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 Inleiding 

Deze handreiking wil predikanten helpen om gemeenteleden te 
bepalen bij de Joodse wortels van het geloof en mede daardoor 
het begrip voor Joden te bevorderen. Op Israëlzondag, de eerste 
zondag van oktober, staan we op een bijzondere manier stil bij de 
verbondenheid met Israël en de relatie met het Joodse volk. De 
handreiking sluit aan bij de evangelielezing van het oecumenisch 
leesrooster.

De titel is ‘Trouw tot in eeuwigheid?’ Naar aanleiding van het 
 Bijbelgedeelte, Marcus 10 :1-16, denken we dan eerst aan ver-
bintenissen tussen mensen, over huwelijk en trouw. In de kerk 
kun je ook denken aan de trouw van de Eeuwige, van God, aan 
ons mensen. Op Israëlzondag denken we in ieder geval ook aan 
de trouw van de kerk aan het volk Israël. Zoals Jezus trouw was 
aan de Tora.

Inhoud handreiking
Het feit dat Jezus hier als Joodse leraar participeert in de 
 halacha lijkt ons een goed aanknopingspunt voor Israëlzondag’ 
schrijft de voorbereidingsgroep uit Groningen/Drenthe bij haar 
liturgische suggesties. U vindt de opzet op pag. 3.

Peter Tomson, als emeritus hoogleraar van de Faculteit voor 
 Protestantse Godgeleerdheid in Brussel en gasthoogleraar aan 
de KU Leuven kenner van jodendom en christendom in de Grieks-
Romeinse wereld, schrijft over de aanschouwelijke les van Jezus 
in de evangelielezing: hij omarmt de kinderen en zegent ze. 
U vindt zijn ‘lessen’ bij Marcus 10 op pag. 4.

Op 2 oktober vieren Joden Simchat Tora, een feest waarop wordt 
gevierd dat het Joodse volk de Tora heeft ontvangen. Tamarah 
Benima, liberaal rabbijn in Groningen, Friesland en Drenthe, 
schrijft erover op pag. 5. 

Tot slot vindt u vanaf pag. 6. vier portretjes van jonge leden van 
onze kerk. Zij vertellen wat Kerk en Israël voor hen betekent. 
Om te lezen en te gebruiken op Israëlzondag.

We wensen u een goede Israëlzondag.

Floor Barnhoorn, Kerk en Israël, dienstenorganisatie Protestantse 
Kerk

Reacties op dit materiaal zijn welkom via 
kerk.israel@protestantsekerk.nl.
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Liturgische suggesties

Psalm van intocht: Psalm 8, 8a, 8b, 8c
Drempelgebed: Lied 293
Kyrie: Lied 301b, 367d
Glorialied: Psalm 150, 150a, 150b
Tien Woorden lezen / zingen: Lied 310, 311, 312
Zingen na de Tien Woorden: Lied 78a, ELB 263
Gebed van de zondag (of zingen: Het liefste lied van overzee dl. 
2, 32 ‘Kom Geest van God’, of gebed voor Rosh ha-Shana van 
Sytze de Vries, in ‘Bij gelegenheid’, dl.1*)
Eerste Schriftlezing: Genesis 1: 26-31, Gen. 2: 21-25
Zingen: Lied 788, Psalm 89
Tweede Schriftlezing: Marcus 10: 1-16
Zingen: Lied 992, 849, Ubi Caritas 568b
Verkondiging
Zingen: Lied 827, 839
Als geloofsbelijdenis: Lied 344, Psalm 87
Bij de/als voorbeden: Lied 367e
Slotzang: Psalm 135, Lied 1016

* Naar een gebed op Rosh ha-Shana
Laat het licht van uw genegenheid
ons allen zegenen.
Want daarmee hebt Gij, Eeuwige,
ons de liefde bijgebracht,
een weg van zegen, van barmhartigheid,
een weg van leven en vrede.
Laat het goed zijn in uw ogen
uw volk met vrede te zegenen.
Dat wij in uw levensboek
van zegen en vrede
bedacht en ingeschreven worden,
wij en heel uw volk Israël.
Gezegend Gij
die vrede sticht.

Laten de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U aangenaam zijn
en stel ons hart open
voor uw vrede.

Sytze de Vries

Bij de eredienst

Bij de liederen

De genoemde liederen komen uit Liedboek, Zingen en bidden in 
huis en kerk. We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk de 
breedte van de kerk van dienst te zijn. De liturgie op Israëlzondag 
kan variëren van klassiek-reformatorisch, via oecumenisch-litur-
gisch tot meer evangelicale vormen. Hopelijk bieden we daarvoor 
genoeg materiaal.

Bij de lezingen

Het oecumenisch leesrooster geeft Marcus 10,1-16 als evangelie-
lezing. Dat begint met de vaststelling: … hij onderwees hen 
zoals hij gewoon was te doen.
Precies het feit dat Jezus hier als Joodse leraar participeert in de 
halacha lijkt ons een goed aanknopingspunt voor Israëlzondag. 
Strikt genomen betreft dat de uitleg van het gebod over de 
scheidbrief, een gebod dat niet meer van toepassing is in de 
 context van de westerse kerk. Iets breder getrokken gaat het dan 
over echtscheiding, maar dan moet er wel rekening mee gehou-
den worden dat het huidige huwelijk, gebaseerd op wederzijdse 
gelijkwaardigheid en romantische liefde, andere accenten legt 
dan het huwelijk in Bijbelse tijden.
In plaats hiervan lijkt het ons juist een uitdaging om terug te 
gaan naar de teksten waarnaar Jezus verwijst: Genesis 1,27 en 
2,24; Deuteronomium 24,1-4. De vraag wordt dan: hoe lezen wij 
dat, als volgelingen van Jezus? Ofwel: wat is onze halacha?

Deuteronomium 24 betreft het gebod over de scheidbrief. Dat 
lezen, leidt gemakkelijk tot stellingen over ‘echtscheiding’ of ‘het 
huwelijk’ en dat lijkt ons weinig nuttig op Israëlzondag. De pro-
fetenlezing van het oecumenisch leesrooster, Maleachi 2,10-16, 
gebruikt weliswaar de metafoor van huwelijksontrouw, maar om 
op Israëlzondag het thema van ‘Israëls ontrouw’ aan te snijden, 
lijkt ons evenmin kosjer.

Daarom, en omdat Jezus in Marcus juist daar tweemaal naar ver-
wijst, kiezen wij voor verzen uit de scheppingsverhalen, nl. Genesis 
1,26-31 en 2,21-25. Daarin zit ook de spits van Jezus’ halacha.
Uiteraard kan de verkondiging op grond hiervan gaan over trouw 
in (huwelijks)relaties. Maar het lijkt ons ook gerechtvaardigd om 
het breder te benaderen. Bij ‘wat God heeft samengevoegd’ kan 
ook gedacht worden aan synagoge en kerk, Joden en Grieken. 
Of aan het beeld van de kerk als ‘bruid van Christus’. Uiteraard 
behoeft dat enige exegetische en homiletische onderbouwing en 
toelichting.

Enkele leden van de provinciale werkgroep Kerk en Israël 
 Groningen/Drenthe die hebben meegewerkt: ds. Geert Hovingh, 
ds. Marien Grashoff, ds. Lise van der Molen, mw. Margriet 
 Volders, ds. Wieke Spoelstra en ds. Jelle van Slooten
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De pericoop eindigt met een hartveroverend gebaar van Jezus: 
Hij omarmt de kinderen die ze bij hem brengen en zegent ze. 
‘Van zulke mensen is Gods rijk’, zegt Hij. Met deze aanschouwe-
lijke les vervolgde Hij wat Hij aan het doen was: Hij onderwees 
hen zoals hij gewoon was te doen (10:1). Hij had zojuist een 
andere les gegeven, over ‘jullie hardheid van hart’ (10:5, NBV: 
‘omdat u zo harteloos en koppig bent’). Je kunt hierin horen dat 
Jezus de kinderen ziet als belofte voor een betere toekomst. 
 Misschien omdat ze zuiver zijn van motief en doorzichtig van 
gedrag. Grote mensen zijn vaak zo complex en onhelder.
Want laten we het onder ogen zien: waarom trouwen mensen, 
waarom scheiden ze? Zowel het een als het ander komt voor uit 
een mengsel van motieven, al of niet met woorden verfraaid. 
‘Mozes’ had dat nuchter geconstateerd en een regeling getrof-
fen om het ordelijk te doen verlopen. Als de man zijn vrouw een 
scheidingsdocument geeft, is het huwelijk rechtens ontbonden 
en zijn zij vrij om te hertrouwen (Deuteronomium 24:1-2). 
 Marcus denkt ook aan de situatie waarin de vrouw het 
initiatief neemt om te scheiden (Marcus 10:12). 
Dat was volgens het Griekse recht, waar vele 
christenen zich blijkbaar aan hielden.

Schrale troost
Echtscheiding was normaal onder 
Joden in Jezus’ tijd. De discussie ging 
erover onder welke voorwaarde. De 
Farizese school van Hillel bleef het 
dichtst bij Mozes: mensen kunnen 
scheiden om allerlei redenen. 
De school van Sjammai leerde: 
je mag alleen uit elkaar gaan als 
je partner vreemd gaat (Misjna 
Gittin 9:10). Minder liberaal maar 
wel rekening houdend met onze 
‘hardheid van hart’. 

De Dode Zeerollen laten nog een 
derde opvatting zien: scheiden mag 
helemaal niet. Het Damascusdocu-
ment (4:21) leert dat de mensen ‘twee 
aan twee’ geschapen zijn, met onder 
meer dit argument: ‘Het beginsel van de 
schepping is: “Mannelijk en vrouwelijk schiep 
Hij hen”’ (vgl. Genesis 1:27). Deze opvatting werd 
niet gedeeld door de Farizeeën, maar waarschijnlijk 
door de Essenen.

Trouw tot in eeuwigheid?
Exegetische uitleg van de evangelielezing Marcus 10:1-16

Jezus deelde dit standpunt van de Essenen, deels met hetzelfde 
argument: ‘Het begin van de schepping is: “Mannelijk en vrou-
welijk maakte Hij hen” - wat God heeft samengevoegd, mag een 
mens niet scheiden’ (Marcus 10:6-9; ook Lucas 16:18). Paulus is 
Jezus’ getuige, opvallend voor een ex-Farizeeër (1 Korintiërs 
7:10-11). Maar Matteüs zwakt Jezus’ standpunt af en volgt de 
school van Sjammai: je kunt scheiden ‘ingeval van vreemdgaan’ 
(Matteüs 19:9, vgl. 5:32). Jezus’ eerste volgelingen waren er dus 
niet uit. Een schrale troost.
Laten wij in elk geval Jezus’ hartveroverende gebaar naar de 
 kinderen serieus nemen. Ze zijn zo vaak het kind van de rekening.

Peter Tomson
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‘Vreugde der Wet’ zegt precies wat het Joodse feest behelst, en 
is tegelijkertijd een totaal verkeerde vertaling van ‘Simchat Tora’. 
Dat ‘vreugde’ klopt. Het is het feest waarbij met de Torarollen 
wordt gedanst. De vreugde over de gift van de Tora, op de berg 
Sinaï tijdens de Openbaring en in alle latere tijden, wordt diep 
gevoeld. Maar ‘Tora’ vertalen met ‘Wet’ klopt niet. Iedereen die 
de Tora (de Vijf Boeken van Mozes) goed kent, heeft dat zelf 
 kunnen ervaren. Genesis/Beresjiet, Exodus/Sjemot, Leviticus/
Wajikra, Numeri/Bemidbar en Deuteronomium/Dewariem lijken 
in niets op een combinatie van de Warenwet, de Verkeerswet, 
het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht en de ontel-
bare andere wetten in Nederland. De Tora combineert mythische 
verhalen over de Schepping met familieverhalen, vertellingen 
over ontmoetingen met God met onderhandelingenverslagen 
over grafrechten, verhalen over wonderen met historie, profeti-
sche waarschuwingen met poëtische uitingen. En ja, door die vijf 
boeken heen staan voorschriften – wat te doen, wat na te laten, 
hoe wat te doen, en in welke situaties wat na te laten. Al die 
soorten literatuur die samen de Tora vormen, worden gebruikt 
voor het uitbeitelen van een manier van leven: fysiek en geeste-
lijk, individueel en collectief, voor een beperkte groep en voor de 
mensheid als geheel, voor een specifiek gebied en voor de hele 
wereld, voor de mens en voor plant en dier. De Tora is één grote 
handreiking van de Eeuwige aan de mens: Ik blies jou het levens-
beginsel in, Ik plaatste de ziel in jouw binnenste, nu laat Ik je 
zien en horen hoe daarmee om te gaan zodat Het Leven tot zijn 
recht kan komen. 

Afsluiten feestcyclus
Wat gebeurt er specifiek tijdens Simchat Tora? De Tora, opge-
deeld in 54 wekelijkse gedeelten, wordt in één jaar doorgelezen. 
Tijdens de avonddienst van Simchat Tora wordt de Tora uitgele-
zen, door het laatste stuk van Deuteronomium te reciteren, om 
daarna onmiddellijk weer met de Toralezing te beginnen, met de 
recitatie van het eerste stuk van Genesis. 
Om hulde te brengen aan degenen die zich voor de gemeenschap 
hebben ingezet, krijgen een zogeheten Chatan Tora (bruidegom 
van de Tora) of een Kallat Tora (bruid van de Tora) de eer om het 
laatste deel van Deuteronomium te lezen, en een zogeheten 
Chatan Beresjiet of Kallat Beresjiet het eerste deel van Genesis. 
Bovendien worden alle leden van de gemeente bij het lezen van 
de Tora gevraagd en gezegend. In de ochtenddienst zegenen de 
afstammelingen van de kohaniem/priesters de gemeente. 
 Speciaal ook de kinderen worden gezegend. Om voor hen de 
feestelijkheid te benadrukken worden ze overladen met snoep. 
Met Simchat Tora wordt de feestcyclus - Rosj Hasjana/joods 
Nieuwjaar, Jom Kippoer/Grote Verzoendag, Soekot/Loofhutten-
feest - afgesloten. 

Nog één opmerking. ‘Tora’ kan staan voor de ‘Vijf Boeken van 
Mozes’. Maar ‘Tora’ wordt ook gebruikt voor de hele Joodse 
overlevering en erfenis. De simchat, de vreugde, gaat over meer 
dan alleen dat wat bij Sinaï werd aangereikt. Vreugde is er over 
alles wat de Eeuwige de mensheid als erfgoed heeft mee-
gegeven. 

Tamarah Benima

Simchat Tora: vreugde 
over het erfgoed
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Op studiedagen en andere bijeenkomsten van Kerk en Israël tref-
fen we weinig of geen jonge  mensen. Het lijkt erop dat zij weinig 
belang hechten aan de verbondenheid van de kerk met Israël. 
Maar is dat eigenlijk wel zo? Vier jonge mensen - Hans van Dijk, 
Harmke Bons, Kor Bras en Liesbeth Hak - laten zien dat zij wel 
degelijk ‘iets’ hebben met Israël en met het Jodendom. Hun por-
tretjes kunnen een plek krijgen tijdens of na de dienst op Israël-
zondag, bedoeld om over door te praten.

Tijdens de dienst
Gebruik de portretjes als inspiratie voor de verkondiging. Lees 
voorafgaand aan de verkondiging (een deel van) de portretjes 
voor of laat vier (jonge) gemeenteleden elk een portretje voorle-
zen. 

Hans, Harmke, Kor en Liesbeth:  
vier jonge mensen onder de indruk van 
Israël en Jodendom

Na de dienst
Bied tijdens de dienst op Israëlzondag - en zo mogelijk de zondag 
ervoor en in het kerkblad - aan dat na de dienst doorgepraat kan 
worden over Israël. Organiseer daar koffie en wat lekkers bij. 
Lees met de aanwezigen de vier verschillende portretjes; laat 
vier mensen een bijdrage voor hun rekening nemen. Vraag de 
deelnemers daarna welk verhaal hen het meest aanspreekt en 
waarom. Vraag daarna naar eigen ervaringen met Israël en met 
het Jodendom. Is het ‘ver van het bed’ of niet? Zouden ze het 
graag anders zien?

De bijeenkomst kan uiteraard ook op een ander moment georga-
niseerd worden.

Kerkblad of website
U kunt als vooraankondiging van de Israëlzondag ook (een van) 
de portretjes opnemen in het kerkblad of op de website van uw 
kerk.

Hans van Dijk 
“Knap hoe relaxed Joden in het leven staan”

Het Jodendom en het land Israël zijn voor hem altijd bijzonder 
geweest omdat zich daar de verhalen afspelen die hij van jongs 
af aan meekreeg. Hans van Dijk (33), universitair docent Organi-
satiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg: “De Joodse 
cultuur vind ik ook aangenaam. Er is voor mij geen stad die ook 
maar enigszins te vergelijken is met Jeruzalem, met name 

 vanwege de oude stad en de verschillende religies die 
er samenkomen.”

 
Ook de geschiedenis van het Jodendom 

maakt dat Hans geïnteresseerd is in 
zowel het land als de religie. “Als uni-
versitair docent heb ik een aantal 
collega’s die Joods zijn. Ik vind het 
erg knap hoe ze, ondanks hun histo-
rie en de constante dreiging, zo 
relaxed in het leven staan. Het is 

ongelooflijk hoe zwaar Joden het heb-
ben gehad en hoe erg ze zijn opgejaagd. 

Heel bijzonder dat ze nog geen honderd 
jaar later hun eigen land hebben en een rela-

tief goed functionerende samenleving.”

Een hand toereiken
Een bezoek aan het land kon niet uitblijven. “Met name het Yad 
Vashem en de oude stad van Jeruzalem hebben me echt geraakt, 
het was zo indrukwekkend! Tegelijkertijd vond ik het moeilijk om 
de muur te zien, wetende onder welke moeilijke omstandigheden 
de Palestijnen leven. Ik begrijp de beslissing van Israël om de 
muur te bouwen. Maar vanuit mijn onderzoek naar diversiteit 
weet ik dat de enige weg naar verzoening en vrede ligt in een 
hand toereiken, en dat anderen onderdrukken enkel tot een gro-
tere weerstand leidt. Ik ben me ervan bewust dat het makkelijk 
praten is als buitenstaander, ik kan nooit alles begrijpen van de 
situatie om er überhaupt een goed geïnformeerde mening over te 
hebben.”

Niet iedereen is zo genuanceerd. “De twee pro-groepen zijn denk 
ik al te lang tegen elkaar uitgespeeld, en we moeten proberen 
daar niet verder aan bij te dragen. De verhouding tussen hen is 
problematisch, maar gegeven het feit dat beide groepen uit men-
sen, dus kinderen van God, bestaan, hebben we als christenen 
een plicht om voor de rechten van beide partijen op te komen en 
het beste voor hen te zoeken. Laten we pro-medemens zijn.”
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Ze heeft al sinds de middelbare school ‘iets’ met Israël. Harmke 
Bons (29), financieel medewerker Zending en Diaconaat bij de 
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk: “Het conflict was 
in die periode veelvuldig in het nieuws met de Tweede Intifada 
en de Routekaart naar de Vrede. Dat heeft een enorme indruk 
achtergelaten. Voor mij is er wel een duidelijk verschil tussen het 
Israël uit de Bijbel en de Staat Israël vandaag. Daarnaast houd ik 
ook van de Joodse cultuur en traditie. Die hebben mij geleerd om 
rituelen te koesteren. Ze zorgen voor structuur in je leven en 
dwingen je min of meer stil te staan bij belangrijke gebeurtenis-
sen of overgangen.”

Vijf jaar geleden bezocht ze Israël-Palestina voor het eerst door 
een jongerenreis van Kerk in Actie. “Ik volgde een master Con-
flictstudies. Ik leerde veel over Israël-Palestina, maar dat was 
‘boekenkennis’. Om de situatie beter te kunnen begrijpen, wilde 
ik er zelf naartoe. We hebben met joden, moslims, christenen en 
bedoeïenen gesproken. De verhalen van de lokale bevolking 
 hebben een diepe indruk gemaakt.” 

Hij heeft veel affiniteit met het Jodendom. Kor Bras (35), ver-
koopmedewerker dyslexiehulpmiddelen: “Met name de rijkdom 
van de kennis die daarin te vinden is en de manier waarop de 
Schriften worden gelezen is een enorme verrijking voor mijn 
eigen religieuze beleving. Het leren kennen van de Joodse 
 traditie werpt een ander licht op de verhalen in de evangeliën. 
Het is een religie van doen, van eigen verantwoordelijkheid en 
van creativiteit. Ook de ruimte voor discussie, het gevoel voor 
traditie en de levenskunst vind ik geweldig.”

Hij kwam voor het eerst in aanraking met het Jodendom in het 
Joodse leerhuis in ‘s-Hertogenbosch. “Op advies van mijn 
schoonmoeder kwam ik bij het leerhuis van rabbijn dr. Tzvi Marx 
terecht. Bij hem begon ik met het lezen van Juda Halevi. Ik ging 
verder met het werk van Pinchas Lapide, Elie Wiesel en Abraham 
Joshua Heschel. Het heeft veel van mijn oude geloofsbeelden 
volledig onderuitgehaald. Op een gegeven moment denk je wel 
eens; waar blijf ik nog als religieus christen? Maar op een 
 gegeven moment vind je daarin ook je weg.”

Niet zwart-wit
Ze wordt altijd een beetje ongemakkelijk van de tweedeling die 
er is in de kerk. “In geen enkel ander conflict zijn er zo duidelijk 
twee kampen en heeft bijna iedereen een mening. Ik ben tijdens 
mijn opleiding naar Cyprus geweest. De meeste mensen weten 
niet eens dat er op dat eiland een conflict is, laat staan dat ze 
partij kiezen. Ik geloof ook niet dat als je je het lot van Israël of 
Palestina aantrekt, je automatisch tegen de andere partij bent. 
Voor mij is het niet zo zwart-wit, en zou het in mijn ogen goed 
zijn om te proberen niet direct jezelf of de ander in een kamp te 
scharen.”

Uiteindelijk wil iedereen vrede. “Tijdens onze reis hebben we 
‘gewone mensen’ gesproken, allemaal slachtoffers van het 
 conflict. Velen van hen waren het niet eens met de lijn die hun 
overheid trok (zowel de Israëlische als de Palestijnse) en wilden 
vooral vrede, op welke manier dan ook. Ik denk dat ik dus vooral 
in het kamp ‘gewone mensen’ ben en ik denk dat het steunen 
van alle partijen in het conflict ook niet een probleem is. Aan 
 beide kanten zijn mensen actief om bruggen te slaan en elkaar te 
helpen, en ik denk dat al die initiatieven steun verdienen.”

Van de zotte
Jodendom vandaag de dag heeft het niet altijd 
makkelijk, ook in Nederland bestaat antisemitis-
me. “De haat die begint met Joden gaat altijd ver-
der in xenofobie naar andere groepen. Antisemitisme 
wordt vaak met verschillende schijnargumenten weg-
gepoetst, maar het is er wél. Het is van de zotte dat we in 
een land leven waar je aangevallen kunt worden omdat je een 
uiting van je religie draagt, waar gebedshuizen en scholen poli-
tiebewaking nodig hebben, en waar jij en je kinderen aangeval-
len worden om gebeurtenissen aan de andere kant van de 
wereld waar je niets mee te maken hebt.”

Kor volgt de ontwikkelingen in de staat Israël met veel interesse. 
“Het is een complexe situatie. Mensenrechten van Palestijnen 
worden vaak niet gerespecteerd, tegelijkertijd is er de begrijpe-
lijke zorg van de Israëli’s voor hun eigen veiligheid. Het is 
 makkelijk praten vanuit onze comfortabele positie, en het is nog 
makkelijker om partij te kiezen voor de een of de ander. Voor de 
buitenstaander blijft dit erg gemakkelijk en zonder consequen-
ties. Ik geloof dat een oplossing uiteindelijk van binnenuit zal 
moeten komen én van beide kanten.”

Harmke Bons
“Aan beide kanten zijn mensen actief om 
bruggen te slaan”

Kor Bras
“Enorme verrijking voor mijn eigen religieuze beleving”
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Colofon
Uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland
Redactie Floor Barnhoorn en Janet van Dijk
Portretjes Jelske de Kuiper 

Van jongs af aan is ze als het ware ‘opgevoed’ met Israël. Lies-
beth Hak (28), als ICT-trainee werkzaam in adviserende rollen 

(bedrijfsvoering en innovatie): “Israël was het beloofde land, 
een plek waar onze familie en vrienden wonen. Familie 

van mijn vaders kant heeft een actieve rol gespeeld in 
het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een 
aantal van hen is daarbij om het leven gekomen, 
daar praatte mijn vader veel over. Daarnaast 
heeft hij jarenlang vrijwilligerswerk gedaan in 
een kibboets in Israël, en reizen georganiseerd 
met en voor anderen. Zijn verhalen en die van 

mijn familie maakten dat ik een bijzonder soort 
loyaliteit en voorliefde ontwikkelde voor Israël.”

Ze bezocht het land natuurlijk ook zelf. “Het was de 
gewoonte om eens in de drie à vier jaar het land en mijn 

vaders familie en vrienden te bezoeken. Toch wilde ik er ook een 

Collecte Israëlzondag

Bij de collecte zijn collectefolders en een poster beschikbaar 
via de webwinkel, www.protestantsekerk.nl/webwinkel. 
Een collecteafkondiging staat op www.protestantsekerk.nl/
collecterooster. 

Liesbeth Hak
“Ontzag en respect gekregen voor beide kanten”

keer alleen naartoe. Zo ging ik een paar jaar geleden op reis om 
mijn eigen affiniteit met het land en de cultuur te onderzoeken. 
Ik heb een half jaar in Tel Aviv gewoond en studeerde daar 
Hebreeuws, een geweldige tijd. In die stad leerde ik ook een 
andere kant van het land kennen.” 

Jongeren zijn gematigder
“Vroeger was ik per definitie pro-Israël, maar tijdens mijn verblijf 
in Tel Aviv veranderde dat. Ik sprak veel met mensen over het 
leven in Israël, mensen met verschillende posities en afkomsten. 
Ik besefte toen pas hoe diepgeworteld het conflict echt is. In 
gesprekken met jongeren viel het me op dat zij een stuk gematig-
der zijn in hun stelligheid dan de wat oudere (meer extreme) 
generatie aan de top. Men leeft een stuk makkelijker samen lijkt 
het wel, wil dat ook het liefst.
Sinds mijn tijd daar heb ik meer ontzag en respect gekregen voor 
beide kanten. Ik zal niet zo snel meer iets roepen.”
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