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ik altijd ernstig, maar nu fluistert Chris-

tus mij in het oor: Laat ze ons op Goede 

Vrijdag maar doodslaan, we houden ze op 

Pasen toch voor de gek! En sindsdien raak 

ik nergens meer van in de war.’

Natuurlijk kun je doorschieten met hu-

mor. In onze cultuur is humor zo’n beetje 

heilig. Alles en iedereen moet belachelijk 

kunnen worden gemaakt. Wat blijft er 

dan nog over? Op die manier kun je jezelf 

– letterlijk – kapot lachen. Ook hierin 

kunnen we leren van de Joodse traditie. 

De Joodse filosoof Martin Buber schreef: 

‘Wie slechts geloof heeft, loopt gevaar 

een kwezel te worden. Wie slechts humor 

heeft, dreigt cynisch te worden. Wie ge-

loof én humor heeft, vindt het evenwicht 

waarmee hij in het leven rechtop kan 

blijven.’«

Gertjan de Jong is medewerker bij  

jongerenplatform BasiC.
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Een rabbi zag een klein kind met een bal spelen en vroeg hem: ‘Wat ben je aan het doen?’ De jongen antwoord-
de: ‘Ik doe een balspel met God.’ De rabbi lachte. ‘Hoe doe je dat?’ De kleine antwoordde: ‘Ik gooi de bal naar 
Hem op en Hij gooit die weer naar beneden naar mij.’Als iets helder wordt in deze gebeurtenis-

sen, is het wel dat er sprake is van twee 

werelden die volkomen uit elkaar zijn 

gegroeid. Enerzijds de reformatorische 

wereld die theologisch en ethisch op 

belangrijke punten niet is veranderd en 

verbaasd is over het gebrek aan historisch 

denken bij anderen. Anderzijds seculie-

ren die niet kunnen begrijpen dat religie 

meer is dan een hobby en bij wie jour-

nalistieke vrijheid en individuele keuzes 

dan weer heilig zijn.

Kloven
Waarom schrijf ik dit? In Israël spelen 

de verschillen tussen bevolkingsgroe-

pen ook. Maar dan zijn de verschillen 

en het wederzijdse onbegrip nog groter. 

En zijn er niet twee bevolkingsgroepen 

die elkaar niet begrijpen, maar zijn er 

meerdere ‘kloven’ zichtbaar… Bekend is 

het Israëlisch-Palestijns conflict. Maar 

ook onder de Palestijnen zijn er verschil-

len zichtbaar: een christelijke minderheid 

probeert haar leven te leiden tussen de 

moslimmeerderheid, met alle vragen die 

daarbij een rol spelen.

Onder de Joods-Israëlitische bevolking 

heeft de coronacrisis de aanwezige 

breuklijnen tussen ultra-orthodoxen en 

seculieren vergroot. Na de stichting van 

de staat Israël kregen ultra-orthodoxen 

een aantal vrijheden, bijvoorbeeld 

vrijstelling van de dienstplicht. Hoewel 

de staat Israël formeel een seculier land 

is (seculier in de betekenis van levens-

beschouwelijk neutraal), zijn er diverse 

regels die passen bij het (ultra)orthodoxe 

gedachtengoed. Op de sabbat rijdt er 

geen openbaar vervoer. Rabbijnen spelen 

verder een grote rol rond de huwelijks-

Op het moment van schrijven wordt de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel beschermd na het afsteken van een vuur-
werkbom en bedreigingen met brandstichting. De afgelopen maanden zijn ‘journalisten verhaal wezen halen’ bij de kerk 
naar aanleiding van theologisch-ethische standpunten en het vermeende gebrek aan naleven van coronamaatregelen.

De Joodse traditie zit vol met dit soort 

humoristische verhalen. Humor hoort bij 

de overlevingsstrategie van het Joodse 

volk. Joden hebben door de eeuwen heen 

onnoemelijk veel haat, vervolging en 

lijden over zich heen gekregen. Vandaar 

waarschijnlijk dat humor in het DNA van 

het Joodse volk is gaan zitten. Humor 

voorkomt dat je wegzakt in een moeras 

van bitterheid en zelfmedelijden.

Misschien kan de kerk hierin iets leren 

van de Joodse traditie? Zeker jongeren 

kunnen snakken naar een beetje humor, 

lucht en relativering. We hebben steeds 

weer de neiging om onze eigen torens 

van Babel te bouwen. Zoals een complot-

theorie die ‘alles verklaart’ of een gods-

dienstig systeem dat in beton is gegoten. 

Logisch gezien valt er misschien geen 

speld tussen te krijgen, maar de genade 

ontbreekt. Het onverwachte, dat wat van 

God komt en waar wij met ons verstand 

nooit grip op kunnen krijgen.

Taalkundig gezien hebben ‘genade’ en 

‘gein’ dezelfde oorsprong. Een lach over-

valt en verrast je. De Deense predikant 

Kaj Munk protesteerde tijdens de Tweede 

Wereldoorlog tegen Jodenvervolging. 

Humor hielp ook hem om het kwaad in de 

ogen te kijken. Hij schreef: ‘Vroeger was sluiting. U kunt zich voorstellen dat met 

name veel seculieren van deze afspraken 

afwillen. En als dan een groot deel van de 

bevolking letterlijk thuis zit in lockdown 

en veel ultra-orthodoxen wel bij elkaar 

komen in grotere groepen, stijgt het on-

begrip en de onderlinge spanning.

Vrede
Als christenen zijn wij geroepen om vrede 

te zoeken en die na te jagen (1 Petrus 

3:11). Daar kan zelfs lijden vanwege de 

gerechtigheid bij horen (vers 13). Vrede 

heeft in de Bijbel allereerst te maken met 

de relatie met God. Maar vrede gaat ook 

over intermenselijke relaties.

Het Centrum voor Israëlstudies her-

kent dit als een belangrijk aspect in het 

diaconale werk in Israël en de Palestijn-

se gebieden. Niet dat we de pretentie 

hebben om de problemen in Israël en de 

Palestijnse gebieden op te lossen. Maar 

toch, met onze beperkte middelen en op 

kleine schaal willen we bijdragen aan we-

Onbegrip en verzoening Jongeren snakken naar gein
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derzijds begrip, herstel van vertrouwen 

en verzoening.

Hoe dan? Stel dat een Palestijnse en 

een Joodse jongere samen een trektocht 

maken door de woestijn en samen in een 

tent slapen? Zó leren samenwerken en el-

kaar leren zien als medemens? De ‘vijand’ 

is dan geen abstract beeld meer, maar 

komt tot leven in een mens van vlees en 

bloed. Die ook een levensverhaal heeft 

met liefde, hoop, pijn en angst.

Lange weg
In Israël en de Palestijnse gebieden zijn 

diverse organisaties actief op het gebied 

van verzoening. Eén van deze organisa-

ties, Musalaha (Arabisch voor verzoening), 

kiest er voor om jongeren uit verschillen-

de groepen (christenen, moslims, Joden) 

bij elkaar te brengen in jongerenkampen 

in de woestijn. Op basis van een profes-

sioneel programma leren de jongeren el-

kaar kennen en stapsgewijs in gesprek te 

raken over hun identiteit en de politieke 

en maatschappelijke conflicten.

Dit is een heel kwetsbaar traject, waar zo 

maar emoties naar boven kunnen komen. 

Het is een lange weg om te gaan. Maar 

juist voor een christen liggen hier mo-

gelijkheden om door oprechte aandacht 

voor de ander, met liefdevolle woorden 

iets te laten zien van de liefde van de 

Heere Jezus. Daarom is onze steun meer 

dan de moeite waard! «

Ds. J.H. Bonhof is directeur van het CIS.

BasiC is een jongerencommunity die 

uitdaagt tot een leven dat dieper gaat, 

'back to BasiC'. Met video’s, inter-

views en artikelen over de wereld van 

vandaag én de basics van het leven. 

De C staat voor ‘Core’, de kern van het 

leven. Maar ook voor Christus. Merk 

je iets van Hem in de wereld en het 

leven van vandaag? Daar gaan we naar 

op zoek. BasiC gaat voor het eerlijke 

verhaal (www.basi-c.nl).


