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Dag van het  Jodendom
WOORD VAN MGR. DRS. HERMAN WOORTS? 


Elk jaar wordt de Dag van het Jodendom in 
de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland 
gehouden op 17 januari - een vaste eigen dag 
op de kerkelijke kalender. Hiermee 
onderstreept de Kerk hoe belangrijk de band 
is met het Jodendom. Paus Franciscus heeft 
daags na zijn verkiezing een brief  geschreven 
aan Riccardo di Segni, de opperrabbijn van 
Rome. Daags na zijn inauguratie hebben 
beiden elkaar persoonlijk ontmoet. 
In het interview dat Eugenio Scalfari onlangs 
met paus Franciscus had in de Italiaanse krant ‘La Repubblica’ en 
waar het gaat over zijn geloof, vraagt Scalfari zich af  of  God zijn 
beloften aan het Joodse volk is vergeten. Nee, stelt paus Franciscus, 
net zoals de Joden hun geloof  hebben behouden, 
bleef  God geloven in het verbond dat Hij met Israel heeft gesloten. 
De kerk en de mensheid, zo stelt hij, kunnen de Joden ‘nooit genoeg 
dankbaar zijn voor het feit dat ze hun geloof  hebben vastgehouden’.  
Hopelijk kunnen wij met elkaar de Dag van het Jodendom in onze 
Nederlandse bisdommen en parochies volgende maand op gepaste 
wijze vorm geven in liturgie en catechese. 
Mgr. drs. H.W. Woorts, bisschopreferent Kerk en Jodendom 

ACTIVITEITEN IN DE BISDOMMEN
• Op zondag 19 januari wordt er ‚s middags in de synagoge van 

Groningen een lezing gegeven door Dr. Berma Klein Goldewijk 
met als werktitel: morele en financiële crisis, conflict en fragiele 
vrede. 

• De werkgroep Kerk en Jodendom van het aartsbisdom Utrecht 
organiseert op 17 januari in Utrecht een studiebijeenkomst o.l.v. 
Marcus  van Loopik. 

• In Amersfoort is er op 16 januari een discussie-avond o.l.v. Frans 
Zwarts over de joods-christelijke relaties. 

• Rondom de datum van 17 januari zal in Dieren in de LJG-Sjoel 
een bijeenkomst zijn met Prof. Dr. Marcel Poorthuis.

http://www.dagvanhetjodendom.nl
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Het was paus Franciscus' eerste officiële ontmoeting met een groep van vertegenwoordigers van joodse 

organisaties en gemeenschappen sinds zijn verkiezing. De paus zei dat de "Nostra Aetate" Verklaring 

van het Tweede Vaticaans Concilie "een belangrijk referentiepunt voor de katholieke kerk 

vertegenwoordigt voor de betrekkingen met het Joodse volk". 

"In die tekst van het Concilie, de Kerk erkent dat 'het begin van haar geloof  en uitverkiezing te vinden 

is in de aartsvaders, Mozes, en de profeten'. En, met betrekking tot de Joden, het Concilie herinnert aan 

de leer van Paulus, die schreef  'de gaven en de roeping van God zijn onherroepbaar' en die ook 

krachtig haat, vervolging, en alle vormen van antisemitisme veroordeelt. Door onze gemeenschappelijke 

wortels, kan een christen niet antisemitisch zijn!” Het gehele artikel is te vinden op  de website van Dag 

van het Jodendom. 
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FRANCISCUS
Op 24 juni 2013 ontving Paus Franciscus 30 leden van 
de delegatie van het Internationale Joodse Comite voor 
Interreligieuze Consultaties. De paus herinnerde eraan 
dat 21 eerdere bijeenkomsten hebben bijgedragen tot 
het wederzijds begrip en de banden van vriendschap 
tussen joden en katholieken te versterken. 

Bron: Vatican information service

VERKONDIGING                                       
VIJF TIPS VOOR PREEK EN CATECHESE
Wanneer het jodendom of  de Joodse achtergrond van Jezus ter sprake komt 

dan gelden de volgende Grondregels: 

• Spreek over de ander (inclusief  het jodendom) zoals de ander zichzelf  verstaat. Dus van binnenuit. 

Niet gemeten aan maatstaven van buiten af  (bijv. christelijke). 

• Spreek over de ander alsof  hij/zij zelf  aanwezig is - met respect. 

1. Spreek in de tegenwoordige tijd 

Het jodendom is een levende godsdienst. De feesten die Jezus vierde (Pasen, Loofhuttenfeest, 

Grote Verzoendag, Nieuwjaar) worden nog steeds gevierd. De synagoge bestaat nog steeds…. 

2.   Vermijd het woordje „de” 

Vermijd generalisaties, zelfs positieve. De Joden in Nederland zijn zeer divers.…… 

3.   Discussie is iets positiefs 

De Emmaüsgangers (Lucas 24,13-35) zijn aan het discussiëren onderweg. De Griekse termen 

in dit verhaal zijn typisch voor uitleg en discussie van de Schrift…… 

4.   Praktische leefregels zijn positief  

Jodendom is een doe-godsdienst, geen belijdenisgodsdienst…… 

5. Minstens één keer per jaar thematiseren  
Het gehele artikel is te vinden op Dag van het Jodendom
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IMPULSDAG 2013
‘Uitweg uit de Crisis’ - dat was het thema voor de Dag van het Jodendom 2014. Is er wel een 

uitweg? Hoe kunnen we een crisis bezweren die we zelf nauwelijks begrijpen? Welke 

handreikingen bieden de Joodse en de Christelijke traditie ons in tijden van economische 

crisis, crisis van geloof, en crisis in het pastoraat?  


De Dag van het Jodendom vindt elk jaar plaats en wordt op lokaal 

niveau georganiseerd in parochies. Ongeveer drie maanden eerder 

organiseert de KRI namens de Nederlandse bisschoppen een Impulsdag, 

bedoeld om parochies te inspireren. Dit jaar viel de Impulsdag op 9 

oktober 2013 in de synagoge in de Samuel Hirschstraat in Zwolle. De 

bijeenkomst had de volgende indeling: 

Na een welkomstwoord door Mgr. drs. Herman Woorts vond er een 

forumgesprek plaats tussen dr. Eric Ottenheijm en drs. Leo Mock over 

het thema:  

1. Uitweg uit de economische crisis  

2. Uitweg uit de crisis in het Godsvertrouwen  

3. Uitweg uit de crisis in het pastoraat  

Daarna volgde een workshop over ‘Bezeten door Bezit’, o.l.v. Leo Mock en een workshop  over 

‘Verbeeldingskracht’, o.l.v. Eric Ottenheijm. Het gehele verslag is te vinden op  de website van Dag van het 

Jodendom.
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Dag van het Jodendom 
De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie vertegenwoordigd door het Secretariaat RK Kerkprovincie 
(SRKK). De Dag van het Jodendom wordt uitgevoerd met inhoudelijke ondersteuning 
vanuit de KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom.  
  De Dag van het Jodendom beoogt kennis over het jodendom onder christenen te 
bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen 
stimuleren.  
Redactie, KRI, Katholieke raad voor kerk en jodendom, Werkgroep Dag van het 
Jodendom  
Pieter Rookmaker, Leo Geurts, Günther Sturms, Jaap van der Meij, Egbert Bornhijm  
Abonnement KRONIEK: Uitgave van de KRI € 17,50,- per jaar

SUGGESTIE 

Op zondag 12 januari viert de kerk het feest van de Doop van de Heer. 

Pastor Frans Zwarts heeft een preeksuggestie gemaakt voor deze zondag met bijzondere aandacht 

voor de Dag van het Jodendom. Zie hiervoor de website DagvanhetJodendom.nl 
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VANUIT HET JOODSE LEVEN
Joods Historisch Museum, Amsterdam  
Schönberg & Kandinsky. Tegendraads in kunst en 

muziek  18 november 2013 t/m 16 maart 2014.  
Kunst en muziek uit de roerige eerste twee decennia van 

de twintigste eeuw. Een tijd waarin zich een ware 

revolutie in de kunst en muziek voltrok. 

Amsterdam Light Festival in het Joods Cultureel Kwartier  6 december 2013 t/m 19 januari 2014  
Prachtig verlichte gebouwen en bijzondere evenementen Het Joods Cultureel Kwartier doet mee 

aan het Amsterdam Light Festival, met o.a. de bijzonder projectie Vaarwel/Last Words op de gevel 

van De Hollandsche Schouwburg. 


Van 9 juli 2013 t/m 5 januari 2014 laat het Drents Museum te Assen opnieuw een uniek 

archeologisch fenomeen van wereldformaat zien met een grote tentoonstelling over de befaamde 

Dode Zeerollen. Te zien zijn originele Bijbelse manuscripten 

en objecten uit de 2de eeuw voor Chr. tot de 1ste eeuw na 

Chr. en alternatieve teksten die niet in de Bijbel terecht 

zijn gekomen. De teksten op deze wereldberoemde rollen 

geven ons onschatbare informatie over de geschiedenis en 

cultuur uit de periode waarin belangrijke kenmerken van 

het jodendom en christendom gevormd werden. Verder 

worden er objecten getoond uit het oude Judea, uit de 

nederzetting van Qumran (de plaats waar de rollen 

gevonden zijn) en uit Jeruzalem.  

Enkele interessante websites: 

• Dag van het Jodendom, DagvanhetJodendom.nl 

• Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom, kri-web.nl 

• Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap, nik.nl 

• Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, ljga.verbond.nxte.nl/faq-over-jodendom 

• Joods Historisch Museum, jhm.nl 

• Nieuw Israëlitisch Weekblad, niw.nl 


