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Van	de	redactie		
De uitwerking van het jaarthema vindt u telkens op vier pagina’s na de middenpagina. Achtereenvolgens 
geven een Jood, christen en moslim hun visie op het gekozen subthema. Op de vierde pagina stelt 
redactielid Anne Marijke Spijkerboer een kunstuiting over dit subthema centraal. 
Voor dit nummer heeft Janet van Dijk, communicatiemedewerker van de dienstenorganisatie van 
onze kerk, drie gelovigen geïnterviewd. Dat doet ze ook voor de komende nummers. We hopen dat 
Janets interviews ons blad nog leesbaarder maken.

Katern InZicht 

Joodse verhalen achter 
de sluiers van de islam,
door Marcel Poorthuis
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E
en belangrijke verandering is het aantal regio’s (in kerkelijk 
jargon: classes) binnen de Protestantse Kerk. Waren er tot 
1 mei meer dan zeventig, nu is dat aantal teruggebracht 

tot elf. Welke gevolgen heeft dat voor de activiteiten van de 
Protestantse Raad?

eén	sterk	landelijk	netWerk
Om te beginnen willen we de contacten versterken tussen de 
landelijke Raad en de werkgroepen Kerk en Israël die in de 
regio’s actief zijn. We proberen de nieuwe regio’s van dienst te 
zijn door vanuit elke regio een ‘ambassadeur’ in de landelijke 
Raad te benoemen. Zodat er één sterk landelijk Kerk-en-Israël-
netwerk komt. En bij de start van het nieuwe kerkelijke winter-
seizoen willen we ons Kerk-en-Israël-netwerk voorstellen aan 
al die elf nieuwe classes. Kortom, we bieden aan om ook in de 
nieuwe kerkelijke organisatie overal mee te doen.

dialoogdoos
En we komen niet met lege handen! We komen met nieuw materiaal 
en nieuwe plannen. De Protestantse Raad is begonnen een 
dialoogdoos samen te stellen. Veel mensen zullen dat een toolbox 
noemen. Het gaat om gespreksmateriaal over de dialoog tussen 
Joden en christenen, dat individueel en in groepen te gebruiken is. 

Een eerste bijdrage aan de dialoogdoos heet ‘De Uitdaging’, een 
internetproject over de Joden Jezus en Paulus. We stellen om te 
beginnen de vraag wat we in onze contacten met onze Joodse 
gesprekspartners hebben geleerd. En vervolgens: wat betekent 
dat voor ons christelijk geloof? 
Met veel informatie, video’s, links naar websites en gespreks-
materiaal. Kijk op www.joods-christelijke-dialoog.nl/deuitdaging

Er verandert veel in de organisatie van de Protestantse Kerk, dat is u vast niet ontgaan. 
De Protestantse Raad voor Kerk en Israël beweegt daarin mee. We willen graag  
blijvende aandacht voor de Joods-christelijke dialoog, juist in alle veranderingen.  
En dus verandert het werk van de Raad.

Landelijk netwerk  
en dialoogdoos

Nieuwe activiteiten en plannen van de Protestantse Raad

Uitbreidingsplannen
Niet alleen ambassadeurs voor de regio’s treden toe tot de 
Raad. We willen graag dat de Raad voor Kerk en Israël een 
betere afspiegeling is van de verscheidenheid van opinies in de 
Protestantse Kerk over kerk en Israël. Ook daarom zal de Raad 
uitbreiden. Het zou helemaal mooi zijn wanneer we mensen 
met die verscheidenheid aan visies onderling in gesprek kunnen 
brengen. Een kleine commissie maakt daarvoor plannen. 

Samenvattend: er is veel in beweging, en het 
blijft ontzettend boeiend!

DICK PRUIKSMA
Dick Pruiksma is voorzitter van de Protestantse Raad 

voor Kerk en Israël.

Een voorbeeld van anti-Joods bijbellezen uit de dialoogdoos:  

Jezus en overspelige vrouw zijn lelieblank, de Schriftgeleerden 

en Farizeeën zijn donker. Schilderij Lucas Cranach de Jongere 

(1515-1586). • Beeld: Wikipedia

Wat hebben we geleerd 
van onze Joodse 
gesprekspartners?
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‘Ik ben mijn eigen 
weg in het Jodendom 
gegaan.’

Anneke Barwahser-Elte is chassidisch verhalenverteller. Ze heeft veel 
lezingen over chassidisme gegeven. • Foto’s: Rick Keus
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IntERVIEW

‘Vind je eigen weg!,  
zei Buber’
De afspraak met Anneke Barwahser-Elte is op een paradijselijke plek tussen Dalfsen 
en Ommen, waar Anneke (95) in een fijn huis woont met haar hond. Allerlei vrienden 
staan haar trouw ter zijde.

Interview met verhalenverteller Anneke Barwahser-Elte

Annekes overleden man, Hubert Barwahser, was musicus in het 
Concertgebouworkest (KCO) en zelf was ze psychiatrisch-sociaal 
verpleegkundige. In de kamer staat een vleugel, aan de wand 
hangen Joodse kunstwerken, onder andere een groot portret in 
houtsnede van Martin Buber. Overal liggen stapels boeken over 
Jodendom. 

Wat is van betekenis vanuit uw jeugd? 
‘Mijn vader was Jood, mijn moeder niet. Mijn vader wilde niets 
weten van zijn orthodoxe opvoeding, dus er waren bij ons geen 
rituele Joodse gewoonten. Wel lazen we de bijbelverhalen. Ik las 
ze zelfs onder de tafel verder als het voorlezen me te langzaam 
ging. En bij familie of vrienden maakten we wel iets mee van de 
Joodse feesten en gebruiken. Mijn ouders stuurden mij naar de 
catechisatie van dominee Horreüs de Haas in Zwolle, want hij 
onderwees ons in alle godsdiensten en dat vonden mijn ouders 
belangrijk, ook al was mijn moeder niet christelijk.
Maar de oorlog bracht een ander bewustzijn van het Jodendom  
met zich mee. Mijn vader was leraar aan de hbs te Zwolle en werd 
meteen ontslagen door zijn NSB-directeur. Hij werd gedwongen 
rector te worden van een school in Zwolle en in Enschede waar 
alle Joodse kinderen naar toe moesten. Dat was vreselijk, want 
daar verdwenen dan dagelijks kinderen naar Westerbork of de 
onderduik in ... 

Zelf zat ik op het gymnasium in die tijd, met een rector die niet 
fout was maar bang. Hij zei: “Meisje, jij mag hier niet komen.” 
Ik wist dat ik als halfjood op die school mocht blijven, dus mijn 
moeder ging woedend naar school. “Wat ben je voor een man?”, 
riep ze uit. 

Mijn ouders en ik overleefden de oorlog, mijn broer overleed in 
Sobibor. Hij werd onlangs bijgeschreven op een gedenkteken 
voor Joodse slachtoffers van Zwolle. 
Als halfjood verblijf je lang in niemandsland ... Mijn vader kon 
weer leraar worden op dezelfde hbs als voor de oorlog. En toen 
hij vanuit het schoolraam met zijn klas de NSB-directeur zag 
lopen in werkkampkleding met kruiwagen en schoffel, omdat hij 
moest boeten voor zijn verleden, en de hele klas hem uitjoelde, 
zei hij: “Dat doen wij niet.” 
Het waren zeer donkere jaren, vol verzet, meer wil ik er liever 
niet over zeggen. Het brak onze levensgeest niet. De oorlog 
bracht een zoektocht naar een eigen verstaan van Jodendom bij 
mij te weeg.’

Hoe zag uw zoektocht eruit?
‘Na die benauwende, opgesloten jaren ging ik in Amsterdam 
mijn opleiding volgen voor maatschappelijk werk. Daarnaast 
ging ik overal in internationale bouwkampen werken, voorbij 
grenzen en nationale noden. Ik kwam in Lapland, waar de Duitsers 
aan het eind van de oorlog alle huizen verbrand hadden, Berlijn 
en Mülheim. Ik kwam ook Duitsers tegen en moest dan over 
mijn aarzeling heenstappen om hen een hand te geven. Ik vertelde 
hen meestal wat er met ons was gebeurd in de oorlog. Ze deden 
het voorkomen alsof ze daar geen beeld van hadden. Zo kwam ik  
over mijn wantrouwen heen jegens hen. En ondertussen bouwden 
we huizen – ik was goed in het leggen van daken – en werkten 
we aan een nieuw vertrouwen in de wereld en in elkaar. 
Ondertussen had ik in 1948 een boekje van Martin Buber over 
chassidisme gelezen. Dat had me gegrepen en niet meer losge-
laten. Na mijn werkzame leven heb ik daar studie van gemaakt 
en heb ik er vaak lezingen over gegeven in allerlei leerhuizen.’

Wat is de kern van het chassidisme voor u?
‘Je moet niet denken aan het hedendaagse chassidisme, want 
dat is juist weer streng orthodox, maar aan de begintijd. Toen 
was het een stroming waar de gewone mens, zonder opleiding 
en ontwikkeling, met een aan God toegewijd hart, oude mystieke 
waarden kon beleven. En legenden onderbouwden die manier 
van geloven.

»

In het chassidisme 
kon de gewone mens 
oude mystieke  
waarden beleven
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IntERVIEW

Ik onderstreep dat het liefst met een verhaal: een boer zong een 
liedje om God te bedanken voor de mooie dag. Hij wist de tekst 
niet, dus zong hij iets als “tralala”. Een student met gebedenboek 
liep langs en vroeg wat de boer deed. “Ik dank God voor deze 
mooie dag”, zei de boer. De student zei: “Zo moet je God niet  
bedanken, dat moet je in het Hebreeuws doen.” De man was 
diep bedroefd omdat hij niet kon lezen en schrijven. Een engel 
nam de boer mee om een kijkje in de hemel te nemen. Daar 
zongen alle hemelbewoners “tralala”.
Dat typeert voor mij chassidisme, vrijheid van het gereguleerde 
Jodendom, een innerlijke zoektocht en gesprek met de ander 
waarin waarheid wordt gewekt en het licht wordt aangestoken. 
Ik wil er wel bij zeggen dat de wetten en de soms versteende 
gebruiken van het Jodendom er natuurlijk wel voor hebben gezorgd 
dat we nog bestaan, maar zelf volg ik die weg van Jodendom 
niet. En Buber is voor mij daarin bepalend geweest.
In de verschillende ontmoetingen die ik met Buber had, wist ik 
dat ik met een profeet van doen had! Zo’n bevrijdend gezag!
Ik legde hem mijn levensgrote vragen voor, bijvoorbeeld of het 
verraad was aan mijn zionistische vrienden om niet naar Israël te  
willen. Ik wilde namelijk geen wapens dragen. Hij zei: “Er is niet 
een goede weg; er is alleen jouw weg en die zul je zeker vinden.”’

Hoe kijkt u tegen christenen aan?
‘Tja, ik wist altijd gevoelsmatig dat ik niet bij het christendom 
hoorde. Vergeet niet dat wij natuurlijk met ondergrondse afkeer 
van christendom hebben geleefd. Ik lees nu die dikke boeken 
over de Joodse geschiedenis van Simon Schama, over het  

levenslange antisemitisme. Ik probeer het tegenwoordig iets 
meer naast me neer te leggen.
Met Buber heb ik het ook gehad over Jezus, want daar wist ik 
me geen raad mee. Hij zei: “Jezus is een goede vriend, maar 
verlosser ... Wij, Joden, weten toch als eerste dat de wereld niet 
verlost is.” 
Maar verder heb ik natuurlijk veel aan Joodse leerhuizen mee-
gedaan waar vooral protestanten aan meededen en dan leerden 
we samen op. Maar als die dan vergaten dat Jezus Joods was of 
net deden of mijn verhalen over chassidisme christelijk waren, 
dan riep ik hen tot de orde.
Ik heb ook overwogen om de officiële weg te gaan om Joods te 
worden, maar een rabbijn raadde me dat af, omdat het Neder-
landse Jodendom zo calvinistisch is.
Dus ik ben mijn eigen weg in het Jodendom gegaan en die deel 
ik alle dagen met anderen. We hebben een Chanoeka-groepje, 
waarin we dat feest vieren en het leven bespreken. Daarin zitten 
Joden en christenen.’

En Israël? 
‘Als ik premier Netanjahoe zie, denk ik net als bij Trump: o, wat 
doet ie nu weer? En daar wil ik het maar bij laten.’ 

DINEKE HAVINGA
Dineke Havinga was betrokken bij de klinisch 

pastorale vorming van Zon en Schild te Amersfoort.

‘De oorlog bracht een zoektocht naar een eigen verstaan van Jodendom bij mij te weeg.’
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UItEEnLOPEnDE MEnInGEn

Oneens. 

Om te beginnen een praktisch argument: 
er is veel voor te zeggen niet plichtmatig 
twee of meer lezingen in een kerkdienst 
te verwerken. Eén tekst kan voldoende 
zijn, en dan maakt het niet uit of die uit 
het Oude of Nieuwe Testament komt. 

Voor hoorders is het prettig als ze hun 
aandacht niet hoeven te richten op meer-
dere lezingen die soms sterk uiteenlopen. 
Evenmin is het aangenaam het slachtoffer 
te worden van een voorganger die deze 
teksten door theologisch kunst- en vlieg-
werk met elkaar probeert te verbinden.

Ook principieel is er geen bezwaar op 
een zondag niet uit het Oude Testament 
te lezen. Alsof we iets moeten bewijzen, 
bijvoorbeeld onze verbondenheid met 
Israël. Dat is niet nodig en ook niet aan 
de orde. Het Oude Testament is net zo 
goed het boek van het christendom als 
van het Jodendom. Het gaat om twee 
verwante tradities die gescheiden wegen 
zijn gegaan en allebei iets met het Oude 
Testament hebben. Dat lezen ze elk op 
hun eigen manier. De kerk heeft daarbij 
de vrijheid dit niet elke zondag te doen. 
Ze kan het ook bij één of twee lezingen 
uit de Evangeliën en Brieven houden.

Een kerkdienst kan niet zonder 
lezing uit het Oude Testament

In deze rubriek reageren telkens drie mensen op een stelling van de redactie.

Als predikant en pionier ben ik geneigd 
hierop twee antwoorden te geven. De 
stelling neemt een wereld aan traditie, 
overtuigingen en dogma’s met zich mee, 
waar ik me voor een ‘gewone’ eredienst 
toe verhoud, maar die in het pionierswerk 
totaal onbekend gebied is. 

Bij Zinterest vieren we regelmatig. We 
hebben kliedervieringen, maar ook tijdens 
weekends en recent tijdens het Graceland-
festival verzorgen we een viering. 
Uitgangspunt daarbij is niet de traditie, 
maar de ‘maat van de bezoeker’. Deze 
mensen willen we iets laten ervaren van 
God. Dat doen we door de verhalen te 
vertellen en bruggen te slaan naar deze 
tijd. Soms ondersteund door muziek of 
beeld, soms omgeven door stilte of crea-
tieve chaos. Een vaste liturgie hebben we 
niet. Wel staat er altijd een bijbelverhaal 
centraal. Eén. Soms uit het Oude Testa-
ment, soms uit het Nieuwe Testament. 
Beiden horen bij onze traditie, beiden 
mogen klinken. En als mensen op zo’n 
moment iets ervaren dat (Die) henzelf 
overstijgt, is de viering voor mij geslaagd.

Of het dan een echte kerkdienst is?

Dat laat ik graag aan het oordeel van de 
lezer over.

Ik ben het in principe met de stelling 
eens. De Kerkorde noemt als belangrijk 
element van de eredienst: de ‘lezing van 
de Heilige Schrift’ (art. VII). Zowel het 
Oude als het Nieuwe Testament dus, uit-
zonderingen uiteraard daargelaten. Wat 
het Oude Testament betreft: juist daar 
wordt het wezenlijke verhaal van Gods 
weg met Israël en de volkeren verteld. In 
Jezus’ dagen was het zelfs dé Bijbel en 
dat is het voor Israël nog steeds. Boven-
dien is het Nieuwe Testament niet goed 
leesbaar zonder het Oude. Het is volledig 
erop gebaseerd en ervan doortrokken. 
En aangaande die basis raakt men nooit 
uitgeleerd. Wanneer de synagoge Grote 
Verzoendag en Vreugde der Wet heeft 
gevierd, begint men weer opnieuw te 
lezen bij Genesis 1 vers 1.

Het is veelzeggend dat de opgestane 
Christus in zijn gesprek met de Emmaüs-
gangers iets dergelijks doet. Na de  
verzoening door het kruis en de vreugde 
van de opstanding wordt het boek van 
het Oude Testament niet dichtgeslagen, 
maar juist opnieuw geopend! ‘Hij begon 
bij Mozes en de profeten’ (Lukas 24:27).  
Die goede gewoonte van het ‘telkens  
her-lezen en her-leren’ dient de kerk in  
verbondenheid met Israël en in navolging 
van haar Heer en Heiland hoog te houden.

Jan Offringa is predikant van 

de protestantse gemeente 

te Wijk bij Duurstede en 

hoofdredacteur van  

www.liberaalchristendom.nl  

Hij schreef onlangs het 

manifest ‘De kerk kan prima 

zonder een Israëltheologie’. 

jan	offringa bart	troUWborst Marloes	Meijer

Bart Trouwborst is predikant 

van de protestantse 

gemeente te Nieuwleusen.

Marloes Meijer is predikant 

bij de protestantse 

gemeente De Dorsvloer te 

Spijkenisse en pionier voor 

Zinterest. www.zinterest.nl

In Jezus’ dagen  
was het dé Bijbel

Soms Oude, soms 
Nieuwe testamentNiet elke zondag
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W
e hebben al volle dagen achter de rug over het thema: 
‘Naar verzoening in een gebroken wereld. Joodse en 
christelijke bijdragen tot verantwoordelijk burgerschap’. 

Uit Nederland en België zijn we goed vertegenwoordigd.

Rondlopend verbaas ik me. Boedapest heeft een geweldige 
renovatie ondergaan. Tijdens de excursie zien we sporen van 
vroegere Joodse aanwezigheid.

coMplexe	geschiedenis
Later in de middag horen we in de enorme Donanyi-synagoge in 
Pest over de complexe geschiedenis van de Joden in Hongarije. 
De verdrijving en vernietiging van de Joodse gemeenschap in de 
Tweede Wereldoorlog blijft als een gapend gat in de samenleving  
staan. De Joodse gemeenschap heeft zich weer opgericht, vertelt 
opperrabbijn Robert Frölich. De toelichting die hij geeft op de 
mengeling van Joodse en christelijke elementen in zijn synagoge, 
weerspiegelt voor hem waar de ICCJ voor staat: openheid voor 
elkaars tradities. Dat klinkt mooi en wellicht ook iets te mooi. 
Want gaandeweg de conferentie hoor ik steeds meer over span-
ningen, zowel binnen de Joodse gemeenschappen als in de 
samenleving. Er zijn tegenstrijdige geluiden over de houding ten 
aanzien van vluchtelingen en hoe je met antisemitisme omgaat. 

president	Victor	orbán
Helemaal de vinger erachter krijgen doe ik niet. Een ICCJ-confe-
rentie biedt veel, maar laat ook veel liggen. Het (anti)vluchtelingen-
beleid van president Victor Orbán komt nauwelijks aan de orde, 
zijn pleidooi voor een christelijk Hongarije en wat dit betekent 
voor andere culturen en religies evenmin. Ook van Tamás Róna, 
co-president van de Hongaarse Raad van christenen en Joden, 
word ik niet veel wijzer. ‘Ja, er is antisemitisme’, vertelt hij mij, 
‘ja, er gaan veel Joden naar andere landen op zoek naar een 
betere toekomst, ook economisch gezien, maar tegelijkertijd is 
de Joodse gemeenschap beschermd door de overheid.’ Verder 
lijkt hij niet al te veel kritische geluiden te willen horen. 

Wat	Wil	je	zien? 
Ik loop rond in de prachtige Matthiaskerk. De gids wijst ons op 
een opvallend detail achter in deze kerk: een beeldhouwwerk uit 
de dertiende eeuw. Van de twee figuren die in een boek lezen zou 

Met deelnemers van de ICCJ-conferentie (International Council of Christians and 
Jews) in Hongarije loop ik op de heuvel van Buda en werp ik een blik vanaf de burcht 
op Pest en de Donau.

de ene, met jodenhoed, naar het Oude Testament wijzen en de 
ander, in klassiek Romeins tenue, naar het Nieuwe Testament. 
Volgens de gids is dit een voorbeeld van harmonieus samenleven 
en -lezen. Ik kijk ernaar, samen met PThU-professor Dineke 
Houtman. Zien we hier harmonie of eerder een strijd – ‘mijn 
lezing is de beste!’? Hoe kijk je ernaar en wat wil je zien?

een	begin
Ik zou het graag harmonisch willen zien, maar er is een lange weg 
te gaan. Als Joden en christenen zoeken we nog niet zo heel lang 
naar nieuwe verhoudingen met elkaar en er is nog veel wantrouwen, 
onbegrip en onkunde te overwinnen. 
De vraag welke bijdragen religieuze gemeenschappen kunnen  
leveren aan de opbouw van samenlevingen is nog niet zo een-
voudig te beantwoorden. De sociaal-maatschappelijke problemen 
zijn complex en religieuze gemeenschappen zijn vaak intern 
verdeeld. Het valt niet mee om kritisch naar je eigen beladen 
geschiedenis te kijken. Een ICCJ- conferentie is een stapje in de 

richting en als je er vaker komt groeien de 
vriendschappelijke contacten. Dat is een begin.

EEUWOUT KLOOTWIJK
Eeuwout Klootwijk is verbindend specialist voor 

Kerk en Israël (Joods-christelijke relaties) van de 

Protestantse Kerk.

Een sprekend beeld 
op een pilaar

Terugblik op de ICCJ-conferentie 24-27 juni 2018

V.l.n.r. Dorottya de Hulster-Nagy, bijzonder hoogleraar 
missiologie aan de PThU, Harry Sinnaghel, voorzitter van het 
Overleg Comité van Joden en Christenen in België, Dineke 
Houtman, bijzonder hoogleraar Judaïca aan de PThU, Ton 
Crijnen, afgevaardigde van de Katholieke Raad voor het 
Jodendom, en Eeuwout Klootwijk.
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cOLUMn

Erev sjabbat bij 
een oude bekende

I
k had hem al vijfentwintig jaar niet meer gezien. Henk 
Huyser, vrijgesteld predikant voor Kerk & Israël in de 
voormalige Gereformeerde Kerken. Ergens halverwege de 

jaren negentig had ik hem uitgenodigd voor een avond in 
Zuidwolde. Kort daarna ging hij met emeritaat en verhuisde 
naar Frankrijk. 

Laatst kwam ik hem en zijn vrouw Aatje tegen in de sjoel van 
Haaksbergen. Na de kiddoesj was er koffie met gebak. Niets-
vermoedend hoorde ik in een afscheidsgroet de naam van 
Henk Huyser klinken. Ik spitste mijn oren en rende achter de 
vertrekkende persoon aan. ‘Henk Huyser, werkelijk waar?  
U was zoveel jaar geleden bij ons in Zuidwolde te gast ...’, 
enzovoort. Na tien jaar Frankrijk waren ze terug in Nederland. 

Een paar weken later kwamen ze bij ons op de koffie. En 
nog weer later zaten wij op erev sjabbat1 bij hen aan tafel. 
Zelfgebakken galle-broden lagen onder het galle-kleedje op 
ons te wachten. Kaarsen werden aangestoken. Lofzeggingen 
gesproken. Wijnglazen gevuld en gedronken. Handen gewassen. 
Het brood werd opgeheven en de Schepper geloofd, ‘die het 
brood uit de aarde laat komen’. Waar waren al die jaren tussen 
toen en nu gebleven? 

Aan het einde van de maaltijd lazen wij een tekst van 
Jonathan Sacks – hardop, ieder een stukje. Het ging over 
slachtofferschap en hoe daarmee om te gaan. Toen ik aan de 
beurt was las ik: ‘Ik kan het verleden niet veranderen. Maar 
ik kan de toekomst veranderen! Terugkijkend zie ik mezelf als 
object waarop krachten hebben gewerkt die ver buiten mijn 
invloedssfeer liggen. Vooruitkijkend zie ik mezelf als subject 
dat uitverkoren is tot moreel handelen en dat bepaalt welke 
weg we gaan van hier naar waar ik uiteindelijk zijn wil.’ 

Terwijl ik de woorden voorlas drong de  
betekenis ervan niet direct tot me door. 
Later wel, toen ik deze column aan het 
schrijven was: uitverkoren tot moreel 
handelen! Wauw, wat een avond! 

REINIER GOSKER

cOLUMn
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1  Vooravond van de sjabbat, vrijdagavond

Lezersreacties van maximaal 100 woorden zijn welkom.

hebreeUWs	is	essentieel	
Volgens Niels de Jong is kennis van het Hebreeuws geen essential 
voor predikanten (Kerk & Israël Onderweg, september 2018).  
Het was juist de eerste eis voor predikanten in de Reformatie. 
Want zij wisten tot welke spraakverwarring het leidt als je 
de Bijbel niet in de grondtalen kunt lezen. Dan valt je niet op 
dat het ‘in den beginne’ van Genesis in het Hebreeuws geen 
lidwoord heeft, maak je van een ‘zoon van God’ een Griekse 
godenzoon, en wordt de hemel een hiernamaals en de ziel weer 
een heidens idee. Dat maakt van de predikant een onwetende. 
Nee, kennis van het Hebreeuws is absoluut noodzakelijk!

MARIEN GRASHOFF, PREDIKANT TE WILDERVANK

Lezersreactie

te doen 
onderweg

expositie	in	sjoel	elbUrg
‘De getekenden’ is een installatie die tot en met 5 januari 2019 in het 
museum Sjoel Elburg te ‘beleven’ valt. Kunstenaar Amos van Gelder 
combineert in het kunstwerk abstracte landschappen met twee familie-
portretten - de Waakers en de Cohens uit Elburg - en muziek.
‘De getekenden’ is speciaal gemaakt voor het museum. 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag, 11.00-17.00 uur.
Meer informatie: http://sjoelelburg.nl

ojec-stUdiedagen
Na een geslaagde studiedag in juni houdt het OJEC op 29 januari 2019 
een studiedag, over de mitswot, de geboden. Opnieuw bij de Liberaal 
Joodse Gemeente Utrecht Merkaz. Aan de hand van een bijbeltekst worden 
een Joodse, katholieke en protestantse spreker gevraagd de tekst vanuit 
zijn of haar achtergrond toe te lichten. De tweede studiedag zal zijn op 
18 september 2019. Deze is voorlopig gepland in Utrecht. 
Meer informatie: www.ojec.org

leren	&	Vieren-Weekend	
U kunt dit najaar een aankondiging of uitnodiging verwachten van het 
OJEC om een studieweekend ‘Leren & Vieren’ mee te maken in het  
vroege voorjaar van 2019. Joden en christenen brengen zo’n weekend 
samen door, inclusief de vieringen. Meer informatie: www.ojec.org

oproep	dodenherdenking
Welke (kerkelijke) gemeenten geven met een eigen bijeenkomst/activiteit 
aandacht aan de Nationale Dodenherdenking op 4 mei 2019, of sluiten 
aan bij de lokale Dodenherdenking? De Protestantse Kerk is hier benieuwd 
naar. Stuur een korte omschrijving van uw bijeenkomst of activiteit en de 
naam van uw kerkelijke gemeente naar hoofdredacteur Floor Barnhoorn, 
e-mail: f.barnhoorn@protestantsekerk.nl U krijgt een reactie.
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De kus van Esau 

Bij een lezing wees een inleider erop dat Rembrandt bij zijn pentekening ‘De verzoening 
van Jakob met Ezau’ (ca. 1655) mogelijk twijfelde aan de oprechtheid van de kus van 
Esau (Genesis 33:4). Ik was verrast!

M
ensen leven niet altijd in liefde met elkaar. Broers ook 
niet, het verhaal over Jakob en Esau zegt genoeg. 
Al voor hun geboorte laten ze elkaar alle hoeken van 

de baarmoeder zien. Bij de bevalling komt het eerste kind te 
voorschijn en blijkt admonie, roodachtig, te zijn. Een teken dat 
Esau bloed vergieten zou (Rasji [1040-1105])? In ieder geval is 
Esau – na de ruzie met zijn broer over de geestelijke erfenis van 
Abraham en Isaak – van plan zijn broer te vermoorden, zodra zijn 
vader gestorven is.

heenreis	en	terUgkeer
Jakob wijkt uit naar familie in den vreemde. Bij het oversteken 
van de Jordaan heeft hij alleen maar zijn stok. Twintig jaar later 
brengt hij elf kinderen naar de overkant van de Jabbok. Volgens 
de Joodse traditie zijn alleen de elf zonen bedoeld – Benjamin 
is nog niet geboren – maar hoe zit het dan met Jakobs enige 
dochter Dina? 
Het is duidelijk dat zowel Jakob als Esau op hun hoede zijn. Het 
‘ontvangstcomité’ van vierhonderd man dat Esau meebrengt kan 
bedoeld of onbedoeld wel erg imponerend overkomen. En toont 
Jakob wel voldoende compassie voor zijn broer? Rasji haalt een 
midrasj aan dat Jakob Dina in een kist opsloot, omdat hij haar 
liever niet aan zijn broer, met diens slechte reputatie, afstond. 
Had Dina niet een goede invloed op Esau kunnen hebben, waar-
door de verhoudingen tussen de broers echt genormaliseerd 
waren? Een gemiste kans: Jakob wordt hiervoor gestraft doordat 
Dina later vreselijk vernederd wordt door ‘loverboy’ Sichem 
(Genesis 34 / Genesis Rabba 76:9). 

ontMoeting
Als Jakob en Esau elkaar ontmoeten, is Esau dan nog even 
haatdragend als voorheen? Is van hem eerder tandengeknars en 
een snijdende blik te verwachten dan een kus? 
Op het moment suprême laten beide broers hun tranen de vrije 
loop (Genesis 33:4). In zijn commentaar op Genesis (1867) stipt 
Samson Raphael Hirsch (1808-1888), rabbijn te Frankfurt am Main 
in een tijd van Joodse emancipatie, aan dat men een kus kan 
veinzen, maar tranen die op zulke momenten opwellen, niet. Esau 
laat meer en meer het zwaard vallen en groeit in menselijkheid. 
Benno Jacob (1862-1945), rabbijn te Dortmund in een tijd van 
toenemende Jodenhaat, signaleert in de gevoelsuitbarsting van 
Esau iets verdachts. ‘Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, 

viel hem om de hals en kuste hem en zij huilden’: vijf werkwoords-
vormen! Al die uitingen van genegenheid en liefde, is dat niet 
wat veel van het goede? Vergelijkbare ontmoetingen, zoals die 
tussen Jakob en Rachel (Genesis 29:11), Jakob en Benjamin 
(Genesis 45:14) en Jakob en Jozef (Genesis 46:29) krijgen minder 
woorden toebedeeld! 
Als Benno Jacob deze overdaad in zijn commentaar op Genesis 
(1934) noemt, sluit hij aan bij een midrasj (Genesis Rabba 78:9): 
Esau kwam niet om Jakob te kussen (lenasjko), maar om hem te 
bijten (lenasjcho). Als de broers huilen, huilt Jakob vanwege pijn 
in zijn hals – harder dan zijn broer dacht – en Esau omdat zijn 
tanden stomp geworden zijn. 

kijk	op	esaU	
Hoe het ook zij, zo’n optimistische of zo’n ronduit negatieve kijk 
op Esau zet wel aan het denken, vooral als het signalen zijn 

van eeuwenoude en steeds weer actuele 
Joodse ervaringen met ‘broeder’ Esau. Zou 
Rembrandt hieraan gedacht hebben toen 
hij de broers zo verstrengeld in elkaar heeft 
afgebeeld?

KEES SCHAKEL

Ga en Leer

De verzoening van Jakob met Ezau. Pentekening Rembrandt 

van Rijn. • Beeld: www.statenvertaling.net
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E
en gezegde in de kringen van de eerste Nes Ammimers 
luidt: je hoeft niet gek te zijn om hier te werken, maar als 
je het bent, helpt het wel. 

schoenendozen	Met	foto’s 
Er is een prachtig dorp uit ontstaan waarin nog steeds vrij-
willigers een belangrijke plaats innemen en veel werk verzetten. 
Natuurlijk is er een heleboel veranderd sinds 1963. De bus is nu 
onderdeel van het museum, de rozenkassen kwamen en verdwenen, 
evenals vele andere zaken. Vrijwilligers kwamen en gingen, 
al die jaren door. Het dorp leeft en maakt zo een eigen stukje 
geschiedenis.
Eén van de eerste mensen die zo gek waren naar Nes Ammim te 
gaan was Machteld de Goederen (op de rechterfoto). Vele jaren 
verbleef zij daar, maar ook na haar terugkeer liet het dorp haar 
niet los. Bij alle Nes Ammim-bijeenkomsten was zij nadrukkelijk 
aanwezig. En iedere keer stuitte zij weer op schoenendozen met 
foto’s. Daar moest zij wat mee doen. 
Jaren geleden rijpte het plan hier een fotoboek van te maken, 
om te kunnen laten zien hoe het was. Maar bij elke foto hoorde 
ook een verhaal en dat kon zij niet weglaten. Zo groeide er 
langzamerhand een boek. Het was een enorme klus om alles 
bij elkaar te zoeken en een doorlopend verhaal te schrijven. En 
omdat dit verhaal doorging was het ook belangrijk een datum 
te bepalen tot waar het boek zou gaan. Dat werd 2013, het jaar 
waarin Nes Ammim een halve eeuw bestond. 
Machteld heeft het werk helaas niet helemaal kunnen voltooien, 
op 7 oktober 2016 is zij gestorven. Gaandeweg had ze steeds 
meer helpers om haar heen gekregen en die hebben het werk 
voltooid. In augustus is haar boek verschenen. 

scherpe	Vragen
In het boek wordt uitvoerig stilgestaan bij de stichting van Nes 
Ammim. Na alle gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog 
werden er in Israël scherpe vragen gesteld. Wat kon men van dit 
dorp verwachten? Was het de zoveelste poging van betweterige 
christenen om Joden te bekeren? Het is een klein wonder dat in 
1963 door de Knesset groen licht gegeven werd. 

En hoe was de verhouding tot de kerken die betrokken waren bij 
de stichting? Konden zij loskomen van zoveel eeuwen Jodenzending 
en in een nieuwe relatie tot de Joden staan? Spannende vragen 
die verweven zijn met de geschiedenis van Nes Ammim en in dit 
boek aan de orde komen. 
Ook de ontwikkelingen in Nes Ammim komen uitgebreid aan de 
orde. Het is zeer leerzaam dit boek te lezen met allerlei verhalen 
van betrokkenen waardoor je gaat begrijpen waarom Nes Ammim 
is zoals het is. 

Het boek is geschreven in het Engels, omdat Engels nu eenmaal 
de voertaal is van Nes Ammim en het boek daarmee ook toegan-
kelijk is voor de niet-Nederlandse Nes Ammimers. 
Van harte aanbevolen!

GERARD GEITENBEEK

‘Nes Ammim Village, a fifty year history (1963-2013)’ 

is te bestellen bij Boekscout via info@boekscout.

nl. ISBN 978-94-0224-684-1. Prijs: € 22,50, inclusief 

verzendkosten.

55 jaar nes Ammim
Dit jaar bestaat Nes Ammim 55 jaar! In 1963 kwam na lang wachten de toestemming 
en konden de pioniers van start op de heuvel in Galilea. In die jaren zongen de Beatles 
over ‘The fool on the hill’. Dat had over Nes Ammim kunnen gaan, want wat bezielde 
deze mensen om in the middle of nowhere met een oude bus als verblijfplaats iets 
van de grond af aan op te bouwen?

nES AMMIM

De Protestantse Kerk steunt Nes Ammim, een gemeenschap in Noord-Israël die gericht is op de dialoog tussen christenen, 
Joden en moslims. Gerard Geitenbeek, voorzitter van Nes Ammim Nederland, verzorgt deze aflevering over het dialoogdorp.
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De schaduwen 
spreiden zich
De schaduwen spreiden zich over de heuvels
de werkdagen zijn voorbij
ver weg zijn lichten ontstoken,
hoe prachtig en schoon zijn de sterren van de sjabbat;
dag van sjabbat, dag van rust
dag van volledige rust in het gezegende land;
heerlijk is het aangezicht van het dorp op sjabbat.

Tekst: Mattitjahoe Shelem (Israëlisch dichter, 1904-1975) 
Uit: ‘Liedjes uit Israël’ (1980)
Vertaling: Rachel Overmars-Vovsy
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JAARthEMA 2018-2019: WIE BEn JE? – OVER IDEntItEIt. ‘OVER DE hEG KIJKEn’

inleiding		
Kerk en Israël Onderweg gaat onder meer over de relatie christendom en Jodendom. 
Met betrekking tot het jaarthema geven we ook aandacht aan de islam, als een van 
de drie abrahamitische religies. Ieder nummer laat rond het jaarthema een Jood, een 
christen en een moslim aan het woord.
Op de achtergrond spelen steeds de Joodse en christelijke identiteit een belangrijke rol. 
Maar wat is de Joodse identiteit precies? Wat houdt het in als je zegt dat je christen 
bent? En kunnen we omschrijven wat het islamitisch geloof inhoudt? 
Het jaarthema kent vier invalshoeken. In het vorige nummer kwam de invalshoek ‘Ons 
eigen erf’ aan bod. In dit nummer staat centraal: ‘Over de heg kijken’. Wat betekent het 
om leentjebuur te spelen? Wat doet dat met je? 
De volgende nummers gaan over: ‘Op een ander erf’, over het overgaan van de ene naar 
een andere godsdienst, en ‘Verwarring op eigen erf’, over Messiasbelijdende Joden.

De gesprekspartners zijn dit keer geïnterviewd door Janet van Dijk (foto), 
communicatiemedewerker van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

M
arcus van Loopik (1950) stelt zich, 
als wetenschapper en als kunstenaar, 
verbindend op in de samenleving. 

Met zijn werk draagt hij bij aan wederzijds 
begrip tussen verschillende culturen en geloven. 
In de loop der jaren ontdekte hij dat er veel 
overeenkomsten bestaan tussen de Joodse 
en christelijke traditie, ondanks de verschillen 
die niet ontkend mogen worden.

de	bergrede
De Bijbel en de christelijke traditie bestudeert 
hij niet zozeer uit eigen behoefte of voor nieuwe 
inzichten. ‘Het Jodendom heeft voor mij alles 
in huis.’ Maar als het op zijn pad komt, gaat hij 
het niet uit de weg. ‘Bepaalde delen van het 
Nieuwe Testament beschouw ik als mondelinge 
Joodse traditie. De Bergrede bijvoorbeeld, ik 
schreef er het boek ‘Balk en splinter’ over. Ik 
heb me een tijd verdiept in een klein traktaat in  
de Babylonische Talmoed. Die teksten vertonen 
grote overeenkomsten met de sfeer van de 
Bergrede. De nadruk op liefde en de wonder-
verhalen bijvoorbeeld. Ze vullen mijn kennis aan.’

gezaMenlijke	stUdie
De interreligieuze dialoog is voor Van Loopik 
van enorm belang. ‘We zullen met de ver-
schillen tussen de godsdiensten moeten leven. 
Ik wil daaraan doen wat ik kan; ik heb een 
verantwoordelijkheid om een mentaliteits-
verandering tot stand te brengen. Zo heb ik 
lessen gegeven in Duitsland en aan leerhuizen 
meegewerkt. Het gaat trouwens net zo goed 
om de discussie met de islam; die wordt vaak 
emotioneel bepaald. Het is goed om kennis te 
nemen van elkaars heilige teksten. Het kijken 
naar de eigen traditie door de ogen van anderen 
bevordert de dialoog. Iedere traditie heeft 
problematische teksten, je moet leren er op 
een andere manier naar te kijken. Teksten  
letterlijk nemen is levensgevaarlijk, dat ge-
beurt maar al te vaak. Daarom is het zo be-
langrijk om gezamenlijk teksten te bestuderen. 
We zouden daar op hoger niveau over moeten 
spreken, aan universiteiten bijvoorbeeld, of  
in dialooggroepen of studiegroepen van  
predikanten, rabbijnen en imams.’

jezUs
De persoon van Jezus heeft door het bestuderen  
van de Bijbel voor Van Loopik geen andere rol  
gekregen. ‘Hij was gewoon een Jood; als Jood 
geboren en gestorven, volledig in de farizeese 
traditie. Ik ben geïnteresseerd in de antithetische 
theologie waarbij Jezus tegenover de farizeeën 
wordt gezet. Het negatieve beeld van farizeeën 
heeft veel kwaad gedaan in de verhouding 
christendom-Jodendom. Vanuit de Joodse op-
tiek was Jezus gewoon een leraar, geen profeet 
of koning of de messias of godsdiensthervormer. 
Voor mij is Jezus niet alleen de historische 
Jezus, maar ook de persoon die men van hem 
gemaakt heeft. Waar wortels of misverstanden 
liggen, daarin ben ik geïnteresseerd.’ 

Marcus van Loopik is onder 

meer betrokken bij de stichting 

Pardes, stichting Sja‘ar en bij 

het Joods-christelijk overleg 

OJEC. Meer over hem op  

http://mordechai.jewishart77.

fastmail.fm/curriculum.htm

‘Goed om elkaars heilige 
teksten te kennen’
Hij is judaïcus en publicist op het gebied van het Jodendom. Hij geeft lessen in het lezen van 
rabbijnse teksten, verzorgt leerhuiswerk én is grafisch kunstenaar. Hij is groot voorstander van 
de interreligieuze dialoog. ‘Het is goed om elkaars teksten te bestuderen en te bespreken. 
Niemand heeft de waarheid in pacht. We zullen met die verschillen moeten leven.’

Marcus van Loopik 
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V
oordat ze in Tübingen theologie ging 
studeren deed ze een diaconaal jaar 
in Nes Ammim in Israël. ‘Nog voor ik  

met m’n studie begon nam ik me voor om eraan 
bij te dragen dat er nooit meer anti-judaïsme zou  
zijn, het afwijzen van alles wat te maken heeft 
met het Joodse volk en zijn cultuur en religie.’

rUiMte	erVaren
In Nes Ammim ontmoette Birke veel Neder-
landers. Ze leerde er de Nederlandse taal en 
werd verliefd op een Nederlander. Omdat het  
in Duitsland gewoon is om op meer dan één 
plek theologie te studeren – goed voor een 
andere kijk – studeerde ze verder aan de 
Universiteit van Amsterdam waar ze met het 
leerhuis-werk in aanraking kwam. Rabbijn 
Yehuda Ashkenasy en vooral ook de Joodse 
geleerde Chana Safrai, deskundige op het 
gebied van het rabbijnse Jodendom, leerden 
haar breder kijken. Bij Safrai schreef ze haar 
proefschrift over de rabbijnse interpretaties 
van het Hooglied. 
‘Door me te verdiepen in het Jodendom heb ik  
een andere kijk gekregen, maar ook meer ruimte 
en nieuwe ideeën. Christendom en Jodendom 
liggen dicht tegen elkaar aan. Het gaat erom je  
niet af te zetten, maar juist van elkaar te leren.’ 
Het bestuderen van het Jodendom veranderde  
haar beeld van Jezus. ‘Jezus was een tijdgenoot 
van andere Joodse leraren die dezelfde vragen 
kregen, maar ze soms anders beantwoordden. 
Me dat te realiseren gaf ruimte. Jezus was 
vrij radicaal, maar ook heel menslievend, 
bijvoorbeeld waar het ging over scheiding. Hij 
wilde niet op een voetstuk geplaatst worden.’
Je moet het geloof steeds weer actualiseren, 
is de overtuiging van Birke. ‘Het geloof is niet 
vastgelegd. In het christelijke geloof voelde ik  

me destijds beperkt door allerlei dogma’s. Door 
de kennismaking met het Jodendom ervaar ik 
veel meer ruimte. Het heeft me veel over con-
cepten geleerd, zoals “verzoening”, “recht en 
gerechtigheid”, omkeer”, “”goed en kwaad”. 
Deze liggen dicht tegen het christendom aan.’ 

niet	in	een	hokje
Birke studeert graag, maar is wel van de 
praktische toepassing. ‘Ik geef in mijn preken 
en in het leerhuis-werk graag praktische 
toepasbare antwoorden. Ik vind bijbelstudie 
heel belangrijk. Bekijk onderwerpen eens 
vanuit Joodse wortels, de Joodse concepten. 
Zoals de Israëlzondag, een heel lastig onder-
werp nu omdat er ook zo veel onrecht gebeurt 
in dat land. Dat onrecht mag uiteraard niet 
onbenoemd blijven, maar ik waak ervoor om 
Israël als geheel te veroordelen. Ik hoef ook 
geen oordeel te geven over de Israëlische 
politiek. Mij gaat het erom te waken voor 
anti-Joodse sentimenten die steeds weer de 
kop opsteken in Europa.’ 
Dat laatste heeft er ook voor gezorgd dat ze 
niet is overgegaan naar het Jodendom. ‘Die 
vraag heb ik me rond m’n dertigste wel eens 
gesteld, maar ik besloot dat ik beter christen 
kon blijven; dat is wat mijn identiteit mede 
bepaalt en waarin ik me thuisvoel. Zo wil 
en kan ik me ook het beste inzetten en iets 
goeds proberen te doen.’
In haar werk als gemeentepredikant speelt 
haar fascinatie voor bepaalde aspecten van 
het Joodse geloof wel een rol, ‘maar ik loop 
er niet mee te koop en ik laat me niet in een 
hokje plaatsen. Het zit meer in mijn eigen 
spiritualiteit. In hoe ik predikant wil zijn. Het 
heeft mij in elk geval wel bij de theologie 
gehouden.’

‘Beeld van Jezus veranderde 
door studie Jodendom’ 
Ze wist al jong dat ze theologie wilde studeren en predikant worden. Birke Rapp (1967), predi-
kant in De Morgensterkerk in Papendrecht, groeide op in Duitsland, in een tijd dat het land 
nog erg bezig was met de oorlog. Ze heeft van daaruit nog steeds een ‘Duitse identiteit’, zegt 
ze, en dat betekent ook het verwerken van de schuldvraag rond de Sjoa. 

Birke Rapp
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E
nis Odaci (1975) kwam toen hij twee 
was naar Nederland in het kader van 
gezinshereniging; zijn vader was eerder 

als gastarbeider naar Nederland vertrokken. 
‘Als kind ben ik bicultureel opgegroeid. In 
Nederland wordt het biculturele benadrukt, 
onder andere door alle ontwikkelingen in de 
samenleving, zeker na 9/11. Ik ben een Turkse 
moslim, de discussie hier gaat over mij. Achter 
de discussie zit angst. Ineens ging het over 
problemen. Die kun je rationeel bekijken, maar 
ook empathisch, een benadering waar ik voor 
koos: kijk de mensen in de ogen. Gesprekken 
met mensen worden dan anders. Ik heb de 
afgelopen vijftien jaar ontdekt dat als je naar 
het menselijke kijkt, je heel makkelijk kunt 
samenleven met andere gelovigen. Trek de 
discussie uit het theologische, breng het naar 
het menselijke.’

de	Weg	naar	hUis
‘Eigenlijk begon die “ontdekking” toen ik 
achttien was. Ik kwam terug van een reis 
waarop ik mezelf als achttienjarige Turkse 
moslim had willen ontdekken. Ben ik religieus 
of niet, ben ik een Turk, ben ik een Neder-
lander? Ik worstelde met die vragen. Zonder 
antwoorden ging ik weer naar huis. Ten 
zuiden van Parijs, midden in de nacht, raakte 
ik verdwaald. Ik werd “gered” door een non 
die voor me uit reed naar de plek die me weer 
op de goede weg bracht. Ze gaf een cassette-
bandje met gospelliederen mee. Ik vond de 
weg naar huis terug met een non in mijn hart 
en Jezus in mijn oor. De non deed een daad 
van goedheid. Het leerde me dat ik niet hoefde 
te kiezen; het gaat om wat er uit je handen 
komt. Alle verschillen tussen religies vielen 
voor mij weg. En ook mijn zoektocht naar 

mezelf had zich “opgelost”: ik ben én Turk én 
Nederlander én religieus. Maar vanuit een 
humanistische blik. Ik zie de ander als een 
huis van talent. Het gaat om je mensbeeld.’ 

spiegelreis
Momenteel maakt Odaci een reis door chris-
telijk Nederland. Zijn plaatsgenoot en vriend, 
predikant Herman Koetsveld, bezoekt op zijn 
beurt de islamitische wereld. Een ‘spiegelreis’ 
die moet leiden tot meer inzicht in en begrip 
voor elkaars traditie.
‘Herman en ik werden in 2008 vrienden na de 
publicatie van het Manifest van Advent, een 
pamflet tegen het toenemende wij-zij-denken 
dat Wilders voorstaat. Het was geïnitieerd 
door Herman en ondertekend door veertig 
predikanten. Ik was er zeer door geraakt dat 

christenen dat openlijk verwoordden. Herman 
en ik ontdekten dat de verschillen tussen hem 
als christen en mij als moslim juist een uiting 
van rijkdom zijn. Uit nieuwsgierigheid naar 
elkaars traditie zijn we de spiegelreis begonnen. 
We willen handen en voeten geven aan de 
gedachte dat er één God is die de bron is 
van alles. Iedereen heeft een stukje van de 
hemelse waarheid. Het gesprek moet er niet 
over gaan wie de enige waarheid heeft, maar 
wat je ermee doet.’

Meer over Odaci en de 

spiegelreis op enisodaci.nl

‘Kijk naar het menselijke’
Hij is publicist en spreker op het gebied van religie, cultuur en vele thema’s over de islam.  
Zijn wieg stond in Zuid-Turkije, in Antakya, het bijbelse Antiochië waar Paulus een van de  
eerste kerken stichtte. De streek heeft een traditie van vreedzame samenleving van  
verschillende religies. Voor Enis vielen alle verschillen tussen religies weg na een indringende 
ervaring op achttienjarige leeftijd. 

Enis Odaci

16 Kerk & Israël Onderweg   |   november 2018

Enis Odaci en Herman Koetsveld maken een spiegelreis in elkaars werelden. Op de foto is Enis 

op bezoek bij de zusters Benedictinessen in het Brabantse Oosterhout. • Foto: Stijn Rademaker

• Foto: Marieke Lucas
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JAARthEMA 2018-2019: WIE BEn JE? – OVER IDEntItEIt. ‘OVER DE hEG KIJKEn’

D
e schrijfster is een jonge werkstudente 
in Antwerpen die een gooi doet naar 
een baantje als huislerares bij een 

modern-orthodox gezin in Antwerpen (niet 
te verwarren met de ultra-orthodoxen uit de 
Jeruzalemse wijk Mea Shearim). Bij de eerste 
sollicitatie wordt ze niet aangenomen. Haar 
rokje is te kort en ze woont ongehuwd samen 
met haar vriend, een Iraanse politiek vluchteling. 
Na een paar weken wordt ze toch uitgenodigd. 
De kandidaten vóór haar hebben het al snel 
opgegeven. Ondanks de wederzijdse behoed-
zaamheid, verzacht door eveneens wederzijds 
gevoel voor humor en belangstelling, begeeft 
de auteur zich voor jaren – een paar middagen 
in de week – in de levenssfeer van de Joodse 
kinderen. Ze is niet alleen onbeschreven, maar 
ook sensitief. Ze krijgt met name een goed 
contact met het oudste meisje, een begaafd, 
maar sociaal enigszins geremd kind, dat ook 
nog eens motorisch onhandig is. Zo leert ze 
haar, tegen de voorschriften van de ouders in, 
fietsen. De ouders van hun kant voelen aan hoe  
de begeleidster van hun dochter over hun eigen 
grenzen heen hun dochter vooral goed doet. 

station
Fascinerend is de plek die de schrijfster zelf 
inneemt tussen de culturen waar ze zich diep 
in begeeft. Als ze iets begint te begrijpen van 
de Antwerpse Joodse geschiedenis, verbaast 
ze zich erover dat de heer des huizes, de vader 
van het meisje, nauwelijks schijnt te merken 
dat hij naast een station woont. Dat moet 
toch associaties geven met de treinen naar  
de concentratiekampen? 
Aan de andere kant komt het soms tot botsingen 
met haar vriend, zelf niet religieus, maar toch 
vanwege de politiek van de staat Israël zeer 
kritisch op de broodwinning van zijn vriendin. 
Het wordt de hoofdpersoon op den duur te veel,  
ze dreigt het op te geven. Een van de kinderen 
van het Joodse gezin, een opgroeiende jongen, 
vertelt haar dat ze niet deugt vanwege haar 
relatie met een Iraanse atheïst (‘Iran’ betekent 
voor hem: tegen de staat Israël, ‘atheïst’: 

je niet engageren en dus laf zijn), de vader 
heeft kritiek op de kranten die ze leest. Er 
komt verwijdering tussen haar en haar vriend 
vanwege de Golfoorlog en de westerse fasci-
natie voor Gorbatsjov. Voor een Iraniër is hij 
een marionet van het Westen, een verrader 
van het Oosten. Omdat ze zich tussen ‘haar’ 
Joodse familie en haar vriend in de knel voelt 
zitten, blijft ze twee maanden weg. 

VreeMden	
Dan belt de vader aan. De Iraanse vriend doet 
open, en laat hem gastvrij binnen. Het ijs 
tussen de twee smelt en de schrijfster gaat 
weer bij de familie aan het werk, ze heeft hen 
gemist. Ook worden zij en haar vriend uitge-
nodigd voor de sjabbesviering. 
‘Eind goed, al goed’ wordt het zeker niet.  

Beiden voelen ze zich de hele avond vreemden. 
De schrijfster blijft de kinderen tot in hun vol-
wassenheid volgen en bezoekt hen in Israël en 
in New York, ook als ze hen al lang niet meer 
begeleidt. Tot het einde van het boek toe blijft 
de verhouding er een van diepe wederzijdse 

genegenheid en van een 
blijvende vreemdheid. 

ANNE MARIJKE  
SPIJKERBOER

Margot Vanderstraeten, ‘Mazzel Tov. Mijn leven 

als werkstudente bij een orthodox-joodse familie’. 

Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam 2017. 336 blz. 

ISBN 9789045033853. Prijs: € 19,99.

Mazzel tov
Het veelbesproken boek ‘Mazzel Tov’ van Margot Vanderstraeten laat zien hoe je zonder enige 
kennis van geschiedenis en traditie, maar ook zonder enig vooroordeel het Jodendom en één 
bepaalde variant van de Joodse cultuur kunt binnengaan.
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BOEKBESPREKInGEn

WE hAtEn ELKAAR MEER DAn DE JODEn

Met dit deel voltooit auteur Els van Diggele de trilogie rond interne 
conflicten van Joden (‘Een volk dat alleen woont’, verschenen in 
2000), christenen (‘Heilige ruzies’, 2007) en moslims in Israël. 
Ze pakt haar onderzoek niet half aan. Voor dit deel woonde ze 
lange tijd afwisselend op de Westoever en in de Gazastrook. Ze 
verdiepte zich in de geschiedenis van de Palestijnen en inter-
viewde vele mensen van hoog tot laag, daarbij vaak gehinderd 
door achterdocht. Wie het boek leest zakt de moed in de schoenen 
over de vraag of er ooit een Palestijnse staat mogelijk is. 
Afgezien van de Israëlische bezettingspolitiek (die hier buiten 
beeld blijft), blijkt de onderlinge Palestijnse verdeeldheid al veel 
ouder dan de staat Israël. De families Hoesseini en Nasjasjibi 
streden al in de jaren twintig om de eerste plaats en maakten 
hierdoor de eerste Arabische opstand (1936-39) krachteloos. 
Langs talloze interne conflicten, corruptie en gebrek aan  
organisatievermogen is de strijd tussen Hamas en Fatah hoger 
opgelaaid dan ooit. 

Salam Fayyad is de witte raaf die tot 2013 probeerde boven het 
geweld uit te stijgen en een eenheid te stichten, maar ook hij 
redde het niet. 
Het boek is zeer lees- en  
bruikbaar, mede door een 
chronologisch overzicht, een 
woordenlijst, een lijst van 
personen en een bibliografie.

ANNE MARIJKE SPIJKERBOER

Els van Diggele, ‘We haten elkaar 

meer dan de Joden. Tweedracht in 

de Palestijnse maatschappij’.  

Uitgeverij Atheneum, Amsterdam 

2017. 320 blz. ISBN 9789025307141. 

Prijs: € 22,50.

JEMIMA, DE DOchtER VAn JOB

‘Zo stierf onze vader met een glimlach om zijn lippen. Zo stierf 
een uitzonderlijk man. Mijn vader was een mens zoals God de 
mens bedoeld moet hebben toen hij hem schiep.’ 
Altijd als ik zulke grote woorden hoor, kijk ik even door mijn 
wimpers naar de spreker om te zien of hij of zij het meent. Meestal 
voel ik me er ongemakkelijk bij. ‘Hoe weet hij dat?’, denk ik dan. 
Om direct daarna door een engelenstem gecorrigeerd te worden: 
‘Ook koning David was een man naar Gods hart, nietwaar?’ 

Maar ditmaal hoefde ik niet heimelijk door mijn wimpers te 
kijken. Ik zag zwart op wit hoe Heleen Pasma deze woorden 
legt in de mond van Jemima, de oudste dochter van de wereld-
beroemde Job, over wie het gelijknamige bijbelboek vertelt. 
Jemima was trouwens niet de eerste oudste dochter van Job, 
maar de tweede (Job 42:14). 
Heleen Pasma laat Jemima vertellen over het leven van haar 
vader, over diens beide levens, van vóór en na de ramp. Over 
Job als survivor. Door in de huid van Jemima te kruipen en  
haar als het ware een lang ‘In memoriam mijn vader’ te laten 
spreken, schreef Heleen Pasma een handzame introductie op 
het bijbelboek Job. Geen gortdroge inleiding, maar een levendige 
introductie. Leesbaar voor iedereen die een verloren uur nuttig 
besteden wil. 

Van Heleen Pasma weten 
we dat zij goed thuis is in de 
wereld van kerk en synagoge. 
Dat is op bijna elke bladzij te 
merken en maakt dat je het 
boekje in één ruk uitleest. In 
vijftien korte fragmenten volgt 
ze de gebeurtenissen in het 
bijbelboek op de voet. Bij elk 
van die fragmenten schreef 
ds. Annemarie Hagoort korte 
poëtische teksten en/of gebe-
den. Bovendien formuleerde 
zij bijpassende vragen die een 
groepsgesprek op gang kunnen brengen. 
Afgelopen zomer stond Job op het leesrooster van de kerken. 
Misschien is het een goede suggestie om aan de hand van dit 
eenvoudige boekje nog eens terug te blikken? 

REINIER GOSKER

Heleen Pasma en Annemarie Hagoort, ‘Jemima, dochter van Job’. Uitgeverij 

Narratio, Gorinchem 2018. 88 blz. ISBN 978 90 5263 4524. Prijs: € 9,--.
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Een echo uit  
de synagoge  
Schriftlezingen op Sabbat en feest- 
en treurdagen in de synagoge

NOVERMBER 2018	

3	november Chajee Sara - De leeftijd van Sara. 
Genesis 23:1 - 25:18; 1 Koningen 1:1-31

10	november Toledot Jitschak - De geslachten van Jitschak.
Genesis 25:19 - 28:9; Maleachi 1:1 - 2:7

17	november Wajetsee - En hij vertrok.
Genesis 28:10 - 32:3; Hosea 11:7 - 13:5

24	november Wajisjlach - En hij zond.
Genesis 32:4 - 36:43; Obadja 1:1-21

DECEMBER 2018

1	december Wajeesjev - En hij zette zich.
Genesis 37:1 - 40:23; Amos 2:6 - 3:8

3	december Chanoeka - Inwijdingsfeest eerste dag. 
Numeri 7:1-17

8	december Mikeets - Aan het einde.
Genesis 41:1 - 44:17; Zacharia 2:14 - 4:7

10	december Chanoeka - Inwijdingsfeest achtste dag.
Numeri 7:54-8:4

15	december Wajigasj - En hij naderde.
Genesis 44:18 - 47:27; Ezechiël 37:15-28

22	december Wajechi - En hij leefde.
Genesis 47:28 - 50:26; 1 Koningen 2:1-12

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

JANUARI 2019

5	januari Waëra - Ik ben verschenen.
Exodus 6:2 - 9:35; Ezechiël 28:25 - 29:21

12	januari Bo - Kom.
Exodus 10:1 - 13:16; Jeremia 46:13-28 

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

26	januari Jitro - Jetro.
Exodus 18:1 - 20:23; Jesaja 6:1 - 7:6; 9:5-6

FEBRUARI 2019

2	februari	Misjpatiem - Rechtsregels.
Exodus 21:1 - 24:18; Jeremia 34:8-22; 33:25-26

9	februari Troema - Heffing.
Exodus 25:1 - 27:19; 1 Koningen 5:26 - 6:13

16	februari Tetsavee - Je zult gebieden.
Exodus 27:20 - 30:10; Ezechiël 43:10-27

23	februari Ki Tisa - Wanneer je opneemt.
Exodus 30:11 - 34:35; 1 Koningen 18:1-39

KEES SCHAKEL

KABBALA ALS LEVEnSKUnSt

In een interview naar aanleiding van zijn boek ‘Zie: liefde’ erkent de  
Israëlische schrijver David Grossman dat de kabbala ‘meer geïnteresseerd 
is in een begrip van de wereld vanuit een goddelijk standpunt, terwijl ik 
me liever houd aan het menselijk perspectief’. 
Nu spreek ik David Grossman niet dagelijks, anders zou ik hem het boek 
van Marcus van Loopik direct aanraden. Ook ik hield de kabbala voor 
zeer spiritueel en verheven, bijna iets goddelijks. Maar het boek van Van 
Loopik maakte een uitnodigende indruk op me, en toen ik begon te lezen 
ging ik ogenblikkelijk voor de bijl. Niet dat ik voortaan als kabbalist door 
het leven ga, maar het belang ervan is me goed duidelijk geworden: een 
stelsel van regels, rituelen en zelftraining is onontbeerlijk voor het hand-
haven van een goedfunctionerende en humane samenleving! 

Kennismaken met de wereld van de kabbala en de Joodse mystiek rond 
Adam Kadmon is geen kleinigheid. Adam Kadmon, de Hemelse Mens, 
wordt beschouwd als spirituele blauwdruk van de schepping en van onszelf 
als individu. In dit model spelen de tien geopenbaarde eigenschappen van 
God (sefirot) een intrigerende rol dankzij de ambivalenties die ertussen 
ontstaan. Om de kennismaking ordelijk te laten verlopen maakt de auteur 
gebruik van een chassidische vertelling van rabbi Nachman van Bratslav 
(1772-1810). Dit uitgesponnen verhaal over een zoekgeraakte prinses, die 
ver van het paleis van haar vader in ballingschap verkeert en gevangen 
gehouden wordt, dient het hele boek door als leidraad, zodat de argeloze 
lezer niet verdwaalt in wat anders een doolhof voor hem zou worden.

Een kwart van het boek bestaat uit bijlagen waarin een tiental thema’s en  
begrippen uit de wereld van de Joodse mystiek op bevattelijke wijze wordt 
toegelicht, onder andere de mystiek van Jitschak Loeria, het kernbegrip 

Ein Sof, de tien goddelijke potenties, de  
Hemelse Mens en de aardse mens, vrouwe-
lijk en mannelijk, de bron van het kwaad. 
Kortom, het is niet alleen een boek dat 
‘op zoek is naar eenheid en heling’ zoals 
de ondertitel aanduidt, maar het is ook 
een boek om heerlijk in te grasduinen. 

REINIER GOSKER

Marcus van Loopik, ‘Kabbala als levenskunst.  

Op zoek naar eenheid en heling’. 

Uitgeverij Skandalon, Middelburg 2018. 320 blz. 

ISBN 978 9492 1836 44. Prijs: € 29,95.

BOEKBESPREKInGEn
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I
n Hongkong en China bezochten we kerken, seminaries, 
bijbelscholen, een inloophuis voor drugspastoraat, een centrum 
voor autistische kinderen en een paar toeristische plekken. Het 

programma was interessant en zeer vol; tijd om er het Jodendom 
in heden en verleden te bestuderen was er niet. Toen ik een dag  
oververmoeid en ziek op bed lag, had ik toch tijd om Joan Veldkamps 
‘Vrijhaven Shanghai’ te lezen, het verhaal over de tienduizenden 
Joodse vluchtelingen die eind jaren dertig in Shanghai aan-
kwamen. Tijdens de verschillende vliegreizen las ik bovendien 
Carolijn Vissers ‘Selma’ over de Joodse vrouw die de oorlog 
overleeft, maar niet de Culturele Revolutie waarin ze met haar 
Chinese man terechtkomt.

raMp,	VlUcht	en	redding
Joan Veldkamp heeft een levendige pen. Dat is ook nodig, want 
ze verweeft historische informatie over de snel wisselende 
verhoudingen tussen het twintigste-eeuwse Rusland, China 
en Japan met verhalen over het Joodse getto in Shanghai. 
Daar komen de geschiedenissen van persoonlijkheden uit de 
Shanghais-Joodse zakenwereld, journalistiek en internationale 
hulpverlening dan nog bij. De basis van haar boek wordt gevormd 
door de dagboeken en getuigenissen van Peter Engler en Guenter 
Cohn, uit Berlijn gevluchte jongetjes, en Hans Hennus, procuratie-
houder van de koninklijke Java-China-Japanlijn in Shanghai. 
Veldkamp volgt deze drie door het boek heen in hun verhaal 
over wat ze op straat zien, van hun ouders meemaken en over de 
internering en de behandeling door de Japanners. 
Opvallend in deze geschiedenis van ramp, vlucht en redding is 
de uitzonderlijke rol van een Chinese diplomaat in Wenen en 
een Japanse in Riga. De nationalistische Chinees Feng-Shan Ho 
is eind jaren dertig consul in Wenen. Verbijsterd als hij is over 
de situatie van de Joden verstrekt hij zonder enige ruggespraak 
duizenden visa voor Shanghai op het moment dat er voor Joden 
geen andere weg meer open staat. Pas na zijn dood werd duidelijk 
hoevelen hij er gered heeft, zoals bovengenoemde Peter Engler 
en Guenter Cohn.
Iets dergelijks valt te vertellen over de Japanner Sugihara,  
viceconsul in Riga, die op eigen houtje transitvisa verstrekt, 
waardoor Joden kunnen wegkomen naar Japan, waarvandaan 
ze later in Shanghai terechtkomen. Ook deze man liet na de 
oorlog weinig los over zijn actie.

angst	
‘Selma’ van Carolijn Visser kreeg in 2017 de Libris Geschiedenis-
prijs en lag in alle boekhandels. De verhaallijn is eenvoudiger, 

Een dagje ziekte tijdens de studiereis van Kerk in Actie naar Hongkong en China stelde 
Anne Marijke Spijkerboer in staat om twee boeken te lezen over Joden in China:  
‘Vrijhaven Shanghai’ van Joan Veldkamp en ‘Selma’ van Carolijn Visser.

Joden in China 

maar minstens zo dramatisch. Ook hier wordt de basis gevormd 
door persoonlijke documenten: de brieven die Selma door de jaren 
heen schreef aan haar vader in Santpoort. De geassimileerd 
Joodse Selma Vos overleeft als kind de oorlog. Ze gaat in Engeland 
studeren en ontmoet Chang die er psychologie studeert. Ze 
trouwen en krijgen een zoon en een dochter, Dop en Greta. Na 
de opkomst van Mao vertrekken ze naar Bejing, waar Chang als 
idealistische communist een functie krijgt aan de universiteit. 
Selma gaat er op een persbureau werken. De omstandigheden 
zijn redelijk vol te houden, al mist Selma haar vader en kan ze 
nooit schrijven zonder het besef van de censuur. Ze doorstaan  
– ondanks de tientallen miljoenen doden – de Grote Sprong 
Voorwaarts (1958-1961). De Culturele Revolutie (1966-1976) 
brengt de familie echter in het nauw. Zowel Chang als Selma 
zijn intellectuelen en worden aanvankelijk op een zijspoor gezet. 
Dop en Greta maken als opgroeiende kinderen mee hoe hun 
moeder wordt geïnterneerd. Ze bezoeken haar een paar keer en 
horen dan van de buren dat ze overleden is. Ze blijkt zelf een 
eind aan haar leven te hebben gemaakt, hetgeen beschouwd 
wordt als staatsvijandige daad. Chang is dan ernstig ziek. Hij 
sterft zonder enige medicatie of verzorging. De kinderen worden 
ver uit elkaar voor jaren naar het platteland gestuurd. Ten slotte 
krijgen ze in 1979 een visum om naar de familie van hun moeder 
in Nederland te vertrekken. 
Selma’s Joodse achtergrond speelt in China geen rol, voor haarzelf 
noch voor de autoriteiten. Voelbaar is hoe hoop en vertrouwen 
op een toekomst voor China sluipenderwijs veranderen in angst 
voor de eigen kritische zin en de onvoorspelbare represailles 
van de overheid. De eenzaamheid van de kinderen is groot. De 
dood van hun ouders maakt hen ook sociaal geïsoleerd, hoewel 
Greta op haar verre platteland aardig opgevangen wordt en Dop 
terechtkomt bij de boerenfamilie waar zijn vader vandaan komt.

De twee boeken gaven me tijdens de reis nogal wat te denken, 
zowel over het karakter van Shanghai als over de gruwelijke 
recente Chinese geschiedenis. Het moest tijdens de reis een 
zijlijn blijven.

ANNE MARIJKE SPIJKERBOER 
Carolijn Visser, ‘Selma. Aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao’. Uitgeverij 

Atlas Contact, Amsterdam 2016. 287 blz. ISBN 978 90 450 3620 5 287. Prijs: € 15,--. 

Joan Veldkamp, ‘Vrijhaven Shanghai. Hoe duizenden joodse vluchtelingen 

aan de Holocaust ontkwamen’. Uitgeverij Balans, Amsterdam 2017. 256 blz. 

ISBN 978 94 600 351 35. Prijs: € 19,99.
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‘Drie-eenheid’

V
olgens de geloofsbelijdenis van Constantinopel-Nicea 
geloven christenen ‘in één God, de almachtige Vader’, 
‘in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van 

God (…), één van wezen met de Vader’, en ‘in de Heilige Geest 
(…) die uitgaat van de Vader en de Zoon’. Tot op vandaag beweren 
sommige christelijke theologen dat het geloof in de drie-ene God 
qua diepgang en differentiatie superieur is aan de Joodse gods-
voorstelling. Kortom, het geloof in de Drie-eenheid geldt voor 
velen als een bewijs van de superioriteit van het christendom. 

Discussie:
De leer van de drie-ene God (triniteitsleer) zoals de kerk die 
formuleert, vinden we in de Bijbel niet terug. Bijbels gesproken 
is Gods wezen ongrijpbaar, slechts aan te duiden in beelden. De 
Bijbel spreekt liever over Gods daden. In het Nieuwe Testament 
wordt Jezus steeds weer aangeduid als Zoon van God, wat 
betekent dat God door Jezus spreekt en handelt. In de brief aan 
de Hebreeën wordt dat als volgt onder woorden gebracht: ‘Veel-
vuldig en op velerlei wijze heeft God voorheen tot de vaderen 
gesproken door de profeten; op het laatst, in deze dagen, heeft 
hij tot ons gesproken door zijn Zoon’ (Hebreëen 1:1-2). Jezus ‘is 
het beeld van de onzichtbare God’ (Kolossensen 1:15) en diens 
mens geworden Woord (Johannes 1:1): ‘En het Woord is vlees 
geworden en heeft onder ons gewoond’ (Johannes 1:14). Het 
Johannesevangelie laat zich in zijn Joodse hoedanigheid lezen 
als een strijdschrift over de vraag waar de plaats van ‘Gods 
inwoning’ (Sjechina) is, en het beantwoordt die vraag met het 
verwijzen naar (het belijden van) Jezus.
In de tijd na het ontstaan van de Bijbel werd het ontwikkelen van 
een triniteitsleer noodzakelijk ter bestrijding van de opkomende 
gnostiek, die leerde dat de aarde met al haar onvolkomenheden 
door een boze Scheppergod geschapen was, en dat alleen een 
Verlossergod de mensen tot inzicht (gnosis) in hun ware natuur 
zou kunnen brengen. De gnostici neigden ertoe de God van 
Israël gelijk te stellen met deze boze Scheppergod en Christus 
als de bevrijder van deze god. Sommige christenen vonden deze 
zienswijze aantrekkelijk, maar deze zou Jezus’ onvoorwaardelijke 
trouw aan de God van Israël onherkenbaar verminkt hebben, 
evenals het Jood-zijn van Jezus, en diens trouw aan de Tora en 

haar gerechtigheid. 
Daarom formuleerden 
vroege theologen dat 
Vader, Zoon en Geest 
onscheidbaar één 
zijn. Aanvankelijk 
was de triniteitsleer 
geen speculatie over het wezen van God, maar een erkenning 
van trouw aan de God van Israël en aan de Joodse wortels van 
het Jezus-geloof. 
Nog weer later formuleerden de kerkvaders deze belijdenis met 
behulp van Grieks-filosofische categorieën als ‘één God in drie 
personen’ (personae / hypostaseis / werkwijzen). Deze belijdenis 
verkeerde ongemerkt in een ontologie, in een leerstuk over het 
zijn van God, dat al te gemakkelijk suggereerde dat men hier iets 
zou weten wat andere religies niet wisten. Uit de poging om de 
historische saamhorigheid met het Jodendom te waarborgen 
ontstond een nieuw scheidingscriterium. De oorspronkelijke 
‘Zoon van God’ werd veranderd – niet toevallig in de tijd dat het 
christendom staatsreligie werd – in een ‘Christus Albeheerser’ 
(‘Kosmokrator’). 

Perspectieven:
Christenen doen er goed aan zich te herinneren dat de triniteitsleer 
aanvankelijk een poging was om de saamhorigheid met Israël 
en zijn God niet te verstoren. De vroege christelijke theologen 
gebruikten er leerstellingen voor, die het bijbelse denken vertaalden 
in filosofische categorieën die Joden niet voor hun rekening zouden 
nemen. In zoverre markeert de leer aangaande de Drie-eenheid 
precies de verhouding tussen christendom en Jodendom. De 
leerstellingen die het christendom onlosmakelijk met de God 
van Israël verbinden, zijn tegelijk leerstellingen die haar van het 
Jodendom onderscheiden.

VERTALING: REINIER GOSKER
‘Dreifaltigkeit’, uit: Paul Petzel en Norbert Reck, ‘Von Abba bis Zorn Gottes. 

Irrtümer aufklären – das Judentum verstehen’. Patmos Verlag, Ostfildern 

2017. Blz. 51-54. ISBN 978-3-8436-0887-9. Prijs: € 10,–.

Abba 5 – Misvattingen over het Jodendom corrigeren

Met dank aan de Duitse uitgever Patmos Verlag publiceert 
dit blad exclusief enkele hoofdstukjes uit het boek  
‘Von Abba bis Zorn Gottes’ in het Nederlands.
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Vader

  Jullie zijn de wijngaard (Jesaja 5:7) 
en Ik ben de bewaker (Psalm 121:4). 
Maak een hut voor de bewaker, zodat 
hij jullie kan bewaken.

  Jullie zijn de kinderen (Deuteronomium 
14:1) en Ik ben jullie vader (Jeremia 
31:8(9)). Het is een eer voor de kinderen 
om bij hun vader te zijn en het is een 
eer voor de vader om bij zijn kinderen 
te zijn […]. Maak een huis voor de 
vader, dat hij kan komen en wonen bij 
zijn kinderen. Daarom wordt er gezegd: 
“Maakt voor Mij een heiligdom” (Exodus 
25:8). [Exodus Raba 34,3]

Uit al deze voorbeelden wordt duidelijk 
dat in de woorden ‘onze vader’ Zijn zorg 
voor ons doorklinkt, Zijn betrokkenheid, 
Zijn nabijheid.

Moeder
De Bijbel is ontstaan in een patriarchale 
samenleving. Het is dus te verwachten  
dat God in de Bijbel ‘vader’ wordt genoemd 
en niet ‘moeder’. Maar verrassend genoeg 
vinden we ook de beeldspraak ‘moeder’ 
voor God:

  Als een mens die door zijn moeder 
wordt getroost,

 zo troost Ik jullie. (Jesaja 66:13)

En misschien nog duidelijker:

  En Ik, Ik leer Efraim lopen,
 neem hen bij hun armen […]

Voorbeelden van teksten waarin deze 
relatie zo wordt genoemd: 

  Israël is Mijn zoon, Mijn eerstgeborene 
[…] Laat Mijn zoon gaan en hij zal Mij 
dienen (Exodus 4:22-23).

  Is Hij niet je vader, je schepper? 
Hij heeft je gemaakt en Hij bevestigt je 
(Deuteronomium 32:6).

  Hebben wij niet allen één vader? 
Heeft niet één God ons geschapen?

  Waarom dan verraden wij elkaar? 
(Maleachi 2:10) 

Ook in de rabbijnse literatuur wordt deze 
beeldspraak regelmatig gebruikt:

  Rabbi Jitschak [zei: … God zegt tegen 
Israël:] Alle wonderen en machtige 
daden die Ik voor jullie gedaan heb, 
deed Ik niet opdat jullie Mij daarvoor 
zouden belonen, maar opdat jullie Mij 
zouden eren als kinderen en Mij jullie 
vader zouden noemen, [zoals er staat:] 
“Ik zei: Noem Mij ‘mijn vader’” (Jeremia 
3:19). [Exodus Raba 32,5]

  “Maakt voor Mij een heiligdom en Ik 
zal in hun midden wonen” (Exodus 25:8). 

  De Heilige-gezegend-zij-Hij zei tegen 
Israël: Jullie zijn mijn schapen (Ezechiël 
34:31) en Ik ben de herder (Psalm 80:2). 
Maak een onderkomen voor de herder, 
zodat hij kan komen en jullie hoeden. […]

  Ik trek hen met menselijke banden,
 met koorden van liefde.
 Ik ben voor hen
  als zij die een baby1 naar hun wang 

tillen.
  Ik buig me naar hem over,
 Ik voed. (Hosea 11:3-4)

Hoewel het woord niet wordt genoemd, 
wordt God hier onmiskenbaar getekend 
als moeder. Zij leert haar kind lopen, het 
aan de armpjes vasthoudend om het 
overeind te houden. Dan krijgt het kind 
een tuigje om, een leidsel, waarmee de 
moeder het zachtjes en zorgzaam aanspoort 
om te lopen. En als het kind dan moe is, 
tilt de moeder het op en legt het liefdevol 
tegen haar wang. Zij buigt zich voorover 
en geeft het kind te drinken. Moederlijker 
kan dit beeld van God bijna niet zijn.

Vragen:
a) Wat roept de beeldspraak van God als 
vader bij u op? Ervaart u het beeld als 
positief of als negatief? Kunt u dat nader 
toelichten?
b) Wat vindt u ervan als we God behalve 
‘vader’ ook ‘moeder’ noemen?

DODO VAN UDEN

Voor een uitgebreide bespreking van het Onze 

Vader zie Th.C. de Kruijf en M.J.H.M. Poorthuis, 

‘Avinoe, Onze Vader’. 2e herziene druk 2016.

LERnEn MEt LEV In deze rubriek bespreken medewerkers van stichting LEV  
het Onze Vader (Matteüs 6:9-13) als Joods gebed.

We beginnen met de aanhef: ‘onze vader’. De beeldspraak ‘vader-kind(eren)’ wordt in 
Tenach gebruikt om de innige relatie aan te duiden tussen God en mens.

1  In het Hebreeuws staat hier het woord ‘ol’. Vele vertalingen vertalen dat hier met ‘juk’. Het kan echter ook ‘baby’ betekenen  
(zie naardense Bijbel: zuigeling; Buber/Rosenzweig: Säugling; Groot nieuws Bijbel: kind).
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nlangs hebben we onze oudste kleinzoon Nesher 
naar Tsahal gebracht. Tsahal is een afkorting voor 
Tseva Hagana Lejisrael, het leger ter bescherming 

van Israël. Al een jaar geleden werd onze familie met de 
neus op het feit gedrukt dat wij ook een bijdrage moeten 
leveren aan de bescherming van het land. 
Sinds de oprichting van de staat is er oorlog met de buren. 
Er is dus al zeventig jaar ervaring hoe je de jonge soldaat 
en zijn familie moet voorbereiden op een driejarig verblijf 
in een systeem van bevel en gehoorzaamheid, gevaar, 
lichamelijk en geestelijk afzien, gebruik van geweld,  
confrontatie met angst, dood. Maar ook van kameraadschap, 
loyaliteit en verantwoordelijkheid voor elkaar. 
Nesher is nog maar net van school, zijn vrienden mogen nog een tijdje freewheelen, een ‘voorrecht’ dat hij met een zekere 
trots brengt. In het afgelopen jaar heeft hij al voorproefjes gehad van het leven dat hij drie jaar gaat leiden. Onder schooltijd 
waren er overlevingskampen, kennismaking met de verschillende onderdelen van het leger, schietoefeningen, psychologische 
en fysieke tests, medische keuring. Hij bleek geschikt voor een zware vooropleiding, vergelijkbaar met die van een commando. 
In een cursus van acht maanden in een kamp diep in de woestijn nabij Eilat krijgt hij onderricht in het gevecht, intelligence, 
waarbij hij leert om te gaan met de meest ontwikkelde high tech-apparaten en medische technieken. Zijn moeder ging 
met hem naar een grote supermarkt om inkopen te doen aan de hand van de lijst die het leger had toegestuurd. 

We moesten al vroeg aanwezig zijn op het terrein van het Maritiem Museum in Haifa, langs de uitvalsweg naar Tel Aviv 
op de plaats waar de berg Karmel de zee bereikt. Daar zou het moment komen dat Nesher afscheid nam van zijn kindertijd. 
We wisten niet zo goed wat we ons ervan moesten voorstellen. Overal liepen vaders en moeders, broertjes en zusjes, en 
opa’s en oma’s, en allemaal hadden ze iets beschermends om de jonge mannen, vaak kinderen nog met jeugdpuistjes, die 
een zware rugzak torsten. Nesher liep voorop, hij was vrolijk en bemoedigde ons met schouderklopjes. Moeder was stil en 
teruggetrokken, vader had een zekere trots over zich, de broertjes en het zusje waren bedeesd. Tussen de palmen in de  
expositietuin van onderzeeërs en torpedo’s was een groot zeil gespannen. Daaronder waren rijen plastic stoelen opgesteld. 
Het was er al vol mensen. We wachtten op de militair die een toespraak zou houden. Die kwam niet. ‘Je bent in Israël, hoor!’, 
zei onze zoon. Ineens beseften we weer onze Europese achtergrond. Ja, bedacht ik, waarom zouden we op zo iemand moeten 
wachten? Was de aanwezigheid tussen al die families die hun zoon wegbrachten niet het belangrijkste? Werden we niet 
één familie nu? Iedereen voelde hier precies hetzelfde. Afscheid, loslaten, maar ook trots dat onze kinderen een bijdrage 
gaan leveren aan de bescherming van ons land. Ik kon me niet inhouden, liep naar andere grootmoeders en omhelsde hen, 
wat ze meteen met dezelfde emotie beantwoordden. Toen vond Nesher het tijd om naar de bussen te gaan, die hem en 
zijn lotgenoten naar de hete woestijn zouden brengen. We 
omhelsden hem, nog een keer en nog een keer. Toen was 
er een touw en een vrouwelijke soldate die de families 
negeerde en alleen met de jongens sprak. Daarna was 
Nesher weg. Hij keek niet meer om. Van zee af was er een 

koele wind gaan waaien.

RUTH DE JONG-HOTZE
Ruth de Jong-Hotze is regelmatig in Nederland. 

Als u Ruth wilt uitnodigen voor een lezing,  

kunt u haar een e-mail sturen:  

ruthdejonghotze@gmail.com

O
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Onze kleinzoon 
drie jaar in het leger

cOLUMn 
JODIn In ARABISch GALILEA
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Varia

colofon
Kerk & Israël Onderweg is een uitgave van de  
Protestantse Kerk in Nederland en verschijnt  
vier maal per jaar. Doelstelling van het blad is: de 
Joodse wortels van het christelijk geloof theologisch 
doordenken, en allen die geïnteresseerd zijn in of zich 
verantwoordelijk weten voor de verhouding van Kerk 
en Israël informeren, inspireren en meningen bieden. 
De basis hiervoor is artikel I van de Kerkorde: 

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeen-
komstig haar belijden gestalte van de ene heilige 
apostolische en katholieke of algemene christelijke 
Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het 
Koninkrijk van God. 
(…) 
7. De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar 
onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt
zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van 
de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende
de komst van het Koninkrijk van God.

Onder ’Israël’ wordt verstaan: het Israël dat 
wij ontmoeten in de Bijbel en van daaruit in de 
geschiedenis tot op vandaag.
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THEOLOGISCHE CONFERENTIE 
WESTMALLE 2019

Op 19 en 20 maart 2019 vindt opnieuw een theologische conferentie 
plaats te Westmalle in België. Het thema van de conferentie is: 
‘Zeg niet wie je bent - over de actualiteit van het boek Esther’.
Sprekers zijn onder andere rabbijn Leo Mock, dr. Klaas Smelik, 
rabbijn Ira Goldberg, dr. Bart Wallet en dr. Laurence Schram. 
De conferentie wordt gehouden in Huize Ter Dennen, Sint Pauluslaan 8, 
2390 Westmalle (België). 
Inschrijving en inlichtingen bij de heer D.K. Wielenga, Hofmeier-
straat 8, 5663 CK Geldrop, e-mail: dkwielenga@onsbrabantnet.nl

VOORAANKONDIGING  
NETWERKDAG

De Protestantse Raad is van plan een netwerkdag te 
organiseren voor provinciale Kerk & Israël-werkgroepen en 
dergelijke. De beoogde datum is maandag 18 maart 2019, 
de plaats het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk 
te Utrecht. Wilt u deze datum (onder voorbehoud) in uw 
agenda noteren? Het zal die dag gaan over het onderwijs in 
Jodendom en Kerk en Israël aan de PThU-studenten. 
Meer informatie volgt op de Kerk & Israël-pagina van de 
website en in Kerk en Israël Onderweg van eind februari.

BIJBELSyMPOSIUM  
OP 1 DECEMBER

Het NBG en de Protestantse Kerk houden op zaterdag 1 december  
een Bijbelsymposium, ‘De Bijbel in Nederland’. Dit najaar  
verschijnt een gelijknamige essaybundel met bijdragen van  
16 deskundigen. Meer informatie: www.protestantsekerk.nl

DAOUD NASSAR IN NEDERLAND

Daoud Nassar spreekt op zaterdagmiddag 9 februari 2019 
in de Grote Kerk te Driebergen. De Palestijns-christelijke 
familie Nassar runt Tent of Nations in Bethlehem, een 
educatieve boerderij met vredesproject. 
Nassar spreekt in Driebergen over uitdagingen,  
bedreigingen, volhouden en creatief verzet. 
Meer informatie: www.tentofnations.nl of  
tentofnationsnl@gmail.com


