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de kerk – en die is er tot op vandaag. 

Antisemitisme is wereldwijd in opkomst. 

Durven we die donkere kant van de kerk 

onder ogen te zien en nieuwe generaties 

ervoor te waarschuwen? «
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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 

mensen wekelijks een stukje Joodse 

Bijbeluitleg in hun mailbox. Deze uitleg 

ging over het specifieke gedeelte uit de 

Thora dat in die bewuste week in de sy-

nagoge gelezen werd (de ‘parasja’ van de 

week). Twaalf Nederlandstalige rabbijnen 

verzorgden dit.

Vijf indrukken
De reacties op het project waren overwe-

gend positief. De rabbijnen gaven aan dat 

zij het bijzonder vonden om een Bijbel-

studie te mogen verzorgen voor chris-

tenen. Voor veel christelijke lezers was 

het een eerste kennismaking met Joodse 

Schriftuitleg. Op 4 oktober is het project 

afgesloten met een webinar.

In dit artikel wil ik vijf dingen met u 

delen die mij opvielen als het gaat om de 

methodiek van de Joodse Schriftuitleg. 

Daarbij probeer ik in de spiegel te kijken: 

wat kunnen wij als christenen leren van 

Joodse Bijbeluitleg?

Woord met gezag
1. Joodse Bijbeluitleg is uitleg van de 

Schrift. Niet zelden draaide de uitleg om 

slechts een enkel woordje. Deze bena-

dering verraadt een diepe erkenning 

van de autoriteit van Gods Woord. Een 

houding die aantrekkelijk en voorbeeldig 

is voor ons christenen. Het stimuleert ook 

nauwgezet Schriftonderzoek; zo mogelijk 

in de grondtaal. Onderzoek waarvoor 

een luisterende, ontvankelijke houding 

voorwaarde is.

Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, 

is Irena 29 jaar oud. In 1942 beginnen de 

Duitsers groepen Joden weg te voeren 

uit het getto in Warschau naar concentra-

tiekampen. Irena kan het niet aanzien en 

neemt een moedig besluit. Zij en andere 

verpleegsters gaan van deur tot deur en 

bieden aan om kinderen in veiligheid te 

brengen. Kleine kinderen worden met 

medicijnen in slaap gebracht en dan in 

zakken of kartonnen dozen buiten het 

getto gemokkeld. Zo redt Irena 2500 

kinderen van de dood.

Als rooms-katholieke gelovige waagde 

Irena haar leven om Joodse kinderen te 

redden. Zoals Irena waren er meer chris-

tenen. Helaas waren die zeldzaam. Vaak 

liet de kerk zich van een heel andere kant 

zien. Op 1 september, tijdens de appèl- 

dag van het CIS over antisemitisme en 

de kerk, werd dat ook pijnlijk duidelijk. 

Hier nam Wolfgang Kotek, een 90-jarige 

gepensioneerde arts uit Rotterdam, het 

woord. Direct na de Kristallnacht, 9 op 

10 november 1938, was hij met vele 

anderen Duitsland ontvlucht. Die datum 

waarop de Kristallnacht plaatsvond was 

niet toevallig: het was de geboortedag 

van Maarten Luther.

In Nederland bracht Kotek de oorlog door 

in 14 pleeggezinnen. In Duitsland had hij 

gruwelijke dingen meegemaakt. “Kin-

deren hadden leerplicht, maar Joodse 

kinderen gingen niet naar school om te 

leren, maar om geplaagd te worden. Door 

de leraren en door medescholieren.”

Over de katholieke school die hij bezocht, 

vertelde hij: “Als de leraar binnenkwam 

moesten we opspringen, met onze hak-

ken klikken en de Hitlergroet brengen. 

Daarna weer zitten en een kruis slaan. 

In het gebed werden twee heilanden 

genoemd: Jezus van Nazareth en Adolf 

Hitler. Van beiden hing een afbeelding 

voorin de klas. Pal naast het kruis hing 

het portret van Hitler. Ik dank mijn leven 

mede aan christenen die met veel liefde 

en opofferingsgezindheid voor mij ge-

zorgd hebben, maar ik ben ook bang voor 

het dubieuze dat sterk is geweest in het 

christendom. En ik ben bang dat dat weer 

terugkomt.”

Ja, ze waren er tijdens de Tweede Wereld-

oorlog, christenen zoals Irena.  

Maar er was ook die dubieuze kant van 

2. Opvallend is verder de tijdbetrokken-

heid van de Joodse Schriftuitleg. De uitleg 

verbindt de woorden van toen steeds weer 

met het leven van nu. De zeggenschap 

van de Schrift in het heden wordt volop 

gehandhaafd. Gods Woord is er voor toen, 

nu en de toekomst.

3. Godsdienst heeft alles te maken met 

het leven van alledag; deze principiële 

notie keerde steeds weer terug in de 

stukjes uitleg. De ‘toepassingen’ waren 

daardoor vaak ethisch van aard en hadden 

bijvoorbeeld betrekking op de vraag hoe 

je als individu betrokken kunt zijn op de 

‘tikkun olam’, het herstel van de wereld. 

Zou dit een notie kunnen zijn die in onze 

gereformeerde traditie soms wat weinig 

uit de verf komt? 

4. Wat mij ten vierde opviel aan de Joodse 

uitleg is de ontspannen omgang met 

lastige Bijbelgedeelten. Een Joodse Bij-

belgeleerde kan prima leven met vraag-

tekens en onduidelijkheden. Hij (of zij) 

Samen op zoek naar waarheid  
en wijsheid

Naast het kruis een Hitler-portret
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samen werken column

voelt minder de behoefte om de Schrift op 

formule te brengen. Wat mij betreft een 

navolgenswaardige houding. Het betekent 

dat we ons bewust zijn van de begrensd-

heid van ons verstand; dat we in de Schrift 

onze meerdere kunnen erkennen.

5. In aansluiting op het voorgaande zou de 

Joodse omgang met de Schrift getypeerd 

kunnen worden als een zoektocht naar 

wijsheid. Christenen daarentegen lijken 

vooral te zoeken naar waarheid. Deze 

onderscheiden benadering van de Schrift 

maakt dat openheid naar de ander toe leer-

zaam is. Samen op zoek naar de waarheid 

van het Woord en de wijsheid van God.

Beter verstaan
Ten slotte, de ontvangen stukjes Bijbel- 

uitleg waren vaak verrassend, leerzaam 

en inspirerend. Soms zullen ze echter ook 

als bevreemdend of ‘leeg’ zijn ervaren. 

Wanneer je gewend bent om in de Thora 

steeds weer op zoek te gaan naar Jezus 

Christus, miste je iets, miste je Iemand.

Er is geen noodzaak om afscheid te nemen 

van een dergelijke christocentrische bena-

dering van het Oude Testament. Jezus zegt 

Zelf dat de Schriften van Hem getuigen 

(Joh. 5:39). Als de ander ons ondertussen 

instrumenten aanreikt die kunnen helpen 

om de Schriften nog beter te verstaan, 

bestaat er geen enkele reden om ook niet 

met enige regelmaat je oor te luisteren te 

leggen bij Joodse Schriftuitleggers. «

Drs. A. Groothedde werkt voor het Centrum 

voor Israëlstudies in Jeruzalem.

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).

Het Holocaustmonument in Berlijn

Albert Groothedde

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


