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Woord vooraf

Gezin, school en kerk staan in onze tijd voor de zware opgaaf,
in een geseculariseerde samenleving mensen toe te rusten en te
begeleiden op de weg van het geloof. Hoe dient dat te geschieden?
Met deze scriptie heb ik getracht te achterhalen, in welke
mate en hoe de godsdienst in de opvoeding van joodse lcinderen
in gezin en school is geintegreerd. De achterliggende vraag bij
dit onderzoek is dan, in hoeverre christenen bij de geloofs-
opvoeding van de Joden kunnen leren.
Vanuit deze gedachtengang wil deze scriptie geschreven zijn en
gelezen worden.

x x x

Bij dat aanhalen van bijbelgedeelten heb ik gebruik gemaakt van
de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij
anders vermeld.

Wat betreft de spelling van de voorkomende hebreeuwse woorden,
deze is niet overal gelijk, omdat ik mij gehouden heb aan de
schrijfwijze van de gebruikte citaten.

Maassluis, 16 december 1985.
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1. Algemene inleiding

l.l. Belangstelling voor het Jodendom

In deze eeuw is er, zowel in het buitenland als in ons land, een
hernieuwde belangstelling binnen het Jodendom voor de rijkdom van
de eigen traditie. Deze belangstelling ontstond met name vanuit de
joodse wereld toen leiders binnen de joodse gemeenschappen zich be-
wust werden dat hun eigen volk vervreemd raakte van de eigen gods-
dienst en traditie.
Nu is 'ontjoodsing' door de hele geschiedenis heen een bedreiging
voor het Jodendom geweest. Al sinds de vroegste geschiedenis was
het immers een klein volk, dat leefde te midden van andere culturen
en volken. Altijd was er het dilemma, geloof en traditie trouw te
blijven, óf van veel hiervan afstand te doen. Altijd was er de span-
ning tussen persistentie en assimilatie, tussen het vasthouden en
onderhouden van de eigen godsdienstige en culturele erfenis en het
zich aanpassen aan de normen en waarden van de samenleving waarin
men verkeerde.
Altijd was er de spanning tussen het bewaren van de eigen identiteit
en het loslaten van de eigen godsdienst en de daarbij behorende tra-
dities.
In het hoofdstuk over de samenhang van godsdienst en gezinsleven bij
de Joden krijgt de assimilatie van de Joden, zowel de gedwongen als
vrijwillige, nader aandacht.

Van de genoemde belangstelling van Joden voor eigen religie en tra-
ditie is de invloed van de duits-joodse filosoof Franz Rosenzweig
(1886-1929) een treffend voorbeeld. Als kind van geassimileerde libe-
raal-joodse ouders groeit hij op in een milieu met grote belangstel-
ling voor de Duits-Europese cultuur en geschiedenis. Het christendom
is hierin min of ineer toonaangevend. Hij gaat filosofie en geschiede-
nis studeren en lijkt zich volledig aan de christelijke westerse we-
reld aan te passen, mede door afstand te nemen van het Jodendom met
haar godsdienst en traditie.
In 1913~14 vindt er in hem een ommekeer plaats. Hij gaat weer op zoek
naar zijn eigen wortels. Hoe meer hij zich verdiept in het Jodendom,
destemeer raakt hij onder de indruk van het feit dat zoveel Joden hun
achtergrond vaarwel zeggen en zo sterk vervreemd raken van hun eigen
wortels.
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hij naar nieuwe wegen om Joden weer in verbinding te brengen met de

wereld van het joodse geloof.

Om zijn nieuwe visie concreet qestalte te ~even richt hij in 1920 in

Duitsland, in Frankfurt am Main, "das Fr-~ie Judische Lehrhaus" op.

Dit leerhuis is het inspirerend voorbeeld geworden, ook in Nederland,

voor de vele leerhuizen die nadien ontstaan zijn. (1)
Hoe belangrijk het leren voor het Jodendom is, zullen we in een la-
ter hoofdstuk zien.

Naast de hernieuwde aandacht binnen het Jodendom, is er ook een nieuwe
interesse bij christenen uit verschillende kerken ontstaan, zowel van

katholieke als van protestantse richting. Ook in Nederland.
In 1932 al wijdt K.H. Miskotte zijn dissertatie aan "fiet wezen der
joodse religie". Maar het is vooral ná de holocaust en nà de stich-
ting van de staat Israël in 1948, dat christenen voetje voor voetje
zich heroriënteren ten aanzien van de geschiedenis, religie en tra-

ditie van het joodse volk. Er zijn gesprekken op gang gekomen tussen
Joden en christenen.
Enkele voorbeelden, niet om volle~lig te willen zijn, maar om een in-
druk te geven, zijn:
-"Het Amsterdams Gesprek over Israël", een serie van vijf lezingen

die in 1952 gehouden werd door en voor Joden en niet-Joden over de
~etekenis van Israël.

- Het ontstaan van de eerste leerhuizen in 1966 in Arnher~ en Amsterdam,

en de vele die daarop volgden in andere plaatsen tot op heden toe.
-"Verkenning en Bezinning", een reeks geschriften vanuit de Gerefor-

meerde Kerk over de verhouding van de Kerk en het joodse volk, voor
't eerst verschenen in 1966.

-"Ter Herkenning" Tijdschrift voor christenen en Joden. Oit tijd-
schrift is sinds 1973 een samenvoeging van het Nederlands Hervormde
tijdschrift "Kerk en Israël" (1945) en het Rooms Katholieke tijd-
schrift "Christus en Israël".

- De verklaring van de Raad van Kerken betreffende het hardnekkig
antisemitisme, bestemd voor christenen en kerken in Nederland,
25 mei 1981.

- De oprichting van het OJEC (Overlegorgaan van Joden en Christenen
in Nederland) eind 1981. Het OJEC is een orgaan 'h~aarin vertegen-
woordigers van de joodse gemeenschap en van de christelijke kerken
elkaar op gelijkwaardige basis ontmoeten om gemeenschappelijk een
aantal taken aan te vatten".



Ook de vele boeken die de laatste jaren op de markt verschijnen van
joodse en niet-joodse auteurs over het Jodendom in zijn pluriformiteit,
over de joodse manier van bijbellezen, en andere onderwerpen met be-
trekking tot het Jodendem, tonen aan dat de interesse van Joden en
christenen voor de joodse werkelijkheid groeiende is.

1.2. Joodse stromingen in ons land

Bij het schrijven van deze scriptie bleek het moeilijker te zijn dan
verwacht, helderheid te krijgen over de plaats van de godsdienstige
opvoeding in de joodse gezinnen. Die gezinnen treft men namelijk in
nogal historisch onderscheiden richtingen in het Jodendom aan.
ledere stroming heeft zo haar eigen visies en accenten. Daarom lijkt
het mij zinvol in het kort iets van de achtergronden van de hier wo-
nende Joden naar voren te halen. Ik doe dit aan de hand van een blik
in de geschiedenis van de verschillende joodse kerkgenootschappen in
ons land.

In Nederland wonen nu naar schatting 30.000 Joden. Cijfers uit 1980
geven aan dat ten hoogste 40ó aangesloten is bij één van de drie
kerkgenootschappen die er zijn binnen de joodse gemeenschap. (2)
De drie kerkgenootschappen zijn:
a. Het Portugees Israëlitische Kerkgenootschap met ongeveer 1000

leden, voornamelijk in Amsterdam.
b. Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap met ongeveer 8000

leden in het hele land.
c. Het Verbond voor Liberaal-Religieuze Joden in Nederland met on-

geveer 2500 leden in het hele land.

1.2.1. Het Portugees Israëlitisch Kerk enootschap
Het Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap is weliswaar niet het
grootste, maar wel het oudste. Zijn leden behoren vooral tot het
nageslacht van Joden die in de 15de en 16de eeuw gevlucht zijn voor
de spaanse inquisitie. Amsterdam was voor velen het toevluchtsoord.
Daar werd in 1602 de eerste Portugees-Joodse Gemeente gesticht. In
1675 kon hun synagogecomplex worden ingewijd. Dit gebouw doet nu nog
steeds dienst als synagoge. Op 1 september 1985 heeft het Nederlands
Israëlitisch Kerkgenootschap dit gebouw mogen gebruiken om er haar
350-jarig bestaan te vieren.



ue portugese Joden kent men hier onder de naam sefardische Joden,
de Sefardiem. (3) Hun rituele tradities en synagogale gebruiken zijn
terug te voeren op de Babylonische Scholen en vinden hun neerslag in
de Babylonische Talmoed, de Talmoed Babli. Deze samenvatting van ver-
handelingen en discussies over de Tora van de rabbijnen gedurende vele
generaties, is geschreven in het Hebreeuws en het Oost-Aramees. Deze
Talmoed is aan het eind van de vijfde eeuw afgesloten.

1.2.2. Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
Voor het ontstaan van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
moeten we terug naar eind 16de, begin l7de eeuw. Toen was Amsterdam
niet alleen een toevluchtsoord voor de zojuist genoemde Sefardiem,
ook hoogduitse Joden vestigden zich daar. Zij kwamen vooral naar
Amsterdam, omdat deze stad economische mogelijkheden bood. In 1635
was hun aantal in voldoende mate toegenomen om eigen diensten te
kunnen houden.
Na 1648 waren pogroms in Polen er de oorzaak van dat vele poolse
Joden naar Nederland vluchtten. Wéér was Amsterdam in veel gevallen
het toevluchtsoord.
Zowel de hoogduitse als de poolse Joden hielden zich vast aan hun
eigen traditionele synagogale gebruiken en vormden aanvankelijk zo
twee verschillende gemeenten. Maar toen in 1673 voor de hoogduitse
Joden de bouw van de Grote Synagoge gereed gekomen was, beslisten de
burgemeesters van Amsterdam dat de poolse gemeenschap z~ich hierbij
moest aansluiten. (4) Vanaf dat moment is de vereniging van hoogduitse
en poolse Joden een feit. Deze groep Joden worden ook wel asjkenazische
Joden of Asjkenaziem genoemd. (5) De Asjkenaziem hebben hun tradities
en gebruiken gebaseerd op de visies van de Palestijnse Scholen, (3e-
6e na Chr.) samengevat in de Palestijnse Talmoed, de Talmoed Jeroesjalmi.
Dit werk is geschreven in het Hebreeuws en het West-Aramees, is klei-
ner van omvang dan de Talmoed Babli en onvoltooid gebleven. Het zijn
vooral de Asjkenaziem die zich in de loop der tijden vasthielden aan
hun tradities wat betreft taal, onderwijs en maatschappelijke instel-
lingen.

In de loop der geschiedenis is er een scherpe kloof ontstaan tussen
de sefardische en asjkenazische gemeenschappen. Deze vindt niet haar
oorzaak in diepgaand verschil in we~reldbeschouwing. Ook de verschil-
len in uitspraak van de hebreeuwse taal en enige synagogale gebruiken
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verklaren die kloof niet voldoende. Meer dan welke intern joodse
invloed ook is die kloof het gevolg van de assimilatie van deze
groepen met elementen uit de samenleving van de respectievelijke
landen van herkomst. (6)

3. Verbond voor Liberaal Reli ieuze Joden in Nederland
Het Verbond voor Liberaal Religieuze Joden in Nederland staat vrijer
tegenover de naleving van de traditionele wetsvoorschriften. De
grondlegger van het liberale Jodendom is de duits-joodse filosoof
Mozes Mendelssohn (1729 - 1786). Hij ging van de gedachte uit dat de
intellectuele gezichtskring van de Joden niet beperkt moet blijven
tot de Tora en de Talmoed. Hij vond dat zij ook moeten deelnemen aan
het europese en culturele leven, opdat zij dan in hun niet-joodse
omgeving geaccepteerd zouden worden. Als bijdrage daartoe vertaalde
hij de Pentateuch in het Duits. (7) De kerngedachte van het liberale
Jodendom werd in 1912 in Duitsland op een congres van liberale
rabbijnen aldus samengevat:
"Het Jodendom is de uitdrukking van de hoogste en eeuwige waarheden
en zedelijke grondgeboden. Deze waarheden zijn: de enige God der
liefde en gerechtigheid, de leer van het naar Gods evenbeeld gescha-
pen zijn, de leer van het kindschap van God van alle mensen. Het
Jodendom heeft de opgave, door een voorbeeldige uitdrukking van zijn
godsdienst, het Godsrijk op aarde te bewerken. De historische fun-
damenten der joodse religie zijn de Heilige Schrift tezamen met de
daarop gebaseerde joodse nabijbelse literatuur. Het is de opgave van
de "Wetenschap van het Jodendom" om deze literatuur historisch-
kritisch te onderzoeken en te evalueren." (8)
Doordat er in de jaren twintig van deze eeuw veel liberale Joden uit
Duitsland ons land binnenkwamen en de hier al wonende Joden openstonden
voor de joods-liberale ideeën, kon in 1931 het "Verbond voor Liberaal
Religieuze Joden in Nederland" worden opgericht.
Het zijn vooral Joden vanuit deze groepering die bereid zijn om met
christenen van gedachten te wisselen.
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1.3. Enkele opmerkingen over het joodse denken

Om hetgeen in de volgende hoofdstukken aan de orde komt beter te
begrijpen is het goed zich een beetje in te leven in het joodse
geloofsdenken en traditioneel handelen en enige afstand te nemen
van het westers theologisch denken.
Het joodse denken typeert men wel als 'organisch', als 'denken met
het hart' in onderscheid van het westers denken, dat meer 'systema-
tisch' en rationalistisch van aard is. Deze lijn doortrekkend kan
men ook zeggen dat het joodse denken meer overkomt als concreet be-
paald, in vergelijking met het westerse dat meer als abstraherend is
te karakterisererr,
De westerse theologie buigt zich vooral over de vraag 'wie is God?'.
Zij houdt zich bezig met het denken over het Wezen, het Zijn van
God. Het Jodendom daartegenover stelt zich de vraag 'wat wil God?'. (9)
Het gaat de Jood er niet over hoe hij over God denkt, maar hoe
God over hem denkt en wat God van hem wil. Gods wil is gericht op
een tot stand komen van een rechtvaardige wereld. Daarbij heeft Hij
het volk Israël als Zijn medewerker verkozen. Via de uittocht uit
Egypte en de openbaring op de Sinai heeft God het volk Israël afge-
zonderd van a.lle volken om een voorbeeld te zijn voor de opdracht
van de mens: zijn leven te richten op en zich in te zetten voor een
rechtvaardige wereld. Wil hij deze opdracht goed kunnen uitvoeren,
dan moet hij deze ook goed kennen. Hij zal tot in details Gods be-
doeling van al het geschapene en al het geopenbaarde moeten zien
om als volkomen mens in Gods schepping werkzaam te kunnen zijn. Uit
bestudering van elke letter, elk streepje van de Tora zal hij Gods
plan beter leren kennen.Dit 'kennen' heeft een veel diepere inhoud
dan alleen maar weten. Het is een "zich geheel met het gekende ver-
eenzelvigen, er zoveel mogelijk in doordringen. En niet alleen met
het denken, maar met alles wat men in een relatie binnenbrengen kan:
'heel het hart, heel het verstand en al wat je vermag'. Verschil
tussen kennen en liefhebben is er eigenlijk niet." (10)
God heeft de mens, de kroon der schepping, als drager van Zijn beeld,
opgedragen: "Heilig zult gij zijn, want lk, de HERE, uw God, ben
heilig." ( Lev. 19 : 2) De leefregels voor een geheiligd leven heeft
God in de Tora, de Vijf boeken van Mozes, aangereikt.
In de godsdiensten van vrijwel alle culturen is het de mens die op
antwoord van de godheid wacht, in de hebreeuwse bijbel, de Tenach,
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is God degene die wacht op het antwoord van de mens, nadat Hijzelf
eerst gesproken heeft.
Daarom legt het joodse denken zo'n grote nadruk op het juiste hande-
len. God wacht immers op medewerking van de mens om de schepping te
voltooien. De Tenach en de Midrasj, de actualiserende uitleg ervan,
geven weer hoe de mens in zijn handelen antwoordt. Het is een oprechte
verslaggeving. Niet alleen het slagen wordt besproken, ook het mense-
lijk falen wordt belicht.

God heeft de mens opgedragen: 'Gij zult de HERE, uw God, liefhebben
met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht'.
(Deut. 6 : 5).
Het bijzondere van de relatie tussen God en de mens is, dat als de
mens denkt, voelt en doet naar Gods wil, God kent en liefheeft, dat
God hem op indringende wijze Zijn bewogenheid met de mens doet er-
varen. Dit geldt zowel voor in het persoonlijk leven als in de ge-
schiedenis van het volk. Deze ervaringen zijn leerzaam en kostbaar
en daarom zeer waardevol om bewaard te blijven. En zo komt men dan
tot de traditievorming, die in de joodse wereld zo'n belangrijke
plaats inneemt. De herinneringen aan de ervaringen worden gevierd.
Wat zo uit deze ervaringen is ontstaan, wordt traditie. (11)

Voor het leren kennen van de wil van God voor het gewone, concrete
dagelijkse leven bestudeert de Jood primair de door God gegeven weg-
wijzer in de Pentateuch of Tora. Zoals we in een later hoofdstuk
zullen zien omvat in het joodse gebruik de Tora meer. Ook de Profeten-
boeken en de Geschriften, de hele Tenach dus, tesamen met de joodse
mondelinge traditie worden er vaak bij begrepen.
De mondelinge Tora is de interpretatie van de Pentateuch. Zij is een
verzameling van joodse uitspraken betreffende het naleven van Gods
inzettingen, het doen van de mitswot, in de praktijk van het leven.
Generaties lang zijn deze richtlijnen doorgegeven en aangevuld.
In de derde eeuw na Chr. zijn ze vastgelegd in de Misjna en Gemara,
die tesamen de Talmoed vormen, twee Talmoediem, zoals we e-erder heb-
ben gezien. Ook de talrijke uitspraken van joodse rabbijnen uit later
tijd behoren tot de gezaghebbende literatuur.
Het is goed de hier naar voren gebrachte elementen van het joodse
denken, bij het lezen van de volgende hoofdstukken in gedachten te
houden.
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Notenlijst

(1) J. op 't Root, Franz Rosenzweiq en het Vrije Joodse Leerhuis,
bijdrage in Beth ha Midrash - Leerhuis, uitgave OJEC, Kampen,
p. 36, 37.

(2) Uitzicht o Joods Nederland in de tachti er 'aren, artikel in
Centraal Weekblad, 3 december 19 3.

(3) De naam 'Sefardiem' is afgeleid van de bijbelse naam Sefared
en komt voor in het boek 'Obadja' vers 20. De joodse gemeen-
schap op het pyrenees schiereiland kreeg deze naam in de Middel-
eeuwen.

(4) De Grote Synagoge aan het Jonas Daniël Meijerplein is in 1954
aan de gemeente Amsterdam verkocht. Dit gebouw wordt nu geres-
taureerd. In 1987 zal het Joods Historisch Museum zich erin
vestigen.

(5) Ook de naam 'Asjkenaziem' is afgeleid uit de bijbel. De naam
Asjkenaz kunnen we vinden in Gen. 10 : 3, I Kron. 1: 6 en in
Jer. 51 : 27. Deze naam werd in de Middeleeuwen toegepast op
de duitse en oost-europese Joden.
Dr. J. Soetendorp, De wereld van het optimisme - het Jodendom
in wezen en verschijning, Bussum 1970, p. 60, 61. Verder aan-
gehaald als: Optimisme.

(6) Optimisme, p. 61.

(7) Isidore Epstein, Geschiedenis van het Jodendom, Utrecht 1965,p. 311 - 313.

(8) Willem Zuidema, Gods Partner - Ontmoeting met het Jodendom,

(9)

Baarn 1977, p. 17, 1. Verder aangehaald als: Partner.

Y. Aschkenasy en W.A.C. Whitlau, Joodse hermeneutiek, in de
bundel 'Geliefd is de mens' p. 37. Verder aangehaald als:
Geliefd.

(10) Y. Aschkenasy en W.A.C. Whitlau, Geliefd is de mens, in dezelfdebundel, p. 9.

(11) Jacob J. Petuchowski, "Rabbinische" und "dogmatische" Struktur
theologischer Aussage, bijdrage in Jiidische Existenz und die
Erneuerun der christlichen Theolo ie, Martin Stër Hq ,
Munchen 19 1, p. 159.
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2. De samenhang van godsdienst en gezinsleven bij de Joden

2.1. Het joodse gezin door de eeuwen heen

Binnen het Jodendom neemt het gezin in de godsdienstige opvoeding
van het kind een uitermate belangrijke plaats in. In zijn boek
'Joods Gezinsleven' stelt Chaim Bermant dit scherp: "In het Jodendom
speelt het gezinsleven een centrale rol. Geen enkel ander geloof
steunt zozeer op het gezin en wordt er zozeer door gesteund. En het
blijft zijn stempel drukken ook op de generaties die allang niet
meer gelovig zijn en beinvloedt hun opvattingen, gewoonten,
gedragslijnen ..... hun hele levenswijze." (1)
Hier is dus sprake van een wisselwerking. Van de ene kant is het
het gezin, dat voor een groot deel het geloof voedt en vormgeeft.
Maar van de andere kant is het juist weer de geloofsbeleving, die
in sterke mate het karakter van het joodse gezinsleven bepaalt.
Het is de joodse levensleer die de gezinnen die sfeer geeft, die
deze in vergelijking met niet-joodse gezinnen zo anders doet zijn.
Want het eigene van de joodse godsdienst is in het gehele dagelijks
leven geintegreerd. De opdracht aan de mens is: leven volgens de
wil van God. De essentie ervan is verwoord in Lev. 19 : 2: "Heilig
zult gij zijn, want Ik de HERE, uw God, ben heilig:' (2) Deze levens-
heiliging krijgt gestalte als men bij al het doen en laten de Tora
in haar totaliteit inspiratiebron en wegwijzer laat zijn. Zo door-
dringt de joodse levensleer het leven in al zijn facetten en geeft
inhoud en doel aan het hele joodse bestaan en wel primair in het gezin.
De ouders hebben daarbij de taak het kind in te leiden in de wereld
van het geloof, door Gods inzettingen voor te leven en door te geven.
Voor ons moderne levensgevoel zullen wij in verband met de joodse
opvoeding al gauw spreken van een autoritaire opvoeding, omdat zowel
de autoriteit van de vader als van de moeder voor het Jodendom een
onbetwist gegeven is. Maar daarbij dienen we dan wel te bedenken dat
dit gezag, deze autoriteit, niet identiek is met macht, laat staan
met machtsmisbruik; betekenissen die wij in onze tijd zo vaak ver-
binden met autoriteit en gezag. Zo maakt het bekleed zijn met autori-
teit iemand nog niet tot een autoritaire persoonlijkheid.
De autoriteit van de ouders is terug te voeren op de opdracht van
Godswege de opvoeding in het teken van de godsdienst te stellen.
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De godsdienst is echter niet een statisch gegeven, maar is zo
dynamisch als het joodse volk zelf.
Bepaalde gebeurtenissen in de geschiedenis van het joodse volk heb-
ben er een belangrijke rol bij qespeeld, dat men binnen het gezin
veel meer op elkaar aangewezen raakte, zodat de geloofsbeleving voor-
al een gezinsgebeuren werd.
Het is uiteraard niet mijn bedoeling een uitgebreide beschrijving te
geven, maar enkele, voor qoed inzicht, onmisbare momenten uit de
joodse geschiedenis moeten in dit verband beslist genoemd worden.
Het gaat namelijk om die gebeurtenissen, die voor het Jodendom de
inhoud en de vormgeving van haar godsdienst en haar traditie mede
bepaald hebben.
De Joden zien als eerste grote en belangrijkste daad van God in hun
geschiedenis de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte. In de
veertigjarige woestijnperiode die daarop volgde, gaf God aan Zijn
volk, dat op weg was naar het beloofde land, Zijn inzettingen. Het
kreeg de opdracht deze na te leven en door te geven aan de kinderen,
en die weer aan hun kinderen, enz., zodat de overdracht van de kennis
van God tot heiliging van het leven zou zijn.
Met de Babylonische Ballingschap in 587 v. Chr. brak voor veel Joden
de periode van de diaspora, van de verstrooiing aan. Aanvankelijk
gedwongen, maar later ook vrijwillig, verlieten groepen Joden hun
land om zich elders in Europa en Azië te vestigen. Om hun geloof
buitenslands vast te houden stichtten ze synagogen waar ze bijeen-
kwamen om de heilige geschriften te lezen en te bestuderen.
De verstrooiing nam wel bijzonder grote omvang aan toen in het jaar
70 van onze jaartelling de Tempel en Jeruzalem verwoest werden. De
Joden verloren in de strijd die er op volgde, grotendeels hun land.
Het is vanaf dit punt in de geschiedenis, van de verwoesting van de
Tempel, dat, voor de godsdienstige beleving voor het joodse volk, het
gezin het religieus middelpunt is geworden. Het 'altaar' wordt van
nu af aan gesymboliseerd in de huistafel, de sjoelchan, waarbij "vader
en moeder als het ware priesters zijn." (3)
Deze gedwongen overschakeling van het onderhouden van de godsdienst in
het heiligdom buitenshuis naar de intimiteit van het gezin werd de
basis van wat later de typisch joodse gezinsidéntiteit blijkt te zijn.
Juist doordat vele geslachten zich zijn blijven vasthouden aan deze
geloofsbeleving binnen het gezin hebben de Joden in het algemeen hun
zo specifieke eigenheid weten te bewaren. Ook doordat ze vaak als ge-
zinnen in groepen bij elkaar woonden, konden zij zo elkaar stimuleren
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geloof en traditie in ere te houden. Het in later eeuwen ge-
dwongen wonen in ghetto's heeft daar ook zeker een groot aandeel
in gehad. Niet voor niets wordt het joodse gezin met zijn sterke
saamhorigheid, gevoed door levend qehouden tradities, 'het geheime
wapen' genoemd. Door deze hechte gezinsband hebben de Joden, door
de eeuwen van~verstrooiing, vervolging en aanvallen tot vernieti-
ging heen, hun identiteit als volk bewaard.
Niet alleen in het verleden, maar ook nu leven grote groepen Joden
in bepaalde landen onder een sterke druk en worden hun van over-
heidswege allerlei belemmeringen in de weg gelegd om hun Jood-zijn
te beleven. Ze worden gedwongen tot assimilatie. Over zulk gedwongen
assimileren kunnen we regelmatig in de dagbladen lezen. Een voorbeeld:
"Het beleid van de Sowjet-Unie lijkt erop gericht, de Joden het
bewustzijn van hun eigen cultuur te ontnemen door joods onderwijs
te verbieden, joodse studenten van de studie Hebreeuws te weren en
de inschrijving van privé-leraren Jiddisj en Hebreeuws te weigeren.'"
(Trouw 26-9-'84).
We zien hier de tegenwerking betreffende het geven en ontvangen van
joods onderwijs. Als de overdracht van de eigen cultuur, het eigen
geloof en taal belemmerd wordt, dan worden daarmee belangrijke steun-
punten van het typisch joodse gezinsleven ontnomen.
Naast de gedwongen assimilatie is er ook het, in mijn inleiding reeds
aangestipte, verschijnsel van de vrijwillige assimilatie.
Natuurlijk zijn er~altijd Joden geweest die zijn opgegaan in andere
volken, hetzij door het aangaan van gemengde huwelijken, hetzij door
integratie in de niet-joodse samenleving. Dan wordt vaak bewust het
terrein van traditie, van verplichtingen rond de Tora, enz. verlaten
als zijnde een belemmering daarvoor. Dat dit afbreuk doet aan de ver-
wevenheid religie en gezin ligt voor de hand.
Over het loslaten van de eigen tradities zegt Lionel Blue: "Voor de
breuk in de tradities die teruggaan tot op de dagen van Hillel, en
zelfs nog verder terug tot de dagen van Ezra, en mogelijk nog verder
tot de dagen van Mozes, zijn drie oorzaken aan te wijzen: de open
samenleving, de grote slachting die onder de Joden is aangericht,
en de migratie. De gebruiken zijn gebleven, maar de oorsprong en de
wezenlijke betekenis ervan leven niet meer onder de mensen. Het joodse
geloof is een geloof van ingewijden, en voor de buitenwacht is het
moeilijk vat erop te krijgen. Het zou wel eens kunnen zijn dat de meer-
derheid van de Joden tegenwoordig tot die buitenwacht gerekend moet
worden." (4)
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Volgens gegevens afkomstig van de joodse gemeenschappen zelf is het
inderdaad zo, dat het grootste deel van het joodse volk de godsdienst
vaarwe) heeft gezegd. Zeker in de westerse landen is de laatste eeuwen
duidelijk een groeiende onverschilligheid ten aanzien van de eigen
cultuur, godsdienstige waarden en gebruiken opgetreden. De joodse leer
vormt niet meer hèt middelpunt van het leven en boet daarmee ook in
als oriëntatiepunt voor de opvoeding. De zo summier geworden aandacht
voor het typisch joodse van de opvoeding in de gezinnen, samengaand
met aanpassing aan de samenleving, doet in onze tijd de leiding van
de joodse gemeenschappen constateren, dat het Jodendom meer bedreigd
wordt door interne erosie dan door vijandschap van buiten.
"Hoewel het Jodendom vele vervolgingen en pogroms heeft overleefd,
hebben we de strijd voor de overleving van het Jodendom nog niet ge-
streden waar die gestreden moet worden: in onze gezinnen, waar het
joodse geloof moet worden doorgegeven", aldus Sir Immanuel Jacobovits,
opperrabijn van het Britse Gemenebest, na afloop van de veertiende
tweejaarlijkse conferentie van de Europese rabbijnen te Amsterdam in
mei 1984. (5)
De joods-godsdienstige wereld beseft zelf inede schuldig te zijn aan
het verdwijnen van de joodse identiteit omdat het te weinig een goede
houding heeft weten te vinden ten opzichte van de samenleving rondom.
Ze realiseert zich, te weinig alert geweest te zijn ten aanzien van
de maatschappelijke veranderingen waarmee de jeugd dagelijks buitens-
huis geconfronteerd wordt. Ze weet dat ze tekort geschoten is in ge-
loofs- en traditieoverdracht. Daarom heeft rabbijn I. Vorst in het
in 1983 verschenen gebedenboek voor de Grote Verzoendag, het Machzor
voor Jom Kippoer, aan de klassieke schuldbelijdenissen enkele 'spontane'
gebeden toegevoegd. Een citaat daaruit: "Wij hebben nagelaten onze
kinderen het goede Joodse voorbeeld te geven. Het enthousiasme voor
Joods leven dat onze kinderen hadden - b.v. op de leeftijd dat zij
bar- en batmitswa werden - lieten wij uitdoven omdat wij, ouders, het
niet wisten op te brengen hen tegemoet te komen door onze levensstijl
te veranderen.
Wij hebben wèl alles gedaan om de materiële toekomst van onze kinde-
ren veilig te stellen, maar wij hebben hun onvoldoende Joodse kennis
gegund voor een goed geestelijk houvast in het leven.
Wij hebben verzuimd onze kinderen Joodse normen bij te brengen wat
betreft zedelijk gedrag. Wij hebben onze teenagers in hun vaak nog
naieve en onbezonnen jeugdigheid vrij gelaten, zonder erbij stil te



staan dat hun daarmee de kans op een normaal gelukkig leven ontnomen
kan worden." (6)
Men is zich bewust geworden, dat er bij de godsdienstige opvoeding
binnen het gezin rekening gehouden moet worden met veranderende si-
tuaties ten opzichte waarvan meer gerichte toerusting nodig is. De
joodse gemeenschappen bezinnen zich daartoe op vernieuwingen en struc-
turele veranderingen.
Uit het door de Nederlands-Israëlitische Commissie voor Organisatie
- de Commissie NICO - opgestelde rapport 'Uitzicht op joods Nederland
in de tachtiger jaren' komt bijvoorbeeld naar voren welke taak het
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) in ons land daarbij
voor ogen heeft. Dat is het bij iedere Jood in Nederland binnen be-
reik brengen van de meest essentiële eigen religieuze, culturele en
sociale waarden en voorzieningen. In dit verband is er een positief
aanknopingspunt gelegen in het feit dat bij Joden die buiten de drie
grote steden wonen, er volgens het NIK een toenemende behoeft ont-
staat aan joodse contacten.

2.2. De plaats van de reliqieuze opvoedinq binnen het ezin

Het is onmogelijk een nauwkeurige beschrijving te geven van de gods-
dienstige opvoeding binnen het joodse gezin in het algemeen. Joodse
geloofsbeleving is vooral een gezinsgebeuren, waarbij ieder lid van
de familie zijn eigen taak en zijn eigen inbreng heeft. Er zijn daar-
door natuurlijk nuance-verschillen binnen de gezinnen. Ook de ver-
schillende stromingen binnen het Jodendom leggen hun eigen accenten
op de invulling van het naleven van de joodse levensleer. Hierdoor
ontstaat een kleurrijk geheel van visies, die echter allen gericht
zijn op de gemeenschappelijke opdracht van de levensheiliqing, te
leven naar de wil van God. .
Uit de beschikbare joodse literatuur betreffende het orthodoxe Joden-
dom komt het volgende geschetste praktijkvoorbeeld van de godsdienstige
gezinsopvoeding naar voren.

Joods gelovige ouders beginnen zo vroeg mogelijk met de religieuze
opvoeding van hun kinderen. Geleidelijk aan maken ze hun kind ver-
trouwd met de godsdienst. Spelenderwijs wordt de godsdienst verweven
in het dagelijks leven. Het kind ziet onder andere hoe de moeder zich
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in de keuken bezighoudt met de voorbereiding van de maaltijd. Zij
gaat daarbij volgens rituele regels te werk. Er mag bijvoorbeeld
alleen 'kosjer' voedsel gebruikt worden, namelijk dat voedsel dat
ritueel geoorloofd is, b.v. bepaalde soorten voorgeschreven vlees,

maar dan wel zonder bloed erin, want bloed staat voor leven. (7)

Ook de vele voorschriften, welke betrekking hebben op de wijze van

bereiding, het gebruik van pannen, serviesgoed enz. zijn leerzaam

voor het kind. Deze rituele regels staan voor een groot deel in ver-

band met het gebod 'Gij zult een bokje niet koken in de melk van

zijn moeder'. Dit wordt in de Tora tot drie keer toe woordelijk
herhaald. In de joodse traditie heeft dit geleid tot het verbod
melk-en vleesgerechten samen te-eten, door elkaar te bereiden en

ook hiervan afgeleide voedingsmiddelen met elkaar te vermengen.

Afzonderlijk zijn ze toegestaan, gecombineerd verboden.
Dit heeft zijn doorwerking in het gebruik van het keukengerei.
Zo is er zowel een apart pannenset voor de vleesgerechten als één
voor de melkgerechten. Dit geldt o.a. ook voor het bestek en de ser-
viezen. (8)
De centrale plaats waar de religieuze opvoeding van de kinderen

binnen het gezinsverband gestalte krijgt is echter de huiselijke
tafel gedurende de maaltijd. Daar worden bij gelegenheden de ver-
halen van de geschiedenis van God met zijn volk verteld. Dit geeft
onmiskenbaar een niet te onderschatten bijdrage aan de godsdienstige
vorming. Temeer daar de kinderen ook zelf een actieve rol in het
door de traditie opgebouwde geheel van religieuze handelingen hebben.

Zo zeggen ze berachot, de zegenspreuken en gebeden, mee op, ze doen
mee met de rituele handwassing aan het begin van de maaltijd, ze
zingen de liederen mee die tijdens de maaltijd gezongen worden. Zo
zou er hier nog meer te noemen zijn, maar in het volgende hoofdstuk
komt dit uitgebreider aan de orde. De regels voor keuken en maaltijd
lijken zo op het eerste gezicht misschien van weinig belang. Toch

dragen ze tot in de kleinste details bij tot de voor de Joden zo be-

lanqrijk geachte opdracht tot heiliging van het leven. Enkele citaten

uit 'Liturgie in het gezin in het Jodendom' van Willem Zuidema maken

dat duidel i jk.
"Koken en eten zijn geen onbelangrijke zaken, maar zijn als het ware
dingen waar ieder mens, volwassen of kind, man of vrouw, gehuwd of
ongehuwd, mee in aanraking komt."
"Zelfs de kleinste, wellicht voor ons gevoel onbelangrijke elementen,
worden opgeheven tot het niveau van de heiliging, de awoda."
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Rav Médalié,Opperrabbijn van Antwerpen, zegt daarover:"leder mens,
volwassene of kind, man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, gaat in wezen
door de keuken heen. Niet ieder mens komt echter in de synagoge ...
Daarom heeft het Jodendom zijn essentie niet uitgedrukt primair in
regels voor het synagogebezoek, maar in regels voor de keuken en
voor de tafel." (9)
Op de plaats van de tafel in het joodse gezin wordt in het hoofdstuk
over de joodse feesten nader ingegaan.

Het spelenderwijs vertrouwd maken van het joodse kind met de gods-
dienst staat aanvankelijk in het teken van het genieten. Hoewel de
meeste kinderen vanzelfsprekend ook met de verdrietige kant van het
leven geconfronteerd worden, proberen joodse ouders aan hun jonge
kinderen over te dragen dat geloven fijn is. Ze leggen de associatie
tussen religie en genieten van het leven. Geloven is een feestelijk
gebeuren en bij een feest hoort een verrassing, hoort een tractatie.
"Op welke wijze Hij zich ook in ons latere leven aan ons zal voor-
doen, bij het eerste begin openbaart God zich aan het joodse kind
in alleen maar prettige dingen. Hij is de honing op de koek die het
kind krijgt als het voor het eerst naar hebreeuwse les gaat - opdat
de wet hem zoet zal smaken. Hij is het geld dat uit de bladzijden
van zijn eerste godsdienstboek valt, als verwijzing naar andere
schatten, nog in het boek verborgen. Hij openbaart zich in de kleine
cadeautjes met sabbat, speelgoed, kleurpotloden en snoeperij. Het
zoeken naar de matze, het spel waarmee de Pesachviering besloten
wordt, is Zijn terrein. Hij heeft erg veel weg van Sinterklaas, maar
er is een verschil. leder joods kind weet al heel jong dat God nog
een ander gezicht heeft. Als het gezin om de tafel geschaard is,
worden er ook andere verhalen verteld, over vervolging en lijden,
en dat zijn geen verhalen uit een heroisch verleden, maar ze zijn
van een angstaanjagende actualiteit. Het kind zal niet alles begrij-
pen, maar het za1 wel aanvoelen dat de anderen diep onder de indruk
zijn, en het zal met de ouderen dichter aanschuiven om de behaaglijke
warmte die de traditie uitstraalt, zijn toevlucht en bescherming". (10)

De religieuze opvoeding van het kind staat in het teken van de Tora.
In orthodox-religieuze gezinnen maken ouders vroeg een begin hun
kinderen uit de Tora te leren. Er zijn gezinnen die hun kind al
bijbelteksten leren, zodra het gaat praten. En over het algemeen
vindt men dat met vier jaar een begin gemaakt kan worden met het
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leren van het hebreeuwse alfabet, want de opvoeding is er op ge-
richt, dat het kind zo vlug mogelijk de Tora zelf kan lezen. Met
het oog op het jonge kind staat daarom in veel gebedenboeken het
hebreeuwse alfabet afgedrukt. Het kind dat al jong aan de hand van
zijn vader naar de synagoge gaat, heeft dan ook daar de gelegenheid
het alfabet uit het hoofd te leren.
In de Talmoed staat over het moment dat het kind onderricht zou
moeten krijgen: "(...) weet hij te spreken, dan moet zijn vader
hem het Sjema aanleren en de Tora en de taal der heiligheid.
Doet hij dat niet, dan ware het beter dat hij niet ter wereld ge-
komen was. Weet hij zijn tefillien te onderhouden, dan moet zijn
vader tefillien voor hem kopen."' (11)
Een commentator uit de lSde eeuw, Obadja Di Bertonoro, zegt over
het moment, waarop het kind oud genoeg is om door zijn vader onder-
wezen te worden: "... een kind dat in staat is de hand van zijn
vader vast te houden en (zo) op te gaan van Jeruzalem naar de tempel-
berg, diens vader is verplicht het te initiëren in de mitswot...".
De ouders hebben de plicht hun kinderen zo jong mogelijk te onder-
wijzen in de gebruiken en kennis van het Jodendom, opdat de vervul-
ling van Gods plan om tesamen met Zijn volk een rechtvaardige wereld
te bouwen, gewaarborgd zat zijn.
In die opvoedingssituatie is er een zekere taakverdeling. Zo leert
b.v. de moeder het kleine kind de eerste beginselen aan hoe het zich
hoort te qedraqen. Daarnaast zal zij vooral haar dochters inwijden
in de rituele regels rond het huishouden, o.a. wat betreft het
klaarmaken van het eten.
De vader heeft de belangrijke opdracht zijn kinderen de kennis van
de Tora over te draqen om hen zo geleidelijk op te voeden tot 'bar
mitswa en bat mitswa', dat is 'zoon en dochter van het gebod'. Voor
de jongens gaat dat in als ze 13 jaar en 1 dag zijn, voor de meisjes
als ze 12 jaar en 1 dag zijn.
Vanaf deze dag worden zij op godsdienstig gebied als meerderjarig
beschouwd. Van nu af aan zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun
morele gedragingen en verplicht tot het houden van de geboden.
Het vieren van de 'bar mitswa' is pas zo'n 700 jaar oud. Binnen de
traditie van het Jodendom is dit betrekkelijk nieuw. Generaties lang
gold deze ceremonie alleen voor de zonen, maar nu heeft men ook de
viering van 'bat mitswa' ingesteld.
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Vanaf het moment dat de jongen 'bar mitswa' wordt, zal hij bij het
ochtengebed de tefillien aanleggen. Hij telt nu ook als volwaardig
lid van de joodse gemeente. De eerstvolgende sjabbat wordt hij in
de synagoge opgeroepen uit de Tora te lezen. Vaak leest hij daarna
ook voor uit de Profeten.
Er zijn gemeenten waarin de vader, na de eerste Tora-lezing van zijn
zoon, in de lofzegging uitspreekt, dat hij nu ontheven is van de
verantwoordelijkheid voor zijn zoon. In andere kringen zal de zóón
in de lofzegging verwoorden, dat hij van nu af aan zelf verantwoor-
delijk is voor wat hij doet. Naast de mogelijkheid nu voortaan opge-
roepen te kunnen worden voor de Tora-lezing en het uitspreken van de
lofzeggingen, mag de zoon nu voortaan ook deelnemen aan het gemeen-
schappelijk gebed. Hij telt nu ook mee voor het quotum van 10 vol-
wassen mannen (minjan) om bepaalde gebeden te kunnen uitspreken.
De dag van het begin van de 'bar mitswa' wordt in het ene gezin uit-
bundiger gevierd dan in het andere. Vaak schiet het hele gebeuren
zijn doel voorbij. Men denkt dat men er al is. Maar als men 'bar mitswa'
is, pas dan begint de verantwoordelijkheid mee te helpen bouwen aan
een wereld waar gerechtigheid heersen zal. (12)

2.3. Joodse uitleq van Deut. 6: 4- 9

De verantwoordelijkheid van de ouders voor de religieuze vorming
van het gezin is gebaseerd op wat er onder andere staat in
Deut. 6 . 4 - 9:
4"Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één.
5 Gij zult de HERE, uw God liefhebben met geheel uw hart en met
geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

6 Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn.
7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer
gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij neder-
ligt en wanneer gij opstaat.

8 Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een
voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

9 en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw
poorten."

De naleving van dit bijbelgedeelte wordt op de hiervolgende wijze in
het patroon van het dagelijks leven verweven.
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De vader, als priester van het gezin, ziet als zijn opdracht het
Sjema (Deut. 6: 4, 5), bestemd voor het hele joodse volk, voor te
leven en door te geven. Pinchas Sjapiro schrijft in dit verband:
"We reciteren het Sjema: en deze woorden zullen in uw hart zijn en
gij zult het uw kinderen inoefenen, dat wil zeggen:wanneer deze woor-
den uit je hart komen zullen ze echt je kinderen te goede beinvloeden
In het in 1974 door de orthodoxe Jood D. Hausdorff geschreven boek
'Jom Jom', bestemd voor de joodse jeugd in Nederland, wordt de kinde-
ren erop gewezen hoe belangrijk het is de woorden van de Tora goed
te kennen. "De Tora is immers geen bijzaak, geen vak, dat je moet
leren, naast algebra en meetkunde, naast geschiedenis en aardrijks-
kunde, naast je andere talen. Neen, de Tora is hoofdzaak, het belang-
rijkste, dat je in je leven hebt, omdat je haar leert voor je hele
leven, voor iedere dag van je leven. Stamp haar daarom goed erin, (...),
later zul je zien hoeveel je daaraan hebt." (14)

Hausdorff geeft een uitgebreide beschrijving hoe o.a. Deut. 6 vers
8 en 9 volgens traditioneel gebruik nageleefd dient te worden.
Hij geeft uitleg over de tefillien, de gebedsriemen, waarover in vers
8 gesproken wordt. Hij maakt daarbij de vergelijking met een koning.
De waardigheid van een koning komt tot uitdrukking door de kroon op
zijn hoofd en de scepter in zijn hand. Daarmee komen de tefillien
op het hoofd en de hand overeen. "Ze zijn onze kroon en onze scepter.
Zij vormen onze waardigheid. Godsdienaar op de wereld te mogen zijn
is onze hoogste onderscheiding.'' (15)
De tefillien die om het hoofd gebonden is, de voorhoofdsband, bevat
een doosje, met vier vakjes. Dit doosje wordt midden op het voorhoofd,
tussen de beide ogen, gedragen. In ieder vakje is één tekstgedeelte
verborgen. Deze zijn: Ex. 13 : 1- 10, Ex. 13 : 11 - 16, Deut. 6: 4- 9
en Deut. 11 : 13 - 21.
In elk van deze vier gedeelten wordt erop gewezen hoe belangrijk
Gods inzettingen zijn en dat ze altijd weer aan de kinderen doorver-
teld moeten worden. Ze zullen als een teken op de hand an als een
herinnering tussen de ogen moeten zijn.
De achtergrond van het binden van de gebedsriem om het hoofd is, dat
de daarin neergelegde gedachten de hersenen omgeven.
Het denken van de mens moet door Gods woorden ge7nspireerd worden.
De eigen gedachten mogen er niet mee in strijd zijn. Met andere woor-
den: al het denken moet in dienst van God, de Schepper en Bestuurder
van het heelal, gesteld worden. (16)
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Maar denken zonder uitwerking in daden heeft geen waarde. Het is
er mee als met het hebreeuwse woord 'dabar', dat 'woord' betekent
en 'daad' insluit. Dit omzetten van woorden in daden wordt uitge-
drukt door de tefillien met doosje om de linkerarm. Dit doosje, nu
zonder vakindeling, bevat de eerder genoemde teksten, ditmaal als
één geheel opgeschreven. De riem is om de linkerarm gewonden. Dicht
bij het hart, de zetel van de wil en het gevoel.
Zowel de arm als de hand, door riemen omwonden, laten zien dat alles
wat met de arm en de hand gedaan wordt, alle kracht en energie, in
dienst van God hoort te staan. Kortom: stel je denken en je doen in
dienst van God, want het is je opdracht Gods wil te doen.
De vader moet zijn zoon al vroeg de techniek van het ombinden van de
tefillien aanleren. Deze gebedsriemen, het woord zegt het al, worden
door orthodoxe Joden aangelegd voor ze 's morgens in gebed gaan.
Hausdorff zegt hierover: "Oorspronkelijk moest men de tefillien de
hele dag dragen; toen dit echter moeilijkheden opleverde, hebben
onze geleerden bepaald, dat we ze zouden dragen bij het ochtendgebed,
dat toch immers een voorbereiding vormt voor ons dagelijks leven.
Bij het uitspreken van ons ochtendgebed zorgt de tefillien er nog
eens extra duidelijk voor, dat we goed begrijpen, wat van ons als
Jood verwacht wordt." (17)
De tefillien worden alleen op werkdagen aangelegd. Niet op de sjabbat
en feestdagen, omdat men zich dan meestal vanzelf al richt op God.
Op de doordeweekse dagen met hun vele beslommeringen, is het gevaar
groot dat de gedachte aan God en de Tora op de achtergrond raakt.
Het gebed neemt in het leven van iedere religieuze Jood een centrale
plaats in. Hoe kan je de dag beter openen en sluiten dan door je
gedachten aan God te wijden? Gebed is immers een opdracht van God
aan de mensen. Joodse uitspraken hierover zijn:
"De wortel van het gebed is niet de behoefte van de mens, maar het
verlangen van God."
"Gods verlangen dat de mens bidt heeft Hij kenbaar gemaakt in de
Tora; daarom is bidden een gebod: "Het is een gebod om elke dag te
bidden, want er is gezegd'jullie zullen dienen de Heer jullie God'
(Ex. 23,25). Uit de traditie weten we dat met dit dienen ( speciaal)
het gebed wordt bedoeld, want er is gezegd: 'en Hem dienen met geheel
jullie hart' (Deut. 11,13). De wijzen zeiden: wat is 'dienen met het
hart'? Dat is gebed." (18)
Het karakteristieke van de vele joodse gebeden is dat ze meestal



25

zowel beginnen als eindigen met een lofzegging, vaak aangehaald uit
de Psalmen.
Omdat het 'dienen met het hart', het gebed, zo'n belangrijk element
in de Tora is, kan je er niet vroeg genoeg mee beginnen de kinderen
er mee vertrouwd te maken.

Het negende vers van Deut. 6"(...) en gij zult ze schrijven op de
deurposten van uw huis en aan uw poorten", wordt door die joodse
gezinnen nageleefd, die aan hun huis, aan de rechter deurpost een
kokertje schuin op ooghoogte bevestigd hebben. Zo'n 'mezoezah' - dit
betekent 'deurpost' - bevat de op perkament geschreven tekst van
Deut. 6: 4- 9 en Deut. 11 : 13 - 21.
Op de achterkant van het perkament staat de naam Shaddai, het hebreeuwse
woord voor 'Almachtige'. (19)
De tekst is zo opgerold en in het kokertje geschoven, dat het
woord 'Shaddai' precies door een kleine opening in de voorkant ván
de mezoezah te lezen is. "Hierdoor wordt de mens bij het binnentreden
als het ware steeds opnieuw geconfronteerd met de verbinding van de
wereld van het materiële met het goddelijke, kortom bij dat wat de
structuur van het leven hier in onze wereld hoort te zijn." (20)
Door de mezoezah aan de deurpost van het woonhuis moet iedere Jood,
elk kind of volwassene die het huis binnenkomt of verlaat, beseffen,
dat het God er om gaat "om Zijn opdracht het huis binnen te dragen
en vanuit het huis de wereld in." (21)
Het is een teken hoezeer de verwevenheid van godsdienst en dagelijks
leven, van bidden en werken, een realiteit hoort te zijn.

2.4. Wederzi~dse verantwoordelijkheid

Zonder meer is het nu al duidelijk dat de ontplooiing van het gods-
dienstig leven van het joodse kind in aanvang door het gezin gestempeld
is. In de opvoeding gaat het echter niet alleen om de verantwoordelijke
taak van de ouders als opvoeders. Mede bepalend voor de ontwikkeling
van het kind is de houding die het zelf leert ten opzichte van zijn
ouders. Al jong krijgt het eigen verantwoordelijkheid. Deze stoelt
op aanwijzingen uit de Pentateuch en het boek Spreuken. Namelijk die
plaatsen waarin kinderen de opdracht krijgen hun ouders te eren.
Kernachtig is dit verwoord in het vijfde gebod van de Tien Woorden:



26

"Eer uw vader en uw moeder~, opdat uw dagen verlengd worden in het
land dat de HERE, uw God, u geven zal." (Ex. 20 : 12)
Wordt hier de vader het eerst genoemd, in Lev. 19 : 3 staat de moe-
der vooraan: "leder zal voor zijn moeder en vader ontzag hebben en
Mijn sabbatten houden: Ik ben de HERE, uw God."
Aangenomen wordt wel dat deze wisseling van plaats geinterpreteerd
moet worden vanuit de mogelijke moeite die het kind kan hebben met
de gelijkstelling van beide ouders ten aanzien van eerbied en ontzag.
Die gelijkstelling wordt als volgt aangeduid: "Dear to God is the
honoring of father and mother, for the Scripture employs the same
expressions about honoring, revering, cursing parents, as about
honoring, revering, or cursing Himself, thus, according to a hermeneutic
rule, equating the things themselves. The rewards attached to them are
equivalent. ft is logical that father, mother, and God should be thus
joined, for they are so to speak partners in bringing the child into
life." (22)
Simeon ben Yohai meent dat het eren van vader en moeder door God nog
hoger geschat wordt dan het eren van Hemzelf. Want God dienen we met
het onze, met wat Hij ons heeft gegeven, met tienden, met koren van
de akker, met substantiële zaken. "But when it comes to honoring father
and mother, whether you have substance or not, 'Honor thy ~father and
mother, even if you have to beg your living from door to door. When a
man honors his father and his mother, God says, I impute it to you as
if I were dwelling among them and they honored me." (23)
Als kinderen openstaan voor de onderwijzing van hun ouders, hun vader
en moeder eren door ernaar te leven, heeft het kennelijk voor hun
verdere leven een positieve uitwerking. Althans, keer op keer wordt
daar in Spreuken op gewezen. Al direct in het eerste hoofdstuk heet het:
"7 De vreze des HEREN is het begin der kennis;

de dwazen verachten wijsheid en tucht.
8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader

en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;
9 want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd,

een keten voor uw hals." (Spr. 1: 7- 9)
I n Spreuken 4 :

"1 Hoort, zonen, de tucht van een vader
en weest opmerkzaam, om inzicht te verkrijgen,

2 want ik geef u goede leer;
verlaat mijn onderwijzing niet.
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3 Want toen ik nog als zoon bij mijn vader was,
teder en een enig kind voor het aangezicht van mijn moeder,

4 onderwees hij mij en zeide tot mij:
Laat uw hart mijn woorden vasthouden;" (Spr. 4: 1- 4)

De manier waarop hier gesproken wordt over het onderwijzen en het
onderwezen worden, over het opvoeden en het opgevoed worden, laat

zien hoezeer in de aan deze woorden ontleende visie ouders en kinde-

ren, ieder hun specifieke opdracht en verantwoordelijkheid hebben.

2.5. Samenvattende teruqblik

Door de verscheidenheid van joodse stromingen is het in deze scriptie
niet doenlijk een algemeen geldende beschrijving te geven van het
functioneren van de religie binnen het gezin. Een extra probleem was

dat veel Joden de weg van geloof en traditie verlaten, hoewel er ook

wel weer z i jn d ie er naar terugkeren.
Geschiedenis en religie zijn bij de Joden niet te scheiden, want hun
geschiedenis heeft de ontwikkeling van godsdienst en traditie mede be-
paald. Wij zagen dat sinds de verwoesting van de tempel de geloofsbe-
leving en het huiselijk leven meer met elkaar verweven zijn geraakt.
Paralel daarmee zagen we dat het doel van de joodse opvoeding, de
heiliging, het hele dagelijkse leven omgeeft en doordringt. Vandaar de
vele rituele regels betreffende huishoudelijke aangelegenheden.
De huistafel, de plaats waar het hele gezin tijdens de maaltijd bijeen
is, is de centrale plaats voor het doorgeven van het geloof. De ouders
dienen de kinderen Gods inzettingen niet alleen door te geven, maar
ook voor te leven. De moeder leert de kinderen vooral hoe zij zich
moeten gedragen. De vader brengt het kind zo vroeg mogelijk kennis van
de Tora bij. Beide ouders leiden hun kinderen in in de wereld van het
geloof, opdat zij tot 'bar mitswa en bat mitswa' opqroeien. Vanaf dat
moment dragen zij zelf de verantwoordelijkheid ten aanzien van het
doen van de geboden.
Een heel wezenlijk element van het joodse geloof is het gebed. De dag

moer er door ingekapseld zijn. Alleen dan is men op de goede weg van

de levensheiliging. Kinderen moeten er dan ook jong vertrouwd meege-

maakt worden.
Het Jodendom beleef je thuis en draag je uit in de wereld. Het teken
aan de deurpost zal de Jood daar dagelijks bij het uitgaan en het
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binnenkomen aan herinneren.
Binnen het joodse gezin hebben de kinderen in de geloofsbeleving
hun eigen taak en verantwoordelijkheid. Zij dienen de autoriteit
van hun ouders te erkennen, hen in ere te houden, en open te staan
voor hun onderricht.
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3. De betekenis van de joodse feesten voor de odsdienstige opvoeding

3.1. Inleiding

In de joodse godsdienst neemt het feest een belangrijke plaats in.
De viering van de feesten draagt bij tot het doel van het joodse
geloof, de levensheiliging, en krijgt zo het karakter van een
vreugdeplicht.
Een joodse bede luidt: "Ter loutering van het hart en tot vreugde
jegens God zijn ons de feesten geschonken." (1)
De feesten zijn een geschenk van God aan zijn volk, een geschenk
dat uiteenvalt in een reeks van geschenken. Als eerste geschenk
gaat de Sjabbat voorop. De regelmaat waarin de Sjabbatten verschij-
nen bepalen het ritme, de polsslag en de cadans van de tijd. Zij
bepalen ook de kringloop van het joodse liturgische jaar, zij zijn
er het fundament van. "Aber als solche Begrundung wird sie zum
liturgischen Brennpunkt des Fests, in welchem das geistliche Jahr
gegrundet wird, der Wiederkehr in seiner Wiederkehr, des Sabbats.
In dem Kreislauf der Wochenabschnitte, der jáhrlich einmal die ganze
Thora durchláuft, wird das geistliche Jahr ausgeschritten, und die
Schritte dieses Laufs sind die Sabbate." (2)
Het hebreeuwse woord voor feestdag is 'Moëed', dit betekent
'ontmoetings~unt'. Dat wil zeggen: in de viering van de feestdagen
en de herdenkingsda~en ontmoet de Jood God. Het doel van deze ont-
moeting is, dat de mens zich gaat bezinnen over oorspronq, betekenis
en doel van het menselijk leven. In de viering wordt een verbindinq
gelegd van de herinnering aan een historisch gebeuren naar de toe-
komstverwachting. De schepping, de openbaring van de Tora en de be-
vrijding uit Egypte worden verbonden met de uiteindelijke verlossing,
de Messiaanse tijd.
Dit betekent dat de joodse feesten een opdracht zijn. Rosenzweig
typeert in dit verband de feesten als volgt: "Zij zijn een gang door
het jaar, zij vormen ook een gang door de geschiedenis." (3)
Voor de gang van de feesten door het jaar kent het Jodendom twee
vertrekpunten:
1. de viering van het ontstaan van het volk Israël met de bevrijdinq

uit Egypte in de eerste maand, de maand Nisan ( maart ~ april;
2. de viering van het Joodse Nieuwjaar in de zevende maand, de



32

maand Tisjre ( september ~ oktober ).
De meeste joodse literatuur bespreekt de feesten van het joodse jaar
- na behandeling van de Sjabbat - vanuit het eerst genoemde vertrek-
punt. Sommigen, waaronder Rabbijn De Vries vangen aan - na de Sjabbat -
met het joodse Nieuwjaar.
Rosenzweig maakt bij zijn behandeling van de feesten onderscheid
tussen openbaringsfeesten en verlossingsfeesten. De openbaringsfeesten
wijzen zowel naar de seizoenoogsten als naar historische gebeurtenissen.
Zij worden ook wel de pelgrimsfeesten genoemd. Zij zijn het feest van
de bevrijding: het Pesachfeest; het feest van de openbaring van de
Tien Woorden: het Wekenfeest; en het feest van de hutten in de woestijn:
het Loofhuttenfeest dat afgesloten wordt met het feest van de 'Vreugde
der Wet'.
De verlossingsfeesten zijn de feesten van de geduchte, ontzagwekkende
dagen, de 'gewaltigen Tage': Het joodse Nieuwjaar en de Dag van de
Verzoening. (4)
Volledigheidshalve noem ik nog de overige feesten: het Onafhankelijk-
heidsfeest, de Herdenking van de verwoesting van de Tempel, het
Inwijdingsfeest, het Bomenfeest en het Lotenfeest.

De Joden hebben door de geschiedenis heen laten zien dat zij, in hun
pogen om de feesten voor het hele gezin tot een echte viering en een
concreet ervaren te maken, over een grote creativiteit beschikken.
Om dit aan te tonen licht ik als voorbeeld bij enkele feesten een
bepaald facet van de viering met de diepere betekenis eruit.

- Soekkot, het Loofhuttenfeest - ook een combinatie van oogstfeest
en historisch gebeuren - viert men door een week lang in een,
volgens bijbelse richtlijnen gebouwde, hut te wonen. In ons land
gebruiken de Joden die dit feest vieren er meestal alleen de
maaltijden, omdat ons klimaat er niet naar is om er hele dagen
en nachten in te vertoeven.
"De loofhut is symbool voor het zwervend bestaan van de Joden,
vaak noodgedwongen, later in de geschiedenis.
De loofhut drukt de afhankelijkheid uit van de mens ten opzichte
van de natuur en de geschiedenis. Door een week lang in een
loofhut te verblijven, ervaart de mens opnieuw zijn kwetsbaarheid,
en zijn behoefte aan bescherming." (S)
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- Chanoeka, Inwijdingsfeest, komt in de Bijbel niet voor.
Op die dag herdenkt men de herinwijding van de Tempel, nadat in
165 v. Chr. de syrische koning, die de Tempel door afgoderij ont-
heiligd had, uit het land verdreven was. Volgens het verhaal was
alle olie die in de Tempel aanwezig was voor het ontsteken van de
Menorah, de zevenarmige kandelaar, op één kruikje na onrein.
Door een wonder brandde de Menorah op deze voor slechts één dag
toereikende olie, acht dagen lang. Dat was net zo lang als de
inwijdingsfeesten van de eerste en de tweede Tempel.
In veel joodse gezinnen is nu een negen-armige kandelaar aanwezig.
Gedurende het Chanoekafeest steekt men met behulp van het negende
lichtje de andere lichtjes aan, elke avond eentje meer. De kande-
laar komt voor het raam te staan. Dit doet men om kenbaar te maken
dat men zich opnieuw wijdt "aan het jodendom, als noodzakelijke
voorbereiding van de messiaanse belofte". (6)

Tot slot noem ik hierbij nog Toe Bisjevat, het Nieuwjaar van de
Bomen, een feest dat ook niet in de Bijbel voorkomt, maar wel een
bijzondere diepte heeft. In de Bijbel is de boom een "symbool van
leven en van mens-zijn". (7) In het Paradijs plantte God de 'boom
des levens' en de 'boom der kennis'. Ook de stokken waaraan de
Torarollen bevestigd zijn, heten Ets Chajiem: levensboom.
Bomen zijn onmisbaar, er moet met wijsheid en respect mee worden
omgegaan. Zo staat er b.v. in Deut. 20 : 19 dat men bij de belege-
ring van.een stad, fruitdragende bomen niet mag vernietigen.
In Israël plant de jeugd op Toe Bisjevat bomen. De buiten Israël
wonende Joden vieren het Bomenfeest met een maaltijd die qua
liturgie te vergelijken is met de Pesachviering. Daarbij serveert
men zo vee) mogelijk soorten fruit, het liefst afkomstig uit
Israël. "Gezien de nauwe band tussen bomen en het leven, wordt het
planten van bomen geëssocieerd met de hoop op volledig leven, de
verlossing zelf. (...) Wie ~elooft dat er een dag zal komen, waaroo
ieder onbevreesd onder zijn eigen vijgenboom kan zitten, plant
bomen. Een boom planten is een vreugde, die zowel de overbrekelijke
band tussen joden en Israël uitdrukt, als de hoop op een beter
bewoonbare wereld." (8)
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De meeste joodse feesten viert men in de eerste plaats thuis en in
de tweede plaats in de synagoge. Zowel thuis als in de synagoge
brengt de Jood de ontmoeting met God tot stand. In de synagoge staan
de Torarollen in het middelpunt, in het gezin de tafel, het 'altaar'.
De tafel is op zich al een ontmoetingspunt. De maaltijd is het moment
waarop het hele gezin bij elkaar is. De tafel is dan feestelijk ge-
dekt, heerlijke en bijzondere gerechten staan op tafel en er zijn
nog andere speelse of ernstige elementen die de dag tot een echte
feestdag maken. ledereen heeft zo zijn eigen taak en bijdrage en
doet mee aan de gesprekken over de grote daden Gods door vragen te
stellen of zelf te vertellen. Het centrale gegeven van de joodse
opvoeding is namelijk vertellen door middel van de dialoog.
In deze scriptie wordt op de viering van de Sjabbat en de Pesach
nader ingegaan, omdat deze feesten meer dan de andere een duidelijke
betekenis hebben voor de godsdienstige opvoeding van het kind
binnen het gezin.

(9)
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3-2. Sjabbat

De Sjabbat is voor de religieuze Joden een wekelijks terugkerende

feestdag. Zij wordt wel de Koningin der feestdagen genoemd.
"Als Israëls wijzen een rangorde aanbrachten in de feesten dan
stond de Sjabbat voorop". (10)

De hele week staat in het teken van het toeleven naar de Sjabbat om

deze dag feestelijk en met ere welkom te heten. De voorafgaande
dagen telt men af. Dit komt ook tot uiting in de Hebreeuwse taal.
In het Hebreeuws hebben de dagen van de week geen naam, maar zij
worden slechts 'eerste dag' ,'tweede dag' , enz. genoemd. De zevende

dag heeft wél een naam: dat is de Sjabbat.

In de sjabbatviering wordt de verbinding gelegd van de herinnering
aan Gods schepping van de wereld en de bevrijding van het volk
Israël naar de toekomstige verlossing van de mensheid; met de kern-

gedachte dat de mens Gods medewerker is in Gods schepping, openbaring
en verlossing.
Deze invulling van de sjabbat heeft haar fundament in de twee versies
van de Tien Woorden in respectievelijk Exodus en Deuteronomium.

Het vierde gebod van de Tien Woorden in Exodus verwijst naar de

schepping: "Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen

zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de

sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch

uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd,

noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes

dagen heeft de HERE de hemel en aarde gemaakt, de zee en al wat daarin

is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbat-

dag en heiligde die." (Ex. 20 :8 - 11)
Over de diepere zin van de Sjabbat zegt Rabbijn S.Ph. de Vries Mzn in

'Joodse riten en symbolen' :"En dit is de kern van de joodse sabbath-

gedachte: onttrek uw handen en uw geest aan de Schepping en leg haar

we~er, gedurende die éne van telkens zeven dagen aan de voeten van de

Schepper. Weet en toont te weten, dat ge geen scheppers zijt. God is

Schepper. Hij alleen. (...) De mens werd heerser. Met lichaam en geest

tesamen. Met het lichaam door zijn geest, in dienst van zijn geest,

als werktuig van zijn geest. De stof kwam in zijn handen. Hij werd
bezitter, beheerser, herschepper. Maar nooit schepper. (...) Wij

echter, in de schijn onzer almacht, wanen ons allicht ook scheppers.
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Die waan evenwel mag ons nooit bevangen. En daarom treedt ge, telkens
om de zeven dagen, voor één dag van de troon uwer vermeende heerlijk-
heid en legt ge de heersersstaf uit uw handen. Doet afstand voor een
wijle van uw heerschappij over de stof, voor zover die heerschappij
zich openbaart in de macht tot herscheppende arbeid, tot produceren." (11)
In het vierde gebod van de Tien Woorden in Deuteronomium staat niet
de schepping, maar de ver-lossing centraal: "Want gij zult gedenken,
dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de
HERE, uw God, u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met
een uitgestrekte arm: daarom heeft u de HERE, uw God, geboden de
sabbatdag te houden." (Deut. 5: 15)
Rabbijn Van Voolen schrijft in dit verband: "Mens en dier moeten
rusten en Sjabbat vieren om zich van de vrijheid bewust te worden.
Vrijheid, dat wil zeggen positieve dienstbaarheid aan God, zoals op
de Sinai verkondigd, gesteld tegenover de negatieve dienst in Egypte.
(In het hebreeuws wordt voor beide, Gods-dienst en slaven-dienst,
hetzelfde woord gebruikt) De Sjabbat is aldus het tegengif tegen ver-
slaving aan de wekelijkse routine, maar ook een waarschuwing dat de
slaven van gisteren niet de onderdrukkers van morgen mogen worden." (12)

Welke elementen komen mogelijk naar voren in de traditionele sabbats-
viering?
Het is een bijbels principe dat de dag begint met de avond. We vinden
dat verwoord in het scheppingsverhaal. In Genesis I staat bij elk van
de zes scheppingsdagen vermeld: "En het was avond geweest en het was
morgen geweest: de eerste dag." (...) "En het was avond geweest en het was
morgen geweest: de tweede dag." enz.
Zo begint ook de Sjabbat op vrijdagavond voor zonsondergang.

Maar voor het zover is, moet er nog heel wat werk verzet worden.
Het huis moet aan kant. Het eten moet voor twee dagen bereid worden
en de tafel moet gedekt zijn. Voor het feest begint trekt het hele gezin
schone kleren aan.
Omdat op de Sjabbat zelf geen licht meer ontstoken mag worden, steekt
de moeder vlak voor zonsondergang de sjabbatskaarsen aan, keert haar
handpalmen tegen het licht, sluit haar ogen en spreekt de lofzegging:
"Geloofd zijt Gij Eeuwige God, Koning der Wereld, die ons de heilige
opdrachten gaf en daaronder ook de opdracht om het Sjabbatlicht te
ontsteken". Zij draagt in een toevoegend gebed haar hele gezin op.
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Na het uitspreken van dit gebed neemt zij haar handen weg van voor
het licht en opent haar ogen. Het is alsof zij nu voor het eerst het
sjabbatlicht ziet. Dit licht moet als het ware de hele kamer vervullen.

Daarom spreidt zij haar handen uit naar alle hoeken van de kamer. Zo
geeft zij het sein dat de Sjabbat haar intrede heeft gedaan. (13)
Na dit ogenblik vertrekken meestal de vaders met de zonen naar de
synagoge om ook daar de Sjabbat welkom te heten. Zij doen dit overal

ter wereld met het zestiende eeuwse begroetingslied van de palestijnse
dichter Salomo Halevi Alkabets: het Lega Dodi. "Ga mijn vriend, de
Bruid tegemoet; laten wij de Sjabbath gaan begroeten." (14)
Het joodse volk is niet los te denken van de Sjabbat. Het is er onaf-
scheidelijk mee verbonden als bruid en bruidegom. Daarom vergelijkt
men de Sjabbat met de bruid die iedere week bij haar bruidegom, het
joodse volk, op bezoek komt.
Bij thuiskomst van de synagoge wenst het hele gezin elkaar een 'goede
Sjabbat' toe. De kinderen gaan voor hun ouders staan om zowel door
vader als door moeder gezegend te worden. De ouders dragen hun kinde-
ren op in gebed, leggen hun de beide handen op het hoofd en zeggen
tot de jongens: "God moge je maken als Efraim en Menasjee". De meisjes
krijgen de zegen: "God moge je maken als Sara, Rebecca, Rachel en Lea".
Vaak volgt hierop de priesterzegen uit Numeri 6: 24.

"God moge je zegenen en beschermen,
God moge je Zijn licht en Zijn gunst schenken,
Gode moge je Zich tot je wenden en je vrede geven."(vertaling Hausdorff)(1~
Nu gaat het hele gezin om de tafel zitten om met elkaar de eerste van
de drie sjabbatsmaaltijden te nuttigen. De vader schenkt een beker wijn
in en spreekt de woorden: "Alzo werden voltooid de hemel en de aarde
en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat
Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat
Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat
Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand
had gebracht." ( Gen. 2: 1- 3)
Vervolgens zegt hij de Kiddoesj, dat is de 'lofzegging ter wijding van

de Sjabbat', die herinnert aan de Schepping en de Uittocht uit Eoypte.
En dan spreekt hij de zegen, de beracha, over de wijn uit. De vader
drinkt van de wijn en geeft de beker rond. Hierna wast het gezin de
handen om symbolisch de maaltijd een bijzondere wijding te geven.
Op tafel liggen twee gevlochten broden, challot. Het kleedje dat over
de broden ligt is het symbool voor de dauw die iedere morgen op het
manna lag.
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Van te voren heeft de moeder van dit brood een gedeelte van het
deeg afgezonderd en in het vuur geworpen. Dit gebruik herinnert aan
de tijd van de Tempel. Toen brachten boeren een gedeelte van de eerste
opbrengst van de oogst naar de priesters als dankoffer.Dit apart ge-
nomen en in het vuur geworpen stukje deeg houdt symbolisch de herin-
nering daaraan in leven. (16)
De twee broden herinneren aan de dubbele hoeveelheid manna, die de
Israëlieten tijdens de tocht door de woestijn, iedere zesde dag kon-
den verzamelen. Men trekt hier de les uit dat God voorziet, "dat God
ook in zes dagen genoeg voor zeven schenken kan :" (17)
Nadat de zegen over het brood uitgesproken is door vader of het hele
gezin, breekt de vader er een stukje vanaf, doopt het in het zout en
geeft aan ieder een deel. Het zout symboliseert de onvergankelijkheid.
De Tora gebiedt over het gebruik van zout: "En elke offergave van uw
spijsoffer zult gij zouten, gij zult het zout van het verbond uws Gods
aan uw spijsoffer niet laten ontbreken." (Lev. 2: 13)
Na deze liturgische handeling begint de maaltijd. Deze verschilt in
veel opzichten van de doordeweekse. De tafel is feestelijk gedekt,
er worden liederen gezongen. Niemand van de familie heeft haast of
verplichtingen elders. Deze avond is men thuis, heeft men tijd en
aandacht voor elkaar. Zo zal de vader b.v. zijn waardering en bewon-
dering voor zijn vrouw uitspreken. Vaak kiest hij hiervoor de woor-
den van Spreuken 31.
Ook zijn de gerechten overvloediger dan anders. Veelal heeft men
zowel vlees als vis. In bepaalde joodse kringen herinnert de vis
aan de grote vis, de macht van de afgrond, die de kosmos wil ver-
nietigen. Het eten van de vis symboliseert de overwinning van deze
vernietigende macht. (18)
Op Sjabbat moet men zijn gedachten opheffen uit de zorgen van alle
dag. Er komt een tijd waar vrede en gerechtigheid heersen zal.
Daar zingt men over met de woorden van Psalm 126 voor men de maal-
tijd met dankgebed sluit.
De rest van de avond ,blijft men gezellig bij elkaar. Een joods volks-
liedje luidt: "Vrijdagsavonds is elke Jood koning' De hele kamer
lacht en alle mensen zijn vrolijk." (19)

De volgende morgen, sjabbatmorgen, zal men als gezin gezamelijk ont-
bijten. Dit is het tweede sjabbatsmaal. Ook nu weer staan wijn en
challot op tafel. Ook nu worden sjabbatsliederen gezongen.
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De periode tussen het ontbijt en het laatste sjabbatsmaal wordt door
ieder op zijn eigen wijze ingevuld. Maar van werk zal men zich ont-
houden. "Als werk geldt vooral dat, waardoor men zich op werkdagen
in zijn levensonderhoud voorziet, alle in materiële zin constructieve
en destructieve arbeid tot aan het verscheuren van een papiertje
toe."(20) Zo mogen ouders hun kinderen niet in de gelegenheid brengen

om dingen te doen die op Sjabbat verboden zijn. Ze mogen b.v. een
klein kind geen papier in handen geven, want er is een kans dat het
gaat scheuren. Gebeurt het per ongeluk toch, dan zullen ze het papier
niet afpakken. Pas vanaf het derde, vierde jaar verbiedt men het
kind die handelingen die in strijd zijn met de heiliging van de
Sjabbat.
Positieve geboden zijn er in de eerste levensjaren nog niet bij.
Met de training hiervan begint men vanaf het vierde jaar. Dan leert
het kind het Sjema en enkele berachot, zegenbeden.
Vanaf het vijfde jaar wordt het kind getraind in het oefenen van
alle mitswot, totdat de jongen met dertien jaar en het meisje met
twaalf jaar respectievelijk bar en bat mitswa zijn. Vooral waar het
om de Sjabbat gaat wordt met deze training grote ernst gemaakt en
daar op deze dag veel tijd aan besteed. (21)
Door nu iedére Sjabbat op te houden met werk op de manier zoals de
Tora het voorschrijft - Sjabbat betekent 'ophouden', 'staken' -
legt de Jood, als representant van de mensheid, getuigenis af van
Gods scheppende macht en erkent hij dat hij alleen, dankzij de wil
van God, de aarde mag beheren en dat God alleen de bron van alle
creativiteit is. Want in Ex. 31 : 13 spreekt God de woorden: "Maar
mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen
Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de HERE
ben, die u heilig."
Tijdens het derde sjabbatmaal, aan het eind van de dag, wordt naast
de herinnering aan de schepping en de uittocht uit Egypte, ook
verwezen naar de toekomst. Vrede en rust heerst er op de Sjabbat.
Op deze dag ziet men uit naar de toekomst, waar vrede en gerechtig-
heid heersen zal, zoals door de profeten in Jesaja 11 en Micha 4
beschreven is. Die komende tijd, waarin de hele schepping in harmonie
zal zijn, wordt door de Joden de Sjabbatdag of de Sjabbattijd genoemd.
Er wordt naar uitgekeken. Dit verlangen komt tot uiting in de liede-
ren over de profeet Elia als verkondiger van de toekomstige vrede.
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Het moment van de overgang van de Sjabbat naar de werkdag, van de
heilige naar de ongewijde dag, heet 'havdala'. Havdala betekent
'scheiding'. In de havdala komen "als het ware alle elementen en
betekenissen van de Sjabbat in geconcentreerde vorm terug en drukken
zich uit in dat ene woord 'scheiding maken'. Scheiding maken is een
scheppende daad Gods en verwijst zo naar de schepping en de verlossing.
God scheidde het droge van het water, zo schiep Hij het land. Hij
scheidde Israël van de volkeren, zo schiep Hij zich een godsvolk.
Hij scheidde de Sjabbat van de weekdagen, en zo schiep Hij een nieuwe
dimensie in het slovende slavenleven van de mens: de dimensie van de
verwachting en de dimensie van de rust, waardoor de Sjabbat prototy-
pisch kon gaan functioneren voor het koncept van de verlossing: "eens
zal Israël rust krijgen van zijn vijanden ...". (22)
Met een speciale ceremonie neemt het gezin afscheid van de Sjabbat.
De havdalakaars wordt door één van de kinderen aangestoken en vast-
gehouden. Deze kaars is gevlochten. Als zij brandt zal de ene pit de
andere aansteken en symboliseert zo de schepping van het licht op de
eerste scheppingsdag.
De tot over de rand toe ingeschonken beker wijn is het symbool van
de overvloedige zegen die men de komende week van God hoopt te ont-
vangen. Met deze beker wijn in zijn rechterhand en de 'besaminbus'
in zijn linkerhand, spreekt de vader over beide de zegen uit.
Hij ruikt aan de kruiden en laat de wijn en de besaminbus rondgaan.
Zo kan ieder de herinnering aan de Sjabbat in de nieuwe week nog
even vasthouden. (23)
Tot slot wordt de kaars gedoofd met het laatstje restje wijn: Koningin
Sjabbat is vertrokken en ieder wenst elkaar 'goedé week'.
De kinderen gaan weer voor hun ouders staan en worden door hen gezegend,
want zowel de ouders als de kinderen weten dat je ook op de gewone
dagen niet zonder Gods zegen kan.

In Genesis 2: 3 staat dat God de Sjabbat heiligde. Dit is de eerste
keer dat in de Bijbel het woord 'heiligen' gebruikt wordt en wel in
verband met de tijdsbesteding. Later, in de Tien Woorden geeft God
de mèns de opdracht de Sjabbat te heiligen. Deze dag moet bestemd
worden voor de dienst aan God. En doordat deze dag intensief in het
gezin wordt gevierd, kunnen ook de huwelijks- en gezinsrelaties er
door verstevigd worden. Want op Sjabbat is immers alles anders dan
anders. Men voelt zich anders, gedraagt zich anders, beleeft alles
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anders. Lionel Blue omschrijft dit als volgt: "Het huis is een
tempel geworden waar men woont, en de bewoners zijn anders dan
tevoren, en staan in een nieuwe relatie tot elkaar. Een bovenaards
licht omspoelt deze toch zeer aardse mensen - ze dragen een stralen-
krans die ze anders nooit zouden bezitten. De huisvader, die de an-
dere dagen van de week misschien kleermaker is, of handelsreiziger,
laat nu een andere kant van zichzelf zien. Zoals hij, met bedekt
hoofd en een wit overhemd aan, de wijnbeker heft voor de lofzegging,
is hij de priester die het huishouden heiligt, en die de taak heeft
de wereld te heiligen." (24)
Dr.M. K~nig vat de joodse visie van de Sjabbat aldus samen:
"De Sjabbat was vanaf het begin bepaald door twee, drie dingen,
het gebed en de leer, de studie, de uitlegging en tegelijk eten en
drinken. Toen de Tempel verwoest was heeft men gezegd: a~at komt nu
in de plaats van de Tempel om verzoening over ons te doen?
Zoals in de tijd van de Tempel de 'mizbéach', het altaar, verzoening
bracht tussen God en Israël, zo doet dat nu de huiselijke tafel, de
'sjoelchan' (b. Chagiga 27a). Toen nu de 'Sjoelchan' eenmaal zo be-
langrijk was geworden, hadden ze merkwaardigerwijs daarmee a.h.w.
het hele leven. Want dat is een tendens in het Jodendom, die al in
de Bijbel zichtbaar is, maar die het rabbijnse Jodendom verder heeft
uitgewerkt: alles wat de mens gevaarlijk kan worden, hebben zij in
het middelpunt van de religie gesteld. Dat was: eten en drinken en
het huwelijksleven .... De Sjabbat moet daarom het hele leven
omvatten." (25)
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3.3. Pesach

3 3.1. Inleiding
De Sjabbat, het wekelijkse herinnerings- en verwachtingsfeest van
de schepping en bevrijding, wijst vooruit naar het grote jaarlijkse
bevrijdingsfeest, waarin de schepping van het volk Israël en de be-
vrijding uit de knechtschap in het middelpunt staan. De wegvoering
uit de onderdrukking in Egypte is immers tegelijk de geboorte als
volk. Deze bevrijding geldt echter niet alleen voor het joodse volk.
De Talmoed wijst op de universele betekenis van deze uittocht naar
aanleiding van Ex. 12 : 38: "Ook trok een menigte van allerlei slag
met hen mee." Een Joodse uitleg is, dat niet alleen Israël uit Egypte,
uit de onderdrukking en slavernij, wegtrok, maar dat met hen de hele
mensheid uit het 'huis der knechtschap' wegtrok.
Pinchas Lapide merkt hieromtrent op: "De bres, die door de exodus
in de goddeloze tyrannie werd geslagen, schept de voorwaarden voor
de gelijkwaardigheid van alle kinderen van Adam: hierdoor wordt van
nu af aan een uitweg uit alle menselijke ellende geopend, die nie-
mand meer in staat zal zijn te versperren - en het is tot op de dag
van vandaag een eeuwigdurende uitdaging van alle geweld." (26)
Hier ligt volgens het Jodendom de oorsprong van de opdracht die het
joodse volk in de wereld heeft: het verkondigen van vrijheid en het
meewerken aan een rechtvaardige wereld. Het gaat om een nieuwe hou-
ding van de mensen ten opzichte van elkaar: men moet in elkaar het
beelddrager van God zijn kunnen herkennen. Dan is er geen plaats
voor onderdrukking. Dan mag één mens niet macht over allen hebben.
Dan gaat men als gelijkwaardige mensen met elkaar om. Dan kan de
mens zonder belemmering meewerken aan het Gods partner zijn in de
wereld. (27)
De diepere betekenis van de bevrijding moet tot de mens doordringen
en weer doorgegeven worden. Het herdenken van de bevrijding houdt
daarmee tevens een zich inleven in situatie van onderdrukking in.
Men heeft zelf de slavernij in Egypte en Gods ingrijpen toen zelf
meegemaakt.
"Door het verleden tot eigen ervaring te maken, wordt ook de ver-
wachting van de toekomst de ervaring van vandaag. Die toekomst-
verwachting richt zich op de grote en nieuwe bevrijding, niet al-
leen van Israël, maar van de hele mensheid." (28)
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Deze actualisering en personalisering is een wezenlijk element in
de viering, speciaal ook voor de kinderen. Want de kinderen worden
gezien als de garantie voor het voortbestaan van de wereld. Vandaar
dat er binnen de viering van de Pesach aan de godsdienstige vorming
van de kinderen op dit punt zo'n groot accent ligt.

3-3-2- Voorbereiding van de viering
Als voorbereiding op het feest krijgt het huis een grondige schoon-
maakbeurt, want het is een Tora-voorschrift dat het huis gedurende
dit feest volkomen vrij is van 'chamets', van gegist deeg. "In de
eerste (maand), op de veertiende dag der maand, des avonds, zult gij
ongezuurde broden eten, tot aan de eenentwintigste dag der maand,
des avonds. Zeven dagen zal er geen zuurdeeg in uw huizen gevonden
worden, (...)" (Ex. 12 : 18 - 20).
Over de betekenis hiervan zegt rabbijn H. Rodrigues Pereira: "Als
symbool voor verhevenheid en trots zou men gewoon brood kunnen nemen.
Dat is gerezen. En juist het gebruik van gerezen deeg is met Pésach
verboden. 'Chameets' is symbool voor het slechte in de mens. Datgene
wat tot rijzing kan komen moet verwijderd worden." (29)
In veel joodse gezinnen wordt niet alleen het gezuurde verwijderd,
maar ook alles wat er mogelijk mee in aanraking is geweest, krijgt
een grondige reinigingsbeurt, of wordt, indien mogelijk, vervangen.
Op de vooravond van het feest controleert de vader het hele huis of
er soms nog ergens 'chamets' achtergebleven is. De jonge kinderen
mogen voor deze gelegenheid nog even het bed uit om vader op zijn
speurtocht te assisteren. Vaak laat moeder met opzet wat qezuurds
vinden, wat dan de volgende morgen, na het ontbijt, het liefst
buitenshuis, ritueel verbrand wordt. Vanaf dit moment eet men de
komende zeven dagen niets gezuurds meer, alleen 'matsot', ongezuurde
broden.

3-3.3- De gerechten en hun symbolische betekenis
De eerste avond van het feest is tevens het hoogtepunt: de Sederavond.
'Seder' betekent 'programma', 'orde'. Dat wil zeggen: de avond ver-
loopt volgens de in verhaalvorm vastgelegde liturgie, de 'Haggada'.
Op de ouders rust de taak de geschiedenis van de uittocht uit Egypte
aan hun kinderen te vertellen. Deze goddelijke opdracht komt in de
Tora viermaal voor: "En op die dag zult gij uw zoon uitleggen: (...)
(Ex. 13 : 8). (30)
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Dit vertellen gaat aan de hand van aparte gerechten die bij elkaar
op de 'sederschotel' op de feestelijk gedekte tafel liggen. Deze
gerechten worden met bijzonder ceremonieel omgeven, opdat dit bij
het kind vragen oproept, zodat de vader vertellen kan.
De gerechten op de schotel hebben alle een symbolische betekenis
met betrekking tot de geschiedenis van de uittocht.
Zo liggen er drie matso~ boven elkaar in een vierdubbelgevouwen
servet. Zij vertegenwoordigen de verschillende groepen van het
joodse volk: de bovenste matsa, 'Cohen' geheten, vertegenwoordigt
de priesters, de middelste, 'Levi', de levieten en de onderste,
'Israël', vertegenwoordigt het gewone voak. (31)'
De matsot.hecinneren aan het gehaaste vertrek van de Israëlieten
vanuit de onderdrukking naar de vrijheid. Vandaar ook de benamingen
'brood van de haast', 'brood der ellende' en 'brood van de bevrijding'.
Het 'gebraden lamsbotje' herinnert aan het Paaslam, dat op de middag
van de bevrijding uit Egypte geslacht en 's avonds gegeten werd.
Het bloed daarvan moest op de beide deurposten en op de bovendorpel
gesmeerd worden. Het verderf, de dood, zou dan aan hen voorbijgaan.
Vandaar de naam Pesach: 'over iets heenstappen' ,'voorbijgaan',
Er is ook een 'in de schaal gebraden' ei, tegelijkertijd als
symbool van rouw om de verdwenen Tempel en als beeld van "de eeuwige
cirkelgang van het leven", als teken van altijd bewaarde hoop. (37)
Op de schotel ligt ook 'maror', bitterkruid - meestal mierikswortel.
Dit moet de herinnering aan de bittere tijd die de Israëlieten als
slaven in Egypte doormaakten, levend houden. De daarbij behorende
roodbruine charosetsaus wil associaties oproepen aan de klei waarmee
de Israëlitieten in die tijd tichelstenen moesten bakken.
Peterselie symboliseert de lente, de overvloed en het beloofde land.
Voor ieder staat er een beker. Deze wordt tijdens de maaltijd vier
keer gevuld. Dit naar aanleiding van de tekst in Ex. 6: 6, 7 waarin
op vier verschillende manieren over de uittocht gesproken wordt.
Kernachtig samengevat luiden deze vier goddelijke beloften: "Ik zal
uitvoeren, Ik zal redden, Ik zal verlossen en Ik zal nemen." (33)
Er staat nog een extra beker klaar voor de profeet Elia, naar wiens
komst men, in het bijzonder deze avond, verlangend uitkijkt.

3.3.4. De sederavond
Het verloop van de sederavond bestaat uit drie onderdelen:
de voorseder, de maaltijd en de naseder.
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Deze avond zit het gezin niet aan tafel gewoon rechtop zoals anders
maar ieder leunt op z'n linkerarm, als teken dat men vrij is.
Vroeger moesten slaven namelijk tijdens de maaltijd staan om te kun-
nen bedienen, te~rwijl vrije mensen zo leunend aanlagen.
Na de lofzegging drinkt men de eerste beker wijn. Dan gaan de kinde-
ren met een kom water voor het wassen van de handen naar hun vader.
Hij mag zich nu laten bedienen, want "vader is vanavond in het bij-
zonder koning". (34)
Na de handwassing doopt de vader de peterselie in een kommetje zout
en deelt die rond. Dan pakt hij de middelste van de drie matsot en
breekt hem in tweeën. De ene helft qaat terug op tafel, de andere
helft legt hij weg tussen de kussens van de voor Elia opengehouden
stoel, de zogenaamde 'stoel van Elia'. Dit gebruik voert terug tot
de ceremonie van de Tempel. Van het Paaslam werd altijd een deel
bewaard als toespijs, de 'afikoman'. Nu men qeen Paaslam meer eet,
bewaart men de apart gelegde halve matsa daarvoor.
Een speels element hierbij is, dat de kinderen stiekem proberen dit
stuk weg te pakken en te verstoppen, de z.g. 'matzeroof'. Als aan het
eind van de maaltijd de vader aan ieder een stukje wil uitdelen en
het niet vinden kan, moet hij een beloning geven om het terug te
kri jgen. (35)

Voor een ander speels element zorgt het jongste kind. Het heeft in
het geheim 'vier vragen' uit het hoofd geleerd, vaak in het Hebreeuws,
om de vader te verrassen. De vragen zijn:
"Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?
Want op alle andere avonden mogen we gezuurd brood en matzes eten,
waarom vanavond alleen matzes?
Want op alle andere avonden eten we allerlei soorten groenten,
waarom vanavond 'Bitterkruid'?
Want op alle andere avonden dopen we zelfs niet éénmaal in,
waarom vanavond twee maal?
Want op alle andere avonden mogen we eten, zowel rechtopzittend
als leunend, waarom zitten we vanavond alleen leunend?"
Deze vragen geven de vader de gelegenheid om het verhaal van de
uittocht uitgebreid te vertellen. En hóe de vader het verhaal ver-
telt is afhankelijk van de leeftijd en van het type kind.
Er wordt in de Haggada rekening gehouden met vier typen zonen:
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de wijze zoon, die vraagt naar de betekenis en de symbolen en de
wetten die God gegeven heeft. "Hij is wijs omdat hij God als zijn
God erkent en naar de diepe achtergrond van de dingen vraagt."
de spotter, die blijft buitenstaander. Hij vraagt: "Waarom moeten
jullie al dat werk doen?" Hij rekent zichzelf niet meer tot het
joodse volk, omdat hij 'jullie' zegt in plaats van 'wij', en
loochent daardoor God.

- de eenvoudige kan alleen maar vragen 'waarom is dit'? "Men moet
hem dan ook eenvoudigweg antwoorden: "Omdat God ons met sterke
hand uit de Egypte, uit de slavernij heeft uitgevoerd."

- de vierde zoon weet geen vragen te stellen. "Wil hij er hets van
begrijpen dan zal men alles vanaf het begin in eenvoudige taal
moeten uitleggen." (36)

Hoe actueel dit alles nog is blijkt wel uit hetgéen Pichas Lapide
in zijn onlangs verschenen boek schrijft over deze pedagogische
aanpak: "aan de eerste drie worden provocatieve vragen in de mond
gelegd, om de huisvader voorbeelden te geven van geschikte antwoor-
den op die vragen, die hij naar believen kan uitbreiden - dit alles
om het epos van de volksbevrijding op uiteenlopende manieren voor
de meest verschillende karakters concreet en aanschouwelijk te
maken. In het geval van de vierde zoon wordt kortweg gezegd: 'opent
gij hem de mond " Bedoeld is de socratische methode, die prikkelt
tot het stellen van vragen en nog meer vragen, door zich in de eerste
instantie te beperken tot subtiele vaagheden en toespelingen, die de
jeugdige toehoorder verbluffen, zijn aandacht vragen, hem ertoe ver-
leiden om mee te gaan denken en tenslotte uitdagen om op zijn beurt
vragen te stellen. Alleen zo wordt bereikt dat iemand werkelijk
wordt geraakt, wat noodzakelijk is voor een werkelijke dialoog." (37)
Een vijfde type zoon, die niet in de Haggada vermeld wordt, wordt
in een recent artikel in het Nederlands Israëlitisch Weekblad (5 april
1985 : 14 niesan 5745) door rabbijn S. Jacobs ten tonele gevoerd.
Het is de geëssimileerde zoon, die deze avond ontbreekt, omdat hij
niet weet dat het sederavond is. "Het is een kind wiens ouders waar-
schijnlijk ook al niets van hun joodse erfenis afwisten, omdat hun
ouders het hen ook al niet hebben verteld. Mogen we het deze ouders
kwalijk nemen dat ze hun kinderen geen joodse opvoeding hebben ge-
geven als ze zelf ook nooit in de gelegenheid zijn geweest kennis
te nemen van de geestelijke schatten van het Jodendom?
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Maar toch, de jood is en blijft jood en vanuit het gebod van
ahawat jisraël, liefde voor de medemens, mogen we hem niet laten
verdrinken in een cultuur die niet oassend is voor zijn nesjama,
zijn joodse ziel."
Rabbijn Jacobs pleit er krachtig voor de strijd tegen de assimilatie
aan te binden. "Ook dat is de uittocht uit Egypte: zelf wegtrekken
uit de assimilatie, de onjoodse cultuur ontvluchten en anderen
helpen bij die vlucht."
Die assimilatie zit de schrijver hoog, want hij besluit zijn artikel
met: "Mogen wij allen minstens één vijfde zoon op de sederavond aan
tafel hebben en hem zo uit de geestelijke slavernij van de onjoodse
normen en waarden redden."
Na het verhaal wordt de tweede beker geheven en het eerste dee) van
de Hallel, Psalm 113 en 114, gezongen. Deze tweede beker is niet meer
helemaal vol, want bij het noemen van elk van de tien plagen in het
verhaal is er wat wijn uit de beker gedruppeld. De reden is: het is
niet enkel vreugde, want ook al zijn de Egyptenaren vijanden, zij
hebben toch onder de tien plagen geleden. (38)
Hiermee is de voorseder afgelopen en begint men pas te eten.
Na deze sedermaaltijd spreekt de vader het dankgebed uit en men drinkt
zi jn derde beker wi jn.

De naseder begint weer speels. Eén van de kinderen opent de voordeur.
Gespannen kijkt men of de profeet Elia, de 'bode van de messiaanse
toekomst', er aan komt. Er stond immers al de hele avond een beker
wijn en een stoel voor Elia klaar? Want dat hij eens zal komen is
zeker. Daarover staat geschreven in Maleachi: "Zie, Ik zend u de
profeet Elia, (...). Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot
de kinderen en het hart d~r kinderen tot hun vaderen, (...) ."
(Mal. 4 : 5, 6)
Maar als de komst van Elia uitblijft, wordt de deur weer gesloten.
Men spreekt elkaar moed in met de woorden dat hij misschien de
volgende dag zal komen, of eventueel volgend jaar.
Meir Faerber haakt in een artikel in het eerder genoemde nummer
van het Nederlands Israëlitisch Weekblad op dit symbolisch gebruik
in en laat zien hoe de Joden in staat zijn de oude traditie in het
heden, in de actualiteit te plaatsen, waardoor het een heel bijzondere
betekenis krijgt: "Een van de symbolische gebruiken bij het Sedermaal
is de extra beker wijn, die voor de profeet Eliahu klaargezet wordt,
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omdat volgens de legende Elia bij elke Seder de eregast is. De
laatste tijd is hier de gewoonte ontstaan om, ter herdenking van
de joden die zich in de Sowjetunie en andere communistische landen
bevinden, en die geen toestemming krijgen voor emigratie naar
Israël, een lege stoel aan de eettafel te r,eserveren, of, als daar-
voor geen plaats is, een extra beker wijn klaar te zetten, om ook
hen op symbolische wijze aan het feest deel te laten nemen.
Dit jaar zijn onze gedachten ook bij de uit Ethiopië afkomstige
joden, die in Israël voor het eerst Pesach kunnen vieren."
Na het zingen van het tweede deel van het Hallel (Psalm 115 - 118)
en Psalm 136, sluit de vader de avond met dankgebed. Met de vierde
beker wijn in de hand wenst men elkaar toe: 'Tot volgend jaar in
Jeruzalem'. Deze woorden hebben sinds de stichting van de staat
Israël een nieuwe geladenheid gekregen.
Na dit liturgisch slot zingt de hele familie nog wat volksliedjes.
In een laatst gezongen liedje, het aramese volksliedje Chadgadja,
doet de engel des doods pogingen om alles en iedereen op aarde te
vernietigen, maar tenslotte komt de Almachtige om over hem te
triomferen. (39)

Pesach, dit feest voor het hele gezin, oefent ook nog in deze tijd
grote aantrekkingskracht uit. De al buitenshuis wonende 4cinderen
doen veelal hun best om in ieder geval de eerste avond van het zeven
dagen durende feest in het ouderlijk huis te zijn. Ook veel niet-
religieuze Joden houden de Pesachviering min of ineer in ere. Het
overslaan van de viering zou ze het idee kunnen geven: "Als men de
'seder' mist, heeft men gebroken met zijn familie. (40) Zo ligt in dit
familiegebeuren nog een bevestiging van zijn joodse identiteit.
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3.4. Samenvattende terugblik

We hebben gezien, hoe binnen de joodse godsdienst de feesten een
belangrijke plaats innemen. Ze zijn veelal een blijmakend geschenk
van God en hebben hun functie in het proces van de levensheiliging.

In de ordening ervan in het liturgisch jaar, staan de Sjabbatten

met hun regelmatige gang door het jaar, vooraan.
In de feesten worden schepping, openbaring en verlossing met elkaar

verbonden, met het perspectief van de uiteindelijke verlossing van

de gehele mensheid.
In de viering van Sjabbat en Pesach, die vooral binnen het gezin

met als centraal ontmoetingspunt de tafel, het 'altaar', plaats

heeft, treft het grote accent op het element van godsdienstige
vorming daarin van het kind. Net gaat erom, dat de kinderen ervaren

dat de God van toen dezelfde God is van nu en van de toekomst.
De God die het volk Israël uit Egypte bevrijdde, wil ook nu de
Bevrijder van de mensen zijn en zal uiteindelijk, in de messiaanse
tijd, met Zijn volk als medewerkende partner, de hele mensheid
verlossen.
Om dit goed, zowel tot volwassenen als tot kinderen, te laten door-
dringen, moeten de herinneringen aan de historische gebeurtenissen
zo concreet mogelijk gemaakt worden. Ze moeten de feesten zo vieren,
alsof ze er zelf bijgeweest zijn.
De persoonlijke betrokkenheid van kinderen wordt gewekt via eten
en drinken, via vertellen en zingen, via het spel van vragen en
antwoorden en via symbolische handelingen, om hen te boeien. Zo moet
er een grote aantrekkingskracht van uitgaan, en de verworteling in
de eigen joodse identiteit erdoor versterkt worden. De actualisering
ten opzichte van de situatie waarin het joodse volk thans verkeert,
waarvan een enkel voorbeeld gegeven werd, strekt tot nieuwe verle-
vendiging. Maar ook is er de afbrokkeling, getypeerd in het recent
ingevoerde vijfde zoon-type bij de Pesachviering.
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4. De taak van de ioodse school voor de godsdiensti e opvoeding

4.1. Inleiding

De taak van de godsdienstige opvoeding van het joodse kind berust
niet alleen bij de ouders. Ook de joodse school heeft in deze haar
eigen plaats. Haar betekenis is in de loop der eeuwen wel veranderd.
We zullen dit in het eerste deel van dit hoofdstuk zien aan de hand
van een blik in de geschiedenis van de joodse school, toegespitst
op de situatie in Nederland met een uitstapje naar Duitsland.
Het is een kenmerk van het Jodendom dat het altijd een grote nadruk
heeft gelegd op het leren, met name opgevat als permanent leren.
Enkele aspecten van dit 'joodse leren' zullen in het tweede gedeelte
van dit hoofdstuk aan de orde komen.

4.2. De vroegere opzet van het joodse onderwijs

Voor de godsdienstige opvoeding buitenshuis kent het Jodendom de
school en de synagoge. Beide instellingen kunnen bogen op een meer
dan tweeduizend jaar oude traditie. Welke de oudste rechten heeft
is niet met zekerheid vast te stellen. De school en synagoge kenden
wel een nauwe verbondenheid. De synagoge stelde óf ruimte ter be-
schikking, óf er werd een school grenzend aan de synagoge gebouwd.
Een synagoge mocht namelijk wel voor het godsdienstonderwijs be-
schikbaar gesteld worden, maar een schoolgebouw mocht niet als
synagoge dienst doen, omdat de school van nog meer belang werd ge-
acht dan de synagoge. (1)
Tot ongeveer tweehonderd jaar geleden concentreerde het onderwijs
op de joodse school zich volledig op de godsdienst. Het stond vol-
ledig in het teken van het kunnen lezen en bestuderen van de Tora.
Dit vormde de ondergrond waarop de synagoge kon voortbouwen.
Binnen het Jodendom is men er altijd van doordrongen geweest dat
het godsdienstonderwijs aan kinderen bepalend is voor de toekomst
van de mensheid. De kinderen immers zijn de toekomstige behoeders
van de aarde. Zij zullen de Tora in praktijk moeten brengen. Zij
zijn de garantie voor het voortbestaan van de wereld. De gedachten-
gang hierachter is: "Als er geen kinderen zijn, zullen er ook geen
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leerlingen komen; en als er geen leerlingen zijn, zullen er ook geen
leraren komen. Als er geen leraren zijn, zal de Torah niet bestudeerd
worden. Als de Torah niet bestudeerd wordt, zullen er geen synagogen
en leerhuizen zijn. En als er geen synagogen en leerhuizen zijn, zal
God niet aanwezig blijven in deze wereld." (2)
Met andere woorden: met het wel of niet geven van godsdienstonderwijs
aan kinderen staat of valt het aanwezig-zijn van God in de wereld en
daarmee de wereld zelf. Het aanwezig-zijn van God in de wereld is na-
melijk afhankelijk van het doen van de Tora. Het leren moet daarom
ook uitlopen op het doen. (3)
De waarde van de joodse school en van het joodse leren wordt in de
overlevering dan ook duidelijk benadrukt zoals bijvoorbeeld in de
volgende talmoedische uitspraken: "Die Welt besteht nur um das Hauches
der Schulkinderwillen."
"Man darf die Schulkinder nicht st~ren, nicht einmal wegen di:e Erbauung
des Heiligums." (4)
Daarom behoorden joodse gezinnen zich niet te vestigen in een stad of
dorp waar geen joodse onderwijzer woonde. Volgens de Talmoed diende
zelfs een stad waarin geen school was, op z'n minst onder de ban ge-
plaatst te worden. (5)

Tot aan de twintigste eeuw was het joodse godsdienstonderwijs op school
voornamelijk tot jongens beperkt. Meisjes werden op een andere manier
gevormd. Zij werden vooral door hun moeder thuis ingewijd in de vele
godsdienstige rituele gebruiken in het huishouden. Zo werden zij te-
gelijkertijd voorbereid op de zo zeer met de godsdienst verweven ta-
ken en plichten door hun latere eigen gezin.
Met zes jaar achtte men een jongen schoolrijp. Volgens een talmoedische
uitspraak zou het geen zin hebben het kind eerder naar school te stu-
ren, want dan zou het in verhouding te weinig opsteken.
"Jeder, der seinen Sohn in die Schule gehen lásst, bevor dieser sechs
Jahre alt ist, der lauft ihm nach, erreicht ihn aber nicht."'(6)
Toch zijn er in de joodse literatuur wel aanwijzingen dat jongens al
met 5 jaar naar school.gingen. (7)
Het onderwijs in de school begon als regel met het leren lezen van
het boek l.eviticus in het Hebreeuws. Thuis had de vader vaak a) een
begin gemaakt met het aanleren van het hebreeuwse alfabet. Daar men
in die tijd nog geen woordenboeken en grammatica's kende, moesten de
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hebreeuwse teksten in de taal die ze spraken uitgelegd worden. Zo
leerden de leerlingen met de betekenis van de Schrift de woorden
gelijk op. Het was de bedoeling dat de jongen zich tot z'n tiende
jaar successievelijk bezig hield met de bestudering van de Pentateuch,
de Profeten en de Geschriften, tesamen de Tenach.
Vervolgens stond de bestudering van de Misjna, het oudste gedeelte
van de joodse mondelinge traditie, op het program. Met vijftien jaar
kwam de overige Talmoed aanbod. (8)
Gezien deze opzet zal het duidelijk zijn dat niet iedere jongen in
staat was de verschillende niveaus te doorlopen. De Midrasj, de ac-
tualiserende vertolking van de Tenach, past hier de woorden op toe
van Prediker 7: 28: "Onder duizend heb ik één mens ontdekt."
"Such is the usual way of the world; a thousand enter the Bible school,
and a hundred pass from it to the study of Mishna; ten of them go on
to Talmud study, and only one of them arrives at the doctor's degree
(rabbinal ordination)". (9) Dit citaat geeft wel weer dat het door-
lopen van de school voor velen een moeizame weg was.

4.3. De eschiedenis van de 'oodse school in Nederland in vo elvlucht

Een verslag uit 1680 over de gang van zalcen van één van de eerste
joodse scholen in ons land, de Hebra Kedusa de Talmud Torah, - door
M.H. Gans in zijn Memorboek opgenomen -, geeft in grote lijnen
weer hoe het onderwijs daar volgens de traditionele, hierboven ge-
schetste, aanpak ingedeeld was. "In de eerste klas leren de kleine
kinderen, tot dat zij uit het gebedenboek kunnen lezen; dan worden
zij geplaatst in de tweede klas; daar leren zij het voordragen van
de torah, totdat zij vlot kunnen lezen van begin tot eind. Dan komen
zij in de derde klas, waar zij zo lang blijven, tot zij in staat zijn
de torah in de landstaal te vertalen. En iedere week leren zij gron-
dig de verklaring van Rasji op de afdeling van de week.
Dan komen zij in de vierde klas. Daar leren ze het voordragen van de
profeten, de psalmen, enz. Een kind leest telkens het vers in het
Hebreeuws, vertaalt het daarna in de landstaal en de andere jongens
luisteren toe. Daarna heeft een tweede een beurt, enz.
Dan volgt de vijfde klas. Daar went men de codex zelfstandig te lezen,
totdat zij zulk een inzicht krijgen dat zij voortaan "bachoer" genoemd
worden. En dan spreken ze alleen Hebreeuws, behalve dat zij de para-
graaf, die aan de orde is, in hun eigen taal vertalen.
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Ook de grammatica leren ze heel goed. Verder bestuderen zij ièdere

dag een halachisch gedeelte uit de Talmoed.

In de weken vóór een feest leren ze uit "Sjoelchan Aroech" dat ge-

deelte, dat over de wetten van het komende feest handelt: de wetten

van het Paasfeest voor Pasen, die van het Loofhuttenfeest voor het

Loofhuttenfeest enz., zodat alle jongens goed bekend zijn met deze

voorschriften. Dan gaan ze naar de zesde klas bij het college, dat

in de leerschool van chacham, de voorzitter van het rabbinaat, ge-

houden wordt. Daar leren ze iedere dag zeer nauwkeurig een deel van

de Talmoed met Rasji en Tosafot en disputeren ook over de wetsarti-

kelen in de codices van Maimonides, Asjeri, Karo en de andere

decisoren." (10)
In ons land heeft het joodse onderwijs tot aan het einde van de

18de eeuw ongeveer bovenstaande invulling gekend. Langzamerhand, mede

onder invloed van de Verlichting, kwamen er wijzigingen.

Andere vakken zoals Nederlands en rekenen kregen een plaats binnen

het lesprogramma. Ook gingen joodse ouders er vaker toe over hun

kinderen naar niet-joodse scholen te sturen, om hen zo een veelzij-

diger opleiding te bieden. Men kan dit bijvoorbeeld opmaken uit be-

waard gebleven gegevens van een niet-joodse school in Amsterdam, ~i~n

1795. Op een leerlingenbestand van 194 waren er 54 gereformeerd

(hervormd), 50 rooms-katholiek, 30 luthers en 60 joods. Opmerkelijk

is, dat er van die 60 26 meisjes waren. (11)

Toen was er dus een soort doorbraak binnen de joodse gemeenschap.

Het onderwijs ging meer openstaan voor meisjes. De leerstof werd

veelzijdiger. Wel was het zo, dat veel joodse kinderen die weliswaar

op niet-joodse scholen zaten, toch joods godsdienstonderwijs volgden.

Dit werd dan gegeven door onderwijzers die daarvoor door de joodse

gemeenten waren aangesteld.

In de provincie, de mediene, bezochten de joodse kinderen die in de

dorpen woonden vanzelfsprekend de plaatselijke school. Meestal gaf

een rondreizende onderwijzer aan hen enige uren in de week les in

de joodse godsdienst. Omdat niet alle dorpen aangedaan konden worden,

moesten zulke kinderen vaak einden lopen naar het dichtsbijzijnde

dorp waar die lessen gegeven werden. Zo verging het b.v. ook de

rabbijn S.Ph. de Vries Mzn. (1870 - 1944), o.a. bekend geworden

door zijn boek 'Joodse riten en symbolen'. In zijn kinderjaren woonde

hij in het dorpje Neede. "hij leerde van zijn grootvader het 'ollef

beis', maar al gauw gaat hij in zomer en winter, in storm en regen,
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overdag en in de donkere avond, met zijn broer Nathan, langs de
lange stille weg naar het toch nog vergelegen Borculo. Zijn vader
had tegen zijn moeder gezegd in goed jiddisj (dat was dus nog de
spreektaal aan het eind van de zeventiger jaren) 'der jung muss
doch eppes lernen'. In Borculo trof hij het toen goed, maar het
was iedere dag anderhalf uur heen en anderhalf uur terug lopen.
Onderweg las hij een boek." (12)
Meer bevoorrecht waren de kinderen voor wie er thuis een onder-
wijzer kwam. In 1925 publiceerde H. Italie, indertijd voorzitter
van de landelijke joodse onderwijzersbond, een persoonlijke her-
innering in dit verband uit 1875. Hij vertelt daarin hoe hij als
15jarige jongen solliciteerde op een advertentie waarin gevraagd
werd "een ongehuwd persoon om aan enige kinderen godsdienstonder-
wijs te geven, tegen een salaris van f x, benevens kost en inwo-
ning". Hij werd uit acht kandidaten gekozen en gedurende vier jaar
heeft hij in een dorpje op een der Zuid-Hollandse eilanden les
gegeven in een joods gezin met aanvankelijk acht en later elf kin-
deren. "In dat gezin ontwaren we welvaart, doch geen rijkdom ...
ofschoon ... ver verwijderd van een joodse gemeenschap, heerste er
een echt joodse geest ...". (13)
Dit gezin verkeerde in een gunstige omstandigheid in vergelijking
met de meeste van toen in ons land wonende Joden. Dit gezin kon
een privé-onderwijzer betalen. Daartegenover leefden veel joodse
gezinnen in grote armoede. Net kostte bijna onmogelijke financiële
offers om hun kinderen naar een joodse school te sturen. Er kwamen
dan ook speciale joodse armenscholen. In Amsterdam werd in de joodse
wijken jaarlijks gecollecteerd, om deze scholen draaiende te houden.
Reeds uit gegevens uit 1799 blijkt dat het percentage bedeelden in
Amsterdam onder de portugese Joden 57 was en onder de Asjkenaziem
zelfs 87. (14)
De joodse scholen in ons land kregen het extra moeilijk toen in 1857
de overheid besloot om het onderwijs van religieuze sekten niet lan-
ger te steunen. Zodoende moesten de joodse armenscholen hun deuren
sluiten.0uders waren nu genoodzaakt hun kinderen naar de openbare
school te sturen. Deze had in die tijd vaak nog het karakter van een
christelijke school. Alleen op die scholen waarvan meer dan de helft
van de leerlingen joods was, werd er rekening met hen gehouden en was
er op Sjabbat geen school. Veel joodse kinderen vielen nu wat het
onderwijs betreft buiten de boot. In 1872 konden 355 kinderen uit de
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Amsterdamse Jodenbuurt, wegens plaatsgebrek op de openbare scholen,
zelfs helemaal geen onderwijs ontvangen. De meeste joodse ouders
bleken zich wel te kunnen schikken in het feit dat hun kinderen van
school moesten veranderen. Een verslag van de Plaatselijke School-
commissie luidde: "De overgang der Israëlitische kinderen op de
stadsarmenscholen heeft geleidelijk plaatsgehad. De meeste Israëlieten
hebben er geene godsdienstige bezwaren in gevonden, dat hunne kinde-
ren voortaan met Christenkinderen op dezelfde scholen vereenigd zou-
den zijn, en voornamelijk door Christenen onderwezen zouden worden.
Slechts enkele ouders hebben hunne kinderen niet op de openbare
scholen doen overgaan, maar aan de zorgen van bijzondere Israëlitische
onderwijzers toevertrouwd. Evenzoo schijnt ook de veranderde verhou-
ding tusschen maatschappelijk en godsdienstig onderwijs geen bezwaar
te ontmoeten." (15)
Al gauw signaleerde men dat met het verdwijnen van het joodse onderwijs
de assimilatie hand over hand toenam. Men ging zich realiseren dat de
joodse identiteit op het spel kwam te staan. Toen bijvoorbeeld in
1874 Dr. J.H. Dunner opperrabbijn van Amsterdam en Noord-Holland
werd, toonde hij zich aanvankelijk een voorstander van openbaar onder-
wijs, met daarnaast apart godsdienstonderwijs. Ruim twintig jaar tater,
in 1898, had hij echter zijn visie volledig herzien. Hij schreef: "Nog
één geslacht, aldus opgevoed en gevormd en ook uit ons midden is de
joodse geest verdwenen". Hij pleitte vervolgens voor de oprichting
van scholen die de instandhouding van het Jodendom moesten verzeke-
ren. (16)
Binnen de joodse gemeenschappen kwam er dus weer een roep om opnieuw
joodse scholen op te richten. Zo werd ook in deze tijd de Stichting
Joods Bijzonder Onderwijs in het leven geroepen. In 1905 werd haar
eerste joodse school opgericht.

In het naburige Duitsland was, wat deze ontwikkeling betreft een
vergelijkbare situatie. Ook daar werd men geconfronteerd met de om-
standigheid dat vele Joden, via de weg van assimilatie, van de eigen
wortels vervreemd raakten. De ongerustheid hierover was, zoals al eerder
gezegd ook aanwezig bij Franz Rosenzweig. (1886 - 1929)
In maart 1917 maakte hij zijn bezorgdheid kenbaar in een brief aan de
duits-joodse filosoof Hermann Cohen, die hij als zijn leermeester be-
schouwde. Deze brief werd in datzelfde jaar gepubliceerd en beleefde
in enkele maanden een herdruk.
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Voor Rosenzweig spitst zich het probleem van een joodse opvoeding
in de tcen heersende duitse omstandigheden toe tot het probleem van
het joodse godsdienstonderricht. Met name op scholen van voortgezet
onderwijs, die toegang geven tot hogere opleidingen (gymnasium e.a.).
Hij vond het totaal onvoldoende dat vooral degenen die straks een
belangrijke positie in de samenleving zouden gaan innemen, een paar
jaar godsdienstlessen naast enkele preken op hoge feestdagen de bijna
enige bron voor het 'joodse weten' vormden.
Het probleem van het joodse godsdienstonderwijs draaide volgens hem
om niets minder dan "die Einfuhrung in eine eigene, der ubrigen
Bildungswelt gegeniiber wesentlicht selbst~ndige "judische Spháre".
En die sfeer was in de kringen welke hij op het oog had, alleen nog
maar te vinden in de synagoge. Daarom zou de opgave van het godsdienst-
onderricht zich vooral moeten richten op het bewerkstelligen van die
niet meer voorhanden zijnde 'Fuhlung'. Die taak mocht dan wel tegen-
over het hoge begrip "religieuze opvoeding" erg beperkt lijken. '~Jer
aber eine Vorstellung davon hat, wie sehr unsere gottesdienstlichten
Einrichtungen Filter und Sammelbecken zugleich bedeuten fur alles,
was sich in unserer dreitausendj~hrigen Geistesgeschichte im innersten
judischen Sinn als frnchtbar und kr~ftig erwiesen hat, der wird wissen,
das in dem scheinbar eng gezogenen Kreis der Aufgabe alles Wunschbare
beschlossen ist." (17) Persoonlijk heeft hij de oplossing hiervoor
gezocht in het oprichten van het leerhuis.

Terug naar de situatie in Nederland.
Vrijwel parallel aan de 'verontruste woorden van Rosenzweig zijn de
woorden van Rabbijn Maarsen in de in 1923 in Amsterdam gehouden voor-
dracht "School en huis in het oude Jodendom". Hij schetste daarin
de verandering die het joodse gezin en de joodse school de laatste
eeuwen doormaakten. Hij wees daarbij op de zware taak die door deze
ontwikkeling op de school is komen te rusten: "Zoo is direct of
indirect het gevolg daarvan, dat velen, die de pracktijk des Jodendoms
zelf niet meer kennen, verlangen dat hun kinderen een oppervlakkig
weten van hun geschiedenis bezitten en een uiterst summier overzicht
van de Joodsche levensleer krijgen. Het huis geeft niets meer aan
het Joodsche kind dat voor zijn Joodsch gevoel opbouwend werkt en zo
is DE JOODSE SCHOOL DE VLUCHTHEUVEL GEWORDEN VOOR DE JOODSE GEEST:" (18)
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4.4. Huidige situatie van de joodse schoo) in Nederland

4.4.1. Stichting Joods Bijzonder Onderwijs
Wanneer we kijken naar de huidige situatie van het joodse onderwijs

in ons land, dan moeten we concluderen dat de oproepen voor joodse
scholen niet voldoende gehoor hebben gekregen. Binnén de joodse ge-
meenschappen is de belangstelling voor joodse scholen nog niet groot.
Weliswaar telt Amsterdam e.o. op 't ogenblik verscheidene joodse

scholen van verschillend signatuur, toch gaat maar een klein percen-
tage joodse kinderen daar naar toe.
In opdracht van de Stichting Joods Bijzonder Onderwijs heeft A. Lange
in 1971 een onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan. Deze stichting
baseert zich, met eigenrwoorden, op de 'Toratraditie'. Zij omvat op
't ogenblik de volgende schooltypen: het peuterschooltje Judith, de
basisschool Rosj Pina (de hoeksteen) en de scholengemeenschap
Maimonides voor mavo, havo en vwo, met in totaal ruim 500 leerlingen.
Bij het toelatingsbeleid speelt de al of niet religieuze, dan wel
orthodox-religieuze opvoeding thuis, nauwelijks een rol. Op deze
scholen geldt alleen het criterium dat de leerlingen halachisch-Jood
moeten zijn: namelijk van wie de moeder een Jodin is. Daardoor
kwamen voor dit onderzoek 1153 in Amsterdam wonende gezinnen in aan-
merking. Lange enquéteerde er 254. Zijn opdracht luidde: "Van de
ongeveer 15.000 joden in Amsterdam stuurt slechts een betrekkelijk
klein aantal zijn~haar kinderen naar joodse scholen. Waar ligt dat
aan? Welke motieven spelen bij ouders van joodse kinderen een rol
inzake het al of niet sturen van kinderen naar joodse scholen?" (19)
Als resultaat van zijn onderzoek kwam naar voren dat bij veel ouders
het stringente toelatingsbeleid en~of het feit dat men zijn kinderen
niet in een 'hokje' wilde laten opgroeien redenen waren om hun kin-
deren niet naar één van deze scholen te sturen. Men koos veelal voor
neutraal, niet-confessioneel onderwijs. Eén der ouders gaf als toe-
lichting op dit standpunt: "Kinderen moeten leren leven in een niet-
joodse maatschappij, dus kan men hen beter naar een niet-joodse
school sturen." (20)

Ouders uit het onderzoek die wêl geneigd waren hun kinderen naar één
van de scholen van de Stichting J.B.O. te sturen, vonden het belangrijk
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dat hun kind in een joods milieu opgevoed werd. Deze groep identi-
ficeerde zich met het Jood-zijn. Deze identificatie kwam tot uit-
drukking in verschillende factoren zoals participatie, orthodoxie
en in-group-gevoel. Deze factoren scoorden zeer significant met
betrekking tot de geneigdheid tot sturen naar elk der schooltypen
van de Stichting J.B.O.. Enkele uitspraken van ouders die hun
standpunten hieromtrent toelichtten zijn: "Joodse scholen behoren
gesteund te worden, want zij zijn de laatste pijlers tegen de
assimilatie". "Joodse kinderen voelen zich het prettigst in joods
milieu, en dat is zeer belangrijk tijdens de schooltijd." (21)

Het eerste peuterschooltje van deze stichting ontstond in het begin
van de jaren vijftig, omdat ouders graag zagen dat hun jonge kind-
deren een beetje Iwriet en joods kennis opdeden. Zo leren de peuters
rond de feestdagen de daarbij behorende berachot en eenvoudige
Israëlische liedjes.
Ook bij het kleuteronderwijs draait de joodse les helemaal rond de
feestdagen. De feesten zijn het centrale gegeven voor het maken van
werkstukjes, het leren van Iwriet, het doen van spelletjes en het
zingen van toepasselijke liedjes. En natuurlijk worden daarbij ver-
halen uit de joodse geschiedenis verteld.
De kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar krijgen een half uur per
dag joods onderwijs. Het gaat erom dat er bij de kinderen liefde
opgewekt wordt voor het joodse volk, zijn cultuur, godsdienst en het
land Israël. In hoofdzaak gaat het om de integratie van het joodse
leven en beleven in de westerse samenleving en omgekeerd. (22)
Op de scholengemeenschap Maimonides, die ook tot deze stichting be-
hoort, werd tot voor kort weinig aandacht gegeven aan de specifiek
joodse vakken. Op aandrang van ouders die de noodzaak zagen van het
versterken van het eigen karakter van de school, krijgen sinds enkele
jaren de leerlingen, gedeeltelijk buiten het gewone lesrooster om,
nu les in joodse vakken. Hiervoor heeft men, naast de aan de school
verbonden leerkrachten, medewerkers van buiten aangetrokken, die
voor het officiële begin van de schooldag aan groepen leerlingen,
samengesteld naar belangstelling en kennis, les geven. De vakken
waaruit de leerlingen kunnen kiezen zijn: de Tenach, inclusief
commentaren van gezaghebbende commentatoren, Hebreeuws, moderne
joodse geschiedenis en algemene inleiding in de kennis van het
Jodendom. (23)
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4.4.2 Stichting Joodse Kindergemeenschap 'Cheider'
In reactie op de beperkte aandacht voor godsdienstonderwijs binnen

het Joods Bijzonder Onderwijs is later de Stichting Joods Kinderge-

meenschap 'Cheider' in het leven geroepen. 'Cheider' is het hebreeuwse

woord voor 'leerkamer(tje)'. Zo heetten vroeger de godsdienstschooltjes

in Amsterdam en de Mediene. In die hoedanigheid begon zij dan ook in

1974 met vijf kleuters. Deze kleuters kregen, in het jiddisj, de vakken

Hebreeuws, Tora en wetskennis.

Volgens zijn statuten heeft het Cheider tot doel:"het verstrekken van

joods en~of ander onderwijs en joodse vorming en het verstrekken van

de joodse identiteit op basis van de joodse traditie. (Tora Sjeb'al Pé)

aan joods kinderen. Het onderwijs en de vorming, zowel joods alsook

maatschappelijk, zal gericht zijn op het in de praktijk brengen van

de joodse codices (Sjoelchan Aroeg)." (24)
Inmiddels is Cheider uitgegroeid tot een scholengemeenschap met zo'n

120 leerlingen. Zij omvat het peuter, basis- en mavo-onderwijs. Sinds

1984 is er ook de mogelijkheid om havo en vwo te volgen. De weinige

leerlingen die hier gebruik van maken, krijgen praktisch privé les.

De groepering die haar kinderen naar deze scholengemeenschap stuurt,

heeft binnen en buiten orthodoxe kring het etiket 'ultra-orthodox'.

Zij wordt wel vergeleken met de 'zwarte kousenkerk' binnen de
protestantse wereld. Deze stroming binnen het Jodendom zíet zichzelf

echter liever als mensen die in alle opzichten trouw aan de tora, de

traditie willen zijn.
Zo stelde enkele jaren geleden de voorzitter van het bestuur, rabbijn

Friedrich, nadrukkelijk: "De joodse identiteit ligt daarin dat wij

een goddelijke opdracht hebben. Wij moeten de wereld de torah vóórleven

en laten zien dat er zegen rust op een leven naar de torah.

Maar dat is slechts êén kant van de medaille. Ook wanneer wij niet

leven naar de torah, zijn wij een getuigenis, namelijk van de vloek

die daar op rust. 'Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen èn

de vloek; kies dan het leven'. Ons lot is onszelf in handen gelegd." (25)

De leerlingen van 'Cheider' krijgen vanaf hun achtste jaar drie uur

godsdienstonderwijs per dag. Zo'n anderhalf uur aan het begin en aan

het eind van de schooldag. De tussenliggende uren wordt aan het profane

onderwijs besteed. Een schooldag duurt van half negen 's morgens tot
half zes 's middags. Ook op zondag is er nog les, zij het alleen
godsdienstles.
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Vanaf de vierde klas, na de invoering van de basisschool de zesde
groep, wordt het onderwijs aan jongens en meisjes gescheiden gegeven.
Deze school wordt bezocht door joodse kinderen van nederlandse ouders
en door joodse kinderen die met hun ouders maar tijdelijk in Nederland
wonen. De meningen over de verhouding van de joodse vakken tot de
profane vakken lopen bij deze twee groepen ouders nogal uiteen.
Dit houdt o.a. verband met de toekomstvisie die zij voor hun kinderen
hebben. De nederlands-joodse ouders hechten over 't algemeen veel
waarde aan goed profaan onderwijs. Daarnaast willen zij dat hun kin-
deren een solide basis krijgen in kennis van de joodse traditie die
aansluit bij hun manier van leven.
Aan de andere kant is er een aantal, vooral buitenlandse ouders die,
vooral hun zoons, een joodse carrière toegedacht hebben. Zij hechten
minder waarde aan de gewone vakken, maar destemeer aan de joodse.
De godsdienstlessen op Cheider doen denken aan het vroegere onderwijs
op de joodse scholen. De vierjarige kleuters worden hier al spelender-
wijs vertrouwd gemaakt met het hebreeuwse alfabet. Zo mag bijvoorbeeld
het eerste leesplankje met honing afgelikt worden, want leren is immers
zoet. Het is de bedoeling dat de kinderen met zes jaar Hebreeuws kunnen
lezen en schrijven. Hebben ze dat onder de knie, dan krijgen ze les in
het vertalen van de Tora en de Profeten. Daar traditioneel van de jongens
meer kennis rond de Tora wordt gevraagd dan van meisjes, zullen zij zich
vanaf hun negende jaar gaan verdiepen in de Tenach en Talmoed. De meis-
jes krijgen meer Midrasj en praktische kennis om later een kosjere
huishouding te kunnen voeren.
In tegenstelling tot het joods onderwijs van de stichting J.B.O. en dat
van de liberaal-joodse Leo Baeckschool - waarover straks meer -, neemt
de staat Israël in het onderwijs op Che~ider geen belangrijke plaats in.
Men geeft als verklaring dat de nationaliteit van het joodse volk niet
bepaald wordt door de bodem, maar door het Boek. De staat Israël kan
weliswaar een toevluchtsoord in tijden van nood zijn, maar groter is
zijn betekenis niet. (26)

4.4.3. Stichtinq Liberaal - Joods Onderwijs
Binnen de joodse gemeenschap in Nederland zijn er ook ouders die wèl
hun kind naar een joodse school zouden willen sturen, maar die zich
niet kunnen vinden in de signatuur van de twee eerder genoemde
stichtingen.
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De liberaal-joodse gemeenschap in Amsterdam heeft getracht om binnen
het onderwijs van de Stichting J.B.O. ruimte te krijgen voor hun
liberale visie. Echter zonder succes. Sinds enkele jaren heeft men nu
een eigen stichting: de Stichting Liberaal-Joods Onderwijs. Deze
heeft tot doel "kinderen zekerheid en zelfvertrouwen te geven in hun
jood-zijn en in een volwaardig functioneren in de Nederlandse omgeving."
Door deze stichting is eind 1982 in Amstelveen de eerste school in
Nederland op liberaal-joodse grondslag, de al even genoemde Leo Baeckscho
opgericht. Deze school is minder stringent in haar toelatingsbeleid. Ook
kinderen met een joodse vader en een niet-joodse moeder kunnen er
terecht.
De school, bestaande uit een kleuter- en een lagere schoolafdeling,
begon eind 1982 met 9 leerlingen. Inmiddels telt zij er ruim 50.
De 1 uur per week joodse les, Jahadoet, waarin de kinderen kennis op-
doen van de joodse riten en symbolen, van de geschiedenis van het
joodse volk en zijn godsdienst en van het land Israël, heeft tot doel
de kinderen bewust te maken van hun joodse identiteit en vertrouwd te
maken met de hele joodse culturele erfenis.
De Tenach en de Talmoed worden als zeer belangrijk en waardevol geacht.
Toch wordt er niet die absolute autoriteit aan gegeven die het onderwijs
van de eerder genoemde stichtingen kenmerkt.
Ook op de Leo Baeckschool zijn de feesten meestal het uitgangspunt voor
het joodse onderwijs en tracht men daarbij behorende facetten zo harmo-
nieus mogelijk in de gewone lessen te integreren. (27)
Het ideaal is dat het moderne Hebreeuws, het Iwriet, de tweede taal op
school wordt, "want het Iwriet is de brug tussen de geest en de grond
van Am Jisraël (het joodse volk)". (28)
Het is de bedoeling dat deze school even joods als nederlands zal zijn.
Men beoogt geen assimilatie, wel integratie in de nederlandse samen-
leving, maar met behoud van de joodse identiteit.
De Leo Baeckschool heeft een goed contact met de christelijke school
in de buurt. Zo hebben bijvoorbeeld afgelopen schooljaar de leerlingen
van de bovenbouw van de beide scholen over en weer het Chanoekafeest
en het Kerstfeest meegevierd en meebeleefd. Op deze wijze leren de
leerlingen elkaars geloofswereld een beetje kennen, en respecteren.
Op de scholen van de twee andere genoemde stichtingen wordt in het
joodse godsdienstonderwijs hoegenaamd geen aandacht besteed aan Jezus.
In het raam van de'joodse geschiedenis' is daar op scholen in Israël
wel enige aandacht voor. Dit is te begrijpen, omdat Jezus daar leefde,
werkte en predikte.
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Enige jaren geleden heeft Pinchas Lapide een onderzoek gedaan in
welke mate en in welke hoedanigheid het onderwerp "Jezus" in de
Israëlitische schoolboeken ter sprake komt. Het varieert zo van
2 regels tot vier bladzijden. Over de geschiedenis van het leven
van Jezus wordt in de boeken zeer verschillend geschreven. Wel
benadrukken ze allen Zijn Jood-zijn en maken ze duidelijk onder-
scheid tussen de Jood Jezus en de christologie van de latere kerk.
Het ligt echter niet in de lijn van deze scriptie om hier uitge-
breid op in te gaan. Ik verwijs hiervoor naar het boek "Is dat
niet de zoon van Jozef?" (29)

Uit het voorafgaande blijkt, dat in Nederland de laatste jaren de
belangstelling voor joods godsdienstonderwijs binnen de joodse
gemeenschappen langzaamaan wat toeneemt. Maar met name daar, waar
men niet kan terugvallen op joodse scholen, - behalve Amsterdam
en omgeving overal elders in ons land - worstelt men echter met het
probleem hoe dit onderwijs op een aanvaardbare wijze gestalte te
geven. Want men beseft duidelijk, dat het probleem van echt joodse
opvoeding nauw samenhangt met het al of niet ontvangen van onder-
wijs in de tora, thuis en op school. Waar dit achterwege blijft
vervaagt de joodse identiteit. De gang van zaken in de laatste
eeuwen, niet alleen in ons land, maakt dit duidelijk.
De activiteit van de hiervoor vermelde stichtingen is te zien
als een symptoon van een hernieuwd besef dat er een bundeling
van krachten moet komen om de eigenheid van het joodse geloof
te waarborgen.
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4.5. Het 'joodse leren'

Tot nu toe hebben we ons in dit hoofdstuk beziggehouden met een

stukje geschiedenis van de joodse school. Daar worden de kinderen
vertrouwd gemaakt met de grondprincipes die zo typerend zijn voor
het 'joodse leren'. Enkele principes daarvan breng ik in het kort
nog even onder de aandacht.
Het 'joodse leren' gaat ervan uit dat de godsdienstige vorming

nooit af is. Weliswaar kunnen bepaalde fasen in het leerproces
op een gegeven moment tot een afronding komen, zoals b.v. het
doorlopen hebben van een school, maar dit wil nog niet zeggen dat
het hele leerproces afgelopen is.
Het 'joodse leren' houdt in een levenslang bezig-zijn met de Tora.

Dit omvat, zoals eerder in dit hoofdstuk naar voren kwam naast de

bestudering van de Vijf Boeken van Mozes ook de bestudering van de
Profeten en de Geschriften, tesamen de Tenach. Maar ook de mitswot,
de gedragregels, evenals de hele joodse mondelinge en schriftelijke
traditie worden daarbij ingesloten.
Gedurende zijn hele leven moet de Jood zich inspannen om de Tora in
praktijk te brengen en om zich de kennis van de Tora toe te eigenen.
Binnen het Jodendom spreekt men in dit verband dan ook van het
'permanente leren', het 'leren van de wieg tot het graf', ook wel
het 'joodse leren' of 'lernen' genoemd.
Het vervlakkingsproces van de godsdienstige vorming in de gezinnen

en op de joodse scholen, heeft er ook toe bijgedragen dat dit tra-

ditionele permanente leren op de achtergrond raakte. In de jaren
twintig signaleerde de eerder genoemde Franz Rosenzweig dat deze
traditie op dood spoor dreigde te komen.
"Het nieuwe van onze tijd is, dat de jood niet meer terugkeert naar
zijn eigen zijn, zijn jood-zijn. Hij heeft buiten het jodendom een
geestelijk thuisland gevonden en van het traditionele 'lernen'

komt niets meer terecht. Dit lernen ,'de oude vorm, het leren in
verband brengen met het boek, het lernen stokt'. Het boek, waaromheen

wij ooit samen kwamen, is er nog wel, maar het staat eenzaam temidden

van deze wereld. Het moderne leren is niet meer aan de traditionele
woorden van de Torah gebonden. En vaders leren niet meer aan hun
kinderen. De levensnoodzaak van leer en lernen wordt niet meer gezien
en ervaren." (30)
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Wat dit 'joodse leren' inhoudt heeft Dr. I.B.H. Abram - thans voor-
zitter van de eerdergenoemde Stichting Liberaal-Joods Onderwijs -
vastgelegd in zijn dissertatie 'Joodse traditie als permanent leren'.
Ik haal daaruit in het kort enkele punten naar voren. Wat in een
eerder hoofdstuk ook al duidelijk is geworden, is dat men binnen het
Jodendom er altijd van doordrongen is geweest, dat het van belang is
dat kinderen al zo vroeg mogelijk met leren vertrouwd moeten worden
gemaakt. Leren is namelijk geen vanzelfsprekendheid, geen bezigheid
waarop de mens zich van nature toelegt. Nee, leren moet gezien worden
"als een handelen dat veel wilskracht en doorzettingsvermogen
vereist." (31)
Hoe vroeg met dat permanente leren begonnen kan worden is in het
eerste hoofdstuk al even aangestipt.
In de Talmoed zijn echter ook nog uitspraken opgenomen die ervan
uitgaan, dat het leren van de Tora al kan beginnen, zelfs voor dat
het kind nog maar geboren is. "The notion that a Child's moral
character could be influenced by the mother's activities during
pregnancy goes back tot the Biblical story of Samson whose mother
was told not to drink wine nor strong milk, nor te eat any unclean
thing. Thus the Talmud records that pregnant women sought to
influence the developing embryo by listening to the voice of the
learned engaged in the study of Torah". (32) Deze lijn werd in de
twaalfde eeuw door de beroemde joodse geleerde Maimonides (1135 - 1205)
doorgetrokken. Ook hij verzamelde in zijn godsdienstcodex uitspraken
over wanneer men met het 'leren' een begin kon maken en hoelang men
er mee door moest gaan. "Wanneer moet een vader beginnen zijn zoon
de Torah te leren? Zodra het kind begint te praten (...). Met vijf
of zes jaar komt het kind onder de hoede van een onderwijzer."
"Tot wanneer mcet een mens blijven leren? Tot de dag van zijn dood (...)
Zodra men ophoudt met leren, begint het vergeten." (33)
Met dit permanente leren is niet bedoeld dat men voortdurend en on-
afgebroken leert, regelmatig en gedisciplineerd, in elke situatie
en op elke leeftijd, maar dat men 'steeds' leert. Het leren moet een
vaste gewoonte zijn, het liefst dagelijks. Het moet voorrang hebben
boven andere bezigheden. Deze opdracht geldt voor iedere Jood. In de
Talmoed staat: "Elke Jood is verplicht de Torah te bestuderen, of
hij nu arm is of rijk, gezond of ziek, in de kracht van zijn leven
of erg oud en zwak." (34)
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Een grondprincipe van het 'permanente leren' is de herhaling.
Dat is hèt fundament van het joodse leren. Om het geleerde regel-
matig te herhalen heeft men verschillende redenen:
- degene die de te leren stof herhaalt, zal het beter onthouden dan

degene die niet herhaalt.
- door de herhaling is er de mogelijkheid geschapen die dingen te

gaan begrijpen die men aanvankelijk niet, of slechts maar gedeel-
telijk begreep.

- door de herhaling kan men zijn kennis verrijken en verbeteren.
- regelmatige herhaling maakt leren tot een vaste gewoonte, tot een

tweede natuur. (35)
In wezen kan men eigenlijk nooit genoeg herhalen. Zo is bijvoorbeeld
volgens de Talmoed iemand die e~en hoofdstuk honderd keer herhaalt,
niet te vergelijken met iemand die het hoofdstuk honderd-en-één keer
herhaald heeft.
Het gevaar van regelmatige herhaling om het geleerde te onthouden is
echter dat het tot een gedachtenloos automatisme kan leiden. En dat
moet ten enenmale voorkomen worden. Daarom moet de herhaling tegelijk
gepaard gaan met een innerlijke verdieping en verandering.
Aardig is in dit verband het verhaal van een geleerde jongeman van
tegen de dertig die op bezoek kwam bij rebbe Kotzker. Wat heb jij je
hele leven gedaan? vroeg de meester. Ik ben drie keer door de hele
Talmoed gegaan, antwoordde hij. Ja,ja, zei rebbe Kotzker, maar hoe-
veel van de Talmoed is door jou gegaan? (36)
Het leren mag geen zaak van louter eigenbelang zijn. Je leert niet
om er alleen zelf beter of rijker van te worden. Je behoort ook je
opgedane kennis te delen met anderen, want de Tora is een erfgoed
van het hèle joodse volk. Het gaat er daarbij om, dat de opgedane
kennis het handelen ten goede beinvloedt. Zo komen we bij het doel
van het permanente leren: een gaaf inens te worden. "In de joodse
traditie zijn alle leerdoelen, die de permanente leerling zich kan
stellen, ondergeschikt aan slechts één leerdoel. De permanente leer-
ling leert niet om een beroep, ook niet dat van rabbijn, te kunnen
uitoefenen of om macht of gezag te verkrijgen, maar om zich-zelf en .
zijn gedrag te verbeteren - en daarmee de wereld. Nij leert met andere
wooréen met het doel om een gaaf inens te worden." (37)
Het gaat hier om een leren dat tot dóen, dat tot levensheiliging moet
leiden, want dat is de opdracht die God aan zijn volk geeft in
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Lev. 19:2 "Heilig zult gij zijn, want Ik de HERE, uw God, ben heilig."
Levensheiliging is maar geen vaardigheid die men moeiteloos verwerft,
nee, levensheiliging moet geleerd worden. Het kàn geleerd worden, om
als gaaf inens in deze wereld te staan.
Een gaaf inens is diegene, die niet alleen luistert naar de woorden
van de Tora, maar die, vanuit een liefde tot God, ze ook doet. Die
liefde is onontbeerlijk voor het juiste denken en handelen van de mens.
Zij bepaalt zijn houding ten opzichte van zichzelf, de naaste en de
schepping. Vanuit die liefde kan de mens meewerken aan een rechtvaar-
dige wereld, waar recht en gerechtigheid heersen zal.
De levensheiliging, het worden van een gaaf inens, mag men niet zien
als een onbereikbaar ideaal. Voor ieder mens is er de mogelijkheid
uit te groeien tot een gaaf inens, omdat hij geschapen is naar het
beeld van God.

De godsdienstige opvoeding binnen het Jodendom is daar altijd op
gericht geweest. Tot deze conclusie kwam, in de jaren twintig, na
een uitgebreid onderzoek, de historicus Simha Asaf: "One single aim
and one only did our people have for the education of their children,
namely to make them whole Jews, knowing the Torah, fearing God,
observing the commandments, and inculcating them with such a love
of God that when called upon they would readily give up their lives
for the sanctification of God's name." (35)

De traditie van het joodse leren dreigde de afgelopen eeuwen verlo-
ren te gaan. Er is nu weer een hernieuwd streven op de joodse scholen
in ons land bepaalde principes van het permanente leren bij te brengen,
in de hoop dat de leerlingen er zelf inee aan het werk gaan. Zij zijn
immers naast de waarborg voor de instandhouding van het Jodendom, de
toekomstige behoeders van de aarde.
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4.6. Samenvattende terugblik

Voor de godsdienstige opvoeding van het joodse kind neemt de joodse

school haar eigen plaats in. Op de vroegste joodse scholen stond het

onderwijs volledig in het teken van de godsdienst.

Met het oog op de toekomst van de wereld is het van groot belang dat

de kinderen godsdienstonderwijs ontvangen. Zij zijn de toekomstige

behoeders van de aarde. Zij zullen, aan de hand van de Tora, de ver-

antwoordelijkheid van de mens in deze moeten leren verstaan en dra-

gen. Vandaar ook het grote accent op de bestudering van de Tora.

De laatste eeuwen heeft het onderwijs op de joodse scholen in ons

land grote veranderingen ondergaan. Er kwamen b.v. andere, niet-joodse

qeoriënteerde vakken op het rooster te staan.

Mede door de invloed van de Verlichting nam de assimilatie van de

joodse ouders met de niet-joodse samenleving grote vormen aan. De

joodse identiteit dreigde te vervagen. Joodse leiders zochten hun

toevlucht tot de joodse school in een poqing om zo nog de joodse

identiteit voor verdwijnen te behoeden.

De verscheidene joodse scholen van verschillende richtingen die ons

land nu kent, zetten zich naar eigen inzicht hiervoor in.

Zij proberen hun leerlingen datgene van de joodse culturele en

godsdienstige erfenis mee te geven, wat zij van wezenlijk belang

achten voor het gestalte kunnen geven aan hun jood-zijn.

Gezin en school hebben het er voor over dat de kinderen, ook buiten

het normale leerplan, geschoold worden in die joodse vakken die voor

hun godsdienstige opvoeding uitermate van belang zijn.

Het gaat erom dat het fundament van het 'joodse leren', van het

levenslang bezig-zijn met de Tora, - het permanente leren - o.a. op

de school gelegd wordt. Een wezenlijk element van dit leren is de

herhaling, die gepaard moet gaan met een innerlijk proces. Het ge-

leerde mag niet domweg een weten zijn, maar moet in het dagelijks

leven geintegreerd worden. Het omgaan met de Tora moet een positieve

uitwerking hebben in gedachten, woorden en daden. Zo komt men steeds

dichter tot het doel waartoe de mens geschapen is. Zo gaat de mens

de weg van de levensheiliging naar de volkomenheid.
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5. Conclusies, toegespitst op de vraag in hoeverre christenen van
Joden kunnen leren

5.1. Inleidende opmerkingen

In dit laatste hoofdstuk zal het gaan om de vraag of de joodse
traditioneel religieuze opvoeding een handreiking kan bieden voor
geloofsoverdracht binnen het christelijk gezin en - in nauwe samen-
hang daarmee ook - op de christelijke school.
Het lijkt mij daarom zinvol in het kort even iets te zeggen over
de situatie waarin het christelijk gezin en de christelijke school
in ons land nu verkeren. Natuurlijk is het onmogelijk om dat in kort
bestek genuanceerd te doen, zeker wanneer we rekening houden met de
pluriformiteit binnen de christelijke wereld in Nederland. De schets
is dus algemeen, in bepaalde opzichten eenzijdig, maar voldoende be-
trouwbaar om een kader te vormen voor de voloende conclusies.

In z'n algemeenheid kunnen we zeggen dat de christelijke geloofs-
opvoeding, evenals de joodse, in een crisis verkeert. De verschui-
vingen in de westerse samenleving als geheel spelen hierin een be-
langrijke rol. De maatschappij is sterk technisch en economisch ~e-
oriënteerd. De mensen zijn veel individualistischer en materialis-
tischer geworden. Ook de doorwerking van de democratiseringsgedachte
heeft zo haar uitwerking gehad.
Door het open geworden zijn van de samenleving is het gezin teaen-
woordig niet meer het besloten wereldje waarbinnen men zich beschermd
weet tegen de invloeden van buitenaf. Integendeel. Veel ouders kost
het moeite om in hun gezin een sfeer van intimiteit te scheppen, omdat
de buitenwereld er zo diep in doordringt. Denk bijvoorbeeld alleen
maar al aan de media. Kinderen zijn op een bepaalde leeftijd ook ge-
neigd zich meer door hun leeftijdsgenoten te laten leiden, dan door
hun ouders.

Kerkelijke ontwikkelingen hebben ook zeker het hare bijgedragen tot
de identiteitscrisis in de geloofsopvoeding. De pluriform geworden
grote instituties hebben aan invloed ingeboet.
In verband met kerk en geloof is traditie mijns inziens wel terecht
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omschreven als 'homogene overdracht van het wezenlijke'. (1)
De verscheidenheid van christelijke theologieën die op de mensen

afkomen in kerkelijk en maatschappelijk verband kan het homogene
karakter van de geloofsoverdracht aantasten en de gelovigen onzeker
maken. Dit werkt door in de geloofsopvoeding die de ouders hun kinde-
ren geven. Er zijn ouders die deze onzekerheid verdringen door kramp-
achtig vast te houden aan oude patronen. Zij trachten aan hun opgroei-

ende kinderen zo lang het kan, dit stempel op te leggen. Anderen nemen,

om welke reden dan ook, afstand van hun eigen vroeger zo vertrouwde
geloofswereld. Het fenomeen van de jonge kerkverlaters, waar tegen-
woordig zoveel over te doen is, staat hier niet los van.

Genoemde verschuivingen zetten ook het karakter van de christelijke
school onder druk.
Toen in de vorige eeuw de openbare lagere school voor veel christenen

onvoldoende garanties bood voor een eigen christelijke opvoedinq, brak

er een periode van schoolstrijd aan. Deze duurde van de tweede helft

van de negentiende eeuw tot aan 1920 met als resultaat de financiële
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Een duidelijke
visie op de eigen christelijke identiteit was het uitgangspunt.
Een geheel andere situatie treffen we op dit moment aan. Veel christe-
lijke scholen kampen nu met het probleem hoe aan hun identiteit gestalte
te geven. Een regelmatig gehoorde kritiek, zowel van ouders als van
leerlingen is, dat het christelijk karakter van de school te weinig
herkenbaar is. Ook de godsdienstlessen voldoen meestal niet aan de
verwachtingen. Uit enkele groot opgezette onderzoeken naar geloofs-
beleving onder jongeren is dat onder andere gebleken. (2) Andere gods-
diensten en onderwerpen die niet rechtstreeks met geloof te maken hebben
(hoe belangrijk op zich ook), worden aan de orde gesteld, maar hun eigen
geloof komt niet of nauwelijks aanbod, is de reactie van leerlingen.
Tot zover deze vluchtige schets.

Tegen deze achtergrond heb ik getracht aan de hand van een zevental
stellingen de essentie van de betekenis van de geloofsopvoeding in
gezin en school binnen het religieuze Jodendom, zoals ik in de vorige
hoofdstukken heb ontvouwd, samen te vatten.
Elke stelling is een aanknopingspunt tot bezinning op de situatie waar-
in de christelijke geloofsopvoeding verkeert. Dit met de bedoeling af
te tasten in hoeverre christenen in dit opzicht van Joden kunnen leren.

I
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Stelling 1

Een typisch kenmerk van de traditionele joodse godsdienstige
opvoeding binnen het gezin is het gesprek, de dialoog, aan de
maaltijden gevoerd, rond door kinderen gestelde vragen.

Het essentiële in de joodse opvoeding is in eerste instantie dat
de ouders het geloof moeten vóórleven en daarmee ook dóórgeven.
Hun levenswijze moet de kinderen de mogelijkheid bieden zich met
hen te kunnen identificeren. De beide ouders hebben hierin hun
eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt natuurlijk ook voor de
christelijke opvoeding. In de huidige joodse en christelijke
wereld worstelen veel ouders met dit probleem van de geloofs-
opvoeding.
Een heel aantal joodse ouders die hun kinderen een joodse op-
voeding wil geven, voelt zichzelf hiertoe onbekwaam. Eén van de
oorzaken daarvan, naast het opgegroeid zijn in een geassimileerd
milieu, is de nawerking van de holocaust. Vrijwel een hele genera-
tie is voortijdig verdwenen. Hierdoor hebben vele joodse kinderen
van toen, de ouders van nu, het opgroeien in een joodse sfeer ge-
mist en zitten vaak nog onder de vaak onuitgesproken beklemming
van die ervaring. En wat men zelf niet heeft ontvangen, kan men
ook niet doorgeven. Andere oorzaken die de godsdienstige opvoeding
binnen het Jodendom aan het wankelen brengen lopen voor een deel
parallel met de problemen waarmee ook christelijke gezinnen in dit
opzicht geconfronteerd worden. Op de voriqe bladzijden is hier al
even op gewezen.
Veel christen-ouders hebben het gevoel gefaald te hebben, omdat ze
niet in staat zijn gebleken, hun bezieling op hun kinderen over te
brengen. Aan de andere kant zijn jongeren teleurgesteld dat hun
ouders hun eigen geloofsleven niet die vorm en inhoud hebben kunnen
geven die de jongeren aanspreekt. Dit laatste werd nog eens beves-
tigd door een onlangs gehouden onderzoek naar kerkverlating onder
jongeren van gereformeerde huize. De klacht van deze jongeren is,
dat hun ouders zich nog wel religieus gedragen, maar dat hun geloof
in feite een leeg geloof is. Van een persoonlijke relatie met God
is vrijwel niets te merken. De gebeden aan tafel zijn de overbekende
formuliergebeden. De gang naar de kerk is een wekelijkse sleur.
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Praten over hun eigeri geloof kunnen ze niet. De in zo'n gezin in
stand gehouden godsdienstige tradities ervaren deze jongeren als
een hypocriet gebeuren. Dit heeft veelal tot gevolg dat ze een on-
verschillige houding krijgen ten opzichte van geloof en kerk. De
publikatie van dit onderzoek heet niet voor niets 'Het lege
Testament'. (3)
Ouders moeten op een geloofwaardige manier kun kinderen vertrouwd
maken met de godsdienstige tradities. Dit zal alleen kans van slagen
hebben als kinderen in hun ouders de authenticiteit van hun geloof
herkennen.
Binnen het gezin moet er dan ook een sfeer van geborgenheid, liefde
en respect zijn, zodat er ruimte is voor de échte vragen die bij de
kinderen opkomen. Dat is een eerste vereiste. Belangrijker nog dan
dat men een werkelijk antwoord weet. Kinderen letten scherp op of
hun ouders er zelf achter staan wat ze hun trachten te leren.
Kinderen zullen geactiveerd moeten worden zelf na te denken en dan
ook vragen te stellen. Voor de ouders zou dat een stimulans moeten
zijn om gehoor te geven aan de opdracht geloofservaringen door te
geven.

Stelling 2

Oe godsdienstige toerusting, gegeven in het gezin, verweven met het
dagelijks leven, is de basis van waaruit de joodse kinderen al op
12~13-jarige leeftijd in staat worden geacht in eigen verantwoorde-
lijkheid de Tora na te leven.

We hebben gezien dat in het Jodendom de geloofsopvoeding gericht is
op het dragen van eigen verantwoordelijkheid, met het doel dat de
mens als 'gaaf inens' gaat leven. In principe wordt daarvoor al voor
het 12de~13de jaar het fundament gelegd. Vanaf dat moment kan het
kind verantwoordelijk gehouden worden voor zijn eigen handelen en
verdere geloofsontwikkeling. Binnen het gezin hebben de ouders ieder
zo hun specifieke taak in deze toerusting.
De godsdienstige toerusting voor het dragen van eigen verantwoordelijk-
heid is lange tijd ook het kenmerk van de christelijke opvoeding ge-
weest, maar zoals eerder gezien is in veel christelijke gezinnen een
groot deel van deze basis weggevallen.
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En juist het leggen van dit fundament vóór het twaalfde jaar is voor
het kind zo belangrijk. In die periode moeten ouders hun kind namelijk
niet alleen opvoeden in geloof, maar ook reeds weerbaar maken en le-
ren stand houden. Na het twaalfde jaar komt het kind immers in een
andere leefwereld terecht wat betreft school en kerk en leeftijds-
genoten. Bestond de godsdienst op de basisschool vrijwel alleen in
het luisteren naar bijbelse verhalen, op het voortgezet onderwijs
wordt hij ook met allerlei 'wetenschappelijke theorieën' geconfron-
teerd. Vaak weten kinderen met deze omwenteling van geloofsvoorstel-
lingen niet zo goed weg. Ook in het kerkelijk gebeuren wordt er in-
eens een omschakeling van het kind verwacht. Met z'n twaalf jaar is
het ineens te groot geworden voor de kinderdienst, maar de preek in
de gewone dienst gaat het meestal boven de pet. De kerk zal wegen
moeten zoeken om kinderen vanaf deze leeftijd actief bij de dienst te
betrekken door ze mee in te schakelen. Ook moet de boodschap zo oe-
bracht worden, dat ze zich erbij voelen horen. Anders zal het kind
zich steeds minder thuis voelen in de kerk, met mogelijke gevolgen
van dien. De kerk zal voor de ouders met betrekking tot de gods-
dienstige opvoeding van hun kinderen een steun in de rug moeten zijn.
Zij zal ouders een handreiking moeten bieden om deze elementaire
opvoedingstaak inhoud te kunnen geven, want veel ouders zullen eerst
zelf weer geinspireerd moeten worden en willen leren. Dr. J. van der
Werf heeft het eens ongeveer als volgt gezegd: Als je wilt dat je een
ander leert, moet je eerst zelf het leerhuis in willen gaan. (4)

Stellinq 3

Eên van de bijzonderheden in de overdracht van de joodse godsdienst
betreft de verrassingselementen, die ertoe bijdragen dat het kind
God leert kennen in een sfeer van genieten en zo het geloven als
iets fijns ervaart.

In de joodse geloofsbeleving zien we dat God ervaren wordt als de
concreet Aanwezige in het leven van alledag. Op speelse wijze maakt
men het jonge kind vertrouwd met de Persoon van God. Aan de hand
van kleine verrassingen treedt het kind de wereld van het leren
geloven binnen. Het genieten yan de materiële dingen komt in het
teken van het geestelijk genieten te staan.
Een sfeer van genieten kan het kind ook ervaren in het luisteren
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naar verhalen. De verhalen moeten zo verteld worden dat de inhoud
voor het kind als een eigen ervaring gaat leven. De mogelijkheid
wordt zo geschapen dat het kind zich bij de traditie betrokken
gaat voelen.
Het geven van kleine verrassingen in het kader van het leren kennen
van God is naar mijn weten totaal onbekend in de christelijke
wereld. Het zou een leuke aanleiding kunnen zijn om kinderen een
beetje het karakter van God te leren kennen. Het zal ze onge-
twijfeld aanspreken.
De abstraherende wijze waarop christenen vaak over God spreken,
blokkeert bij kinderen voor een deel het onbevangen openstaan voor
het geloof. Zo'n aanpak staat een integrale geloofsoverdracht in
de weg. Het gevaar is niet denkbeeldig dat het vaak in leerstellingen
en dogma's gepresenteerde godsbeeld eerder averechts werkt, dan dat
het het verlangen wekt God beter te leren kennen. De traditie van
het vertellen van bijbelse verhalen staat de laatste tijd volop in
de belangstelling. Allerlei richtlijnen worden de ouders gegeven.
Ze moeten niet te vroeg en te veel vertellen. De verhalen moeten
aansluiten bij de leeftijd van het kind. Kinderbijbels worden ge-
adviseerd of sterk afgeraden. Enz. Het is goed dat ouders bewust'
worden gemaakt om op verantwoorde wijze met de Bijbel om te gaan.
Oe laatste tijd is er ook de tendens om aan jonge kinderen de
bijbelse verhalen met historisch-kritische kanttekeningen te ver-
tellen. Of inen spreekt zelfs geheel vanuit een historisch-kritische
benadering. Dit zou wel eens een belemmering kunnen zijn voor de
integratie van geloof en beleving, want het staat een affectief
opnemen in de weg.
De eenheid in affectieve en cognitieve benadering die de concrete
joodse geloofsopvoeding van het jonge kind zo kenmerkt, is ook voor
de christelijke geloofsopvoeding onontbeerlijk.

Stelling 4

De feesten in de joodse godsdienst zijn de ontmoetingspunten tussen
God en mensen en mensen onderling op de weg van het verleden door
het heden naar de toekomst.
Het joodse kind leert in de viering van de feesten, in het bijzondervan de Pesach, door zich verbonden te weten met het voorgeslacht,Gods bevrijding persoonlijk te ervaren, om zo vanuit het gedenken
de uiteindelijke bevrijding van de totale mensheid te verwachten.

i
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De cyclus van de godsdienstige feesten is voor Joden een manier om
God bekend te maken aan de volgende generatie. Daarom zijn die fees-
ten uitgangspunt voor de geloofsoverdracht. Volqens joodse opvatting

doet God via de feesten de mens Zijn karakter kennen. In de feesten

leert Hij de mensen dat Hij bij hen wil wonen en dat Hij met blij
verlangen uitziet naar de vernieuwing van de schepping, van de hele
kosmos.
In vergelijking met het traditionele Jodendom snelen de feesten bij

christenen niet zo'n grote rol bij de geloofsoverdracht. De feest-
viering staat bij hen in veel ~evallen te weinig in verband met de
wezenlijke betekenis en de achtergronden ervan. Het element van ver-
wachting bijvoorbeeld, dat in de joodse feesten zo sterk op de voor-
grond staat, is in de christelijke feesten ten onrechte naar de
achtergrond geschoven. Te veel blijft men stilstaan bij het gegeven
dat in Jezus de verlossing gekomen is, zonder uit te zien naar de
totale voltooiing van de verlossing. Want God geeft in de feesten
een handreiking te delen in die hoop en verwachting. Niet alleen
vanuit de Tenach, maar ook vanuit het Nieuwe Testament. Niet alleen
met de komst van Jezus op aarde, Zijn lijden, sterven, verrijzenis
en hemelvaart, maar ook met de vervulling van de belofte van de
uitstorting van Gods Geest op al wat leeft. In dit alles biedt God

het perspectief op de vestiging van Zijn Koninkrijk waar recht en
gerechtigheid heersen zal. De eschatologische toekomstverwachting
zou in de viering van de christelijke feesten meer accent moeten
krijgen. Het lijkt mij een noodzakelijk tegenwicht tegen het
apocalyptische denken, het doemdenken, dat in onze tijd de overhand

dreigt te krijgen.
In het uitkijken naar en het zich inleven in de beloofde vernieuwing
wordt er een geestelijke ruimte geschapen, waarin men afstand neemt
van de dagelijkse zorgen en van alle sombere berichten die de mensen
overspoelen. Men voelt zich als het ware even boven zichzelf uitge-
tild en zal vanuit die ervaring het leven van alle dag beter aankunnen.

In de viering van de joodse feesten weten de kinderen zich verbonden
met hun voorgeslacht. Ze leren ervaren, persoonlijk en als volk,
betrokken te zijn bij het goddelijke handelen in de geschiedenis.
Zo wordt hun een historisch besef bijgebracht, vanwaaruit ze hun
medeverantwoordelijkheid in het heden leren kennen, met het oog op

de toekomst.
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Dit gegeven zou een goed aanknopingspunt kunnen zijn voor het
behandelen van de feesten in de catechese~godsdienstlessen, met
een eventuele toewerking naar een gezamelijke viering.
In de feesten wordt duidelijk een brug geslagen tussen het woord
van toen en het leven nu. Vragen en situaties van toen zijn ook
zeker visueel en actueel te maken voor deze tijd. Een cognitieve
benadering heeft deze aanvulling nodig.

Stelling 5

De Sjabbat, de wekelijkse terugkerende feestdag, is het volk Israël
a1s rustpunt gegeven, om, afstand nemend van de dagelijkse beslomme-
ringen, God te eren als hun Schepper en Bevrijder, opdat het hen
welga.

Ondanks de veranderende samenleving heeft binnen het traditionele
Jodendom de viering van de Sjabbat haar karakter behouden.
Het is een dag voor het gezin tot eer van God. De vele regels en
geboden die deze dag kent, staan borg voor de rust en ontspanning
die deze dag kenmerkt. Nu zijn het juist deze geboden die buiten-
staanders sceptisch doen staan of er op zp'n dag nog wel te genieten
valt. Zouden ze zich niet belemmerd voelen in hun vrijheid? P1aar
juist in deze gebondenheid voelt de Jood zich op deze dag vrij. Want
gebonden-zijn aan God is 'in je allerheiligst element zijn', zoals
de verbondenheid van bruid en bruidegom. Vandaar dat deze dag - we
zagen het al in het derde hoofdstuk - als een bruid ontvangen wordt.
Ook Joden die Jezus en Zijn verlossingsboodschap hebben aangenomen,
blijven de Sjabbat met haar vele geboden als een vreugdevol geschenk
van God beschouwen. (5)
Christenen hebben in het algemeen in veel mindere mate aan de zondag
het karakter van een feestdag kunnen geven. Zo zijn er binnen
orthodox-christelijke kringen gezinnen, waar de vele verboden eerder
als een last dan als een lust worden ervaren. Vooral op kinderen
kan dat negatief overkomen en geloofsbelemmerend werken. Maar ook
zijn er in die kringen-ouders die van de zondag een intieme en ook
bl i jde dag weten te maken.
In bepaalde christelijke gezinnen van verscheiden signatuur is onder
invloed van verschuivingen in de maatschappij de zondagsviering ver-
schraald. Ook de invoering van de vrije zaterdag en de toegenomen
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recreatiemogelijkheden buitenshuis hebben daartoe bijgedragen. Niet
zelden wordt de zondag daarin zo mee betrokken dat tijd voor bezinning
naar de achtergrond verdrongen wordt.
Daarbij komt dat heel onze samenleving zo rusteloos en lawaaiig is
geworden, dat zij weinig uitnodigt tot bezinning.
Het vieren van de zondag zoals God bedoelt, is iets wat men moet le-
ren. Het vraagt geloof, inspanning, discipline en creativiteit.
Misschien is het wel doordat wij in het westen alles zo graag ver-
standelijk beredeneren, waardoor wij het feestvieren verleerd zijn.
We stellen ons in dit opzicht graag afstandelijk op, in plaats van
met ons hele wezen erbij betrokken te zijn. Het zou voor christenen
van groot belang zijn zich te gaan heroriënteren op herstel van de
wezenlijke viering van de zondag als een geheiligde vreugdedag.
Dit vraagt uiteraard geloof en levenskunst.

Stelling 6

Het is de joodse scholen niet mogelijk binnen de huidige onderwijs-
regeling voldoende tegemoet te komen aan de veelomvattende godsdienstige
opvoeding die men als noodzakelijke bijdrage ziet voor het bewaren van
de eigen identiteit en waarvoor een toenemende belangstelling binnen
het Jodendom is te bespeuren.

In tegenstelling tot het godsdienstonderwijs op de joodse scholen, dat
volledig gericht is op de eigen cultuur- en qeloofsoverdracht, heeft
het godsdienstonderwijs, zoals het op menige christelijke school in
deze tijd gegeven wordt, slechts in de marge met de kern van het
christelijk geloof te maken.
De meeste scholen in ons land zijn zogenaamde open scholen. Deze staan
ook open voor leerlingen die van huis uit nauwelijks of niet vertrouwd
zijn met het christelijk geloof. De ouders behoeven namelijk de grond-
slag niet te onderschrijven, alleen maar te respecteren. Het christelijke
van het onderwijs komt daardoor meer op zichzelf te staan en vormt voor
veel jongeren geen harmonieuze aanvulling op de opvoeding thuis.
Voor het vak catechese~godsdienstonderwijs brengt dit grote problemen
met zich mee. Tal van docenten passen zich zo aan, rekening houdend
met het pluriforme karakter van het leerlingenbestand, dat dit vak
in feite algemeen vormend onderwijs wordt. Deze aanpak krijgt van
overheidswege nog een extra stimulans nu niet alleen bij het voortge-
zet onderwijs, maar ook sinds l~ augustus 1985 bij het basisonderwijs,
het vak geestelijke stromingen zijn intrede heeft gedaan. Door de erosie
van de andere elementen - dagopeningen, weeksluitingen, vieringen, enz.-
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dreigen zulke christelijke scholen praktisch openbare scholen te
worden.
De bijdrage die het godsdienstonderwijs kan geven aan de identiteit
van de christelijke school is echter maar één van de schakels.
Ook het schoolteam als geheel draagt voor de identiteit medeverant-
woordelijkheid. Maar veel leerkrachten weten niet hoe aan de doel-
stelling en de grondslag van hun school gestalte te geven.
De gesignaleerde onmacht, onverschilligheid en soms zelfs weerstand
van sommige leerkrachten ten opzichte van het christelijk karakter
van hun school heeft een belangrijk aandeel in het proces van de
identiteitsvervaging.
In reformatorische kringen heeft men de weg gekozen van het oprichten
van eigen zogenaamde gesloten scholen, om zo eigen geloofsovertuiginq
en geloofsoverdracht te waarborgen. Hier treft een zekere parallel
met de in het hoofdstuk over het onderwijs geconstateerde behoefte
van joodse zijde aan volledig eigen scholen.
Het christelijk onderwijs van de open scholen zal eigen wegen moeten
zoeken om, binnen de wettelijke mogelijkheden, de christelijke
identiteit nieuw leven in te blazen.
Binnen de school zou men een soort 'leerhuis' kunnen beginnen, waarin
leerkrachten zich bezinnen over de vraag hoe (in de school) als
christen herkenbaar te zijn.
In ruimere opzet zouden ook ouders en leerlingen eraan kunnen deel-
nemen. Als leerkrachten, ouders en jongeren op dit punt met elkaar in
gesprek raken, opent dat weer een deur voor een mogelijke samenwerking
van gezin en school, die voor een harmonieuze religieuze opvoeding
eigenlijk onmisbaar is.

Stelling 7

Het joodse leren is een levenslang permanent bezig-zijn met de naleving
en herhaalde bestudering van de Tora, om als mens in zijn totaliteit
te beantwoorden aan het doel waartoe hij geschapen is: nl. beelddrager
Gods te zijn.

Het godsdienstonderwijs op de christelijke scholen zou moeten bij-
dragen in de vorming van het geloof van jonge mensen.
Al naar gelang het aantal leerlingen dat van huis uit weinig of geen
echte geloofsopvoeding ontvangt groter is, wordt de taak voor de school
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in dit opzicht zwaarder. Op het bij veel leerlingen aanwezige vage
idee dat er een God is, moet ingespeeld worden. Dit vraagt bevesti-
ging, verbreding en verdieping van kennis en inzicht. lets van de
mentaliteit wat het joodse leren zo kenmerkt, zou het christelijk
onderwijs in dit opzicht zeker ten goede komen. Het onderwijs is er
heden ten dage te veel op gericht om in een beperkt aantal jaren
het leerproces af te ronden. Jongeren zou geleerd moeten worden
zichzelf een permanente leerhouding ~oe te eigenen. Leerkrachten
moeten hierbij de jongeren als het ware introduceren in de wereld
van het dragen van verantwoordelijkheden aan de hand van de richt-
lijnen die de Bijbel aanreikt. Dit zal alleen een positief effect
hebben als de jongeren zich in dit opzicht kunnen identificeren
met degene die voor de klas staat. De leerkracht zou voor hen als
christen herkenbaar moeten zijn, o.a. in zijn relatie met de leer-
lingen, in de persoonlijke aandacht die hij voor hen heeft. Het
gaat erom dat zijn manier van leven als christen interesse bij hen
wekt. Vanuit die relatie kan hij ze teren met de Bijbel om te gaan,
zodat ze het doel gaan ontdekken waartoe ze geschapen zijn.
Vandaaruit kan men toewerken naar het dragen van eigen verantwoorde-
lijkheid. Paulus verwoordt dit in de tweede brief aan Timoteiis als
volgt: "Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te
onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de
gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk
volkomen toegerust." (2 Tim. 3:16)
Zo wordt permanent leren een permanent in de actuele verantwoorde-

1 i j khe i d staan.
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Aan het slot van deze scriptie gekomen, wil ik graag nog naar
voren halen als ook voor ons van essentiële betekenis, de op
p. 17 weergegeven handelwijze van Rabbijn Vorst. Hij heeft heel
concreet in het gebedenboek voor Jom Kippoer schuld beleden ten
aanzien van het falen van de geloofsopvoeding van de joodse
ouders en leiders.
Als christen-ouders, christen-leerkrachten, kerkelijke leiders,
voor God zouden belijden in deze gefaald te hebben, is het niet
meer nodig in een gevoel van machteloosheid bij de tekorten
te blijven stilstaan. Zó is een nieuwe start met een schone lei
mogelijk. Geen machteloos omzien meer; gedachtig aan het woord
van Jezus dat wie de hand aan de ploeg slaat en achterom ziet,
niet geschikt is voor het Koninkrijk Gods. {6)
Dan is er ruimte ontstaan voor een nieuwe inspiratie van Gods
Geest, om vanuit die Bron deze opdracht weer aan te kunnen.
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Notenlijst

(1) Jeugd zonder toekomst? - De kerk heeft hoopvolle woorden voor de
jeugd die op vele manieren in haar toekomst bedreigd wordt.
Uitgave Concillium. Internationaal tijdschrift voor theologie,
1985 nr. 5, Hilversum, p. 22.

(2) In de jaren zeventig heeft schoolpastor Dr. J. Nieuwenhuis een
onderzoek gedaan naar de geloofsbeleving van jongeren. Op meestal
katholieke scholen enquèteerde hij 4000 jongeren tussen 12 - 17
jaar.

Een dergelijk onderzoek verricht op 't ogenblik de schoolcatecheet
Pedro van Eijkern. Hij ondervroeg 1200 leerlingen van de hoogste
klassen van voornamelijk katholiek voortgezet onderwijs.
De uitslag toont overeenkomst met de enquéte van Dr. J. Nieuwenhuis.
Tijdschrift De Tijd, oktober 1985-

(3) In een onderzoek naar de oorzaak van kerkverlating onder jongeren
van gereformeerde huize bleek uit interviews dat vrijwel alle
geënquéteerden de godsdienstige opvoeding thuis als een lege
vorm hadden ervaren.
Wel moet ik zeggen dat de onderzoeker, de socioloog P. van der Ploeg
veel te algemene conclusies getrokken heeft uit een zo beperkt
onderzoek (16 intervieuws)
P. van der Ploeg, Het Le e Testament - Een onderzoek onder jonge
kerkverlaters, Franeker 19 5-

(4) Dr. J. van der Werf heeft in de jaren 1974~75 o.a. in medewerking
met de NCRV-schoolradio meegewerkt aan het samenstellen van mate-
riaal voor de leerkrachten ten behoeve van het qodsdienstonderwijs
op de scholen. De cursus heette: 'Met de Bijbel het jaar door'.

(5) Shlomo Hizak, Opbouwen of afbreken, Jeruzalem 1985, p. 53-
(6) ~uc. 9 : 62.
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Lijst van enkele voorkomende hebreeuwse woorden en begrippen

afikoman : toespijs, dessert na de pesachmaaltijd
ahawat Jisraël: liefde voor Israël
am Jisraël : het volk Israël
awoda
bachoer
bar mitswa

bat mitswa

beracha,
mv. berachot
besamin
chacham
challa,
mv. challot
chamets
c ha noe ka

charoset

cheider
Gemara

haggada
ha 1 acha
halachisch
hallel
havdala
iwriet
jahadoet
jeshiwa
Jom Kippoer
kiddoesj
kosjer:
machzor
ma ro r

matsa,
mv. matsot
mediene
mezoeza

midrasj
minjan

Misjna

: dienst, liturgie
: jongen, jeshiwastudent
:'zoon van de wet', of 'zoon van de opdracht'; het
mondig worden van de joodse jongen op 13-jarige
leeftijd

:'dochter van de wet', of 'dochter van de opdracht';
het mondig worden van het joodse meisje op 12-jarige
leeft i jd

: dankzegging, zegenspreuk

: geurige kruiden, gebruikt bij de havdala
: wijze, schriftgeleerde
: sjabbatsbrood

: het gezuurde
: lichtfeest, feest ter herinnering aan de inwijding
van de Tempel door Judas de Makkabeeër, 165 v. Chr.,
na de verontreiniging door Antioches de Epiphanes

: mengsel van appels en noten met een scheutje wijn.
De kleur herinnert aan de tichelstenen die de Joden
in Egypte moesten bakken

. leerkamer
: letterlijk: aanvulling, n.l. op de Misjna. Misjna en
Gemara vormen samen de Talmoed

: vertelling; i.c. boekje met de paasliturgie
: praktische voorschriften over de levenswandel
: volgens de halacha
: lofzang
: scheiding, afscheidsritueel van de sjabbat
: modern hebreeuws
: Jodendom, joodse kennis
: talmoedschool, rabbijnenseminarie
: Grote Verzoendag
: de heiliging van de sjabbat
: reir., ritueel geoorloofd
: gebedenboek
: bitter kruid als teken van de bitterheid van de
slavernij in Egypte

: ongezuurd brood

: de provincie
: kokertje aan de deurpost met een perkamentrolletje,
waarop de eerste twee gedeelten van het sjemagebed
staan

: actualiserende vertolking, uitleg van de Tenach
: tiental mannen, het quorum dat nodig is voor een
godsdienstoefening

: oudste gedeelte van de Talmoed
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mitswa,
mv. mitswot
mizbéach
moëed
nesj ama
Pentateuch
pesach
rebbe

Rosj Hasjana
seder

: opdracht, plicht (goddelijke -)

: altaar
: samenkomst
: ziel
: de Vijf boeken van Mozes
: joods paasfeest (letterlijk: voorbijgaan)
: chassidische leider, titel van een joodse
godsdienstleraar

: joods Nieuwjaar
: orde; i.c. liturgie van de pesachmaaltijd

sjabbat : zevende dag van de week (letterlijk: ophouden)
Sjema : joodse geloofsbelijdenis
sjoelchan : tafel
Sjoelchan Aroech: 'Gedekte Tafel', godsdienstcodex van Josef Karo
Talmoed : leer, studie; samenvatting van de zeer omvangrijke

tefillien
Tenach
Tora

literatuur met de verhandelingen en discussies van
de rabbijnen over de Tora

: gebedsriemen
: hebreeuwse bijbel
: leer, onderwijzing van de Pentateuch
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