
When all this is over, how do we want the world to be different? 

 

Zondag, 20 juni tot en met woensdag 23 Juni 2021 

* * * 
* * 
* 

In de afgelopen jaren ben ik naar de conferenties van de International Council of Christians 
and Jews gegaan, de laatste keer in Malmö, 2019. Vanwege de Covid-19 pandemie verviel 
de conferentie van vorig jaar, die gehouden zou worden in Bratislava. Dit jaar, 2021, is de 
stap genomen naar een online versie, de eerste. Net als velen hebben we deze coronatijd 
leren zoomen, of met andere programma’s leren (net)werken. Deze ICCJ conferentie 
rekende met UTC, de universele tijd, die je in je eigen tijdzone moest omrekenen. Naast de 
webinars en de workshops was er het Open House. In dit verslag laat ik zien welke keuzes 
ik uit het programma gemaakt heb en wat ik daarvan heb meegenomen.  
Net als voorgaande jaren kwam er een waaier aan onderwerpen aan de orde. De rode 
draad was telkens: Wat heeft deze tijd van pandemie opgeroepen en welke bijdragen 
kunnen Joodse en christelijke tradities leveren op de grote vragen van onze tijd? Meer dan 
andere jaren kwam het thema van de ecologie naar voren. Er was een urgentie te merken: 
de aarde en onze samenlevingsvormen lopen gevaar. Juist nu is het van belang om de 
bronnen van onze tradities aan te boren, met het oog op het leven nu en in de toekomst.  

Eeuwout Klootwijk, juni 2021 

1



Zondag 20 juni 

Verkenning van het thema 
In het allereerste webinar werd het thema van de conferentie verkend: ‘If not now, when? 
Reflections on the common task of healing our fractured world?’ Welke bijdragen zouden er 
vanuit de verschillende tradities gebracht kunnen worden aan een gewonde wereld? 
 

De rooms-katholieke Australische theoloog Emmanuel Nathan 
bracht eerst de complexe problematiek kort in beeld van de 
context waar hij zelf deel van uitmaakt:  
●de relaties met ‘first peoples’, oorspronkelijke bewoners en het 
racisme waarmee zij vaak te maken hebben; 
●het omgaan met de desastreuze gevolgen van 
klimaatverandering; 
●het vraagstuk van de gelijke verdeling van vaccins over de 
continenten. 
De joods-christelijke dialoog kan volgens hem een bijzondere rol 
spelen, namelijk die van aanjager van diepergaande gesprekken 

over wat nodig is. ‘Deze tijd nodigt uit om de dingen beter te doen’, zei hij, en vanuit de 
dialoog die we met elkaar voeren is er vaak een verlangen om theologisch en filosofisch een 
spade dieper te gaan. Het is het stellen van ‘trage vragen’, die nodig zijn in een oververhitte 
wereld. 

De Israëlische vredesactivist en rabbijn Leah Shakdiel verkende 
Psalm 8. Deze psalm leert ons onze hoogmoed aan banden te 
leggen, vertelde ze. Het gaat over de grootsheid van God en de 
plaats van de mens in de schepping. Aan de mens is de schepping 
toevertrouwd (vs.7). We moeten ons niet in slaap laten sussen, 
maar nieuwe wegen zoeken met elkaar, tot behoud van de 
schepping en tot recht van ieder mens. Zij maakte daarbij een 
verwijzing naar het werk van Rabbis for Human Rights. Het is nodig 
om onze moed te vernieuwen om onze wereld te helen, riep ze uit. 
Als religieuze leiders hebben we een enorme verantwoordelijkheid. We moeten onze stem, 
ook de morele stem, laten horen! De enig begaanbare weg is die van de eenvoud en de 
nederigheid. ‘Ik moet toegeven’, zei Leah Shakdiel, ‘dat ik wel wat cynisch ben over de inzet 
van politici, maar dat mag ons er niet van weerhouden om telkens weer erop te wijzen dat 
wij mensen hoeders moeten zijn van de schepping, en geen heersers.’ 

Leren van de Joodse traditie 
In het tweede webinar op de zondag, ‘Particularity and universality: lessons from the 
pandemic’ werd verder verkend of de pandemie Joden en christenen en anderen dichter bij 

elkaar heeft gebracht of juist verder uit elkaar? Hebben we onze 
eigen veiligheid opgezocht of durfden we stappen naar elkaar te 
zetten? Rt Revd Dr Michael Ipgrave uit Groot-Brittannië beet het 
spits af. Ik had bishop Michael jaren geleden ontmoet in een 
meeting over antisemitisme bij de Wereldraad van Kerken in 
Genève. De pandemie heeft ons allen getroffen, begon hij. We 
zijn begonnen te leren dat we er samen voor staan en dat 
degenen die gezond zijn een verantwoordelijkheid hebben voor 
degenen die kwetsbaar en ziek zijn. De overleden rabbijn 
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Jonathan Sacks aanhalend, zei hij dat we de taal van de moraliteit samen opnieuw moeten 
leren: het gaat eerst om wij, en dan om pas om mij. Hoewel je het ‘ik’ ook weer niet over het 
hoofd moet zien. Zet je in en loop jezelf niet voorbij, zou je kunnen zeggen. Heb je naaste 
lief als jezelf. Dat alles gezegd hebbend, wat kunnen we leren van de Joodse benadering? 
Is er iets in de Joodse traditie dat behulpzaam kan zijn in ons omgaan met de grote 
wereldproblemen? 

We zouden de Joodse omgang met regels en wetten moeten gaan herwaarderen, zei hij. Er 
is binnen christelijke tradities vaak een neerbuigendheid over het Joodse wetticisme en het 
gedoe met regels. Christenen voelen zich vrij. Maar juist een dieper besef van de Joodse 
halacha, de rabbijnse richtingwijzers en leefregels gebaseerd op de openbaring bij de Sinaï, 
zou ons kunnen helpen om verantwoordelijker te gaan leven. In de halacha worden tal van 
grenzen afgetast en worden de details van het menselijk samenleven verkend. Voor 
dezelfde vragen komen wij door de pandemie te staan: met wie komen we samen, hoe doen 
we dat, kunnen we op dezelfde manier blijven leven, moeten we onze levensstijl veranderen 
en hoe dan? Het gaat om onderscheiden en in dat leerproces is de halacha heel goed. 
Het tweede dat we van de Joodse traditie kunnen leren is de sabbatsrust, en dat ook in 
breder perspectief: het met rust laten van de aarde. De pandemie heeft vele kerken op 
zichzelf teruggeworpen. Fysieke vieringen en diensten waren niet meer mogelijk. Met z’n 
allen zijn we opnieuw bepaald bij onze huiselijke bubble. In de Joodse traditie was en is er 
altijd al de huiselijke viering van de sabbat. Deze spirituele discipline om rustmomenten in te 
bouwen, is een model voor het menselijk samenleven. 
 
Rabbijn Rabbi Noam Marans uit de VS ging dieper in op de termen 
particulariteit en universaliteit. Met het verhaal van Sodom en 
Gomorra en de rol van Abraham daarin (Genesis 18) gaf hij de kracht 
aan van het particuliere: Abraham zet zich in voor mensen 
(rechtvaardigen) in Sodom en Gomorra en zijn acties en interventies 
hebben grote reikwijdte. Het particuliere staat in dienst van het 
universele. Als mensheid zit je voortdurend in deze spanning. Ook hij 
haalde Jonathan Sacks aan: invloed is belangrijker dan macht. Juist 
als kleine religieuze gemeenschappen kun je van betekenis zijn voor 
de hele wereldgemeenschap. Door je niet in je eigen bubble op te sluiten maar door vanuit 
je eigen particulariteit het universele in het oog te houden. We zijn met elkaar deel van die 
ene wereldgemeenschap en alleen samen kunnen we de grote problemen te lijf gaan.  

                       Rabbi Lord Jonathan Sacks 
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Maandag 21 juni 

Oecumenische campagne: Joods en christelijk : dichterbij dan je denkt?! 
 

Ursula Rudnick van de EKD 
Hannover en rabbijn Alexander 
Grodensky uit Luxemburg 
presenteerden deze campagne in 
de workshop ‘Creating awareness 
for Jewish-Christian relations - a 
glocal campaign: Jewish and 
Christian: closer than you think?!’   1

Ik had al eerder van deze campagne gehoord in de 
Nederlandse context, via Ruben Vis, NIK. Het was de start om met een kleine projectgroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de Raad van Kerken in Nederland, het OJEC, de 
Rooms-Katholieke en de Protestantse Kerk samen met Joodse deelnemers, te verkennen 
hoe deze campagne in Nederland zou kunnen landen. Dat is tot nu toe nog een hele opgave 
gebleken om de juiste afstemming, focus en doelgroep met elkaar te formuleren. Daarom 
goed om juist deze workshop bij te wonen. Beiden vertelden over de opzet van de 
campagne. Oorspronkelijke begonnen bij de Evangelische Kirche in Deutschland, later 
verbreed naar de Rooms-Katholieke Kerk, en dit alles in samenwerking met de Zentralrat 
der Juden in Deutschland. Er zijn 14 posters 12 voor elke maand, met 2 extra posters. 
Telkens worden Joodse en christelijke feesten met elkaar verbonden, althans wat thematiek 
betreft.  

De intentie is dat deze campagne ook naar andere landen uitwaaiert en dan vertaald wordt 
in de eigen context en naar eigen behoeften. Het format kan gebruikt worden. Er is eigenlijk 
maar één voorwaarde: dat deze campagne niet gebruikt wordt voor missionaire doeleinden: 
al dan niet verborgen Jodenzending. 

Opzet Joods en christelijk. Dichterbij dan je denkt?!’ 

Januari: Viering van het Woord van God: Bereshit & In den beginne 
In den beginne was er het woord. Elke sjabbat wordt de bijbel gelezen, elke zondag 
ook. In het Jodendom en het Christendom zijn er verschillende interpretaties. Ze 
verbazen, soms spreken ze elkaar tegen en produceren een polyfonie van betekenis. 
Een gemeenschappelijke schat! 

Februari: Wij drinken op het leven: Poerim & Carnaval 
Poerim gaat over de dingen op hun kop zetten en binnenstebuiten keren: zelfs de 
beangstigende ervaringen worden tot parodie gemaakt. Tijdens carnaval worden 
nieuwe rollen uitgeprobeerd en regels opgeschort. Uitbundigheid: Op het leven - 
Lechaim en Proost! 

Maart: Bevrijd van slavernij en dood: Pesach & Pasen 
Tijdens Pesach vieren de Joden hun bevrijding uit de slavernij in Egypte. Met Pasen 
vieren christenen. Jezus’ opstanding uit de dood. God bevrijdt en verlost. Zelfs 
vandaag. Hallelujah! 

 https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/1
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April: De vreugde van het opgroeien: Bar Mitswa & Bevestiging 
Verantwoordelijkheid nemen, volwassen worden. Oude tradities vullen met nieuw 
leven, het geloof vieren: in de synagoge met de Bar of Bat Mitzvah, in de kerk met 
het Vormsel. Een feest voor alle generaties! 

Mei: De Geest die bezielt: Sjavoeot & Pinksteren 
Sjavoeot viert de bezielende geest van de goddelijke openbaring. Pinksteren viert de 
geest van God die de week en de zachtmoedigen inspireert. Oriëntatie en inspiratie: 
staan op een stabiel fundament. Vormend en vormend, voorwaarts met moed! 

Juni: Bij naam geroepen: Naamgeving & doop 
Naamgeving in het Jodendom: een teken van het verbond en een teken van erbij 
horen. Voor jongens valt het samen met de besnijdenis op de 8e dag. Het doopsel 
bezegelt de toelating tot de gemeenschap met Jezus Christus en de Kerk: Gods 
verbond verenigt de generaties. Een kind van God zijn! Voor eeuwig verenigd. 

Juli: Time-out: Sjabbat & zondag 
Een voorproefje van Gods koninkrijk, het recht op rust voor mensen, dieren en 
planten: Momenten van vrede, geluk en heelheid. Goed voor de ziel, goed voor de 
wereld! 

Augustus: Verbinding tussen verleden en heden: Tesjoeva & Tikkoen 
Op 9 Av herdenken Joden de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem. Christenen in 
vroegere tijden interpreteerden het als een oordeel van God. Vandaag bevestigen de 
kerken hun solidariteit met het Joodse volk. Een oproep tot berouw en herstel, 
tesjoeva en tikkoen! Zorg voor elkaar! God is hier, op zoek naar ons: Waar ben je? 

September: Viering van verzoening met berouw en verzoening: Jom Kippoer & Communie 
Na de dagen van berouw vieren Joden verzoening met God en ervaren zij Gods 
onvoorwaardelijke liefde op Jom Kippoer. Christenen ervaren vernieuwing door terug 
te keren tot God. Door berouw te tonen en in communie Gods aanwezigheid te 
vieren, bidden zij om vrede en verzoening. Een nieuw begin! 

Oktober: Dankzegging voor vele gaven: Soekkot & Dankzegging 
Op Soekkot vieren Joden Gods zorg, ze herinneren zich de broosheid van het leven, 
zittend in een wankel hok, de sukka. Christenen danken voor de oogst. We moeten 
de schepping in stand houden. De aarde is aan ons allen toevertrouwd. Wees 
aandachtig. 

November: Herdenken voor de toekomst: Zachor & 9 november 
Het bijbelse woord zachor betekent gedenken. Op 9 november gedenken wij de 
pogroms van 1938 en het gevaar van onverschilligheid. Moge de herinnering aan 
onrecht ons leiden om de toekomst vorm te geven. Een toekomst zonder 
antisemitisme, zonder ongerechtvaardigde discriminatie op grond van etnische 
afkomst, geslacht, leeftijd, godsdienst, gezondheidstoestand, handicap of seksuele 
geaardheid. Gedenk de menselijke waardigheid! 

December: Vol Verwondering: Chanoeka & Kerstmis 
Tijdens de acht dagen van Chanoeka wordt elke dag een extra kaars aangestoken. 
Licht in de duisternis herinnert aan het wonder van licht in de Tempel van Jeruzalem. 
Tijdens het donkere seizoen vieren christenen de geboorte van Jezus, die als licht in 
de wereld komt. God toont zich in de wonderen van het leven. Hoop die steeds 
opnieuw wordt aangewakkerd! 
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Wat kan de joods-christelijke dialoog bijdragen aan de samenleving tijdens en 
na de pandemie? 
 

Twee jonge theologen, Elisabeth 
Höftberger uit Oostenrijk (l) en Andrea 
Schmuck uit Duitsland (r), 
introduceerden het thema:   
‘Dialogue – vision of the future: the 
Jewish-Christian dialogue and its 
contribution to society during and after 
the covid-19 pandemic’.  

Binnen de ICCJ is er een rijke ervaring 
opgebouwd van joods-christelijke 
relaties, tegelijkertijd blijft ‘dialoog’ een 
complex begrip. Wat bedoel je precies, 
wat is je oogmerk, welke onderliggende 

concepten spelen hierbij een rol? De corona pandemie stelt nieuwe vragen aan de dialoog 
en vanuit de joods-christelijke dialoog kunnen er nieuwe bijdragen zijn aan een wereld die 
moet leren leven met Covid-19.  

Beide vrouwen legden ons enkele vragen voor, die we in kleine groepjes zouden kunnen 
bespreken. Het waren veel en veelomvattende vragen: 

● Welke concepten en vormen van dialoog bestaan er? 
● Welke obstakels en uitdagingen zijn er in de joods-christelijke dialoog in de huidige 

Covid-19 situatie? 
● Welke nieuwe vragen zijn er opgeroepen door de pandemie? 
● Hoe kunnen we onze ervaringen inzetten om op een positieve manier bij te dragen 

aan de dialoog processen in de samenleving, de politiek, de wetenschap en de 
cultuur? 

● Wat zijn mogelijke bijdragen vanuit onze religieuze tradities om als samenleving als 
geheel om te gaan met de vragen die de pandemie ons stellen? 

Om deze vragen in zo’n 20 minuten in groepjes te beantwoorden is uiteraard onmogelijk. Ik 
kwam terecht in een heel klein groepje van drie personen. Buiten mijzelf waren dat de 
Joods-Braziliaanse Miriam Markus en Petra Teissl uit Tirol. We kwamen niet of nauwelijks 
aan de vragen toe. Miriam stelde wel een belangrijke vraag aan het begin: ‘Laten we elkaar 
een beetje leren kennen’. Zij vertelde over de Duitse achtergrond van haar grootouders, die 
in 1932 in Brazilië bleven en niet naar Hitler-Duitsland terugkeerden. We vertelden elkaar 
over de kleine Joodse gemeenschappen in Nederland, Brazilië en Oostenrijk. Petra is 
lerares Engels en religieuze opvoeding  aan jongeren van 14-19 jaar. Ze verelde over de 
Joodse gemeenschap in vooral Wenen. Graag zou ze de jongeren meer met hen in contact 
willen brengen, maar dat gaat niet vanwege de kleine aantallen en de afstand naar Wenen. 
In de plenaire gesprekken maakte Eva Schulz-Jander een terechte opmerking. ‘Elke vijf jaar 
moet je het verhaal weer opnieuw vertellen’, zei ze. Je kunt er niet vanuit gaan dat de 
ervaring die je opdoet beklijft. Telkens weer moet je opnieuw beginnen. Buber aanhalend, 
voegde ze eraan toe dat het niet gaat om het uitwisselen van dogma’s, maar om het openen 
van een gesprek.  Een ander gespreksonderwerp was de witte mannelijke middle class 
dominantie in de joods-christelijke dialoog. Dit speelt overigens ook in andere segmenten 
van de samenleving. 
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En een terugkerend subthema in de workshops is de reflectie op Zoom sessies. Dragen 
deze online bijeenkomsten nu juist bij aan de onderlinge ontmoeting of zijn ze toch een 
hindernis? Sommigen vinden dit laatste en vrijwel iedereen is het erover eens dat Zoom 
nooit het fysieke contact kan vervangen. Toch zijn er wel degelijk voordelen. Celia Deutsch 
vertolkte deze stem. ‘In coronatijd hebben we elkaar wekelijks kunnen zien, weliswaar niet 
fysiek face to face, maar wel was er de mogelijkheid om met elkaar mee te leven.’ 

Gesprekken mogelijk maken over het land 
Ik sloot aan bij een workshop, geleid door (v.l.n.r.) Philip Cunningham, Ruth Langer, Adam 
Gregermann en Jesper Svartvik.  
Zij waren en zijn betrokken bij het ICCJ-project ‘Enabling Dialogue about the Land: A 

Resource Book for Jews and Christians’, dat inmiddels ook als boek is gepubliceerd. In de 
dialoog tussen Joden en christenen, maar ook ver daarbuiten, is ‘het land’ een heet 
hangijzer. Het begint er al mee wat je met ‘het land’ bedoelt: het bijbelse Israël, de huidige 
staat Israël, Israël en Palestina, Israël en Judea en Samaria? In het Israëlisch-Palestijnse 
conflict speelt de vraag van wie het land is en welke claims je daarop kunt leggen een grote 
rol. In het boek gaan tal van bij de ICCJ betrokken auteurs in verschillende essays in op 
schriftuurlijke en theologische aspecten van het land. Hoe kun je verder met elkaar komen? 
Hoe kun je over dit onderwerp vruchtbare gesprekken voeren zonder in strijd te vervallen? 

In de workshop gingen we aan het werk met een zogenaamde ‘meaning map’, een 
handreiking om allerlei teksten met elkaar te lezen. Het kan je helpen om niet direct met je 
eigen mening te komen, maar samen op het spoor te komen wat een bepaalde tekst wil 
zeggen en in welke context deze staat. Het doet denken aan exegese, aan het lezen van 
bijbelteksten waarbij je ook de vraag probeert te stellen welke woorden opvallen, wat er 
bedoeld kan zijn, enz. 

De ‘meaning map’ kent drie benaderingen: 
I. Beschrijf de tekst. Wat zijn de meest belangrijke woorden die in het oog springen? 

Hoe worden woorden als ‘verbond’, ‘profetie’ gebruikt? Hoe wordt er gekeken naar 
het handelen van de staat Israël, met evt. verwijzing naar bijbelse teksten en 
normen? En hoe wordt er in de teksten gesproken over de verhouding jodendom en 
christendom? 

II. Welke bronnen van autoriteit worden opgevoerd? Zijn dat bijbelse teksten en hoe 
worden die dan gebruikt? Zijn er ook andere bronnen? 

III. Wat is de bottom line? Met andere woorden: wat is niet onderhandelbaar, wat is 
onopgeefbaar?  

7



Om dit alles iets duidelijk te maken kregen we de opdracht om in kleine 
groepjes een tekst aan de hand van dit soort vragen te lezen. Dat 
gebeurde onder leiding van Ruth Langer.  
Overigens maakte secretaris van de ICCJ, Anette Adelmann, wel een 
heel terechte opmerking over dit boek en deze benaderingswijze in het 
slotgesprek. Als jij zelf een bijeenkomst moet voorbereiden, heb je meer 
aan korte teksten en aan korte definities of omschrijvingen van 
problematische termen, dan aan lange artikelen en een dik boek. En 
ook: wie leest officiële kerkelijke teksten? Dus: het is een nuttig boek en 
een belangrijk project, maar of dit in de praktijk gaat werken in de joods-
christelijke gesprekken is de vraag. Blijft het niet bij de deskundigen en 
ingewijden hangen? 

Dinsdag 22 juni 

Eco-theologie 
 
Australische en Nieuw-Zeelandse theologen lopen voorop in 
eco-theologie. Hoe kun je nieuw licht laten vallen op religies en 
religiositeit door een eco-lens? In de workshop ‘Jewish 
environmental ethics: an inter-religious conversation from 
Australia and New Zealand’ vertelde rabbijn Fred Morgan hoe 
er weliswaar in de Joodse traditie elementen zijn met aandacht 
voor de natuur en ecologie, maar dat de interesse duidelijk nog 
moet groeien. Hij wees op de verschillende invalshoeken in de 
twee scheppingsverhalen. Het eerste, in Genesis 1, benadrukt 
het beheersen van de wereld en de natuur, alles staat onder het 
gezag van de mens. Dat geeft als het ware een aanzet tot een 

soort ondernemerschap.  Het tweede, in Genesis 2, legt veel meer de nadruk op het 
bewaren en behouden van de leefwereld. De mensen zijn wakers over de wereld waar zij 
zelf deel van uitmaken. 
Ook legde Fred Morgan uit, dat er potentie ligt in het sjemita jaar, het sabbatsjaar, waarin het 
land braak zou moeten liggen. Volgend jaar, is 2022, is er weer zo’n jaar van rust. Met de 
pandemie van Covid-19 in het achterhoofd zouden we veel meer over wat het betekent 
mens te zijn in een wereld waarin alle leven met elkaar samenhangt. De oude teksten over 
het sabbatsjaar kunnen nieuwe betekenis krijgen. 
Bijzonder gecharmeerd was Morgan over de encycliek van Paus Franciscus, Laudato si uit 
2015. Met de woorden van Krister Stendahl las hij deze encycliek met ‘holy envie’: met grote 
waardering vanuit zijn eigen joodse perspectief. Daarin gaat het volgens hem om een 
integrale benadering: de verschillende domeinen van de wereld kunnen niet worden 
gecompartimentaliseerd. Ze hangen met elkaar samen. De natuur is geen object, we maken 
er deel vanuit. De encycliek leert ons een spiritueel vocabulaire te ontwikkelen voor een 
nieuwe verhouding tussen religie en ecologie. 

8



Morgan wees op rabbijnse tegenhangers, eerder versterkers, van deze encycliek. Zo is er ‘A 
Rabbinic Letter on the Climate Crisis’ , gepubliceerd net voor de verschijning van Laudato 2

si.  Deze brief uit 2015 is ondertekend door meer dan 300 rabbijnen en roept op eco-sociale 3

rechtvaardigheid. Zo zijn er ook tal van nieuwe bijdragen van rabbijnse zijde met aandacht 
voor ecologie.  Morgan beklemtoonde het belang van wetenschap: de wetenschap moet niet 4

in dienst staan van een mensheid die de aarde exploiteert, maar die juist wezenlijke 
bijdragen geeft aan een leefbare wereld. En ook zouden we kunnen leren van de 
benadering van inheemse volken: wij zijn geen eigenaars van het land, we behoren tot het 
land. 
 

In zijn reactie riep de rooms-katholieke Michael Trainor op om met 
elkaar dieper na te gaan wat de Covid-19 epidemie ons en onze 
wereld te zeggen heeft, en dan met name over onze verhouding 
tot de natuur en de ecologie. Deze vragen worden nog te weinig 
gesteld, de focus is toch te veel op het terug gaan naar het oude 
normaal. 
De eveneens rooms-katholieke Emanuel Nathan 
legde een verband tussen de plagen in Egypte, 
zoals het boek Exodus daarover vertelt, en de 
ecologische rampen die onze wereld treffen. Dat 
heeft alles te maken met rechtvaardigheid. Als er 

farao’s zijn die mensenrechten met voeten treden, krijgt dat ecologische 
consequenties. Vergelijk het met de vluchtelingenstromen, die vaak 
veroorzaakt worden door mislukte oogsten ten gevolge van oorlog en 
stammenoorlogen. We zouden hierop verder kunnen denken. 

In de gesprekken ging het over het woord ‘moraliseren’. Aandacht voor ecologie en milieu is 
ongelofelijk belangrijk, maar je wilt niet vervallen in een soort moralisme. Hoe kun je een taal 
ontwikkelen die niet moralistisch is en die toch oproept en stimuleert om het roer om te 
gooien?, vroeg de jonge theologe Elisabeth Hoftberger. ‘We hebben al zo’n soort taal’, 
antwoordde Michael Trainor, daarbij aansluitend bij Fred Morgan. In de bijbelse verhalen 
zitten aanzetten om ons na te laten denken in een taal en een stijl die niet moraliserend is, 
en toch appellerend. Hoe zit het eigenlijk met profetisch spreken?, vroeg ik. Wie zijn de 
hedendaagse profeten? Zijn dat jongeren zoals Greta Thunberg? ‘Nee’, zei Fred Morgan, ‘ik 
zie jonge mensen als Greta Thunberg niet als profeten, om de eenvoudige reden dat in de 
joodse traditie profetie is opgehouden met de laatste profeten. Maar dat wil niet zeggen dat 
deze jonge mensen niet iets heel urgents zeggen, wat van betekenis is voor ons allemaal’. 

 Enabling Dialogue about the Land. A Resource Book for Jews and Christians. Edited by Philip A. 2

Cunningham, Ruth Langer, and Jesper Svartvik, 2020. Zie ook: https://www.iccj.org/article/enabling-
dialogue-about-the-land-1.html

 https://theshalomcenter.org/civicrm/petition/sign?sid=173

 Zoals van David Seidenberg, Kabbalah and Ecology. God's Image in the More-Than-Human World 4

(2015); verschillende boeken van rabbijn Ellen Bernstein, o.a. The Promise of the Land. A Passover 
Haggada (2020). In het Nederlandse taalgebied zou je kunnen verwijzen naar Marcus van Loopik, 
Leven en laten leven. Ecologie en de Joodse traditie (2020) en Zorg voor de aarde, herstel van de 
wereld. Levensbeschouwelijke responsies op de ecologische crisis onder redactie van Bas van den 
Berg en Leo Mock.  
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De stem van de ander horen 
De workshop “Healing our world: enriched by the voice of the “other” werd geleid door Pavol 
Bárgar, Celia Deutsch, Patrick Morrow, Ulrike Offenberg, Michael Trainor, en Debbie 
Weissman. In het afgelopen jaar heeft alles in het teken gestaan van de Covid-19 pandemie. 
Naast alle andere existentiële vragen heeft dit ook de vraag opgeroepen naar nieuwe 
vormen van gemeenschap. Hoe kun je de stem van de ander horen en het gezicht van de 
ander zien, ondanks alle fysieke beperkingen van contact? Wat betekent dit spiritueel? Er 
waren heel verschillende bijdragen, die met elkaar verbonden zouden kunnen worden met 
het woord ‘spiritualiteit’. 
 
Celia Deutsch, Sister of our Lady of Zion uit New York City, sprak over de 
spiritualiteit van de van Johannes van Patmos, de beloften en de hoop in het 
boek Openbaring. Dit fantastische boek vol beelden laat zien hoe je nieuwe 
vormen van hoop kunt vinden in tijden van wanhoop. En ook dat het er niet om 
gaat om te worden gediend, maar om te dienen. 
 

Patrick Morrow, priester van de Church of England, sprak 
over de spiritualiteit van de psalmen. Naast de 
evangelieteksten zijn er geen andere bijbelteksten die zo 
belangrijk zijn als de psalmen. Ze worden wekelijks gebeden in 
kloosters, sommige kerkvaders baden ze zelfs dagelijks alle 150, 
volgens Calvijn vertolkten de psalmen ‘de anatomie van de ziel’. In 
vrijwel iedere psalm wordt er een beweging gemaakt van het ene naar 
het andere thema, van hoogte naar diepte naar hoogte. Morrow 
verwees naar de bijbelwetenschapper Walter Brueggemann die een 

drievoudige beweging zag in de psalmen: van oriëntatie naar desoriëntatie naar nieuwe 
oriëntatie. Patrick Morrow beklemtoonde vooral het klagen (lament) in de psalmen. Zijn 
psalmen van betekenis? Voor mij, vertelde hij, werken de Psalmen. We kunnen in de 
psalmen onze eigen klacht herkennen. Op dit laatste reageerde Debbie Weissman dat 
psalmen voor haar vooral spraken over dankbaarheid en vreugde. Ook vertelde zij dat het 
boek Klaagliederen in de komende weken tijdens Tisja Beav, de Joodse treurdagen, gelezen 
wordt. 
 

De Duitse rabbijn Ulrike Offenberg sprak over de spiritualiteit van het 
gemeenschappelijk religieuze leven. Hoe kun je nieuwe vormen 
vinden met elkaar? Zij vertelde dat er een ander licht is gevallen op 
het dagelijkse Alenoe-gebed door de pandemie. Een van de regels uit 
dit gebed is: “Het is aan ons de Heer van het Al te prijzen, groot te 
maken de Schepper van het begin, die ons niet heeft gemaakt als de 
volken van andere landen en ons niet met andere geslachten op aarde 
gelijk heeft gesteld”. Juist door de pandemie delen we hetzelfde lot 
met elkaar en zijn we niet apart van andere mensen en volken!, zei ze. 
Tal van vragen moesten opnieuw onder ogen worden gezien toen er 
geen fysieke synagogediensten meer mogelijk waren. Hoe vorm je 
een minjan? Hoe tellen we met al die gezichten op het 
computerscherm? Ze constateerde dat sommige actieve 

gemeenteleden de gang naar het internet niet konden meemaken, terwijl anderen die vaak 
aan de rand stonden nu juist wel in logden. Ook waren er pastorale vragen. Wat betekent 
het dat je geen fysiek contact kunt hebben met zieke en stervende mensen? Vaak was het 
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alleen de pastor die op bezoek kon komen. Daarbij maakte het steeds minder uit van welke 
religie of denominatie iemand was. Dàt er iemand aan je bed kwam, telde. 
De digitale media riepen ook vragen op hoe je rituelen als het lezen van de Tora moest 
uitvoeren. En kon het überhaupt wel, uitzenden van een synagogedienst? Het afgelopen 
jaar heeft een ware zoektocht laten zien naar nieuwe vormen van digitale ontmoetingen, die 
geen vervanging zijn van fysieke ontmoetingen, maar wel nieuwe mogelijkheden creëerden. 
Mensen konden ongeacht tijd of plaats bij elkaar komen. 

Pavol Bárgar vertelde over zijn ervaring bij de Oosters-Orthodoxe 
kerken, die een liturgie na de Liturgie kennen. Het gaat om de 
spiritualiteit van elke dag. Dat geeft ook en juist in tijden van 
pandemie perspectief. 

Leven na de storm 
In de workshop “Reflections on the pandemic's ethical ramifications” 
vertelde de Argentijnse rabbijn Abraham Skorka over zijn nieuwe boek 
in wording: Returning to Life After the Storm: Hope and Wisdom from 
Jewish Sources, dat in november 2021 uit zal komen. Een week 
hiervoor werd ik door Abraham Skorka geïnterviewd in verband met 
een ander boek. Hij wilde mensen die actief zijn in de joods-
christelijke dialoog vragen stellen over hun betrokkenheid en over de 
belangrijkste onderwerpen waar zij mee bezig zijn. 

Een van de punten die Skorka naar voren bracht was de vraag: is de 
pandemie een straf van God? Je zou dit kunnen afleiden uit sommige 
bijbelteksten, zoals uit Deuteronomium 30 dat spreekt over zegen en vloek. Skorka wees dit 
af en gaf een verrassende wending door de aandacht te vestigen op het belang van stilte. 
We kennen de gedachten van God niet, we kunnen geen pasklare antwoorden verwachten, 
we kunnen wel behalve schreeuwen ook stil zijn. Zoals Aaron stil werd en zweeg bij de dood 
van zijn zoons (Leviticus 10:3). Zwijgen kan juist in situaties van onvoorstelbare pijn van 
betekenis zijn. Zwijgen is een vorm van God prijzen, zei Abraham Skorka. We spreken door 
te zwijgen. Wat we in ieder geval niet moeten doen, zegt de Talmoed, is handelen zoals de 
vrienden van Job: spreken, invullen, beschuldigen. Wat we wel kunnen doen - naast zwijgen 
- is spreken, discussiëren met God. Even kwam de notie van het zwijgen van God ter 
sprake, maar dit werd alleen aangestipt, niet verder uitgewerkt. 
Het tweede punt dat Skorka naar voren bracht, was de betekenis van de wetenschap. Zeker 
in tijden van pandemie is dit van belang. Wetenschap en religie zijn elkaars bondgenoten, ze 
staan niet tegenover elkaar. Beiden zijn de waarheid toegewijd. De menselijke intellectuele 
capaciteiten moeten worden benut. Dus wetenschap is niet in zichzelf verkeerd, net zomin 
als religie dat is: het hangt allemaal er van af hoe het ingezet en gebruikt wordt. Er zijn 
overigens wel ethische vragen te stellen. Niet alles wat kan, moet je willen inzetten. Skorka 
refereerde daarbij aan het verhaal van de golem, een tot leven gewekte kleifiguur in de 
Joodse verteltraditie.  
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Philip Cunningham reageerde op het verhaal van Skorka, vanuit zijn 
rooms-katholieke achtergrond. God is geen ‘punisher’, hij straft mensen 
niet. Dat kun je leren uit het verhaal van Jezus. De God van Jezus is 
genadig, zoals ook in de Tora wordt gezegd. Bij de kruisiging is God 
betrokken bij het lijden van Jezus en van alle mensen, het is geen straf. 
In de chat stelde ik hem hier nog een vraag over: hoewel hij het zeker 
niet zo bedoelt, lijkt het alsof er toch een tegenstelling wordt geschetst 
tussen de God van het Nieuwe Testament en die van de Tenach. 

Samenzweringsverhalen en antisemitisme 
In de workshop ‘The codes of antisemitism in conspiracy fantasies and possible reactions 
when encountering them’, geleid door Urs Urech en Dina Wyler ging het over 
samenzweringstheorieën. De wifi verbinding was soms erg slecht, wat gedachten opriep aan 
buitenaardse beïnvloeding. 

Dina Wyler uit Zwitserland vermoedde dat de aantrekkingskracht 
voor complottheorieën daarin ligt dat het als spannend ervaren 
wordt en dat het een gevoel geeft van bij elkaar horen. Het is wij 
tegenover zij, en de elites vormen de ‘zij’. Complottheorieën 
bouwen vaak op voorgaande fantasieverhalen, zoals de vaak 
oeroude antisemitische denkbeelden. Het religieuze 
antisemitisme (anti-judaïsme) legde het grondwerk aan voor 
deze denkbeelden, het veranderde van kleur in het sociale 
antisemitisme (de Joden vormden een verwerpelijke groep, zij 
werden de zondebok voor alles wat verkeerd ging in de 

samenleving). Het hedendaagse antisemitisme kent tal van codewoorden: het antisemitisme 
wordt niet direct benoemd, maar verhult zich in termen als ‘mossad’, ‘Rothschilds’, 
‘cosmopoliet’, ‘wereldjodendom’, ‘George Soros’. En zelfs een naam als die van Bill Gates 
wordt genoemd: hij is weliswaar niet-Joods, maar hij staat voor de verborgen krachten die 
de wereldmacht willen overnemen. 
In vrijwel alle complottheorieën zitten vele irrationele elementen, en het helpt dan ook niet 
om deze met argumenten en feiten te ontzenuwen. Het blijft weliswaar belangrijk om goed 
wetenschappelijk en journalistiek werk te verrichten en onzinverhalen te 
ontmaskeren, maar je bereikt de mensen om wie het gaat er niet mee. En dat 
is wel belangrijk, vertelde Urs Urech. Je moet jezelf afvragen: heb ik of wil ik 
een relatie met deze persoon (bijvoorbeeld omdat deze tot jouw gemeente 
behoort) of wil ik deze persoon eruit gooien (uit de online meeting of de groep 
waarin deze persoon zich bevindt)?  
Ik vertelde zelf over het Amsterdamse project waarbij de LJG Amsterdam al 3 
jaar groepen ROC studenten uitnodigt om kennis te maken met ‘moderne 
joden’ in de synagoge. Veel van deze studenten hebben een 
moslimachtergrond en zitten vaak vol vooroordelen, die daar geuit mogen 
worden.  5

Anette Adelmann maakte een belangrijke. Je moet onderscheiden tussen institutionele en 
persoonlijke benaderingen. Duits onderzoek heeft uitgewezen dat als er geen follow-up is bij 
institutionele projecten het effect nihil is of zelfs negatief. Het beklijft niet. Urs Urech sloot 

 https://www.ljgamsterdam.nl/nl/nieuwsbericht/leer-je-buren-kennen-15
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daarbij aan. Het helpt niet als je mensen probeert te bereiken zonder ook hun directe 
omgeving en hun peer group te kennen. Je moet dus veel investeren in relaties. 
Katharina von Kellenbach maakte op het eind nog een fraaie opmerking: het gaat niet 
zozeer om feiten en onwetendheid, maar om wantrouwen en vertrouwen. Als je het 
vertrouwen van complotdenkers weet te winnen, is er een mogelijkheid tot verandering van 
hun denkbeelden, al moet je hier niet al te veel van verwachten.  

De inspiratie en spiritualiteit van de Psalmen 
Het laatste plenaire webinar op woensdag 23 juni ging over ‘Psalms in the time of COVID: 
Prayer that makes us human’ en werd ingeleid door Mary Boys, lid van de Sisters of the 
Holy Names of Jesus and Mary (SNJM), in New York City, en door rabbijn Dahlia Marx uit 
Jeruzalem. 
Mary Boys maakte de keuze voor de psalmen duidelijk. De psalmen 
zijn vertolkingen van onze eigen ervaringen en emoties. Het zijn de 
gebeden van mensen en Joden en christenen delen dit boek en deze 
liederen. Psalmen zijn belangrijk en levenskrachtig voor de mensheid. 
In en door de psalmen kunnen we onze sterfelijkheid onder ogen zien. 
Beide vrouwen spraken vanuit hun eigen christelijke dan wel joodse 
traditie en trokken enkele parallellen: De psalmen komen op 
verschillende momenten terug beide tradities. Allereerst in de liturgie, 

maar ook in persoonlijk devotie. Dahlia Marx 
merkte daarbij op dat dit in het jodendom 
speciaal iets is voor vrouwen. Zij bidden de psalmen thuis of 
onderweg. Mary Boys liet zien hoe de psalmen een bijzondere 
plaats hebben in de kloosters, in de getijdengebeden. Er is ook 
een buiten-liturgisch gebruik van de psalmen, in muziek en kunst. 
Of, in de Joodse traditie, als amulet. Zo is er de ‘menora psalm’, 
waarbij de hele tekst van Psalm 67 in de vorm van de menora in 
zeven strengen in beeld gebracht wordt. 
 

Dahlia Marx legde uit dat de Hebreeuwse benaming voor het boek 
van psalmen, Tehilliem, komt van het woord ‘Hallel’ dat ‘God prijzen’ 
betekent. Tegelijkertijd omvatten de psalmen het hele spectrum aan 
emoties en ervaringen, van lofprijzing tot wanhoop, van haat tot 
blijdschap. 
In aanloop naar deze workshop was er de mogelijkheid om 
Psalmen te noemen die voor jou bijzondere betekenis hadden in 
deze coronatijd. Beide vrouwen lieten ons fragmenten van deze 
psalmen zien en gave er hun eigen commentaar bij. 

Psalm 23 ‘de Heer is mijn herder’ speelt in de christelijke traditie een belangrijke rol bij 
uitvaartrituelen. Er is vaak een associatieve verbinding met Jezus als herder. In de Joodse 
traditie wordt deze psalm juist vaak bij de sjabbesmaaltijd gelezen en is er de gedachte aan 
een gezamenlijke maaltijd. ‘U nodigt mij aan tafel’ (vs.5). Mede door christelijke invloed 
wordt Psalm 23 nu ook wel bij Joodse uitvaarten gereciteerd. 

Psalm 137 gaat over de eenzaamheid en de bitterheid van de ballingschap. Volgens Dahlia 
Marx is dit een van de meest trieste psalmen. Je kunt je overigens wel afvragen wie de 
spreker is in deze psalm. ‘Daar zaten wij treurend’ (vs.2): vanuit welk perspectief wordt dit 
gezegd? Is de dichter nog in ballingschap of juist niet meer? De laatste verzen roepen 
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problemen op in beide tradities: daarin gaat het over forse haatgevoelens, die een 
culminatie vinden in ‘het grijpen van jouw kinderen en ze op de rotsen smijten’. Toch worden 
deze teksten wel in kloosters gezongen en zijn ze een vertolking van de wanhopige 
gevoelens van mensen aan wie elk recht wordt ontzegd. Er wordt lucht gegeven aan deze 
onlustgevoelens. ‘Dat kan zo zijn’, antwoordde Dahlia Marx, ‘maar er is een grens aan wat je 
over je lippen krijgt.’ 

Psalm 130 ‘Uit de diepte roep ik tot de HEER’ is een psalm die aan mensen kracht heeft 
gegeven, juist in coronatijd. Dahlia Marx vertelde over een Joodse gemeente waar deze 
psalm elke dag ook online gebeden werd.  

Psalm 27 ‘De HEER is mijn licht, mijn behoud’ wordt in de joodse traditie op het 
Loofhuttenfeest, Soekkot, gelezen. Het verwoordt het verlangen om juist in onzekere 
woestijntijden onderdak te krijgen, al is het maar in een tent, en om geleid te worden. 

Andere psalmen, 85, 42, 106, werden genoemd. 

 

In het afsluitende Open House werd er nog even teruggekeken op de conferentie en op 
deze laatste sessie. Debbie Weissman vond het een van de meest spirituele conferenties. 
Ook Eva Schulz-Jander vertelde dat ze ervaren had dat er meer van hart tot hart met elkaar 
gesproken was. Anderen hadden juist graag gezien dat we meer in kleine groepjes uit elkaar 
waren gegaan. 
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Wat neem ik zelf mee? 
● Dr. Emmanuel Nathan: ‘Deze tijd nodigt uit om de dingen beter te doen’ 
● Rabbijn Leah Shakdiel: ‘Wij mensen moeten hoeders zijn van de schepping’ 
● Rev.Rt. Dr. Michael Ipgrave: ‘We zouden de Joodse omgang met regels en wetten 

moeten gaan herwaarderen’ 
● Rabbijn Rabbi Noam Marans: ‘Het particuliere staat in dienst van het universele.’ 
● Dr. Ursula Rudnick en rabbijn Alexander Grodensky: ‘Joden en christenen staan 

dichter bij elkaar dan je denkt!’ 
● Elisabeth Höftberger en Andrea Schmuck: ‘De corona pandemie stelt nieuwe vragen 

aan de dialoog en vanuit de joods-christelijke dialoog kunnen er nieuwe bijdragen 
zijn aan een wereld die moet leren leven met Covid-19’ 

● Rabbijn Fred Morgan: ‘We zouden kunnen leren van de benadering van inheemse 
volken: wij zijn geen eigenaars van het land, we behoren tot het land’ 

● Dr. Michael Trainor: ‘Laten we dieper nagaan wat de Covid-19 epidemie ons en onze 
wereld te zeggen heeft, en dan met name over onze verhouding tot de natuur en de 
ecologie’ 

● Celia Deutsch, Sister of our Lady of Zion uit New York City: ‘Het boek Openbaring 
van Johannes van Patmos vol beelden laat zien hoe je nieuwe vormen van hoop 
kunt vinden in tijden van wanhoop’ 

● Chaplain Patrick Morrow: ‘We kunnen in de psalmen onze eigen klacht herkennen’ 
● Rabbijn Ulrike Offenberg: ‘Het afgelopen jaar heeft een ware zoektocht laten zien 

naar nieuwe vormen van digitale ontmoetingen, die geen vervanging zijn van fysieke 
ontmoetingen, maar wel nieuwe mogelijkheden creëerden’ 

● Pavol Bargar: ‘Het gaat om de spiritualiteit van elke dag. Dat geeft ook en juist in 
tijden van pandemie perspectief’ 

● Rabbijn Abraham Skorka: ‘Zwijgen kan juist in situaties van onvoorstelbare pijn van 
betekenis zijn. Zwijgen is een vorm van God prijzen’ 

● Dr. Philip Cunningham: ‘God is geen ‘punisher’, hij straft mensen niet’ 
● Dina Wyler: ‘Het hedendaagse antisemitisme kent tal van codewoorden: het 

antisemitisme wordt niet direct benoemd, maar verhult zich in termen als ‘mossad’, 
‘Rothschilds’, ‘cosmopoliet’, ‘wereldjodendom’, ‘George Soros’ 

● Urs Urech: over complotdenkers:  ‘Het helpt niet als je mensen probeert te bereiken 
zonder ook hun directe omgeving en hun peer group te kennen. Je moet dus veel 
investeren in relaties’ 

● Mary Boys, lid van de Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary (SNJM): 
‘Psalmen zijn belangrijk en levenskrachtig voor de mensheid. In en door de psalmen 
kunnen we onze sterfelijkheid onder ogen zien’ 

● Rabbijn Dahlia Marx: ‘De psalmen omvatten het hele spectrum aan emoties en 
ervaringen, van lofprijzing tot wanhoop, van haat tot blijdschap. Juist in tijden van 
corona kunnen psalmen nieuwe betekenis krijgen’ 

Eeuwout Klootwijk 
juni 201
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