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Stap naar vrede
De veel te jong overleden opperrabbijn van het Verenigd Koninkrijk Lord Jonathan Sacks, niet alleen theoloog maar ook
filosoof, vond dat de tijd gekomen was om de Israëlische
schrijver Amos Oz te ontmoeten. Deze stond net als de opperrabbijn bekend om zijn wijsheid en zijn originele manier
van denken. Een vriend van de geestelijke verbaasde zich
over deze aanstaande ontmoeting. ’Rabbijn Sacks, Amos Oz is
volkomen seculier, gaat u hem bekeren?’ ‘Nee’, luidde het
antwoord, ’ik wil iets doen wat veel belangrijker is. Ik wil
naar hem luisteren.’
En zo ging het. ‘Twee uur lang zaten wij in Amos’ studeerkamer in het stadje Arad aan de rand van de woestijn. En we
luisterden naar elkaar. Amos Oz bleef seculier. Ik bleef religieus. Maar iets heel magisch, iets transformatiefs gebeurde
wél. Wij luisterden naar elkaar. In die twee uur ontstond een
hechte wederzijdse vriendschap.’ De opperrabbijn beschrijft
dit historisch treffen tussen de twee in zijn boek Judaism’s
Life-Changing Ideas.

een hete zomer
Opnieuw woedt in Israël en Palestina een hete zomer. Raketten worden afgeschoten vanuit Gaza op Israëlische steden.
Israëlische bommen regenen neer op plekken in Gaza. Angst,
verdriet, chaos, trauma’s, gewonden en doden zijn het nettoresultaat. De beschuldigingen over oorzaak en gevolg vliegen heen en weer, met dezelfde snelheid als het wapentuig
zelf over de scheidslijn tussen de woonplek van Palestijnen
en Israëliërs.
Is de bezetting de aanzet van alle ellende? Zijn het de dreiging van terrorisme en aanslagen die elke keer opnieuw de
geweldsexplosie veroorzaken? Nog maar een paar jaar en
dan duurt deze gewapende oorlogsvoering langer dan de
langste oorlog die hier in Nederland zo’n vier eeuwen geleden woedde, de ‘Tachtigjarige Oorlog’.
Ik kijk nu heel anders tegen de kerk als instituut aan dan pakweg tien jaar geleden.
neerd en te weinig zoals ik Jezus ken.
Mensen vallen buiten de boot door
het streven naar geloofszuiverheid.
Laat het graan maar samen met het
onkruid opgroeien, opdat de boer
met het onkruid niet per ongeluk ook
het goede graan uittrekt. Investeer
liever in leven met de Geest, waardoor de vruchten van liefde, goedheid en geloof (vanzelf) gaan groeien.
Ja, ik geloof in God. Ja, ik vertrouw op
God, al is het soms wankel. Ik heb
geen geloofscrisis, wel een kerkcrisis.
De coronapandemie heeft die nog
eens versterkt, omdat de band met
de plaatselijke kerk waarmee ik verbondenheid voel, losser werd. De
grootste hobbel voor mij zit daar
waar de kerk claimt dé waarheid van
God te verkondigen en uit te leggen.
Waar de tradities en regels belangrij-

ker lijken te zijn dan de Bijbel zelf.
Waar de kerk bijna op de troon van
God gaat zitten om te bepalen wie er
wel en niet bij mogen horen of wie
welke taak wel of niet mag uitvoeren. Maar God heb ik niet verloren,
gelukkig niet. Want zo zeker als ik
ademhaal, weet en voel ik dat ik niet
zonder God kan leven.

wat nu?

Daarom ging ik vorig jaar op pelgrimage, alleen (ik schrijf daar nu een
boek over). Om mijn hart bij God uit
te storten, om Hem te vinden en te
vragen: wat nu? Hoe moet ik nu verder met die kerk van U? Toen heb ik
God en mezelf beter leren kennen en
ondervonden dat God trouw is, ondanks mijn ontrouw; dat God mijn
kracht is als ik zwak ben; dat Hij mij

leidt als ik de weg even niet meer zie
en bovenal dat Gods barmhartigheid
en genade ver boven alle kerkelijke
regeltjes uitstijgen.
In stilte en vertrouwen ligt nu mijn
kracht en daar heb ik Godzijdank in
mijn plaatselijke kerk ruimte voor
gekregen om dat vorm te geven. In
korte vieringen waarin rust, gebed en
stilte centraal staan. Geen grote menselijke woorden, alleen het eenvoudig zoeken van de ontmoeting met
God. Voor mij persoonlijk, maar ook
met het oog op kerkverlatende jongeren is die ruimte voor vernieuwing
cruciaal en ik ben dankbaar dat die er
volgens onze kerkenraad ook is. Dus
ik ben de kerk (nog) niet uit. Maar
het is zeker waar dat ik nu heel anders tegen de kerk als instituut aankijk dan pakweg tien jaar geleden. <

Reageren?
ingezonden Guus Alewijn,

Rotterdam

De kloof
vroegere Nederlandse onderdanen in
het gebied waar de Papoea’s wonen.
Daarnaast werd tijdens de herdenking de slachtoffergroep verbreed,
waaronder ook de Indonesische bevolking viel (ND, 12 augustus ). Ongetwijfeld een handreiking ter genoegdoening van eeuwenlang historisch
Nederlands koloniaal beleid. De Federatie van Indische Nederlanders
(FIN) tekende protest aan tegen deze
vermenging. Van comité-voorzitter
Thom de Graaf, in het dagelijks leven
de hoogste bestuursrechter van Nederland, had een zuivere afweging en
terughoudendheid mogen worden
verwacht. <

Is de kloof tussen politiek en maatschappij die Ad de Bruijne signaleert
(ND, 14 augustus) wel zo eigen aan
onze tijd? Is het ooit anders geweest?
Lange tijd legitimeerden politieke
machthebbers hun macht met de frase dat die hun ‘van boven gegeven’ is.
Een opvatting die ook G.H. Kersten,
oprichter van de SGP, was toegedaan.
Hij was daarom ook van mening dat
de macht van de Duitse bezetter aanvaard moest worden. De Britse
Churchill wees er mijns inziens terecht op dat de democratie als uitdrukking van de volkswil een slecht
systeem was, maar dat hij geen beter
systeem kon bedenken. <
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rechtgezet
▶ De Groenlose Slinge stroomt niet
naar Bredevoort (ND, bijlage Gulliver 19 augustus), dat doet de (Boven-)Slinge die daarna via Aalten
naar de Oude IJssel stroomt. <

We gaan naar
elkaar luisteren.
Het ideologische conflict zelf, tussen de zionistische beweging en de Arabisch/Palestijnse bevolking in dat stukje Midden-Oosten, heeft inmiddels de grens van honderd jaar al
lang overschreden. Bommen en raketten hebben in al die
tijd geen vrede gebracht.
Ideologisch wordt de strijd niet alleen daarginds gestreden.
Hier in Nederland kennen we daar ook iets van. Recentelijk
plaatste deze krant een opiniestuk van de schrijver van Oorlogen & oceanen, domineeszoon Erik Ader. De kop boven het
artikel, ‘Israël hoofdschuldige in conflict door compromisloze
houding van zionisten’, was voldoende reden voor een fiere
reactie van de dragers van het zionistische gedachtegoed in
Nederland, van zowel Joodse als christelijke zijde. Ook hier
vlogen beschuldigingen heen en weer waarvan ik mij afvraag
hoe deze in vredesnaam ooit kunnen bijdragen aan een oplossing van het conflict. Ik denk aan de woorden van Lord
Jonathan Sacks. Nee, we gaan elkaar niet bekeren. Er staat
iets veel groters te gebeuren. We gaan naar elkaar luisteren.

lijnrecht tegenover elkaar
Wanneer we het hebben over Israël, Palestina, zionisme en
bezetting, staan de standpunten van een deel van christelijk
Nederland lijnrecht tegenover een ander deel van de kerkgangers.
De visies van Forum voor Israël en Zionistisch Joods Nederland botsen ook voortdurend. De geschiedenis van de laatste
honderd jaar vertelt ons dat het uiten van deze conflictueuze
standpunten niet heeft bijgedragen tot een zegenrijker bestaan van die bewoners die het uit moeten zien te houden
op de plek waar het echte wapengeweld plaatsvindt.
We roepen wel naar elkaar maar we luisteren niet naar elkaar. Door dat niet luisteren ontstaat dat onwaarachtige
beeld alsof alle tegenstanders van zionisme antisemieten
zouden zijn, alsof alle Joden zionisten zouden zijn, alsof alle
Palestijnen en alle Israëliërs met hun rug naar vrede gekeerd
staan.
Door het voorbeeld te volgen van Amos Oz en Jonathan Sacks
om elkaar niet te bekeren maar te komen luisteren wat de
ander te zeggen heeft, komen we een stap dichter bij vrede.
Vrede die opperrabbijn Sacks heeft omschreven als een
‘hechte vriendschap’.

