Kies voor het leven!
Handreiking Israëlzondag
4 oktober 2020

Vooraf
Elk jaar biedt de Protestantse Kerk voor de
Israël-zondag materiaal aan voor gebruik in plaatselijke gemeenten. Dit jaar kunt u kiezen. Als u de
nieuwtestamentische lezing uit het oecumenische
leesrooster wilt volgen (Mat. 21:33-43), verwijzen
we naar de handreiking van 2017 ’Ommekeer, verzoening met God en mensen’ en 2014 ’Zoeken naar
erkenning’, zie protestantsekerk.nl/kerkenisrael, bij
bestanden. De handreiking voor de komende Israëlzondag heeft als thema ‘Kies voor het leven!’ en
sluit daarmee aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, ‘Het goede leven’. De handreiking gaat
uit van de tekst van Deuteronomium 30:11-20, met
name de zin ‘Kies voor het leven, voor uw eigen
toekomst en die van uw nakomelingen’ (NBV).
Ter inspiratie en overweging bieden verschillende
auteurs - joden en christenen, uit binnen- en
buitenland - een korte reactie bij deze bijbeltekst.
Deze kunnen in en rond de kerkdienst op verschillende manieren worden verwerkt. Daartoe vindt
u in deze handreiking, naast de vertrouwde liturgische aanwijzingen, verschillende werkvormen.
(Zie ‘Aan de slag rond Deuteronomium’)

leven gevolgen op die je nauwelijks kunt overzien
en die als plagen of juist zegenrijk over je heen
kunnen komen. Deuteronomium stelt indringende
vragen. Hoe leef je met elkaar samen? Wat ben je
als (wereld)gemeenschap aan het doen? Hoe stop
je onzinnig gedrag en hoe kun je komen tot een
verantwoorde levensstijl? Wat vraagt God van je?
Hoe actueel kan theologie zijn in of na een crisis!
We wensen u een zegenrijke Israëlzondag.
Floor Barnhoorn en Eeuwout Klootwijk, Kerk &
Israël dienstenorganisatie Protestantse Kerk,
kerkenisrael@protestantsekerk.nl
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Liturgische aanwijzingen bij Deuteronomium
30:11-20
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Reacties op Deuteronomium 30:11-20
Door Chaya Brasz, Mounib Younan, Joram
Rookmaker, Corrie Zeidler-Mol, Alice van
Halsema en Koos Snaterse.

Actueel
Exegeten proeven gelijk dat hier theologie wordt
bedreven. Want wat wordt ons in Deuteronomium
30 voorgehouden en hoe kunnen we dat anno
2020 verstaan? De keuze tussen leven en dood
heeft nogal wat consequenties, die in het boek
Deuteronomium heel drastisch in beeld worden
gebracht. Zegen voor wie de juiste keuze maakt,
vloek voor wie daarbij de mist ingaat. In de bijbelse teksten is het God zelf die zegen en vloek
brengt, al naar gelang de daden van mensen. Dat
vraagt om een vertaling naar deze tijd. Eén lijn
is deze: wat je als samenleving en als wereldgemeenschap voor keuzes maakt, heeft gevolgen
voor het leven nu en voor de generaties na jou. Je
roept door een bepaalde gezamenlijke manier van
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Aan de slag rond Deuteronomium
Werkvormen om met de bijbeltekst en de
reacties in en rond de dienst aan de slag te gaan.
Daarom moet je voor het goede leven kiezen
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Een verhaal voor jong tot oud
Tips voor gemeenten
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Om in de weken rond Israëlzondag aandacht
te geven aan onze verbondenheid met het
Joodse volk. Of voor het programma van
vorming en toerusting.

Foto cover: afbeelding ‘Deuteronomium’,
schilderij van Ruud Bartlema

2

Liturgische aanwijzingen
bij Deuteronomium 30:11-20
Kies voor het leven!

Suggesties om te zingen

In de Joodse liturgie wordt dit gedeelte uit de
Thora (in parasja Nitzavim) gelezen rond Grote
Verzoendag, Rosj Hasjana. ‘Toeval of niet’, zegt
Leo Mock, ‘maar het is een feit dat onze parasja
altijd rond Rosj Hasjana wordt gelezen’1, een
dag van inkeer, tesjoeva. De Naardense Bijbel
vertaalt in vers 11 ‘Dit gebod dat ik je heden
gebied ...’, enkelvoud. Je kunt je afvragen over
welk gebod dit gaat. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt met ‘geboden’ en suggereert dat
het gaat over het geheel van richtlijnen en
richtingwijzers in de Thora. In het Hebreeuws
staat een enkelvoud: mitswa, gebod. Volgens
de Joodse verklaarder Nachmanides gaat het
hierbij om het gebod tot inkeer. Je maakt keuzes, je doet bepaalde dingen anders, je spreekt
uit dat je het anders had kunnen en misschien
moeten doen, en je verbindt er consequenties
aan. Leo Mock geeft een nuchtere en speelse
handleiding:

(liederen uit Liedboek. Zingen en bidden in huis
en kerk)
Een lied dat bij uitstek past bij dit gedeelte is Lied
316. Het gebod wordt hier vertaald als ‘het woord dat
u ten leven riep’. Dat gebeurt vaker in liederen: gebod
en levenbrengend woord zijn vrijwel synoniemen.
De dichter van het lied, Jan Wit, zegt daar zelf over:

‘Een echt recept hoe je dat proces van
inkeer doorloopt geeft de Thora niet. Maar
misschien is het inderdaad wel makkelijker
dan we denken. Tesjoeva doe je gewoon
- je houdt op te doen met hetgeen je wilt
stoppen. Zo gemakkelijk is het. Hoewel
ontwenningsverschijnselen, verlangens
naar de ‘verboden vrucht’ en verleidingen
gewoon op de loer liggen.’

‘Samenvattend zou men van de inhoud van
dit lied kunnen zeggen: de verbondsgod van
Israël is niet alleen, zoals Martin Buber (18781965) het uitdrukt, ‘immer in der Rufweite
seines Volkes’, maar Hij legt ook zijn woord
als richtsnoer ten leven in de mond en in het
hart van diegenen die zich door zijn heilig
onderricht laten gezeggen.’ De taal is wat
archaïsch, de bedoeling is duidelijk: wat God
van je vraagt, is heel dichtbij.
Er staat een mooie tekst in het Liedboek, toegeschreven aan Theresia van Avila, dat naar dit
woord van leven in het hart verwijst: ‘Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen …’2
Een ander lied, passend bij deze tekst, is Lied 334
dat als acclamatie bij de Schriftlezingen (Dienst
van het Woord) gezongen zou kunnen worden:
‘Het woord dat ik jou geef’ van Ad de Keyser, liturgiewetenschapper en verbonden aan het Titus
Brandsma Instituut te Nijmegen.

_____________________________________________________________________________________________________
1 Leo Mock: In de marge van de Parsje. Notities bij de wekelijkse Tora-lezing, pag. 164.
2 Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, pag. 1418.
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Een lied dat oproept om te leven is Lied 827:
‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’ van
Willem Barnard. Het is eigenlijk een lied bij
Galaten 3,16-22, meer nog ‘een overpeinzing
bij Paulus’ woorden’, volgens Barnard zelf. De
beelden uit Deuteronomium komen hierin terug:
de keuze voor het leven, de hoge hemel, het
gegeven woord. Gelukkig is ‘zonen der belofte’,
in de laatste strofe, in overleg met de dichter
veranderd in ‘kinderen der belofte’.
Wie het dilemma van de keuze, en of je wel kunt
kiezen in een lied, naar voren wil brengen, kan
Lied 913, ‘Wat de toekomst brengen moge’ van
Jacqueline van der Waals - en dan met name
couplet 3 - laten zingen: ‘Laat mij niet mijn lot
beslissen … Ach hoe zou ik mij vergissen, als
Gij mij de keuze liet!’ Het is precies omgekeerd
van waartoe Deuteronomium 30 oproept, maar
maakt wel duidelijk dat je soms gewoon keuzes
moet maken (Leo Mock), en soms verstrik je je
daarin en leg je het bij God neer.
In Lied 826, ‘O Christus, woord der eeuwigheid’
van Ad den Besten, wordt Christus het ‘levenswoord van den beginne’ genoemd. Het lied geeft
aan dat woord en daad één zijn. Zie couplet 1: het
‘woord der eeuwigheid’ werd ‘daad’, wat weer
een verwijzing is naar de proloog uit Johannes 1.
Mooi is een van de slotregels, ‘Gij woord dat
antwoord vraagt’, in couplet 3. Dat is een fraaie
en ook diaconale gedachte: het woord roept je op
iets te doen.
Een krachtig lied over het Woord van God is Lied
721, ‘Houd ons bijeen God, rond uw woord’, van
Martin Luther, in de vertaling van Sytze de Vries.
Het accent dat hier gegeven wordt is het reddende van Gods woord.
Voorbede 73, ‘Om een stad van vrede’, en 74,
‘Gebed voor Israël’, uit het Dienstboek I, pag.
800-803.

Suggesties voor gebeden
Smeekgebed (bij Rosj Hasjana)
Onze Vader, onze Koning,
tegen U hebben wij gezondigd.
Geen andere koning hebben wij dan U,
wees mild met ons omwille van uw Naam.
Onze Vader, onze Koning,
doe ons omkeren en bij U terugkomen;
vergeef ons en scheld ons onze zonden kwijt;
wis ze uit, verwijder ze, zodat ze U niet onder
ogen komen.
Verscheur het vonnis, over ons geveld.
Onze Vader, onze Koning,
gedenk hoe wij uit stof genomen zijn.
Schrijf ons in het boek van leven dat goed is;
schrijf ons in het boek van een nieuwe toekomst,
van een bestaan in vrede;
schrijf ons in het boek van vergeving
en maak groot de kracht van uw volk, uw Messias.
Onze Vader, onze Koning,
hoor onze stem en ontferm U over ons.
Onze Vader, onze Koning,
aanvaard ons gebed en zend ons niet heen:
omwille van hen die om uw Naam gedood zijn,
omwille van hen die stierven
omdat zij uw eenheid beleden,
omdat zij uw Naam hebben geheiligd.
Onze Vader, onze Koning,
ontferm U, ter wille van Uzelf;
ter wille van uw grote Naam,
wees ons genadig!
uit: Sytze de Vries, Bij gelegenheid I
Lied 857, ‘Jij zoekt mij’, uit Liedboek. Zingen en
bidden in huis en kerk zou ook als gebed gelezen
kunnen worden. Het is een bewerking door Andries Govaart van het lied ‘Und suchst du meine
Sünde’ van de Joodse godsdienstfilosoof Schalom Ben-Chorin (1913-1999).
Lees hier de toelichting.
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Reacties op Deuteronomium 30:11-20
Kiezen voor een goed leven: een opdracht en een kans
Het is een breekpunt in de tijd, zo vlak voor de
intocht in het beloofde land. Tijdens een voetreis van veertig jaren hebben we een levensstijl
ontwikkeld met vaste religieuze gewoonten en
leefregels. Als volk van Israël staan we nu voor
een intense overgang, een nieuw begin. Wat een
kans om te kunnen kiezen voor een eigen toekomst voor onszelf en onze kinderen!
Jaarlijks beleven we dit moment bij het lezen van
Nitzavim, vlak voor Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar.
In Israël is de sfeer tijdens die weken van troost en
inkeer overal voelbaar, ook voor wie ‘er niets aan
doet’. Nitzavim is een van de laatste Thoralezingen,
voordat we terugkeren naar de eerste woorden
over de chaos van een nog ongeschapen wereld.
Wat een groei laat dat zien, voor ons allen.
Vóór de intocht wisselt het leiderschap. Mosjee

roept voor zijn dood het volk bijeen om iedereen
aan het Verbond met God te herinneren: Houd
je aan zijn regels! Kies voor het leven! Hij legt de
verantwoordelijkheid bij een ieder van ons zelf.
Wie de regels kent, weet dat de oplossing zich in
onszelf bevindt, in onze mond en in ons hart.
In werkelijkheid loopt het weleens anders. Maar het
is goed te bedenken dat het een mitzva (opdracht)
is om voor een goed leven te kiezen als dat op je
pad komt, voor jezelf en je nageslacht. Zelfredzaamheid hoeft immers niet zelfzuchtig te zijn.
Wie het goede doet, kan veel goeds
doen voor anderen, en ook dat hoort
bij onze verantwoordelijkheden.
Chaya Brasz, historicus en
publicist, woont in Israël

Kies het leven voor vrede en verzoening
De stem van Mozes is de stem die we vandaag
moeten horen. Onze wereld heeft jammer genoeg de werkelijke betekenis
van leven vergeten. We moeten opnieuw de stem van God en van de
profeten horen die ons roepen elk
menselijk leven te waarderen. We
moeten weer aangespoord worden
om te leven op een manier die
heel Gods schepping eert.
Ik hoor Mozes’ roep als
een grote uitdaging aan
Palestijnen en Israëli’s
in onze tijd. Mozes zou
ons in het heilige land
nu kunnen vragen:
Kiezen jullie werkelijk voor het leven?
Werken jullie werkelijk aan vrede
gebaseerd op ge-

rechtigheid? Aanvaarden jullie werkelijk het beeld
van God in de ander en daarmee de mensenrechten van de ander? Of zijn jullie in plaats daarvan
angst, haat en verdeeldheid aan het zaaien?
Ik denk dat ik namens de meeste van mijn buren
in het heilige land kan spreken en zeggen: we
zijn moe. We zijn moe van het kiezen voor de
dood. We zijn moe van de angst, de haat en de
vijandschap. We zijn zeker moe van de oorlog, de
bezetting, het bloedvergieten en de discriminatie. We weten zeker dat dit niet Gods wil is voor
het heilige land en niet voor de wereld. Nu is de
tijd, nu is het Kairosmoment om te kiezen tussen
leven en dood, tussen zegen en vloek.
Geliefde zusters en broeders, laten wij het leven
kiezen. Laten we gerechtigheid kiezen. Laten we
vrede kiezen en verzoening. De alternatieven zijn
ondenkbaar. Kies het leven.
Bisschop dr. Munib A. Younan, voormalig president van de Lutherse Wereld Federatie
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Het is binnen menselijk bereik
De verzen 11 tot 20 van
hoofdstuk 30 van Deuteronomium vormen
het laatste deel van
parasja (gedeelte van
de Thora) Nitzavim die
doorgaans in de maand
september wordt gelezen
in de week voorafgaand aan
Rosj Hasjana, het Joods nieuwjaar. Het begint
met de woorden ‘Jullie staan hier vandaag allemaal voor de Eeuwige, jullie God’ om allemaal
in het verbond met ‘de Eeuwige, jouw God’ te
treden. De collectiviteit van het verbond wordt
eerst benadrukt, om het daarna heel persoonlijk
te maken. Het hele volk is tezamen, hoog en laag,
maar het verbond met God is bindend op ieder
apart - waarmee de verantwoordelijkheid van de
individu wat mij betreft helder naar voren komt.
Dat het verbond en de daaruit voortvloeiende
verplichtingen van ritueel en ethisch handelen
voor elk individu in basis uitvoerbaar zijn, wordt

benadrukt in pasoek (vers) 11 van hoofdstuk 30,
een van de meest expliciete psoekiem (verzen)
wat dit betreft. ‘Deze mitswa (opdracht) die ik je
opdraag vandaag’ is niet een soort magische of
bovenmenselijke opdracht die alleen uitvoerbaar
is als je een heilige bent. Nee. ‘Lo basjamajiem
hie.’ Het is niet in de hemelen besloten. Het is
binnen menselijk bereik. Dat heeft onze commentatoren ertoe gebracht om nabijbelse goddelijke
interventies bij meningsverschillen met argwaan
te bekijken. De Thora is ons gegeven om te interpreteren en na te leven, en we kunnen niet voortdurend die menselijke verantwoordelijkheid ontlopen. Lo basjamajiem hie is de duidelijke oproep
om de Thora te aanvaarden en toe te passen in
ons leven vanuit onze individuele verantwoordelijkheid - zonder directe feedback van de Eeuwige.
En dat is al lastig genoeg.
Joram Rookmaaker, rabbijn van de Liberaal
Joodse Gemeente Amsterdam en Utrecht,
en krijgsmachtrabbijn

Steeds opnieuw kiezen voor het leven
De mens is geschapen in het evenbeeld van de
Eeuwige, en heeft dus een vrije wil gekregen te
kiezen voor goed of kwaad, voor leven of dood.
Het jodendom is een religie waarin het leven centraal staat, waarin we de opdracht krijgen om elke
keer opnieuw te kiezen voor het goede, voor het
leven, zoals staat in Devariem (Deuteronomium)
30,19: Kies voor het leven, opdat jij en jouw nakomelingen zullen leven.
Ook als we weten dat dit ons niet altijd lukt,
zijn we verplicht ernaar te streven, het elke keer
opnieuw te proberen. De Tora met haar geboden
en verboden geeft ons hierin een leidraad en
bakent een weg tot die keuze voor het goede, het
leven. In hetzelfde hoofdstuk 30,11-14 staat: ‘De
geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet
te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik.
Ze zijn niet in de hemel (...). Ook zijn ze niet aan

de overkant van de zee
(...).Nee, die geboden
zijn heel dichtbij, u
kunt ze in u opnemen
en ze u eigen maken;
u kunt ze volbrengen.’
Het woord uitvoeren in
het Hebreeuws (la’asot) is
hetzelfde woord dat gebruikt
wordt in Beresjiet (Genesis) 2:4 – scheppingswerk.
Het goede, het leven kiezen staat gelijk aan de
schepping van de wereld. Daarom zal de keuze
voor het leven een waarborg zijn dat wij en onze
nakomelingen ook zullen leven, omdat we zo de
schepping in stand houden en meehelpen de
wereld tot een betere plek te maken.
Corrie Zeidler-Moll, justitierabbijn
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Kiezen voor de toekomst is te doen
‘De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn
niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw
bereik.’ (Deut. 30:11) Dat is goed om te horen, het
is ‘te doen’, maar over welke
geboden gaat het? En tot
wie wordt het gezegd?
Het is goed ons te
realiseren dat we hier
meeluisteren naar
Mozes als hij – namens de ENE – spreekt
tot zijn eigen volk, Israël,
over de leefregels binnen het verbond met de ENE.
Maar ook christenen – meestal niet-joden – mogen
leven binnen een liefdesrelatie met Hem. En dat
betekent dat je op God mag vertrouwen, bij alle
wederwaardigheden van het leven, maar óók dat
Hij van ons op aan moet kunnen: ‘It takes two to

tango.’ De ENE hoopt dat wij kiezen voor Hem door
te kiezen voor onze toekomst. We weten inmiddels
wel dat wij de toekomst van de mensheid in eigen
hand hebben; het klimaatprobleem wordt door
menselijk handelen veroorzaakt. Maar het valt nog
niet mee om het roer echt radicaal om te gooien en
andere keuzes te maken. Een deel van de bevolking
wil de feiten niet onder ogen zien, en politici kunnen of willen niet de keuzes maken die nodig zijn
om de ontwrichting van het klimaat te voorkomen.
Hopelijk zijn christenen wél bereid om – in elk geval in hun eigen persoonlijke leven – de keuzes te
maken die nodig zijn voor de toekomst van henzelf
en die van hun kinderen. Het zal vast wat kosten,
maar toch: het zal best ‘te doen’ zijn.
Alice van Halsema, predikant in de gereformeerde
kerk van Geldermalsen, en lid van het bestuur van
de Protestantse Raad voor Kerk en Israël

De goede keuze ligt voor de hand
Is kiezen ingewikkeld geworden? Met keuzestress
als klacht en onzekerheid als gevolg. Waarmee
kom ik goed voor de dag? Hoe voorkom ik ge-

wetenschappelijk antwoord. Goden van de gouden
bergen worden gediend met offers op het rupsjenooitgenoeg-altaar. We hollen achter gevoelsimpul-

zichtsverlies? Blijf ik goed in beeld en gaan anderen mij waarderen?
Mozes stelt ons voor een andere keuze: Gods
aangezicht staat centraal, niet je eigen gezicht. Het
gaat erom of Hij goed in beeld blijft, niet of jij goed
in beeld komt. Mozes maakt de keuze eenvoudig,
met slechts twee opties. Bovendien laat hij gelijk
weten hoe je uitkomt. Hoewel, zegen of vloek, leven
of dood vormen in feite geen opties. Klemmend
adviseert Mozes eenvoudig te kiezen voor de zegen
en het leven. Het is niet moeilijk, laat hij weten.
Leven naar Gods wil ligt letterlijk voor de hand, voor
je voet en op je lippen. God is één en Zijn weg is
eenvoudig te begrijpen en in praktijk te brengen.
Goed nieuws dus voor gewone gelovigen. Toch
vinden bosjes mensen het moeilijk en kiezen verkeerd. Wereldwijd wordt gezocht naar esoterische
inspiratie en hemelhoog in de cloud naar het laatste

sen en mediahypes aan en worden ontzettend moe.
Het blijken dooddoeners, geen leven-brengers.
Hoe komen we uit deze slaafse volgzaamheid?
Begin met één stap dichter naar God toe. Dan
krijg je Hem al beter in beeld. Kom
in de vrijheid van de navolging
van Jezus. Hij belooft: “mijn juk
is zacht en mijn last is licht.”
Houd je oog op Hem gericht.
De goede keuze ligt voor de
hand.
Koos Snaterse, predikant
in Hoogeveen en lid van
het bestuur van
de Protestantse
Raad voor Kerk
en Israël
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Aan de slag rond Deuteronomium
Laat Deuteronomium spreken (zonder de zes reacties)
A. Laat mensen de zin aanvullen ‘Als ik kies voor het leven, dan …’ Lees enkele teksten voor als gebed of
als inleiding daarop.
B. Maak ter voorbereiding op een viering met een aantal gemeenteleden een collage van beelden, foto’s
en teksten die te maken hebben met ‘Kies dan het leven’. Gebruik deze beelden tijdens de dienst (projecteer fragmenten ervan via de beamer, indien aanwezig).
C. Laat mensen reageren op een vraag. De woorden uit Deuteronomium zijn afscheidswoorden
van Mozes, aan het eind van zijn leven. Hij geeft
door wat hij ontvangen heeft. Wat zou u als
belangrijkste boodschap door willen geven aan
uw kinderen, degenen die na u komen? Deze
vraag kan tijdens een dienst gesteld worden
door de kerk rond te gaan en mensen uit te nodigen hierop iets te zeggen. De vraag kan uiteraard ook op andere momenten gesteld worden.
D. Verbeeld tijdens de dienst het verhaal van
Mozes in de versie van Piet van Midden (zie
pag. 10-11). Laat Mozes daarbij werkelijk aan het
woord komen. Ook een gesprek tussen Mozes
en God kan prachtig zijn. Als u God niet durft te
verbeelden, kan het ook enkel een stem zijn …

Laat Deuteronomium spreken (met de zes reacties)
• Lees met elkaar Deuteronomium 30:11-20.
• Laat de zes reacties op deze tekst (zie pag. 5-7) door verschillende mensen (achter de microfoon)
voorlezen. U kunt ook een keuze maken uit deze reacties, of zinnen kiezen die u aanspreken.
Hierna zijn er verschillende mogelijkheden.
E. Houd de preek en laat de gegeven teksten / lezingen meeklinken.
F. Praat door over (een van) de reacties; laat de deelnemers kiezen over welke. Ga in groepjes van maximaal zes mensen uiteen. Een gespreksleider per groepje is aan te bevelen.
• Lees in het groepje de bijbeltekst en de reactie(s) op deze tekst nog een keer met elkaar.
• Praat er met elkaar over door.
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G. Stille-wand met uitspraken
Op zes (of minder) plekken (het liefste in één zaal) hangen verschillende flaps met op iedere flap één
uitspraak. De uitspraken komen uit een van de bijdragen.
1. De ENE hoopt dat wij kiezen voor Hem, door te kiezen voor onze toekomst. (Van Halsema)
2. Houd je aan zijn regels! Kies voor het leven! God legt de verantwoordelijkheid bij een ieder van
ons zelf. (Brasz)
3. De mens is geschapen in het evenbeeld van de Eeuwige, en heeft dus een vrije wil gekregen te kiezen
voor goed of kwaad, voor leven of dood. (Zeidler)
4. Kiezen jullie werkelijk voor het leven? Werken jullie werkelijk aan vrede gebaseerd op gerechtigheid?
(Younan)
5. De Thora is ons gegeven om te interpreteren en na te leven (zonder directe feedback van de Eeuwige) en we kunnen niet voortdurend die menselijke verantwoordelijkheid ontlopen. (Rookmaaker)
6. God is één en Zijn weg is eenvoudig te begrijpen en in praktijk te brengen. (Snaterse)
Laat de mensen in stilte langs de flappen lopen. Bij iedere flap zijn gekleurde stiften. Laat de mensen
in die stilte reageren op de uitspraak en op elkaar, enkel door te schrijven.
H. Stellingenspel rond dezelfde uitspraken (of andere)
In gesprek over de uitspraak op de flap. Bij iedere flap staat een gespreksleider. Je kunt hierbij ook
meer of minder sterk de betreffende tekst ‘benutten’.
I. Tweegesprek
Laat twee mensen tegenover elkaar gaan zitten. Beiden hebben één tekst die haar/hem aanspreekt
uitgekozen en leeft zich in. Er ontstaat een gesprek tussen de twee over het goede leven, verantwoordelijkheid en de keuzes die gemaakt kunnen worden.
J. Creatieve associaties
Deel enkele van de gegeven reacties uit. Leg vellen papier met stiften op tafel. Laat mensen tekenen/
kleuren/uitbeelden wat naar aanleiding van deze reacties opkomt aan associaties en beelden. Neem
daar de tijd voor. Bekijk vervolgens wat is getekend en spreek er met elkaar over.

Verwerking bij het verhaal ‘Daarom moet je voor het goede leven kiezen’
Lees het verhaal voor of, nog beter, vertel het verhaal van Mozes in de versie van Piet van Midden,
waarbij de keuze voor het goede leven centraal staat. Stel de vraag: wat is voor jou, voor u, het goede
leven? Dat mogen prachtige vergezichten zijn. Laat kinderen, jongeren én volwassen daarover tekenen,
schilderen en knutselen. Individueel of juist een groepstekening/schilderij. Mooi als het kunstwerk/
de kunstwerken vervolgens getoond kunnen worden tijdens de dienst of erna.
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Daarom moet je voor het goede leven
kiezen
Een verhaal voor jong en oud
Je moet kiezen. Dat hoor je elke keer. Toen je nog
een jong kind was, moest je al een school kiezen.
Maar vertel eens hoe je goed kiest. Hoe je dus
het goede kiest. Voor hetzelfde geld word je een
verkeerde kant op gestuurd en zit je ermee, misschien wel levenslang.
Ik snap het, denk ik. Keuzestress is échte stress.
Daarom zal ik je een verhaal vertellen. Over een
man die kiezen moest. Hij hoorde bij een volk dat
tegenwoordig elke dag in het nieuws is: Israël.
Hij was opzichter voor de farao van Egypte over
Hebreeuwse slaven en verdiende er goed mee.
Maar was dat een goede keuze? Hij koos ervoor
om voor die slaven op te komen. Hij werd vervolgd
en moest vluchten, de woestijn in. Daar is hij nooit
meer uitgekomen. Veertig jaar lang heeft hij er gezworven en de Israëlieten naar het land gebracht
dat hun was beloofd. Ze staan nu aan de grens.
Illustratie uit Groebijbel, door Cees Otte.
Die man was Mozes. In dit verhaal is hij stokoud,
120 jaar. Hij spreekt zijn volk toe en zegt: ‘Jullie
staan voor de grens, maar ik mag die zelf niet
over. Ik hoor bij de woestijn, jullie horen bij een
land om te zoenen, daar aan de overkant. Maar
het kan ook helemaal fout gaan. Zoenen kan ook
zomaar vloeken worden. Maar niets gaat vanzelf.
Je kunt kiezen, weet je. Het beloofde land is ook
een keuze. Je kunt het vernietigen, maar er ook
wat moois van maken. Wat wil je, zeg het maar.’
‘Nou ja’, hoor ik je nu mopperen: ‘Als je het zó
zegt, zegt iedereen natuurlijk dat hij van het land
iets moois wil maken.’ Maar Mozes is er nog lang
niet klaar mee. Voor je uitgemopperd bent, zegt
hij wat de uitdaging is:
‘Weten jullie, lieve mensen van mijn volk, het kan
echt wat worden met dat land. Maar dan moet je
serieus nemen wat we van God hebben gehoord.
God heeft onderweg hiernaartoe al vaak gezegd

dat het heel verleidelijk is te kiezen voor macht,
voor geld, voor groot doen. Dat willen alle volken,
maar dat moeten jullie nou net niet doen. Dat lijkt
leuk, maar het is echt geen leven. Jullie zijn bijzonder omdat je bij God hoort, en daarom moet
je voor het goede leven kiezen. Dat is ook leven
samen met mensen die minder geboft hebben
dan jij. Voor wie je soms moet zorgen.’
Het was Mozes’ laatste preek. Daarna is hij een
van de bergen daar opgeklommen. Hij kon vanaf
die plek het hele land zien. Zo ver het oog reikt en
nog verder. Alsof hij de ogen van een vogel had,
of nog beter, of hij de ogen van God had. Hij keek
eigenlijk met God mee.
Toen zei God: ‘Mozes, jij bent de eerste en je blijft
de enige die dit zo heeft gezien. Maar je bent 120
jaar, het is tijd dat je sterven gaat.’
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Ze zeggen dat Mozes het niet pikte, dat hij ruzie
maakte met God, en riep: ‘Ik ben wel 120 maar nog
lang geen oude man. Ik kan alles nog, mocht u
denken dat ik opgedroogd ben. En ik heb zelfs geen
staar, mijn ogen hebben net het hele land gezien.’
‘Je hebt het zelf opgeschreven, Mozes’, zei God.
‘120 jaar en dan is het genoeg geweest. Dat geldt
ook voor jou. En bovendien ben je ongehoorzaam
geweest en sloeg je kwaad op een rots om te laten
zien hoe stoer je was. En, o ja, je hebt ook nog een
Egyptenaar doodgeslagen.’
‘Maar wat hebt u zelf allemaal niet gedaan?’
barstte Mozes uit. ‘Goed, ik heb woedend op die
rots staan slaan, maar als ik u niet had tegengehouden, had u uw eigen volk kapotgemaakt. En
ik heb inderdaad één Egyptenaar doodgeslagen,

maar u hebt het
hele leger van de
farao laten verdrinken
in de Rietzee.’
Toen zag God dat hij niet zomaar afscheid kon
nemen van Mozes. Het verhaal gaat dat God hem
een kus gaf, op zijn mond. En dat Mozes toen
stierf. In een kus van God. Hij stierf met vóór zich
het goede land en achter zich het goede leven.
Niemand heeft zijn graf gevonden. Dat hoefde
ook niet. God moet hem zelf begraven hebben.
Piet van Midden doceert Hebreeuws aan de
Universiteit van Tilburg en is predikant.
Tevens is hij auteur van o.a. de Groeibijbel

Kies vóór het leven en tegen de dood!
Het werk van Mozes Maimonides, een Spaanse
rabbijn, rechtsgeleerde, filosoof en arts in de
12e eeuw, heeft tot op de dag van vandaag
grote invloed, zowel op het Joodse denken als
daarbuiten. In De geschiedenis van de Joden
(deel I, pag. 401) haalt historicus Simon Schama de rabbijn aan toen hij zijn volgelingen opriep te kiezen voor het leven en tegen de dood.
In zijn tijd werden Joden regelmatig gedwongen zich te bekeren tot een ander geloof. Voor
nogal wat Joden werd dat een keuze tussen de
dood (door zelfdoding) of bekering.
“Nee, nee, nee, kies het léven, dacht Mozes
Maimonides. Het was niet dat hij geen respect
had voor het offer van de martelaren, maar
de simpelheid van absolute idealen, door alle
godsdiensten heen, vond hij uitzinnig en zonder
respect voor het gebod om het leven te behoeden dat zo duidelijk in de Thora werd opgelegd. Wat
hem het diepste raakte, verklaarde hij aan het begin van zijn grote bewerking van de Misjna, de
Misjnee Tora, was de passage in Leviticus 18:5 dat aan Joden (of Israëlieten, zoals Maimonides ze
liever noemde) die de geboden in ere houden leven wordt geschonken, niet de dood. Bij de schenking van de wet hoorde de vrije wil: de mogelijkheid van een keuze. Voor mensen die volhielden dat
er omstandigheden waren waarin geen keuze mogelijk was, haalde hij Deuteronomium 30: 19 aan,
de hoeksteen van zijn filosofie die als een boog zowel het geloof als de rede moest stutten: ‘U staat
voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven.’”
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Tips voor gemeenten
Bezoek het Kindermuseum,
Amsterdam
Speciaal voor kinderen is er het Kindermuseum dat is ingericht als een huis van een
Joodse familie. Kinderen kunnen broodjes
bakken in de koosjere keuken, Hebreeuws
leren in de studeerkamer of samen muziek
maken in de muziekkamer. Er zijn regelmatig
leuke activiteiten in het Kindermuseum. Een
mooie manier om kinderen uit uw gemeente
kennis te laten maken met het Joodse leven en
de Joodse tradities.
Het Kindermuseum bevindt zich in het Joods
Historisch Museum. Het maakt onderdeel uit
van het Joods Cultureel Kwartier. In het Joods
Cultureel Kwartier kunt u met één ticket terecht bij alle locaties, dus ook bij de Portugese
Synagoge en de Hollandsche Schouwburg
(gesloten wegens verbouwing vanaf 1 juni
2020 tot 2022).
jck.nl

Bezoek een leerhuis of synagoge
Voor wie wil leren over de joodse godsdienst, de joodse uitleg van de Bijbel of
de joodse achtergronden van de christelijke bronnen zijn er op verschillende
plaatsen in het land leerhuizen. Zoek
indien mogelijk contact met de Joodse
gemeenschap in uw woonplaats en bezoek een synagoge.
Zoek voor informatie over leerhuizen
en synagogen in uw omgeving contact
met de werkgroep Kerk & Israël in uw
classis. Zie de adressen in de pdf bij de
bestanden.

Bezoek joods Elburg, museum en wandeling
‘Zien leidt tot gedenken, gedenken tot doen.’ Deze uitspraak uit de Talmoed is het motto van Museum Sjoel Elburg. Bezoek met een groep belangstellenden uit de gemeente rond Israëlzondag het
Museum Sjoel Elburg, een verhalenmuseum over het (on)gewone dagelijkse leven van twaalf Joodse
families die vanaf 1700 in Elburg hebben gewoond. Het is mogelijk om het museum met een groep
te bezoeken en aansluitend o.l.v. een deskundige gids een wandeling door joods Elburg te maken.
De stadswandeling voert u langs de joodse begraafplaats, de woning van de laatste rabbijn, diverse
historische panden waar Elburgse joden hebben gewoond en gewerkt, langs onderduikadressen uit
de oorlog en nog veel meer.
sjoelelburg.nl
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Loofhuttenfeest in de gemeente
Het Loofhuttenfeest of Soekot, dat dit jaar van vrijdagavond 2 tot vrijdagavond 9 oktober wordt
gevierd, is een Joods feest dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten
veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de bescherming van God rondtrokken, waarbij ze verbleven in tenten of hutten.
Nel van den IJssel-Groen, lid van de werkgroep Kerk & Israël in Nootdorp, bedacht een manier om
in de gemeente aandacht te geven aan dit feest, om daardoor de verbinding met het Jodendom
gestalte te geven.
• Formeer een bouwteam dat een loofhut bouwt met eenvoudige middelen, een frame van latten, en een dak en muren van wilgentakken.
• Vertel de jeugd over dit Joodse feest en laat ze een tekening van een loofhut maken.
• Stem de kerkdienst op 2 of 9 oktober af op het Loofhuttenfeest, lees de betreffende tekst in de
Torah. Boodschap is de kwetsbaarheid van mensen.
• Vraag gemeenteleden vooraf om lekkere dingen te bakken voor bij de koffie na deze kerkdienst.
Drink de koffie bij de loofhut, nodig iedereen uit deze te bekijken.
• Geef vooraf en naderhand aandacht aan dit Loofhuttenfeest in het kerkblad, op de website en
eventueel andere kanalen.

Lees en bespreek met elkaar
een goed boek
Formeer een groepje die echt met dit boek aan de slag
wil gaan.
Lees per keer een hoofdstuk. Laat één deelnemer
(afwisselend) dat voorbereiden en een korte inleiding
houden. Zorg ervoor dat iedereen aan bod kan komen.
• Ontroerende onzin van Ronit Palache over de
Joodse identiteit in het Nederland van nu.
• Joodser dan dit krijgt u het niet van rabbijn
Tamarah Benima over de levenskunst
van de Joodse beschaving.
• Van Abba tot Zondebok van Paul
Chagall
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Bekijk en bespreek met elkaar
een goede film
Een hele serie bekijken als groep ligt niet direct voor
de hand, een film leent zich hier wel voor. Een serie
kun je thuis - voor jezelf - bekijken en naderhand met
elkaar in een groep (eventueel digitaal) bespreken. De
kunst is om eenieder aan het woord te laten en eerst
de reacties van de deelnemers boven tafel te krijgen.
Na die eerste ronde kan je met elkaar doorpraten. Je
kunt ook deel voor deel bekijken en later met elkaar
bespreken. Soms kunnen gerichte vragen helpend zijn.
De serie van Heertje/Bromet en Natascha van Weezel
kunnen zo meerdere bijeenkomsten vullen.
Als je wel fysiek met elkaar een film gaat bekijken,
geef de deelnemers daarna alle ruimte om te reageren. Doorgaans roept een film veel gevoelens op.
Laat het eerst ‘stromen’, voordat je daarover door
gaat praten. Soms is een verdiepend gesprek helemaal niet nodig en is het voldoende dat de gevoelens
/ de reacties van de mensen geuit kunnen worden.
Geloof in de werking van de film.

Bestel extra nummers van Op weg,
ontmoeting met het Jodendom
Jaargang 21
Maart 2020

Van het septembernummer
2020 van Op weg, ontmoeting
ond erwe g
met het Jodendom, voorheen
Kerk&Israël Onderweg kunt
u extra exemplaren bestellen
tegen een aantrekkelijk tarief,
“Betrokken bij
bijvoorbeeld om uit te delen
de zaak van de
christenPalestijnen”
op Israëlzondag, 4 oktober.
Prijs tot 100 exemplaren:
€ 0,15 per exemplaar, 100 of
meer exemplaren: € 0,10 per
exemplaar. De prijs is inclusief verzendkosten.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Bestel tijdig,
bij voorkeur vóór 1 augustus.
Het nummer wordt vanaf begin september toegestuurd.
KerK

Israël

nr.

3

Theoloog Bram Grandia:

Geloven Joden in God?

Strijd tegen antisemitisme
begint dicht bij huis

U kunt de extra exemplaren bestellen via
protestantsekerk.nl/webwinkel of (030) 880 18 80.

Suggesties
Israëlische speelfilms/series over
orthodoxe relaties
• Fill the void: film over een gearrangeerd huwelijk in een Chassidische
gemeenschap tussen de 18-jarige
Shira en de man van haar overleden
zus. Een worsteling tussen traditie,
gehoorzaamheid en gevoelens.
• Eyes wide open: film over Aaron,
gerespecteerd lid van de ultraorthodoxe gemeenschap in Jeruzalem, gehuwd met Rivka en vader
van vier kinderen. Op een dag
kruist zijn pad dat van Ezri, een student. Bewogen door Ezri’s charme,
neemt hij geleidelijk aan afstand
van zijn familie en het leven van de
gemeenschap.
• Left luggage: student filosofie Chaja
vindt een oppasbaan bij het joodse
gezin Kalman in Antwerpen. Ze krijgt
een goede band met de vierjarige
Simcha. In de film komt het oorlogsverleden van de vader van Chaja aan
bod, maar ook de spanningen tussen
de verschillende stromingen binnen
de joodse gemeenschap van de jaren
zestig.
• Shtisel: familiedrama (serie) op Netflix over de Shtisels in de orthodoxjoodse setting van de wijk Geoela in
Jeruzalem. In deze gesloten wereld
met strakke regels blijken de leden
van de familie Shtisel ook maar heel
gewone mensen die worstelen met
het leven.
• Unorthodox: in deze Netflixserie
laat de jonge Esty de verstikkende
orthodox-joodse gemeenschap en
haar verstikkende huwelijk in New
York achter zich en vlucht naar Berlijn
om daar een heel nieuw leven te
beginnen.
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Films/documentaires over Israël en over het
Israëlisch-Palestijnse conflict

Leren van de joods-christelijke
dialoog
Op joods-christelijke-dialoog.nl vindt
u veel materiaal en een opzet voor
bijeenkomsten in uw gemeente. Het
internetproject ‘De Uitdaging’ wil
lessen leren uit de dialoog van christenen en joden. Wat hebben christenen geleerd over de joden Jezus en
Paulus? En wat betekent dat voor ons
christelijk geloof?
Zie joods-christelijke-dialoog.nl/
deuitdaging.

Collecte op Israëlzondag
Op Israëlzondag
4 oktober wordt
gecollecteerd
voor het werk van
Collecterooster
Kerk en Israël.
Met de opbrengst
van de collecte
ondersteunt de
Kerk in Actie
Protestantse Kerk
Protestantse Kerk
gemeenten bij
Kerk & Israëlactiviteiten met
inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Op weg, ontmoeting met
het Jodendom (tot voor kort Kerk&Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging. Ter
ondersteuning van de collecte kunt u collecteflyers en een collecteposter bestellen via

2020

protestantsekerk.nl/webwinkel of (030) 880 18 80.
Een collecteafkondiging en een bericht voor het
kerkblad vindt u hier.

• Le fils de l’Autre: Wanneer Joseph zijn
dienstplicht bij het Israëlische leger wil
starten, ontdekt hij dat hij bij zijn geboorte verwisseld werd met Yacine, kind van
een Palestijnse familie uit de Westelijke
Jordaanoever. Deze onthulling dwingt
de beide families hun identiteit, waarden
en overtuigingen vanuit een totaal nieuw
licht te bekijken.
• Omar: In een paar stappen zien we hoe de
jonge Palestijnse bakker Omar een aanslag pleegt en, nadat hij is opgepakt door
de Israëli’s, verandert in een informant.
Heftige film.
• Lemon tree (niet de verfilming van het
gelijknamige boek): Salma leeft van de
bescheiden opbrengst van haar citroenbomen. Wanneer de Israëlische minister
van defensie haar buurman wordt, moeten
de citroenbomen om veiligheidsredenen
verdwijnen. Salma besluit de zaak voor het
Israëlische Hooggerechtshof te brengen.
• Het Israël van Heertje en Bromet: in deze
serie reizen Raoul Heertje en Frans Bromet
naar Israël, het land waar ze zich mede
vanwege hun joodse achtergrond onlosmakelijk mee verbonden voelen. Maar ook
het land dat vragen, irritatie en soms boosheid bij hen oproept vanwege de sociale,
politieke en religieuze ontwikkelingen.
• Natascha’s beloofde land: in deze serie
fietst de Nederlands-Joodse journalist
Natascha van Weezel een maand door
Israël en de Westbank. Zo ontmoet ze
mensen van haar generatie met wie ze
praat over hun toekomstdromen in misschien wel het meest gecompliceerde
conflictgebied ter wereld.
• Tel Aviv on fire: komische film over een
Palestijnse soapserie die in het hele land
goed bekeken wordt. De schrijver van de
serie moet elke dag langs een checkpoint.
Een Israëlische grenswachter gaat zich
bemoeien met het script.
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