(Bijdrage K&I voor Over & Weer van 17 februari 2018)

Kerk & Israël
Belangstellenden voor Kerk & Israël-activiteiten kunnen terecht bij de Werkgroep K&I: Minka & Aart
Prinsen (redactie) tel. 0180-313329. Reacties of bijdragen aan deze rubriek kunt u zenden aan
prinsencommunicatie@hetnet.nl

Joden bekeren niet
Rabbijnen moeten volgens de joodse wet ‘drie krachtige pogingen’ doen om iemand ervan af te houden
tot het jodendom over te gaan. Dat is wel iets anders dan de bekeringsijver in christendom en islam.
Dus krijgt een aspirant bekeerling te horen: Wees wijs en realiseer je wat het betekent om 613 ge- en verboden
na te volgen, voorgeschreven vanuit de eerste vijf boeken van het ‘Oude Testament’ (de Tora). Alleen het volk
Israël aanvaardde die regels op de berg Sinaï, dus gelden deze uitsluitend voor joden. Bovendien, bij de komst
van de Messias is het heil voor álle volken. Zij het dat ook niet-joden zich moeten houden aan een aantal regels,
ontleend aan het Bijbelboek Genesis, neerkomend op: God eren en werken aan een humane samenleving. Het
zijn zeven regels, evenveel als de kleuren van de regenboog, zei rabbijn J.J.P. Boosman eens, en die dragen de
naam Noachitische geboden. Volgens de joodse traditie gaf God deze leefregels aan Noach en zijn familie, nadat
Hij hen had gered van de vloed. Het gaat om:
- de verboden afgoden te dienen, God te vervloeken (Godlasterlijke taal gebruiken), te doden, met je naaste
familie te trouwen (incest, ontucht), te stelen, dieren te mishandelen (geen vlees te eten van een levend dier) - en het gebod recht te spreken (het vestigen van rechtbanken).

Christendom - geënt op de joodse stam?
Zeker, het christendom is voortgekomen uit het jodendom. Maar in leer en verschijning is verwantschap
moeilijk te ontdekken. Al is ons ‘Oude Testament’ gelijk aan de joodse Tenach, de waardering voor de
boeken (hiërarchie) , volgorde en benaming verschillen.
Op allerlei terreinen onderscheidt de joodse traditie zich. Door vast te houden aan al die specifieke regels en
gebruiken heeft men kunnen overleven. Ter illustratie:
- Bij de indeling van het jaar volgt men de maanstand, 12 maanden van 29/30 dagen, en om in de pas te komen
met het oogst-/ zonnejaar wordt geregeld een extra maand toegevoegd.
- Het jaar begint met de maand waarin Pesach/Pasen valt, maar Rosj Hasjana/Joods Nieuwjaar valt in
de 7e maand: het begin van nieuw landbouwjaar.
- De rustdag is op zaterdag - joodse dagen beginnen de avond tevoren, dus de sabbat op vrijdagavond.
- In de synagoge staat centraal de Arke (kast) met vooral de Tora-rollen en niet een preekstoel.
- Diensten gaan alleen door als er tien religieus volwassen mannen (vanaf 13 jaar) aanwezig zijn.
- Teksten staan in de hebreeuwse taal, die geen klinkers kent, en van rechts naar links wordt gelezen.
- Joodse huizen herkent men vaak aan een mezoeza (kokertje) bij de deurpost met daarin teksten uit
Deuteronomium (‘het huis zij u een tempel’).

5e lustrum in zicht
Joodse zang start 9 maart Haak aan bij het Mannenkoor!
Vrijdagavond 9 maart start Mannenkoor Nieuwerkerk a/d IJssel de voorjaarscyclus. Het koor is op weg
naar het vijfde lustrum - op donderdagavond 18 oktober a.s. zal dit worden gevierd in de Lichtkring. Wie
mee wil zingen - nieuwkomers en oud-leden - kan nu nog aanhaken!
Er zijn zes oefenavonden: de eerste in de Vluchtheuvel, nabij de Oude Kerk (Kerkgang/Dorpsstraat), aanvang
19.30 uur - de overige in de Ringvaartkerk (voorheen De Bron), aanvang telkens 20 uur. Het koor is uitgenodigd
in de morgendienst op 22 april 10 uur in Pijnacker - voorganger is ds Arien Treuren, en op donderdag 17 mei
20 uur voor een zangavond in Stellendam met ds Dave Hoolwerf. Deze avond van de Hervormde Gemeente
staat in het teken van ‘luisteren naar het joodse volk, hun liederen, feesten, gebruiken etc. - met als uitgangspunt:
Leer ons de Tora’. Inlichtingen bij Aart Prinsen, 0180-313329, prinsencommunicatie@hetnet.nl
Zie ook www.mannenkoor-nieuwerkerk.nl
(Nagekomen: Uit Harderwijk ontving het koor een uitnodiging voor de morgendienst op 6 mei a.s.)

