
Remember the past Gedenk het verleden 
Live the present Leef het heden 
Trust the future Vertrouw de toekomst  Abba Kovner (Beth Hatfutsot, Tel Aviv) 
 
 
Ik ben een kind van de vorige eeuw. 
De verhalen over de Jodenvervolging bereikten mij uit eerste hand. 
Theologisch werd ik lezer van Miskotte, Den Heijer, Zuidema, Ashkenazy, Heschel, Flusser, 
Buber, Levinas en Kremers. Mijn studie concentreerde zich op de relatie jodendom-
christendom. Kerkgeschiedenis studeerde ik aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. 
 
Later woonde ik vier jaar in Israël en was er als dominee werkzaam. Voor mijn omgang met 
bijbelverhalen en mijn kijk op de waarde van traditie was dit een zeer bepalende tijd. De 
ontmoeting met het levende, voortdurend discussiërende en in beweging zijnde jodendom 
deden mij kennismaken met de binnenkant van de beleving van het joodse geloof, de 
traditie en de feesten. Mijn inspanning was er op gericht te begrijpen hoe joden hun eigen 
identiteit formuleren. Ik ontdekte dat het land een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van 
het joodse zelfverstaan, al van ver voor in 1948 de staat Israël, als een lid van de 
volkenrechtelijke familie van naties, gesticht werd. Ook begreep ik dat ‘Israël’ in de joodse 
liturgie en geschriften de naam is waarin het volk zich herkent.  
Het ontging mij niet dat het jodendom geen eenheid van denken is. Het ontging mij niet dat 
over de grenzen van het land uiteenlopend en soms tegenstrijdig gedacht wordt. Het 
ontging mij niet hoe groot het trauma van de Shoah is. Èn, hoe sterk het principe van de 
hoop is. Wonen in het land is regelmatig een verwarrende ervaring. Heen en weer gaan 
tussen politieke hoop en ergernis, veiligheid en aanslagen, vrede en geweervuur, 
dialooggroepen en nee-roepers.  
De ontmoeting met Palestijnen in Israël verdiepte mijn belangstelling voor hun positie. Ook 
hier was mijn inspanning er op gericht te begrijpen hoe Palestijnen hun eigen identiteit zien. 
Het deed mij kennis maken met de islam en het christendom in het Midden Oosten. Het 
bracht mij voor studie en gesprek naar de Palestijnse gebieden, Libanon, Syrië, Jordanië en 
Egypte.  
 
De vorige eeuw was getuige van een aardverschuiving in de kerkelijke theologie. Na eeuwen 
ontstond er een doorbraak in het denken. Het Vaticaan legde het vast. Kerken van de 
reformatie gingen er in mee. Het was 20 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Een 
nieuw zien van elkaar werd geboren. Jodendom en christendom in een toenadering na 
tweeduizend jaar vervreemding. De PKN ijkte woorden om de ‘onopgeefbare 
verbondenheid’ met het joodse volk vast te leggen in artikel 1 van de kerkorde. Die relatie is 
niet op te geven. Wie meent dat het christendom uit de lucht kwam vallen heeft geen 
historisch benul. Wie meent dat Jezus los verkrijgbaar is, snapt Hem niet. Wie denkt dat de 
Bijbel pas bij deel twee begint, zal dat tweede deel nooit goed begrijpen. En wie er van 
overtuigd is dat het christendom het jodendom vervangen heeft, denkt superieur, en zaagt 
daarmee de tak waarop hij zelf zit af.  
 
Het heeft mij ontroerd. De hartelijkheid en de openheid waarmee joden, ondanks alles wat 
door de kerk werd aangericht, in de ontmoeting met christenen treden. Met behoud van 
eigen identiteiten de wil, samen te zoeken naar en te werken aan een betere wereld.  



Het bestaat bij vertrouwen en betrouwbaar blijken te zijn. Kenmerkend zijn eerlijkheid en 
duurzaamheid. 
 
De woorden van de joodse dichter Abba Kovner vatten het samen. 
Van fundamenteel belang, ‘het verleden te gedenken’.  
Met realisme, durf en overtuiging ‘het heden te leven’.  
En, geworteld  in het verhaal van Mozes en de profeten,  
Jezus en de apostelen, de ‘toekomst te vertrouwen’.  
Israëlzondag is daartoe een jaarlijks terugkerende aansporing. 
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