
Perspectief voor de website joods-christelijke dialoog.nl 

Zonder enig overleg had ik een fotograaf ingehuurd om een groepsfoto te maken. Maar of het idee
in goede aarde zou vallen? Ik hield mijn hart vast. De stemming bleek gelukkig van dien aard, dat er
zowel binnen als buiten foto's gemaakt konden worden! Nu ik het resultaat in ons blad afgedrukt 
zie staan, ben ik er best trots op. 

De foto betreft een groot aantal 
medewerkers aan de website 
joods-christelijke-dialoog.nl en 
haast alle leden van de 
Protestantse Raad voor Kerk en 
Israël. Zij wikten het driejarig 
bestaan van de website en 
wogen nieuwe perspectieven af.
Meer dan 150.000 hits is niet 
niks! Ruim 122.000 ervan 
hebben betrekking op de 
teksttoelichtingen die door de 
medewerkers geschreven zijn bij
de zondagse Schriftlezingen in 
de kerk. 

Veertig medewerkers, Joden en christenen, werden drie jaar geleden uitgenodigd om vanuit hun 
ervaringen met de joods-christelijke dialoog hun bijbels-theologische visie op het zondagse 
Schriftgedeelte te delen met de gebruikers van de website. Zo gezegd, zo gedaan. In een voor 
iedereen toegankelijk archief van de website zitten inmiddels meer dan 350 bijdragen uit 43 van de
66 Bijbelboeken. Een ware schatkamer voor predikanten bij de voorbereiding van hun zondagse 
preek. Het is een opsteker voor de medewerkers van jdc.nl dat de website zoveel bezoekers telt. 
Dat ook de andere (nieuws)berichten op de website goed ontvangen worden is mooi 
meegenomen! 

Vragen en visies op de toekomst van de website vlogen tijdens de bijeenkomst over en weer. Van 
Joodse zijde waarschuwde Paul Gabriner voor te hoge verwachting omtrent de deelname van 
Joodse zijde. Een diepe, eeuwenlang gegroeide argwaan tegen alles wat christelijk is weerhoudt de
meeste Nederlandse Joden om deel te nemen aan de dialoog. Bovendien maakt het hedendaags 
gevoel van onveiligheid de behoefte eraan kleiner 'dan ooit tevoren'. De suggesties van Paul 
Gabriner om meer Joodse gesprekspartners te betrekken bij een levendige (digitale) dialoog vatte 
hij samen met een herinnering aan de Barmhartige Samaritaan 'die geen gesprek met het 
slachtoffer wilde, maar zonder aarzeling hem gewoon hielp'. Met de concrete suggesties van 
Gabriner, die niet op de hoogte was van het internetproject 'De Uitdaging' als onderdeel van de 
jdc.nl, zou de Protestantse Raad aan de slag moeten.

De Kampense predikant Bart Gijsbertse, pleitte ervoor om na de driejarige cyclus van het 
gebruikelijke leesrooster door te gaan met verzamelen van teksttoelichtingen. 'Wat is één 
verklaring? Levensgevaarlijk ...', zei hij. 'Zeventig verklaringen, zoals een goede Joodse traditie het 
wil, is wellicht wat teveel van het goede. Verfris de groep medewerkers, plaats links naar andere 
sites met toelichtingen.' 



Gerard Rouwhorst, voorzitter van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ), constateerde grote
overeenstemming tussen de KRJ en de website jcd.nl. 'Wij delen dezelfde uitgangspunten: 
bestrijding van antisemitisme/antijudaïsme, uitgaan van wat de christelijke traditie met de Joodse 
gemeenschappelijk heeft, zoeken naar dialoog met het levende jodendom.' Omdat het leesrooster 
van de rooms-katholieke kerk afwijkt van dat van de PKN-kerken, pleite ook hij elkaar zoveel 
mogelijk te complementeren en via links naar elkaar te verwijzen.  

Peter Tomson, theologisch begeleider van het internetproject 'De Uitdaging', dacht hardop na over
de plaats van de preek in een kerkdienst, en vroeg zich af of de website zich in de toekomst 
dienstbaar zou kunnen maken met homiletische aanwijzingen. Voorst kwamen er suggesties om 
artikelen te verzamelen en een virtuele bibliotheek op te bouwen. De gedachte aan een 
redactieraad werd spontaan geboren. Maar of de boreling levensvatbaar is moet nog blijken. Op 
bijgaande foto kunt u zien wie daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Maar toegegeven, 
niet iedereen staat erop.   
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