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VAN DE EERSTE VERDIEPING  

Vooreerst de beste wensen voor een goede gezondheid in 2020 met veel contacten. 

En omdat we in een nieuw jaar zijn, duiken we de geschiedenis in. Kwestie van te weten waar we staan. U 

hebt hierbij het volledige programma van de komende theologische conferentie in maart. De eerste 40 jaar 

met conferenties over de Joods-christelijke relaties zijn rondgemaakt en er wordt een overzicht gemaakt. Er 

is een speciale bundel gemaakt met gelegenheidsartikelen. Want er is een hele weg afgelegd, na ’40 jaar 

woestijn’.  De christelijke kerken (protestants en katholiek) zijn zich bewust geworden van hun verkeerde 

opties en hebben dat ook in officiële verklaringen naar de Joodse gemeenschap erkend. Er is afstand 

genomen van de jodenzending; die  ligt nu in het verleden en kan bestudeerd worden. Een eerste studie 

wordt voorgesteld. Anderzijds is er ook in Joodse middens de erkenning  gekomen dat er een andere wind 

waait. Ooit studeren we samen. 

 

Gisteren         Vandaag ? 

Niets belet vandaag reeds de teksten van de ander onder de loep te nemen en eens te gaan zien naar wat 

achter Jezus’ laatste maaltijd steekt. Voor het overige is daar de bibliotheek en het internet. 

Men zoekt overigens naar vrijwilligers die in de bibliotheek van het TPC willen helpen op donderdagen. 

Aan dit nummer van Berichten wordt weer als herinnering een overschrijvingsformulier toegevoegd.        

We wensen u veel leesgenot en aanzetten om verder te gaan. 

______________________________________________________________________________________ 

Dit tijdschrift wordt normaal slechts toegestuurd aan de leden van de gespreksgroepen, de Vrienden van de Antwerpse 

Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen ( zij die ons werk van onderling contact  willen steunen met 

minstens 25 EUR per jaar ) en aan hen die 2,50 EUR per jaar betalen voor de portokosten. Als U  het Berichtenblad 

verder wenst te ontvangen, stort dan even 2,50 of 25 EUR.  Naast de Berichten van de Antwerpse Contactgroep - met 

meer inhoudelijke artikels - bestaat er ook de Mailkrant. Met die uitgave kunnen wij vlug op de bal spelen, en u 

verwittigen als er iets belangrijks gaat gebeuren, zoals een voordracht, een presentatie, een concert, enz. Indien U 

hiervoor belangstelling hebt geef dan even een seintje op  acjcb1@gmail.com. Vermeld wel in de e-mail uw reële 

naam. De vroegere Mailkranten kunnen teruggevonden worden op de site van de ACJCB. 

 

mailto:acjcb1@gmail.com
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Classicale Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallone 

samen met de 

Antwerpse Contactgroep voor Joods-christelijke betrekkingen 

 
Op dinsdag 17 maart en woensdag 18 maart 2020 vindt de jaarlijkse tweedaagse conferentie 

plaats voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil verdiepen 

in de relatie van jodendom en christendom.  

De conferentie wordt gehouden in Provinciaal Vormingscentrum Malle, Oostmalle, België. 

 
Veertigste theologische conferentie 

 
17 en 18 maart 2020 

 
te Oostmalle 

 
Thema: 

 

“Willen christenen wel met/van Joden leren?” 
‘Veertig jaar tasten, zoeken en vinden in de woestijn.’ 

 

PROGRAMMA 

Dinsdag 17 maart 2020 
 
Vanaf 10.00 uur             aankomst, kamerindeling en ontvangst met koffie en thee. 
 
10.30 uur  Ds. Franc de Ronde 
 Opening van de conferentie  
 
10.30 - 11.45 uur Dr. Eeuwout Klootwijk 

 ‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’ 

 
12.00 uur Middagmaaltijd 
 
13.30 - 14.45 uur  Dr. Thaddée Barnas 
 ‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’ 

  
14.45 uur Pauze 
 
15.15 - 17.00 uur  Dr. Lieve Teugels  

‘Inleiding en workshop rondom de parabels’ 
   

18.00 uur Broodmaaltijd 
 
20.00 - 21.15 uur Aanbieden van de jubileumbundel ds. Franc de Ronde 

  Met reacties van mw. Drs. Jeannette Galjaard 

  (vice-voorzitter synode van de Protestantse Kerk in Nederland),  

 ds. Steven Fuite (voorzitter synodale raad van de Verenigde 

Protestantse Kerk in België) 

 ds. Marco van Luijk, classis-predikant classis Noord-Brabant/Limburg)
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Woensdag 18 maart 2020 

8.00 uur Ontbijt 
 
9.00 - 10.15 uur  Dr. Eric Ottenheijm 

 ‘Welke toekomst ziet u in de dialoog.’  

  

10.15 - 10.30 uur  Koffiepauze 
 
10.30 - 11.45 uur Rabbijn Albert Ringer  
 ‘Welke toekomst ziet u in de dialoog.’  

 
12.00 uur  Middagmaaltijd 
 
13.30 - 14.45 uur Workshop rond de parasjat ha-sjawoea 
 o.l.v. dr. Leo Mock  
 
15.00 uur Liturgische afsluiting  
 (ds. Adjo Witte) 
 
15.15 uur Koffie/thee, afscheid 
 
Aansluitend gelegenheid om thee/koffie te drinken en afscheid te nemen.  

 

Voor predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk in Nederland is het goed te 

weten dat voor deelname aan de gehele conferentie 0,5 studiepunt toegekend wordt in het kader 

van de PE. 

Voor deze conferentie dient u zich aan te melden bij de secretaris van de werkgroep, de heer Derk 

Blom; zie hiervoor verder. Wij hopen u op 17 maart 2020 in Oostmalle te mogen verwelkomen. 

 

Nadere informatie 
 
De conferentie wordt gehouden in: Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 
2390 Oostmalle, België - tel. [0032] (0)3 3128000   
 
Het Provinciaal Vormingscentrum Malle beschikt over een aantal éénpersoonskamers. 
Deelnemers die gebruik wensen te maken van een tweepersoonskamer, moeten die zelf 
reserveren in een nabijgelegen hotel of B&B locatie. 
 
Het is mogelijk om reeds op maandag 16 maart 2020 aan te komen in het vormingscentrum   
(echter niet vóór 19.00 uur, avondeten is niet voorzien!) 
 
Inschrijving: Door middel van het insturen van het volledig ingevuld formulier op de volgende 
pagina   (dit kan ook per email, zonodig zonder het formulier) aan:  
de heer Derk Blom, Sperwerhorst 7, 5431 KW  Cuijk, Nederland, e-mail: derkblom@gmail.com   
Uw opgave is definitief zodra het benodigde bedrag is overgemaakt op: 
IBAN NL51 RABO 0373 7142 38 t.n.v. Werkgroep Kerk-Israël te Geldrop,  
o.v.v. ‘Conferentie Oostmalle 2020’. 
 
Het deelname bedrag is: € 145,- ; dit is inclusief 1 overnachting.  
Inclusief twee overnachtingen betaalt u € 170,-  
Wie niet overnacht betaalt € 120,-;  deelname één dag kost  € 75,- . 
Het studententarief is € 90,- (inclusief 1 overnachting). 
                                   ( Deze bedragen zijn inclusief de jubileumbundel.) 

mailto:derkblom@gmail.com
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N.B.: de betaling moet vóór 15 februari 2020 door de penningmeester zijn ontvangen! 
Indien u wilt/moet afzeggen ná 26 februari 2020, wordt 10% van het bedrag ingehouden, voor 
administratieve kosten. 
Bij afmelding ná 1 maart 2020, wordt 50% van het bedrag gerestitueerd. 
Bankgegevens voor internationale betalingen: 
BIC code bank :  RABONL2U                  IBAN :  NL51 RABO 0373 7142 38 
De deelnemers uit België kunnen zo nodig contant betalen bij aankomst op de conferentie. 
Zij kunnen zich vóór 15 februari 2020 aanmelden door middel van het opgavenformulier, of per 
email. Wel onmiddellijk reageren als men wil overnachten omwille van het beperkt aantal kamers. 
 
Na opgave volgt een week voorafgaande aan de conferentie digitaal het programmaboekje. Op de 
conferentie wordt het gedrukte programmaboekje uitgereikt. 
 
Inlichtingen bij: D.K. Wielenga, tel *31 (0)402 863009,e-mail : dkwielenga@onsbrabantnet.nl 
                            of bij: Derk Blom,  tel *31 (0)485 795284,  e-mail : derkblom@gmail.com 
       of bij D. Rouges,  tel. *32 (0)472 172892,  e-mail : acjcb1@gmail.com   
_____________________          _____________________ 

OPGAVENFORMULIER 
Opsturen naar: Derk Blom  Sperwerhorst 7,  5431 KW  Cuijk,  Nederland  
of:  email: derkblom@gmail.com 
 
Ondergetekende, 
Naam, de heer en/of mevrouw (evt. titel) ..........................................................  

Aantal personen  ............................. ………………………………………………… 

Adres ...................................................................................................................  

Postcode .............................................................................................................  

Woonplaats .........................................................................................................  

Land .....................................................................................................................  

E-mail ...................................................................................................................  

Wenst/wensen deel te nemen aan de conferentie 2020 

en zal/zullen ……… nacht(en) in het conferentieoord verblijven. 

Wenst/wensen maaltijd: wel / niet vegetarisch 

Eventuele praktische wensen m.b.t. logies:………………………………………….. 

Eventuele opmerkingen: ………………………………………………………………. 

Het verschuldigde bedrag van € ………… is aan de penningmeester overgemaakt. 

Handtekening     Datum 

Als de gegevens per email worden doorgegeven, dan is een handtekening niet nodig 
__________________________________ 

mailto:dkwielenga@onsbrabantnet.nl
mailto:derkblom@gmail.com
mailto:acjcb1@gmail.com
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JEZUS’ LAATSTE MAALTIJD EN DE EVANGELIETEKSTEN. 

De oudste gedetailleerde beschrijving van de joodse Pesachmaaltijd, de seder, vindt men in het 
Kaufmann manuscript van mPesachim 10. De traditie stamt uit de tijd van rabban Gamliël van 
Javnè (ca. 90). In latere tijden werden allerlei veranderingen aan de tekst en aan de maaltijd zelf 
aangebracht. In grote lijnen verloopt de seder in het manuscript als volgt. 
 
VOORGERECHT - De eerste beker wijn en de latuw (bittere kruiden) die men in een vloeistof 
doopt, worden genuttigd. 
HOOFDMAALTIJD - Het ongezuurde brood (matsa), de latuw [en het vruchtenmoes] worden 
gegeten. Ook het ‘lichaam’ van het Pesachoffer en de tweede beker wijn worden genuttigd. 
HAGGADA - Dan volgen de vragen der kinderen, de uitleg van Deuteronomium 26,5-11, het eerste 
deel van het Hallel met een gebed. Vervolgens de derde beker met het dankgebed na de maaltijd. 
NAGERECHT - Dan komt het tweede deel van het Hallel en de vierde beker met het dankgebed na 
het lied. 
Tijdens de hoofdmaaltijd worden drie zegenspreuken over de gerechten uitgesproken (de vier 
bekers wijn zijn helemaal niet typisch voor de Pesachmaaltijd!): 
Gezegend zijt gij, Adonai onze God, koning der wereld, die ons heiligde door zijn geboden en ons 
gebood het Pesachlam te eten (tPesachim 10,13). 
Gezegend zijt gij, Adonai onze God, koning der wereld, die doet opkomen brood uit de aarde. 
Gezegend zijt gij, Adonai onze God, koning der wereld, die ons heiligde door zijn geboden en ons 
gebood over het eten van ongezuurd brood (Hebr. matsa  מצה ). 
Gezegend zijt gij, Adonai onze God, koning der wereld, die ons heiligde door zijn geboden en ons 
gebood over het eten van bittere kruiden (Hebr. marôr  מרור ). 
 
MARCUS (14,12-26) 
Marcus is een jood die even voor of na het jaar 70 zijn leven van Jezus schrijft. Zijn beschrijving van 
de laatste maaltijd is zeer merkwaardig, men zoekt tevergeefs het lam of bokje. En toch is Pesach 
een offerfeest! Marcus laat de hele joodse context van Pesach weg om de een of andere reden. Is 
het ter wille van zijn heidense lezers? Marcus verzwijgt dat normaal Jezus als leider van de groep 
leerlingen zelf het lam moest kopen en slachten in de Tempel, samen met het uitspreken van een 
opdrachtformule. Een priester moest dan het bloed van het offer tegen de basis van het 
brandofferaltaar sprenkelen. Jezus mocht evenwel deze taak delegeren. Dit is blijkbaar wat hij 
gedaan heeft en één van de twee discipelen nam de zaak over. Later roosterden de twee 
discipelen het Pesachlam bij de zaal. Voor de joodse halacha heeft Jezus als de opdrachtgever dit 
alles zelf gedaan. Aan de sedermaaltijd heeft hij verder de voorgeschreven gebeden uitgesproken 
en effectief van het lam gegeten.             
Het ‘indopen in de schaal’ (vs.20) geeft problemen. Het Grieks is onduidelijk. Bedoeld wordt het 
indopen van de latuw (bittere kruiden) in een vloeistof om de smaak te verbeteren. Dit hoort bij 
het voorgerecht van de seder (Kaufmann manuscript). Om welke beker (vs.23) het verder gaat is 
niet duidelijk. 
 
LUCAS (22,7-39) 
Lucas schrijft blijkbaar even na Matteüs rond het jaar 90. Hij is de meest geletterde van de vier 
evangelisten, en de Handelingen staan ook op zijn naam. Men heeft zo te maken met een 
historicus maar tevens met een echte theoloog als leerling en begeleider van Paulus (2 Timoteüs 
4,11). Zelf is hij als geboren heiden (uit Antiochië?) de enige niet-jood onder de 
evangelieschrijvers.  
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Wat zijn beschrijving van het Pesachmaal betreft heeft hij het materiaal van Marcus en Matteüs 
helemaal door elkaar gegooid en herwerkt volgens zijn eigen visie. Het is inderdaad wellicht Petrus 
die het lam geslacht heeft in de Tempel.    
Lucas heeft het over de eerste beker, die van het voorgerecht (vs.17-18), die niet genoemd wordt 
bij Marcus en Matteüs; het is de beker waarbij de zegen voor het feest uitgesproken wordt 
(Kaufmann manuscript). Bij de twee andere evangelies wordt van het voorgerecht enkel het 
indopen in de schaal ‘met de hand’ vermeld. Lucas heeft het achteraf totaal buiten verband over 
‘de hand aan (op) de tafel’ (vs.21); dit is een overblijfsel van het gebruik dat hij niet kent. Als 
onbesneden heiden heeft hij immers nooit aan een seder deelgenomen, dat is zijn handicap. 
De beker van vs.20 is de derde, met het dankgebed na de maaltijd en Jezus’ woord over de wijn. 
Men moet hierbij vooral opmerken dat tussen Jezus’ woorden over de matsa en over de wijn de 
volledige maaltijd en de volledige haggada liggen! Dat is praktisch de hele sederviering die uren 
duurt! Die beker zou als afsluiting ook een overgang naar een vervolg en een uitbreiding van het 
Pesachfeest kunnen betekenen - een nieuw toegevoegd element. 
 
PAULUS (1 Korintiërs 5,6-8) 
Paulus heeft enkel brieven geschreven, geen evangelie in de zin van een overzicht van Jezus’ 
leven. Niettemin kunnen oude tradities in zijn brieven voortleven. Vooral in 1 Korintiërs omstreeks 
het jaar 55 geschreven aan niet-joden, vijftien jaar vóór Marcus! De enige maal dat hij het woord 
Pesach gebruikt in zijn brieven is in 1 Korintiërs 5,7 (NV51) ‘Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij 
een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons Pesachlam is geslacht: Christus’. 
 
DE WOORDEN VAN JEZUS 
Merkwaardig blijft bij al deze geschriften dat het typisch joodse van het belangrijkste feest naar de 
achtergrond verdwijnt. Weg, de seder als echte offermaaltijd onafscheidelijk verbonden met de 
Tempel van Jeruzalem en het bloed van het lam of het bokje aan het altaar. Alles wordt 
gereduceerd tot een maaltijd van brood en wijn en gefocust op Jezus’ aanstaande dood. 
Hoe moeten Jezus’ oudste woorden uit Marcus verstaan worden? 
 
‘Dit is mijn lichaam’. 
Het gaat hem allereerst om de gemeenschap rond het brood. Iedereen krijgt er een stuk van. Dit 
vormt de groep rond zijn lichaam, zijn persoon. Zijn lichaam dat gebroken wordt. Het is de 
broederschap rond zijn dood. De zin van Jezus’ dood wordt niet gepreciseerd. De gemeenschap 
betreft eerst en vooral de aanwezige discipelen. Maar die groep kan verder reiken en ook 
aangroeien… 
 
‘Dit is mijn bloed, van het verbond, dat voor velen vergoten wordt’. 
Het bloed wordt beschouwd als het leven van dier en mens. Dat leven behoort God toe. Bij de 
offers in de Tempel kan het leven van een dier dat van een mens vervangen. Het leven van een 
mens die voor zijn overtredingen eigenlijk de dood verdient. 
Het begrip ‘bloed van het verbond’ komt voor in Exodus 24,8 (NV51) ‘Toen nam Mozes het bloed 
en sprenkelde het op het volk en hij zei: Zie, het bloed van het verbond dat de HEER met u sluit, op 
grond van al deze woorden’. Het gaat hier over de uiteindelijke verbondssluiting aan de berg Sinaï 
door de leider van de uittocht, Mozes. Hij neemt de helft van het bloed van de offerdieren en 
sprenkelt dit op het altaar. Het volk aanhoort de woorden van het boek van het verbond en 
belooft ‘te doen en te horen’. Daarop sprenkelt Mozes de andere helft van het bloed op het volk. 
Het bloed verbindt de partners, God en het volk Israël.  
Later zijn verbondsvernieuwingen nodig, zoals die met Jozua (Jozua 24,25) of met koning Josia (2 
Koningen 23,3). De profeet Jeremia spreekt (31,31-34) over een ‘nieuw verbond’ dat anders is dan 
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het verbond van bij de uittocht. Eerst zal God zijn volk vergiffenis schenken. Vervolgens zal hij de 
Tora in het hart van de leden van het volk schrijven. Zij allen zullen zo God kennen. 
Lukas heeft in zijn evangelie in het kader van zijn theologie en zijn verstaan van Jezus, het woord 
‘nieuw’ ingevoegd en zo verwezen naar de Jeremia profetie. Hij deed dit vooral als leerling van 
Paulus en diens universaliseringspolitiek als de apostel der heidenen 1 Korintiërs 11,23-26. Maar in 
de oudste evangelietekst bewijst niets dat Jezus dit zo bedoelde. Men zal eerder moeten denken 
aan een niet verder gepreciseerde verbondsvernieuwing op weg naar de toekomst. Wanneer men 
zich evenwel de context van de uitspraak indenkt, dan kan men verder komen en vermoeden dat 
Jezus bedoelde een jaarlijkse verbondsvernieuwing als vervolg en uitbreiding van het Pesach feest. 
Eenmaal per jaar het verbond vernieuwen naar aanleiding van Pesach en zo de broederschap rond 
de tafel opnieuw verbinden met God. De Jezus volgelingen overtraden uiteraard de voorschriften 
van het verbond en moesten steeds herbronnen van Pesach tot Pesach op weg naar de toekomst. 
Merkwaardigerwijs weten wij thans dat in Qumran ook een jaarlijkse verbondsvernieuwing 
plechtigheid georganiseerd werd voor de leden van de groep. Het tijdstip in de kalender der 
feesten wordt echter niet gepreciseerd (Regel der Gemeenschap 1QS I,16-III,12)… Jezus zelf kijkt 
uit naar het Koninkrijk van God aan het einde der tijden, dat einde is er nog niet. Hij wacht erop 
met een zekere bedroefdheid en zal zich onthouden van wijn. Wijn hoort voortaan voor Jezus bij 
de vreugde van het gekomen Koninkrijk. 
Jezus’ denken gaat uit van Pesach en komt aan bij de Sinaï. Of anders gezegd, de bevrijdende 
uittocht uit Egypte wordt verbonden met de verbondssluiting tussen God en het volk Israël. 
Pesach en Sinaï vormen een twee-eenheid die men ook aantreft in de decaloog. Er is de eerste zin 
en dan al de volgende. De bevrijding uit de slavernij van Egypte is de basis voor een nieuwe 
levenswijze van het volk, ‘verbonden’ (de band van het verbond) met God. 
 
REACTIES OP JEZUS’ WOORDEN 
 
PAULUS, in de reeds hoger geciteerde zin. 
Het is wellicht de tijd van het Pesachfeest en de jood Paulus zit daarmee in zijn hoofd. In zijn brief 
bespreekt hij problemen van de levenswijze van de heidenchristenen en gebruikt dan ineens 
tradities uit het jodendom om hen te overtuigen. De gemeente dient te zijn als de matse, 
ongezuurd. Maar Paulus gaat verder en heeft het ook over het Pesachlam dat geslacht is. Dat is 
Christus die genoemd wordt ‘ons’ Pesachlam! 
Wat gebeurt hier eigenlijk? Paulus plaatst impliciet twee werelden tegenover elkaar. De joden 
vieren overal Pesach met matsot, en in Jeruzalem worden daarbij de Pesach-lammeren en -bokjes 
geslacht, geroosterd en gegeten. Tegenover deze realiteit stelt Paulus er een andere, de gemeente 
van Korinte als ongezuurd brood met Jezus als Pesachlam. Hij trekt zo Jezus de jood (Paulus heeft 
Jezus nooit gezien of ontmoet) uit het jodendom weg en plaatst hem als ‘ons’ Pesachlam midden 
in de heidenchristelijke gemeente. Joodse Pesachlammeren in Jeruzalem, één christelijk 
Pesachlam in Korinte? Parallelle werelden! Maar de situatie verandert drastisch na het jaar 70 met 
de verwoesting van de Tempel van Jeruzalem. Geen joodse Pesachlammeren meer, enkel één 
christelijk blijft over. Het is alsof de hele Tempeldienst met zijn offers uitloopt op Jezus het 
Pesachlam. Het lijkt alsof dit…Gods eigen bedoeling is met de geschiedenis der mensen. Of nog 
drastischer…God heeft met de verwoesting van de Tempel Israël willen straffen omdat het Jezus 
niet aanvaard heeft. Het is zo bewezen, Jezus is werkelijk de Messias. Hier wordt de christelijke 
‘substitutie theologie’ geboren die in de loop der tijd en tot vandaag zoveel onheil aanricht. Het 
christendom vervangt en is in de plaats gekomen van het jodendom, dat geen reden van bestaan 
meer heeft? 
Deze brief met het vroege idee van Paulus (jaar 55) werkt door in alle evangeliën van het Nieuwe 
Testament. Wanneer Marcus schrijft rond het jaar 70 dan laat hij, als jood die wel beter weet, ter 
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wille van zijn heidense lezers het Pesachlam volledig weg bij Jezus laatste maal. Wat de twee 
discipelen gedaan hebben en wat op de tafel staat wordt helemaal verzwegen. Een afgeknot 
verhaal blijft over. De heidense lezers moeten denken, natuurlijk, Jezus is het lam. Matteüs en 
Lucas volgen Marcus en veel later heeft Johannes een andere ‘oplossing’ gevonden. 
 
Globaal genomen zal men helaas moeten concluderen dat wat deze dingen betreft, de Jezus figuur 
wordt losgeweekt uit zijn historische joodse context en theologisch wordt bijgeschaafd om te 
passen in de christelijke evangeliën die gestempeld zijn door Paulus (en Johannes). 
 
RABBAN GAMLIËL en het sanhedrin van Javnè (ca.90) 
(mPesachim 10,3 C Kaufmann) 
Een joodse reactie op Jezus’ sedermaaltijd? Het bewuste zinnetje luidt ‘En in de (tijd van de) 
Tempel serveert men het lichaam (Hebr. guf  גוף ) van het Pesachoffer‘. Of het van rabban Gamliël 
zelf stamt weten we niet, het ademt in ieder geval zijn geest. Het woordje guf valt op in de zin en 
werkt storend; het is totaal overbodig. Er zit duidelijk een bijzondere bedoeling achter! 
Ongetwijfeld viseert men het ‘Dit is mijn lichaam’ van Jezus. Bij Pesach hoort het lichaam van het 
offerlam, niet het lichaam van Jezus. Bij zijn reorganisatie van het jodendom stelt rabban Gamliël 
orde op zaken en wil de grenzen tussen de religies aangeven. Jezus’ lichaam komt niet in de plaats 
van het lichaam van het Pesachlam, ook al is de Tempel verwoest. 
 
     
 
Wij willen deze studie afsluiten met het boek van de joodse geleerde Jules Isaac, Jésus et Israël, 

Paris 1946 & 1959. Dit lijvige werk werd geschreven tijdens de tweede wereldoorlog toen de 

auteur ondergedoken leefde voor het nazi geweld (p.7vv 13v 508 572). Het boek eindigt met 18 

praktische conclusies die als uitgangspunt werden gebruikt voor de Internationale joods-

christelijke Conferentie van Seelisberg (Zwitserland) in 1947. De zogenaamde Tien punten van 

Seelisberg zijn in feite een afgezwakte versie van de 18 conclusies van Jules Isaac. Deze teksten 

gaven het startschot voor de moderne bezinning over de relatie jodendom-christendom. 

In feite bestrijdt Jules Isaac in zijn hele boek de ‘substitutie theologie’ in haar talrijke vormen die 

erop neerkomen dat volgens Gods plan het christendom het jodendom is komen vervangen. Isaac 

vindt deze gedachtegang niet alleen bij christelijk theologen maar ook in de Evangeliën zelf. 

Centraal staan hierbij zijn pagina’s 279-301… Stilaan dringt deze gerechtvaardigde kritiek door in 

de wereld van de Nieuwtestamentische wetenschap. 

Helaas heeft men een ander aspect van de fundamentele kritiek van Jules Isaac over het hoofd 
gezien en niet begrepen. Hij stelt dat christelijke theologen de Schriftteksten uit hun context 
lichten en vervolgens verdraaien in het raam van hun eigen denkbeelden (p.123 507 514; 
conclusie 4, 5, 6). Het boek staat vol van dergelijke voorbeelden!... Isaacs conclusie: alleen 
onpartijdige, kritische historici kunnen echte vernieuwing brengen en daarmee oprechte 
toenadering tussen joden en christenen. 
 
Gerard F. WILLEMS 
 
NOOT : Een gedetailleerde wetenschappelijke versie van dit artikel, met de complete verzameling van alle 
documenten tot het jaar 100, wordt nog gepubliceerd in Acta Comparanda XXXI 2020 – FVG Antwerpen. 
Titel: Alle kwesties betreffende het joodse Pesachfeest en Jezus’ laatste maaltijd eindelijk opgehelderd. 
__________________________________ 
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MEDEDELINGEN 

Jaarlijks wordt een internationale meeting georganiseerd door  de ICCJ, het International Council of 

Christians and Jews. In 2020 zal deze opgezet worden in Bratislava, Slovakije, van 28 juni  tot 1 juli 2020. 

Het thema wordt:  Stories We Live By: Relating to the Self and Other. Alles gebeurt in het Slovaaks  en in 

het Engels. Meer over de vorige meetings op 

http://www.iccj.org/Conferences.5133.0.html?&L=0%253Fimage%253D18%E2%84%91%3D11 . 

De Protestantse kerk in Duitsland  (EKD) heeft op 18 oktober iemand aangesteld in de strijd tegen het 

antisemitisme. Christian Staffa, theoloog uit Berlijn  moet duidelijk maken dat de kerk onwrikbaar naast 

haar Joodse broeders en zusters wil staan. De EKD maakte echter ook duidelijk dat de protestantse kerk 

waakzaam zou zijn tegen elke vorm van vijandigheid en verachting van de Joden, niet in de laatste plaats 

vanwege haar verantwoordelijkheid voor haar eigen eeuwenlange mislukking. "Het christelijk geloof en de 

vijandigheid jegens de Joden sluiten elkaar uit", zei Bedford-Strohm, de synodevoorzitter.   

Staffa  werd aangesteld voor de duur van de bestuursperiode - tot 2021 - en tot zijn opdracht hoort de 

ondersteuning van de 20 ledenkerken in hun strijd tegen het antisemitisme. Zijn opdracht gaat onmiddellijk 

in. Vorig jaar in augustus werd reeds een dergelijke opdracht in de kerk gevraagd. Voordien was Staffa  de 

directeur van Aktion Sühnezeichen, de internationale dienst voor jonge vrijwilligers wereldwijd (ook in het 

Antwerpse ).   (uit www.evangelisch.de ) 

80 jaar geleden, op 13 mei 1939 voer de St.Louis vanuit Hamburg met 937 Joodse mannen, vrouwen en 

kinderen naar Cuba. Bedoeling was van daar naar de USA verder te varen. In Havanna mocht echter 

niemand aan land. Ook in de USA en Canada gebeurde hetzelfde. Er zat niets ander op dan terug te varen.  

In Antwerpen konden zij dan eindelijk van boord en werden verdeeld over België, Nederland en Groot-

Brittannië. Het verhaal werd verfilmd in ‘Voyage of the Damned’ van 1976 en ‘Die Ungewollten – Die 

Irrfahrt der „St. Louis“’ van 2019. 

De beledigende sculptuur van rond 1300 aan de 

hoofdkerk in Wittenberg, met de bekende 

‘Judensau’ zou moeten verwijderd worden. Dat 

heeft een actiegroep met christenen in een 

rechtszaak geëist. Het spotbeeld laat een varken 

zien waaraan duidelijk herkenbare Joodse mensen 

gezoogd worden en waarbij een rabbijn in het 

achterwerk kijkt. Op verschillende plaatsen in 

Europa vindt men dergelijk beeld. Het gerechtshof  

van Dessau-Roßlau had eerder al een uitspraak 

gedaan dat het mocht blijven hangen. Dit zal nu in januari 2020 in beroep behandeld worden.  

De zaak sleept al aan van in 2017. De oorspronkelijke bedoeling was om Joodse mensen af te schrikken zich 

niet te komen vestigen in de stad en om christenen te verwittigen. Een oproep bij het jubileum van de 

reformatie om alles te verwijderen had geen effect. De vraag bleef of het beeld thuishoorde in een 

museum  of moest blijven hangen als getuige van een donker verleden, als ‘een doorn in het vlees’, om de 

discussie levend te houden. Is het een inkijk in de tijdgeest van voor de reformatie of in de tijd van Luther? 

Wat dan met de restauratie van de kerk in de 19de eeuw? Een petitie om het beeld weg te nemen kreeg 

7200 handtekeningen. Niemand in het kerkbestuur is blijkbaar gelukkig met dit overblijfsel uit het verleden. 

De kerk maakt deel uit van het Unesco-erfgoed, maar heeft men alleen maar oog gehad voor de deur van 

de 95 stellingen van Luther? In de toeristische informatie zoekt men tevergeefs naar deze 

zandsteenfiguren. Het stadsbestuur had in eerste lezing besloten alles te laten. Daarna volgde dus een  

http://www.iccj.org/Conferences.5133.0.html?&L=0%253Fimage%253D18%E2%84%91%3D11
http://www.evangelisch.de/
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gerechtelijke procedure met een eerste uitspraak   en 

nu moet dus een uitspraak in beroep volgen. Indien 

niet aan de vraag van de actiegroep tegemoet 

gekomen wordt wil men naar het Europees hof. 

Aan u om te oordelen of de verwittiging ingewerkt op 

het voetpad onderaan de kerk voldoende is. 

(overigens is de vraag of bij de opmaak hiervan 

contact is geweest met de Joodse gemeenschap want 

niet alle Joden zijn hiermee tevreden – er staat 

namelijk de vierletterige naam van de Eeuwige in). 

 

"Theologiestudenten moeten in dialoog met het jodendom en de islam worden opgeleid om de 

gemeenschappelijke wortels en verschillen van onze religieuze identiteiten te begrijpen en zo 

doeltreffender bij te dragen aan de opbouw van een samenleving die diversiteit waardeert en respect, 

broederschap en vreedzame coëxistentie bevordert", zei Paus Franciscus op 21 juni 2019 aan de door de 

jezuïeten geleide Pauselijke Katholieke Universiteit van Napels. 

Herinneren voor de toekomst           Holocausteducatie in het vak godsdienst 

Door het Centrum Academische Lerarenopleiding 

godsdienst, Leuven  wordt op maandag 13 januari 

2020, van 9 tot 16.30 in de Promotiezaal van de KU 

Leuven, Naamsestraat 22, 3000 Leuven een studiedag 

georganiseerd.  

Medewerkenden  zijn prof. D. Pollefeyt,  Chr. Busch, 

Johan Op de Beeck, Jan De Volder, Guido De Bruin, 

inspecteur M. Mund, F. Vanneuville, P. Ambach, Jan 

Maes. Meer op 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-

onderwijs-

2020/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=thomas20200101&utm_content

=programma+en+inschrijven 

 

Uit de nationale bibliotheek van Israël zullen zowat 120.000 historische teksten in het Hebreeuws, Jiddisch, 

Ladino, maar ook in het Latijn, Duits en Arabisch gedigitaliseerd worden. Daaronder bvb. de ‘Ze’anah u-

Re’enah’, de  ‘Zenne renne’ met de vertaling uit de 16de eeuw van de  Thora, de bijhorende profeten-

lezingen en de 7 feestrollen in het Jiddisch, de zogenaamde Vrouwenbijbel , en de ‘Me’am Lo’ez’ met 

commentaar van de Tenach in het Ladino uit de 18de eeuw. Het hele werk zal twee jaar in beslag nemen. 

In de Kazerne Dossin  Mechelen loopt nog tot 25 juni 2020 de tijdelijke tentoonstelling ‘Auschwitz.camp’. 

Meer op https://www.kazernedossin.eu/NL/Agenda/Tijdelijke-tentoonstellingen/Overzicht/Auschwitz-

camp  

https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-onderwijs-2020/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=thomas20200101&utm_content=programma+en+inschrijven
https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-onderwijs-2020/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=thomas20200101&utm_content=programma+en+inschrijven
https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-onderwijs-2020/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=thomas20200101&utm_content=programma+en+inschrijven
https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-onderwijs-2020/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=thomas20200101&utm_content=programma+en+inschrijven
https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-onderwijs-2020/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=thomas20200101&utm_content=programma+en+inschrijven
https://www.kazernedossin.eu/NL/Agenda/Tijdelijke-tentoonstellingen/Overzicht/Auschwitz-camp
https://www.kazernedossin.eu/NL/Agenda/Tijdelijke-tentoonstellingen/Overzicht/Auschwitz-camp


BERICHTEN van de ANTWERPSE CONTACTGROEP –  nov-dec.19- jan.2020  –  blad 11 
 

 

 

 

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd door het Rode Leger. Naar Auschwitz 

werden 1.3 miljoen mensen gedeporteerd. 1.1 miljoen overleefden de deportatie niet. 

De website van Thomas  biedt heel wat lesmateriaal aan rond het thema van de Tweede Wereldoorlog en 

de Holocaust. Het grootste lespakket is het dossier 'Leren, leven en werken in een wereld waar Auschwitz 

mogelijk is'. Hier kan je een schat aan informatie ontdekken om jouw lessen samen te stellen: 

achtergrondinformatie, lesimpulsen en didactische werkvormen. Daarnaast raden we eveneens de In De 

Kijker over de film Amen aan. Hierin wordt de rol van paus Pius XII bij de Jodenvervolgingen onder de loep 

genomen. De In De Kijker 'Na Auschwitz: mensheid en menselijkheid in de weegschaal' kadert binnen de 

herinneringseducatie en welke lessen we kunnen trekken uit het verleden. Dit pakket werkt rond de 

thema's kwaad, vergeving, verzoening, racisme, joods-christelijke relaties en de rol van dader, slachtoffer 

en bystander. Verder zijn er 9 uitgebreide filmfiches beschikbaar en is er een vakspecifieke impuls voor de 

katholieke dialoogschool onder de titel 'Christelijk heil na Auschwitz'. De links naar al dit materiaal werden 

samengebracht op een overzichtspagina. (overgenomen ui t de Nieuwsbrief januari 2020 van Thomas ) 

 

Bij de Deutsche Bischofskonferenz is zopas als brochure 307 de Duitse vertaling verschenen van een bundel 

met de huidige stand van de joods-Christelijke relaties „Gott wirkt weiterhin im Volk des Alten Bundes“ 

van Paus Franciscus; kan als pdf gedownload worden  op https://www.dbk-shop.de/de/gott-wirkt-

weiterhin-volk-alten-bundes-papst-franziskus.html . 

Als u meer wil weten over de Antwerpse Handjes, de ‘uitvinding’ van de Joodse Antwerpse bakker Jos 

Hakker dan is er de recente nieuwe info van Veerle Vanden Daelen op de site van de VRT : 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/30/75-jaar-geleden-antwerpse-handjes-bedacht-door-een-joodse-

bakk/?fbclid=IwAR3MQzpM_qsKSR4xkwKj6rn9d7f_TJmX6yha0mYa1tQg2c8-X3Ooe2z2xNk . 

Om echt lief te hebben moeten we inzien dat de persoon tegenover ons anders is, zegt Rabbi Nachman, 

een Joodse geleerde uit de 18de eeuw. Dit werd geciteerd door een joods-Israëlische deelneemster na een 

seminarie van 9 dagen waarbij Israëli’s en Palestijnse jongeren met elkaar  in gesprek gaan. (Geciteerd in 

Link najaar 2019, de nieuwsbrief van de Stichting C.O.M.E.). Meer op https://stichting-come.nl/ . 

 

__________________________________ 

 

 

Didactisch materiaal herinneringseducatie 

https://cdn.flxml.eu/lt-2166016504-d90782f92fd3989582e6604acb556a3c
https://cdn.flxml.eu/lt-2166016504-d90782f92fd3989582e6604acb556a3c
https://cdn.flxml.eu/lt-2166016444-d90782f92fd3989582e6604acb556a3c
https://cdn.flxml.eu/lt-2166016526-d90782f92fd3989582e6604acb556a3c
https://cdn.flxml.eu/lt-2166016450-d90782f92fd3989582e6604acb556a3c
https://www.dbk-shop.de/de/gott-wirkt-weiterhin-volk-alten-bundes-papst-franziskus.html
https://www.dbk-shop.de/de/gott-wirkt-weiterhin-volk-alten-bundes-papst-franziskus.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/30/75-jaar-geleden-antwerpse-handjes-bedacht-door-een-joodse-bakk/?fbclid=IwAR3MQzpM_qsKSR4xkwKj6rn9d7f_TJmX6yha0mYa1tQg2c8-X3Ooe2z2xNk
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/30/75-jaar-geleden-antwerpse-handjes-bedacht-door-een-joodse-bakk/?fbclid=IwAR3MQzpM_qsKSR4xkwKj6rn9d7f_TJmX6yha0mYa1tQg2c8-X3Ooe2z2xNk
https://stichting-come.nl/
https://cdn.flxml.eu/lt-2166016464-d90782f92fd3989582e6604acb556a3c
https://cdn.flxml.eu/lt-2166016464-d90782f92fd3989582e6604acb556a3c
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BIJ ONZE BUREN 

Het Instituut voor Joodse Studies heeft straks de lezingen voor het 2de semester 2019-2020 klaar. Zij 

zijn telkens op een donderdag om 20.00 uur in de Universiteit Antwerpen , Rodestraat 14 (R.213) – 2000 

Antwerpen (tenzij anders vermeld) en zijn gratis bij te wonen. 

Meer  op T +32 (0)3 265 52 43 ; mailadres: ijs@uantwerpen.be   ; site: www.uantwerpen.be/ijs 

__________________________________ 

 
Wie als christen de Hebreeuwse Bijbel een vreemde tekst noemt,  

vervreemdt zich van het christendom 
 

MATERIAAL 

Tenachon      Bij de vroegere Folkertsma Stichting voor Talmudica, nu PaRDeS, verschijnt een reeks met 

verwijzingen naar de westerse cultuur.  Het zijn kleurrijke brochures, op 32 tot 52 bladzijden, die ook in 

gesprekskringen kunnen gebruikt worden. De lijst met onderwerpen stond in vorige Berichten. De meest 

recente zijn deel  38: ‘Flexibel’ , 39 ‘Emoties’ , 40 ‘Dromen’ , 41 ‘de god-mens’ , 42 ‘een sterke vrouw’ en 

deel 43 over ‘De kracht van Woorden’. Deel 44 zal gaan over ‘Awraham Soetendorp – leven in dienst van  

de ander’. Telkens wordt naast het hoofdstuk ook literatuur aangegeven om verder te lezen.   

De abonnementsprijs blijft  € 52,95 per jaar met nu 4 dikkere deeltjes dan vroeger. Los nummer € 15. 

Bankgegevens:  IBAN: NL41 INGB 0669 9887 58, BIC INGB NL2A . Meer op www.stichtingpardes.nl  .  

Het thema van nummer 427 van het tijdschrift  ‘Sens, Juifs et Chrétiens dans le Monde aujourd’hui’  is :  

La mémoire juive du christianisme, naar aanleiding van een studiedag in Lyon op 25 januari 2018. Het 

thema belicht dus de moeilijke houding van Joodse denkers tegenover de veranderde opstelling in het 

christendom. In dit nummer ook de mededeling van Paus Franciscus dat de geheime archieven van het 

Vaticaan over het pontificaat van Pius XII (1939-1958) geopend zullen worden op 2 maart 2020. Die datum 

is gekozen omdat Pius XII op 2 maart 1939 tot Paus gekozen was.   

Wij wijzen ook graag op de site www.bijbellezenmetvanmoere.nl waar een reeks loopt over ‘Jezus in de 

ogen van Joodse geleerden en schrijvers’. Prof.em.dr. Rudy Van Moere van de Protestantse Faculteit in 

Brussel schrijft in zijn inleiding: 

Over Jezus zijn er massa’s boeken en artikelen verschenen en voornamelijk van christelijke zijde. In de 

laatste eeuwen besteedden specialisten van het Nieuwe Testament een zeer grote hoeveelheid energie aan 

de studie van de historische Jezus, de man van Nazaret. In de laat 19de eeuw namen steeds meer christelijke 

studies zijn joodse karakter serieus hetgeen vroeger nauwelijks het geval was. Volgens de joodse 

nieuwtestamenticus Pinchas Lapide verschenen in de periode van 1822 tot 1918 meer dan 150 boeken van 

joodse auteurs over Jezus maar tussen 1918 en 1938 werden dat er al 122.  

Na de wereldoorlog is de joodse literatuur omtrent Jezus in een stroomversnelling terechtgekomen. Het is 

interessant om de ‘nieuwe golf’ van joodse boeken over Jezus en over het Nieuwe Testament te zien die de 

afgelopen jaren zijn gepubliceerd. 

‘De meeste rabbijnse Jezusbeelden van de afgelopen honderd jaar gaan verder en doen meer denken aan 

een beeldenstorm. Meestal proberen ze de man die in het nieuwe testament niet minder dan twaalf maal 

‘rabbi’ wordt genoemd, van hellenistische kenmerken te ontdoen en hem zijn Hebreeuwse karakter terug te 

geven.’ (P. Lapide:  Is dat niet de zoon van Jozef? Jezus in het hedendaagse jodendom, Baarn 1984, 107) 

mailto:ijs@uantwerpen.be
http://www.uantwerpen.be/ijs
http://www.stichtingpardes.nl/
http://www.bijbellezenmetvanmoere.nl/


BERICHTEN van de ANTWERPSE CONTACTGROEP –  nov-dec.19- jan.2020  –  blad 13 
 

 

Een lange lijst van auteurs wordt genoemd :  Franz Rosenzweig, Claude Montefiore, Joseph Gedaliah 

Klausner, Leo Baeck, Martin Buber,Sjalom Ben-Chorin, David Flusser, Rabbi David De Sola Pool, Rabbi 

Robert Raphaël Geis, Rabbijn Yehuda Aschkenasy, Pinchas Erwin Lapide, Geza Vermes, Harvey Falk, Amos 

Oz,  Samuël Sandmel, Shmuel Safrai, Marcus van Loopik, Amy-Jill Levine, Armand Abécassis, Mireille Hadas-

Lebel, Clive Allen Lawton, (en de lijst wordt vervolgd) met telkens een citaat, een werk om verder te lezen, 

commentaar. Kijk ook eens naar de andere thema’s op de site. 

________________ 

Er is de laatste jaren veel gebeurd in Joodse en in christelijke middens, men is zich meer dan vroeger 

bewust van de leefwereld van de ander. Vroeger was het anders, dan was men zo overtuigd van de eigen 

kijk op de dingen dat men werkte met de botte bijl. Om die werkelijkheid uit het verleden te leren kennen 

wordt een lezing georganiseerd.  Jan Maes stelt zijn boek ‘De ster en het kruis’ voor en gaat in op vragen. 

              De Ster en het Kruis. De gereformeerde Jodenzending in Antwerpen en Brussel (1931-1948) 

Begin jaren 30 van vorige eeuw richtten op aangeven van de Synode van de Nederlandse Gereformeerde 

Kerken de Gereformeerde Kerken van Antwerpen en Brussel Commissies voor de zending onder Joden op, 

die tot taak hadden Joden te bekeren tot het geloof in de volgens hen ware Messias, Jezus Christus. 

Nederlandse missionaire predikanten zakten wekelijks af naar België om hen hierin bij te staan. Wie waren 

deze mannen? Hoe vatten zij hun missioneringswerk op? Welke strategieën ontwikkelden zij hiervoor? 

Welke activiteiten organiseerden zij? Over welke middelen konden zij beschikken? Wat waren de 

onderwerpen van hun lezingen? Welke moeilijkheden ondervonden zij bij hun missioneringswerk? Hoe 

reageerden Joden zelf op de Jodenzending? Had het missioneringswerk enig succes? Waren er Joden die 

openlijk durfden uitkomen voor hun interesse in een mogelijke bekering? Veranderde de aanpak van de 

missionaire predikanten met de aankomst van de naar Antwerpen gevluchte bekeerling Czernolewski? 

Maakte de Joodse achtergrond van deze tot rabbijn opgeleide, protestantse missionaris een verschil? Hoe 

was de situatie van Joden en van sommige Joden-christenen in België vlak vóór de Tweede Wereldoorlog? 

Hoe hebben de Tweede Wereldoorlog en de Shoah, en kort daarop ook het zionisme en de aanstaande 

oprichting van een onafhankelijk Israël in 1948 de Jodenzending beïnvloed? Deze (kerk-)historische studie is 

in hoofdzaak gebaseerd op een grote hoeveelheid eigentijdse documenten en tijdschriften uit de archieven 

van de voorheen Gereformeerde Kerken van Antwerpen en Brussel en uit het Archief van het 

Deputaatschap Kerk en Israël in het Utrechts archief. 

Jan Maes is historicus en godsdienstwetenschapper, godsdienstleraar, gids in de Kazerne Dossin en 

wetenschappelijk medewerker aan de Stichting voor de eigentijdse herinnering/Fondation de la Mémoire 

contemporaine. Hij werkt aan een doctoraat in de religiestudie (KU Leuven) waarbij hij onderzoek doet naar 

de Sjoa in België. 

Op 17/2 om 20u is de eerste boekpresentatie in de protestantse kerk De Wijngaard in de Sanderusstraat 77 
te Antwerpen. Historicus dominee Dick Wursten (die het boek heeft nagelezen) zal  inleiden. 
Hier de link waarop uw aanwezigheid kan aangemeld worden: 
https://www.protestantsekerkdewijngaard.be/2019/12/23/boekpresentatie-en-discussie-ma-17-feb/  
Op 20/2 is er al om 20u een tweede boekpresentatie voor het Davidsfonds in Mortsel in samenwerking met 
het CCV van het bisdom Antwerpen. Hier zal stafmedewerker voor catechese bij het bisdom Antwerpen, 
Germanist en godsdienstleerkracht Bart Willemen inleiden. Ook hij heeft het boek nagelezen. 
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/lezing-de-ster-en-het-kruis/e8f29131-2b66-4ecb-8eec-
9b0174ea5f97 .  
Meer op de facebookpagina van het Davidsfonds Mortsel: 
https://www.facebook.com/events/856848621398118/ 
__________________________________ 
 

https://www.protestantsekerkdewijngaard.be/2019/12/23/boekpresentatie-en-discussie-ma-17-feb/
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/lezing-de-ster-en-het-kruis/e8f29131-2b66-4ecb-8eec-9b0174ea5f97
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/lezing-de-ster-en-het-kruis/e8f29131-2b66-4ecb-8eec-9b0174ea5f97
https://www.facebook.com/events/856848621398118/

