, 

Postbus 8504, 3503 RM 

Utrecht. Vermeld de titel van 

uw keuze.

op Weg - ontmoeting met het jodendom
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Van Hoofd tot Hart 

Een boeiende kennismaking met de 

Mussar-traditie biedt Alan Morinis met 

dit spirituele oefenboek. Mussar is een 

ethische stroming binnen het jodendom 

die in de negentiende eeuw in Litouwen 

is opgekomen. Het doel is om hoofd en  

hart met elkaar in verbinding te brengen. 

In korte hoofdstukken wordt inge-

zoomd op achtenveertig teksten, waarbij 

de brug wordt geslagen naar de praktijk 

van het dagelijks leven. De teksten zijn 

afkomstig uit Tora, Talmoed en Pirkee Avot 

(Spreuken der Vaderen). Door wekelijks 

één hoofdstuk te bestuderen en met 

de tekst in gesprek te gaan, wordt het 

innerlijk leven aangesproken en – zo 

hoopt de auteur – getransformeerd. 

In de overvloed aan zelfhulpboeken, 

waarbij zelfverwerkelijking en zelfont-

plooiing centraal staat, biedt dit boek 

een verfrissend joods pad van spirituele 

ontwikkeling aan. Wie het in groeps-

verband wil bestuderen kan zich bij een 

(online) leesgroep aansluiten (mussar.eu).

Tekst: Anne-Marie van Briemen

Titel: Van Hoofd tot Hart. 48 Mussar-lessen om 

je leven te transformeren. Auteur: Alan Morinis. 

Vertaling: Henri Jules Vogel. Uitgever: Mastix 

Press, 2020. Omvang: 265 blz. ISBN 978 94 9211 

024 4. Prijs: € 21,95.

Hoffy’s: de Joodse keuken

Het Antwerpse koosjere restaurant 

Hoffy’s is in België wereldberoemd. 

De joodse broers Hoffman koken al 

ruim dertig jaar in hun eenvoudige 

afhaalrestaurant topgerechten uit 

de joodse keuken. Orthodox en hip, 

koosjer en cool. Nu is er dan een 

kookboek, alhoewel … het is veel meer 

dan dat. Jakob Hoffman zegt hierover: 

“Het boek is niet voor ons, wij kennen 

onze tradities. Het is voor jullie.” 

Het kookboek is rijk gelardeerd met  

(portret)foto’s die een inkijkje geven in  

het leven van de chassidisch-joodse 

gemeenschap in Antwerpen. De recepten  

zijn gerangschikt naar de joodse feesten: 

Rosj Hasjana (Nieuwjaar), Pesach (Pasen),  

Soekot (het Loofhuttenfeest), Chanoeka 

(het Lichtfeest) en de wekelijks terug-

kerende Sjabbat (sabbat). Ook vind je 

recepten uit de keuken van elke dag in 

het hoofdstuk ‘Dagelijkse kost’. Bij elk 

feest staat een korte, heldere uitleg.  

En de recepten? In één woord: tov.

Tekst: Anne-Marie van Briemen

Titel: Hoffy’s: de Joodse keuken. 

Auteur: Moshi Hoffman, Marijke Libert en 

anderen. Uitgever: Kannibaal (Hannibal Books), 

Veurne, 2020. Omvang: 192 blz. ISBN 978 94 6388 

712 0 Prijs: € 35,50.

Portretten van vrouwen 
in de Talmoed

Waar vind je zoiets: een boek met 

portretten van vrouwen in de Talmoed,  

weergegeven in de brontaal, met ernaast 

een leesbare Nederlandse vertaling, 

steeds voorafgegaan door een inleiding 

op de verhalen, plus commentaar tus-

sendoor en een korte nabeschouwing?

Met zijn boek ‘Een sterke vrouw’, een 

titel ontleend aan het lied uit Spreuken 

31:10-31, zet Harry Smit, predikant in 

Burgh-Haamstede, in één klap de veelal 

onbekende wereld van de Talmoed op de 

kaart. Smit portretteert zeventien vrouwen, 

met naam of zonder naam, zoals de 

dochter van rabbi Akiva (ca. 50-135), 

een vrouw die op haar trouwdag, terwijl 

het feest in volle gang is, geroep aan de 

deur hoort en haar eigen bruiloftsmaal 

aan een arm iemand weggeeft.

Aanbevolen, met name als je vanuit 

het vertaalde origineel een aantal  

portretten van vrouwen in de Talmoed 

op je wilt laten inwerken.

Tekst: Kees Schakel

Titel: Een sterke vrouw. Portretten van vrouwen 

in de Talmoed. Auteur: Harry Smit. 

Uitgever: Van Warven, Kampen 2020. Omvang: 

204 blz. ISBN 978 94 9317 527 3. Prijs: € 19,95.
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Tekst: Joyce Rondaij22 • Achtergrondartikel

Onlangs promoveerde Joyce 

Rondaij aan de Protestantse 

Theologische Universiteit op 

de dissertatie 'Primo Levi's 

Afters. Reading Primo Levi 

Theologically after God', over 

Levi’s taal voor de mens en 

God na Auschwitz. Daarin 

behandelt Joyce de thema’s 

onrechtvaardig lijden, chaos 

en schepping, en goed en 

kwaad. In dit artikel vat ze 

haar proefschrift samen voor 

onze lezers.

Primo Levi’s taal 
voor mens en God 
na Auschwitz

op Weg - ontmoeting met het jodendom
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Primo Levi (1919-1987) schreef zijn 

getuigenis Is dit een mens (1946) nadat hij 

terugkeerde in Italië na een jaar gevangen-

schap in Auschwitz. Hij beschrijft daarin het 

leven, of beter: non-leven, in het kamp op 

indrukwekkende wijze. Het boek opent met 

een gedicht waarin hij twee gevangenen 

representeert en zijn lezers vraagt: is dit 

een man / is dit een vrouw? Is degene die 

werkt in de modder en vecht om een stuk 

brood een man? En degene zonder haar en 

zonder naam een vrouw?1 Hij beschrijft als 

het ware de Adam en Eva van Auschwitz,2 

zwoegend in de modder, zonder eigen 

identiteit, zich afvragend of zij mensen zijn.

atheïst herschrijft  gebed
In Primo Levi’s poëziebundel L’osteria 

di Brema uit 1975 krijgt het gedicht de titel 

‘Sjema’ mee, verwijzend naar het dagelijkse  

joodse gebed dat de eenheid van God belijdt. 

Het joodse Sjema kent een lange en com-

plexe traditie, maar zeker is dat het altijd 

een onderdeel was van de ochtend- en 

avondgebeden van joden. Het gebed is 

samengesteld uit drie citaten uit het bijbel-

boek Deuteronomium, en is significant 

langer dan Levi’s poëtische versie. 

Het eerste vers van het gebed kan ver-

taald worden als ‘Luister, o Israël: De Heer 

onze God, de Heer is Een’. Het reciteren 

van het Sjema houdt ook verband met 

getuigenis, omdat de gelovige getuigt van 

Gods eenheid of uniciteit wanneer hij dit 

dagelijkse gebed reciteert.3 Deze relatie tot 

getuigen kan verklaren waarom Levi zich 

liet inspireren door het Sjema. Maar waarom 

kiest een atheïstische schrijver ervoor om 

zijn boek over ontmenselijking te openen 

met een herschrijving van een gebed? Het 

is deze combinatie die mij als theoloog 

fascineert: het spreken over de mens, refe-

rerend aan een religieuze traditie, gelijktijdig 

met een afwijzing van theïstisch geloof. 

Tekort van de taal
Een mogelijke verklaring waarom Levi 

zich liet inspireren door het gebed is omdat 

hij zich in Auschwitz bewust werd van 

het tekort van de menselijke taal om zijn 

ervaringen te beschrijven. De heiligheid van 

de woorden van het gebed, geïnspireerd op 

verzen uit Deuteronomium, kunnen daarop 

een antwoord zijn. Vanwege het tekort van 

menselijke taal heeft hij als het ware een 

extra dimensie nodig om zijn woorden als 

’bedenkt dat dit geweest is’ en ‘grift ze in uw 

hart’4 kracht bij te zetten. Hij transformeert 

zijn menselijke woorden tot heilige taal en 

tracht zo het onmogelijke te doen: getuigen 

van Auschwitz.5

Transformatie
Dit heilig maken van mensentaal kan 

worden vergeleken met wat de filosoof 

Richard Kearney ‘transsubstantiatie’ noemt: 

de transformatie van de ene substantie in 

de andere.6 Bijvoorbeeld als het alledaagse 

tot iets heiligs wordt. Transsubstantiatie 

in literaire teksten gebeurt daar waar het 

ene personage een andere wordt. Dit is te 

herkennen in de wijze waarop Levi’s stem 

tot Gods stem wordt, en in navolging van 

Deuteronomium diegene vervloekt die niet 

luistert naar zijn gebod om te bedenken of 

de gevangenen mensen zijn. Daar wordt 

Levi’s stem Gods stem, of andersom. 

De tweede manier waarop transsub-

stantiatie kan plaatsvinden is wanneer het 

ene verhaal samenvloeit met een ander 

verhaal. Levi beschrijft in Is dit een mens hoe 

de tragische verhalen van de gevangenen 

beschouwd kunnen worden als verhalen 

van een nieuwe Bijbel: ‘ze zijn even simpel 

en onbegrijpelijk als de verhalen van de 

Bijbel. Maar zijn het dan ook niet de ver-

halen van een nieuwe Bijbel?’.7 In de oude 

verhalen van de Bijbel ontdekt Levi het lot 

van het Joodse volk als een lot van lijden8 

en daardoor identificeert hij het lijden in het 

kamp met het verhaal van een nieuwe Bijbel. 

De derde wijze van transsubstantiatie die 

Kearney beschrijft is het moment waarop 

een tekst voorbij zichzelf wijst, en de lezer 

tot actie oproept buiten de tekst.9 Deze  

oproep tot actie kan beschouwd worden  

als de kern van Levi’s getuigenis van 

Auschwitz. Zijn ‘Sjema’ getuigt van de 

ontmenselijkte gevangenen en dringt bij 

ons aan deze geschiedenis te leren aan de 

nieuwe generaties. 

Het ‘Sjema’ is een voorbeeld van Levi’s 

gebruik van religieuze teksten om het 

verhaal van de mens te vertellen. Hij trans-

formeert deze teksten, en geeft ze nieuwe 

betekenissen in nieuwe contexten. Hiermee 

zet hij de religieuze taal in voor een van de 

functies die ze altijd heeft gehad: betekenis-

verlening aan het zo complexe menselijke 

bestaan. •
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De promotie vond plaats op 13 oktober 2020. In april verschijnt de vertaling en bewerking van 

de dissertatie als Primo Levi na God. Verhalen van een nieuwe Bijbel bij uitgeverij Verbum.

1  Het integrale gedicht staat op pagina 14-15.

2  Moudarres, “Sacrament of Testimony, Agamben and 

Biblical Language in Primo Levi’s Se questo è un 

uomo,” 2014, pag. 92.

3   Jacobs, “Shema, Reading of”, in: Fred Skolnik and 

M. Berenbaum (eds.), Encycloapedia Judaica Volume 

18 (2nd edition), 2007, pag. 455-456.

4  Levi, pag. 9.

5  Moudarres, pag. 96.

6  Richard Kearney, Anatheism, Returning to God After 

God, 2011, pag. 127.

7  Primo Levi, Is dit een mens, 2010, pag. 75.

8  Baldini, “Intertestualità biblica nell’opera di Primo 

Levi” (Bijbelse intertekstualiteit in het werk van 

Primo Levi), 2003, pag. 47.

9  Kearney, pag. 128.
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online fi lmpjes ter verdieping 
Leendert-Jan Lingen, protestants gemeentepredikant te 
Middelharnis, start een serie online filmpjes over Hebreeuwse 
woorden in het Nederlands. Deze serie ‘Geinig en Goochem’ is 
te zien via zijn persoonlijke website ljlingen.nl/actueel 
Een andere mogelijkheid voor online verdieping zijn de video-
lessen van Dodo van Uden op YouTube. Onderwerpen zijn: de 
schepping van de vrouw, Noach, en het offer van Kaïn en Abel. 
Ga naar YouTube, type in het zoekvak ‘Dodo van Uden’. Dodo 
van Uden werkt mee aan de rubriek ‘Leren met Lev’ in dit blad. 

Muziekgroep Sunshine Cleaners heeft 
een cd-album uitgebracht, ‘Sad songs 
for us to bear’, met nummers over onder 
andere Etty Hillesum, Charlotte Salomon 
en Esther Bejarano die Auschwitz wist te 
overleven door accordeon te spelen. 
Prijs: € 12,88 (incl. verzendkosten).

Meer informatie: sunshinecleaners.nl

Nieuwe cd  
Sunshine Cleaners 

In het juninummer:

•  ‘De Tora - een  
actueel ecologisch 
leerboek’ door  
Hans Schravesande

•  Bespreking van 
roman 'De Effingers' 
door Kees Schakel

Interview met  
Marleen anthonissen-
van der Louw, over 
haar pastorale werk  
in Jeruzalem

Voor voorgangers, onderwijs-, 
zorg- en overheidsprofessionals 
die met levensbeschouwelijke 
diversiteit te maken hebben is 
er een leiderschapsprogramma 
ontwikkeld dat toerust voor de  
dialoog met andersdenkenden  
en -gelovigen. Tijdens 18 dagen, 
verspreid over 9 maanden, 
spreken deelnemers uit ver-
schillende tradities met elkaar 
over maatschappelijke en  
professionele uitdagingen. 

De docenten zijn religieuze 
leiders, academici, politici en 
professionals uit de publieke en 
private sector. In Nederland doen 

e m o e n a - l e e r g a n g  2 0 2 1 - 2 0 2 2 
naast moslims, christenen en 
humanisten, ook joden, hindoes, 
boeddhisten en bahá'ís mee. 
De Protestantse Kerk en de 
Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU) zijn bij  
dit initiatief betrokken. 

Programmadirecteur is 
prof. dr. Marianne Moyaert, 
hoogleraar Comparatieve  
Theologie en Hermeneutiek 
van de interreligieuze Dialoog 
aan de Vrije Universiteit  
Amsterdam. 

 Meer informatie:  
emoena.nl

Speelfi lm over anne Frank 
Dit kalenderjaar wordt de première verwacht van de 
speelfilm ‘Mijn beste vriendin Anne Frank’, geregisseerd 
door Ben Sombogaart. Deze Nederlandse productie 
vertelt het aangrijpende waargebeurde verhaal van 
Hannah Goslar over haar bijzondere vriendschap met 
Anne Frank. De film zal te zien zijn in de bioscoop. 

Meer informatie: dfw.nl

op Weg - ontmoeting met het jodendom



Woorden die zo vaak uitgesproken 
worden en die daardoor ons zo vertrouwd 
en bekend zijn, lijken als vanzelfsprekend 
in hun betekenis. Zo ook de woorden van 
de eerste vraag voor onszelf in het gebed 
dat Jezus zijn leerlingen leerde: de vraag 
om brood. Bij Matteüs geldt die vraag voor 
vandaag (heden), bij Lukas ‘voor elke dag’1. 
Brood kan als woord gebruikt worden voor 
het voedsel dat nodig is om te kunnen 
bestaan: ‘Hij, die brood geeft aan alle vlees’ 
(Psalm 136:25). Voordat we God vragen 
hoe we moeten leven, hoe we omgaan met 
overtreding en vergeving, vragen we om 
noodzakelijk voedsel.

 Rabbi Sjimon ben Jehosjoea zei: “Het  
leren van Tora is slechts gegeven aan 
degenen die manna te eten hadden, 
opdat ze geen noodzaak voor werk of 
handel zouden hebben. Waarom was 
dat? Wel als iemand zit en leert, maar 
hij weet niet waar hij eten of drinken 
vandaan moet halen, of waarmee hij 
zich moet kleden of bedekken, wel, 
daarom werd de Tora slechts aan hen 
gegeven die het manna hadden gegeten!” 
(Tanchoema Besjalach, 20)

Als er geen ‘meel’ is, is er geen Tora, wordt 
er in Spreuken der Vaderen gezegd (3:17)! 

“Geef ons heden ons dagelijks brood” 
zijn de vertrouwde woorden die de meesten 
van ons kennen. De Nieuwe Bijbelvertaling  
heeft voor sommigen voor verwarring 
gezorgd. Daar staat: “Geef ons vandaag het 
brood dat wij nodig hebben.” De onzekerheid 
over wat er behoort te staan is niet van onze 
tijd. Origenes (eind tweede, begin derde 
eeuw) schreef al: 

  
 

We moeten allereerst weten dat het 
woord epiousion (dat vertaald wordt met 
of ‘dagelijks’ of ‘dat wij nodig hebben’) 
nergens in het Grieks gevonden wordt 
noch bij de filosofen noch in het dage-
lijkse taalgebruik. Het lijkt erop dat de 
evangelisten dit woord hebben samen-
gesteld (Peri Euchès (Over het Gebed) 
XXVII, 7, PG XI, kol. 509).2

We zien in de geschiedenis dat beide 
betekenissen –‘dagelijks’ en het ‘nodige’ – 
naast elkaar voorkomen. Naast deze inter-
pretaties bestaat ook de uitleg dat dit woord 
vertaald kan worden met ‘de volgende dag’, 
of ‘morgen’. Als het Onze Vader ’s avonds 
wordt gebeden zou de bede om brood voor 
de volgende dag bestemd kunnen zijn. 

Elke vertaling heeft consequenties: 
bidden we om voedsel voor elke dag, bidden 
we om brood zoveel we nodig hebben? Of 
bidden we om brood voor de volgende dag?

Over het laatste zei Rabbi Elazar uit 
Modi’im: 

 Een ieder die voldoende te eten heeft 
vandaag, en zegt: wat zal ik morgen eten, 
zie, dat is iemand die het ontbreekt aan 
vertrouwen (Tanchoema Besjalach, 20). 

Vergelijk ook de uitspraak van Jezus in 
Matteüs 6:31: ‘Daarom weest niet bezorgd, 
wat zullen wij eten …’

Inzicht in de verschillende vertalingen 
schept misschien verwarring, maar geeft 
ook de gelegenheid om weer eens na te 
denken wat we eigenlijk vragen met die 
bekende woorden over het dagelijks brood!

Tekst: Douwe van der Sluis

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. Vandaag 
of morgen?

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)

V r a a g :
Zet de verschillende vertalingen 

eens naast elkaar. Wat zijn de 

mogelijke implicaties van die 

lezingen?

Voor eerdere columns: stichtinglev.nl
1  Statenvertaling.

2  Geciteerd door R. Zuurmond:  

karlbarth.nl/zuurmond-onzevader-brood-viii/
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alles is anders dan je denkt (8)
Denkend over de Abraham-akkoorden1, kijk ik vanaf de oostelijke 

heuvels van Jeruzalem naar de bergen van Moab. Tegenwoordig is  
dat Jordanië, maar lang geleden was dat land, achter die bergen en 
verder naar het zuiden, het gebied waar Awrahams oudste zoon 
Jisjmaël opgroeide en bleef wonen. Hij was verjaagd, maar de familie-
band bleef bestaan. Toen Awraham stierf, kwam Jisjmaël naar hier 
om samen met zijn halfbroer Jitschak hun vader te begraven. In vrede. 

Ook de hevige broederruzie tussen Esav en Jaäkov eindigde in 
verzoening. Linzensoep en bedrog raakten op de achtergrond en na 
een decennialange scheiding omhelsden de broers elkaar. Jaäkov, die 
binnen de stamfamilie van zijn ouders en grootouders was getrouwd, 
vestigde zich aan onze kant van de Jordaan. Esav, gehuwd met een 
dochter van Jisjmaël, bleef waar hij was, achter de bergen van Moab. 
Dankzij deze verhalen uit Tenach noemen wij de Arabische volkeren 
‘onze neven’. We hebben dezelfde stamvader. 

Zijn de Abraham-akkoorden een angstwekkende wapenrace, 
ingegeven door Amerikaanse handelsbelangen, cynisch gebruikmakend 
van de spanning tussen Iran enerzijds en Israël en Arabische landen 
anderzijds? Een tijdelijke schijnverzoening met Israël, omdat we 
ons opeens aan dezelfde kant bevinden? Netanjahoe zette er vorige 
zomer wel zijn annexatieplannen van Palestijns gebied voor in de 
ijskast. Dat heropent de weg naar onderhandelingen en – wie weet 
– een vreedzame oplossing. Maakte een diepe aversie tegen Trump 
soms blind voor wat er werkelijk gebeurt? 

In Israël ontgaan de merkwaardige bijverschijnselen van de 
Abraham-akkoorden ons niet. Zoals de plotselinge Amerikaanse 
erkenning van de Westelijke Sahara als Marokkaans gebied. Kan dat 
zomaar? Desondanks verwelkomen velen van ons de Abraham- 
akkoorden met enthousiasme. Dan irriteert het weleens, dat de diepe 
betekenis van het gebruik van de naam van Abraham, de gemeen-
schappelijke aartsvader, in het Europese denken vandaag de dag maar 
al te makkelijk wordt gemist. De symboliek ervan wordt niet gevoeld. 

Die naam is geen loze kreet, maar gaat over acceptatie. Israël is  
jarenlang beschouwd als vreemde indringer in dit gebied. In werkelijk-
heid hebben we een gemeenschappelijke stamvader en de naam 
‘Abraham-akkoorden’ is een authentieke erkenning dat we deel zijn 
van dit gebied. Een omhelzing tussen broers of neven na decennia 
van conflict. Zoals het na lange afwezigheid terugkomen van Jaäkov. 
Hij kwam immers thuis!

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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Prachtig nummer 
Met bijzonder veel genoegen heb ik 

het najaarsnummer van Op Weg gelezen. 

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat 

ik niet zo’n magazine-lezer ben; ik vind 

het te fragmentarisch of oppervlakkig. 

Op Weg bood echter diepgang, zoals 

in het interview met Renée van Riessen 

over Levinas. De Frans-joodse filosoof 

Levinas spreekt mij erg aan, neem het 

concept van non-indifférence: wat er 

om mij heen gebeurt, heeft mij iets te 

zeggen. Met het Hebreeuwse woord 

hineni: hier ben ik, voor U! 

De joden beschouw ik als mijn 

broeders en zusters; wil je weten of God 

bestaat, kijk dan naar het joodse volk!

Hans Alderliesten, Gouda

Lezersreactie

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

en de Verenigde Staten, gesloten op 13 augustus 2020. Bron: Wikipedia
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 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 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. 

Het Open  
Huis in Ramle

de bel gaat
Dan gaat in juli 1967 opeens de bel. Dalia 

is alleen thuis en nog helemaal in extase van 

de recente overwinning in de Zesdaagse 

Oorlog. Ze doet de deur open. Voor haar 

staan drie jonge mannen in pak. Ze begrijpt 

direct dat dit de vijand is. Een van de jonge 

mannen vraagt: “Dit is het huis geweest van 

mijn familie, mag ik even binnen kijken?” 

De mannen blijken uit Ramallah te komen 

en door de Israëlische overwinning kunnen 

zij nu opeens vrij reizen naar Israël. Dalia 

besluit hen binnen te laten en zo ontstaat er 

een bijzondere band tussen Dalia en Bashir. 

Dat contact loopt niet vanzelf. Er volgen 

vele moeizame gesprekken met Bashir en 

zijn familie. Soms is er lange tijd helemaal 

geen contact. Toch wordt het lijntje nooit 

doorbroken. Dalia zegt hierover: “Je wilt 

jezelf graag zien als het enige echte slacht-

offer, maar de ander wil dat ook. Waar het 

mee begint is je te verplaatsen in de ander. 

Verzoening begint met een stukje empathie 

en verbeeldingskracht.”

Ideeën
Als Dalia na het overlijden van haar ouders 

het huis erft, vraagt ze aan Bashir en zijn 

familie welke bestemming ze het huis kunnen 

geven. In 1991 wordt het Open Huis in Ramle 

geopend met onder andere een kinderdag-

verblijf voor Joodse en Palestijnse kinderen. 

In 2019 sluit echter het kinderdagverblijf 

en gaat het Open Huis op zoek naar een 

samenwerkingspartner. Deze partner wordt 

gevonden in het Rossing Center, waarmee we 

als Kerk in Actie al vele jaren samenwerken. 

Ideeën voor programma’s zijn er al genoeg: 

een cultureel centrum voor jongeren, 

interreligieuze bijeenkomsten, maar ook 

vertelavonden voor vrouwen. Vivian Rabia, 

de manager van het Open Huis, vertelt: 

“Normaal vertellen enkel mannen verhalen 

uit de geschiedenis. Deze verhalen gaan 

vrijwel altijd over oorlog. Als vrouwen willen 

we juist de andere verhalen uit de geschiedenis 

van Ramle delen.” 

U kunt zich voorstellen hoe blij ik was 

met deze bijzondere samenwerking. Ik 

hoop dat het Open Huis ons als Protestant-

se Kerk kan inspireren om met empathie en 

verbeeldingskracht naar de ander te kijken, 

juist daar waar meningen of emoties zo 

onoverbrugbaar lijken.

Meer informatie: kerkinactie.protestantsekerk.nl/ 

projecten/ontmoeting-tussen-israelische- 

joden-en-christenen/

Als relatiebeheerder Midden-Oosten krijg ik geregeld boekentips van mensen. 

Een daarvan was ‘De citroenboom’, een boek dat grote indruk op me maakte.

‘De citroenboom’ vertelt het verhaal van 

de Palestijn Bashir en de Bulgaars-Joodse  

Dalia, die beiden in hetzelfde huis in Ramle 

hebben gewoond. Tegelijkertijd trekt zeventig 

jaar geschiedenis van het Midden-Oosten 

aan je voorbij. 

Wat is het verhaal? In 1948 arriveert Dalia 

Landau als klein babytje met haar ouders in 

de stad Ramle, veertig kilometer ten westen 

van Jeruzalem. Haar ouders hebben de  

Holocaust in Europa overleefd en besluiten 

na de oorlog te emigreren. Ze krijgen een 

huis toegewezen in Ramle. Als kind wordt 

Dalia verteld dat hier vroeger Arabieren 

woonden. Toen brak er een oorlog uit 

waarin de Arabieren hadden geprobeerd 

de Joden de zee in te drijven. Dat was niet 

gelukt en toen waren ze weggerend. Voor 

Dalia is het op dat moment duidelijk: de 

Arabieren zijn haar grootste vijand en ze 

blijft het liefst bij hen uit de buurt. 

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. open huis ramle. 

heel hartelijk dank!

Het Open Huis biedt opvang en scholing  

voor Joodse en Palestijnse kinderen.
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