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Nieuwsuur
In het Tv-programma Nieuwsuur werd 
onlangs melding gemaakt van de pijnlijke 
tegenstelling tussen Joden en Palestijnen 
in Jeruzalem. Vanwege de ethnische en re-
ligieuze verschillen leven ze gescheiden en 
kunnen ze de weg van de vrede niet vinden. 
Een nieuwe oplaaiende golf van geweld 
brengt nog meer verwijdering tot stand dan 
er al was. Als mensen samen eensgezind 
de stad bewonen, zonder het eigene op te 
geven en te assimileren, lijkt niet mogelijk. 

In het programma werd echter in één adem 
nog een pijnlijke tegenstelling in Jeruzalem 
ter sprake gebracht. Nu binnen het joodse 
volk zelf, tussen de chassidiem (ultra-ortho-
doxen) en de seculiere Joden. De niet-reli-
gieuze Joden vertrekken uit Jeruzalem en 
gaan in een stad als Tel Aviv wonen omdat 
de chassidiem steeds meer stadswijken 
overnemen. Hun strikte leefwijze vormt 
voor de seculieren een belemmering om 
een eigen invulling aan het leven te geven. 
Als Joden samen eensgezind de stad bewo-
nen, zonder het eigene op te geven en te 
assimileren, lijkt niet mogelijk. 

De chassidiem
Wie zijn toch die chassidiem? De chassi-
dische stroming ontstond in Polen in de 

eerste helft van de achttiende eeuw onder 
rabbi Israël ben Eliëzer (1698-1760). 
Zijn naam Baäl Sjem Tov (Meester van 
de Goede Naam) wordt vaak afgekort tot 
Besjt. Hij verkondigde een blijmoedige en 
mystieke interpretatie van het jodendom 
die velen aansprak. Daarnaast benadrukte 
de Besjt de gelijkheid van alle Joden, arm 
of rijk, geschoold of ongeschoold. 

De chassidische leer is gebaseerd op het 
principe dat God alomtegenwoordig is in 
elk facet van de schepping. Alle dingen 
worden daarom onder dankzegging aan 
God aanvaard. 

Een tweede principe is de permanente 
relatie tussen God en de mens. Vroom 
leven is essentieel, net als het streven naar 
devekoet, het ‘aankleven’ of de ‘nadering’ 
van God. Devekoet is een staat van extase 
waarin contact met God wordt gemaakt. 
Dit kan onder meer via intens gebed, 
waarbij kavana (toewijding, gerichtheid) 
van groot belang is. 

Chassidische joden streven ernaar de 613 
geboden en verboden uit de Tora met 
de grootste perfectie en toewijding uit te 
voeren. Hierbij staat het gebod om God in 
vreugde te dienen voorop. De chassidiem 
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Zorg voor gehandicapte kinderen in Bethlehem

samen werken

Groot taboe
Kinderen zijn erg belangrijk in de Ara-
bische cultuur. Zij zijn er immers om 
voor je te zorgen op je oude dag. Dit ligt 
echter anders bij gehandicapte kinderen. 
Zij zullen later nooit in staat zijn om voor 
hun ouders te zorgen. Hierdoor zijn ze 
in de ogen van velen van weinig beteke-
nis. Veel gehandicapte kinderen worden 
weggestopt of verstoten. Daarnaast is er in 
de Palestijnse gebieden weinig kennis over 
behandelmethoden en therapieën. Veel 
ouders zien niet in dat ook deze kinderen 
in staat zijn zich verder te ontwikkelen, al 
is het maar met kleine stapjes.

Jemima werd in 1982 opgericht door het 
Nederlandse echtpaar Volbehr. Zij vingen 
meervoudig gehandicapte kinderen bij 
hen thuis op. Tegenwoordig heeft Jemi-
ma een eigen gebouw met woongroepen 
en een centrum voor dagbesteding. Ook 
kinderen van buiten het tehuis komen hier 
naartoe met de schoolbus. Het gevolg was 
echter een enorme wachtlijst. In novem-
ber 2012 stonden er 73 kinderen op de 
wachtlijst, waarvan sommigen al meer dan 
vijf jaar.

Thuiszorg
Om de wachtlijst te verkleinen startte 
Jemima het zogenaamde “Home Based 
Intervention” programma. Doel is om 
familieleden te helpen zelf thuis voor 
het kind te zorgen. De medewerkers van 
Jemima stellen samen met de ouders een 
behandelplan op. Hierdoor wordt er niet 
alleen iets gedaan aan de grote wachtlijst, 
ook zorgt het ervoor dat de kinderen meer 
worden geaccepteerd binnen het gezin en 
de gemeenschap. Bovendien neemt zo de 
kennis over de zorg voor gehandicapten 
toe in de samenleving als geheel.

Iedere week bezoekt een medewerker van 
Jemima de gezinnen. Essentieel in het 
programma is dat de familieleden zelf 
met de kinderen aan de slag gaan. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het behandelplan. De medewerker van 
Jemima is er alleen om advies te geven en 
gaat dus niet zelf de oefeningen met de 
kinderen doen. Op dit moment worden 20 
kinderen binnen dit programma gehol-
pen, maar Jemima wil dit aantal graag 
uitbreiden.

Getuigen
De medewerkers van Jemima zijn christen. 
Zij willen de ouders laten zien dat deze 
kinderen het waard zijn om van te houden. 
Alleen al het geven van aandacht en liefde 
heeft een ontzettend positief effect op de 
ontwikkeling van het kind. Voor veel ou-
ders is dit een eyeopener. In de gezinnen, 
waarvan de grote meerderheid moslim is, 
zie je dat men vragen begint te stellen over 
het christendom. Waarom bekommeren 
deze christenen zich zo over hun kinde-
ren? Waarom zijn ze zo vriendelijk? In de 
dorpen leven vaak veel vooroordelen over 
christenen. Ze zouden een slecht leven 
leiden. Jemima laat zien dat christenen 
anders zijn. Door samen op te trekken met 
deze gezinnen getuigen ze in woord, maar 
vooral in daad, van Gods liefde. <

De CGK is op verschillende manie-
ren diaconaal actief in Israël en de 
Palestijnse gebieden. Daarbij wordt 
samengewerkt met zowel (Messiasbe-
lijdende) joden als Arabische chris-
tenen. Een organisatie die in Neder-
land veel bekendheid geniet en waar 
de CGK al vele jaren contacten mee 
onderhoudt is Jemima. Deze orga-
nisatie zet zich al ruim dertig jaar in 
voor (zwaar) gehandicapte Arabische 
kinderen in en rond Bethlehem.

uiten dit in diepgaand gebed, extatische 
dans, zang en muziek, en in de opgewekte 
sfeer die zo typisch is voor de chassidische 
bijeenkomsten. 

Ten aanzien van noties als goed en kwaad 
kent de chassidische leer elementen die 
voortkomen uit de joodse mystiek. Vol-
gens het chassidisme is alles in oorsprong 
ten goede geschapen en zal alles zich uit-
eindelijk ten goede keren. Ieder mens be-
zit goede en kwade neigingen. De kwade 
moeten ten goede worden gekeerd door 
een onafgebroken innerlijke strijd, ter 
voorbereiding op de komst van de Messias 
(de gezalfde) die de eindtijd zal inluiden. 
Chassidiem verwachten dat een van hun 
rebbes, die afstamt van koning David, zich 
als de Messias bekend zal maken als de 
tijd daar is.

Joods Antwerpen
De meest nabijzijnde grote chassidische 
gemeenschap treffen we aan in Antwerpen. 
In Museum Sjoel Elburg wordt in de ten-
toonstelling ‘Sjtetl in de stad’, Antwerpen 
door de lens van Dan Zollmann, het leven 
van de chassidiem op indrukwekkende 
wijze zichtbaar gemaakt.
De tentoonstelling duurt nog tot 7 maart. <
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