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Samen op zoek naar waarheid
en wijsheid

Naast het kruis een Hitler-portret

Hoe lezen Joden de Tenach? Om daar beter zicht op te krijgen, organiseerde het Centrum voor Israëlstudies
het Parasja-project. Tijd voor een terugblik.

Ben je een held als je 2500 kinderen van de dood redt? De Poolse verpleegster Irena Sendler deed het.
En toch, ze wilde absoluut niet dat mensen haar een ‘held’ noemden.

Het afgelopen jaar ontvingen bijna 2400
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Duitsers groepen Joden weg te voeren

ging over het specifieke gedeelte uit de

met het leven van nu. De zeggenschap

dat we ons bewust zijn van de begrensd-

uit het getto in Warschau naar concentra-
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van de Schrift in het heden wordt volop
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tiekampen. Irena kan het niet aanzien en
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gehandhaafd. Gods Woord is er voor toen,

onze meerdere kunnen erkennen.

neemt een moedig besluit. Zij en andere

week). Twaalf Nederlandstalige rabbijnen

nu en de toekomst.

verzorgden dit.

verpleegsters gaan van deur tot deur en
5. In aansluiting op het voorgaande zou de

bieden aan om kinderen in veiligheid te

3. Godsdienst heeft alles te maken met

Joodse omgang met de Schrift getypeerd

brengen. Kleine kinderen worden met

Vijf indrukken

het leven van alledag; deze principiële

kunnen worden als een zoektocht naar
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De reacties op het project waren overwe-
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wijsheid. Christenen daarentegen lijken

zakken of kartonnen dozen buiten het
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Als rooms-katholieke gelovige waagde
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‘tikkun olam’, het herstel van de wereld.

van het Woord en de wijsheid van God.

Irena haar leven om Joodse kinderen te

Schriftuitleg. Op 4 oktober is het project
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in de grondtaal. Onderzoek waarvoor

10

Het Holocaustmonument in Berlijn

leven van vandaag? Daar gaan we naar

kinderen gingen niet naar school om te

Ja, ze waren er tijdens de Tweede Wereld-

op zoek. BasiC gaat voor het eerlijke

een luisterende, ontvankelijke houding

Drs. A. Groothedde werkt voor het Centrum

leren, maar om geplaagd te worden. Door

oorlog, christenen zoals Irena.

verhaal (www.basi-c.nl).

voorwaarde is.

voor Israëlstudies in Jeruzalem.

de leraren en door medescholieren.”

Maar er was ook die dubieuze kant van
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