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Vrede en gerechtigheid zijn begrippen
die joden en christenen verbinden
In het kader van de Dag van het Jodendom
sprak Karin van den Broeke, voorzitter van
de synode PKN, over identiteit, over wat
joden en christenen delen, over
vreemdelingschap en over hoop.
Achtergrond
Dick Vos

I

n samenwerking met de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland hield de Raad van Kerken
Dieren e.o. gisteravond een bijeenkomst in het kader van de Dag van
het Jodendom. Daar sprak ds. Karin
van den Broeke, preses (voorzitter)
van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Waar het gaat om de verhouding
tot en het gesprek met andere godsdiensten, is het essentieel dat dat
gebeurt vanuit de eigen identiteit,
aldus Van den Broeke. Dat is in
ieder geval het uitgangspunt voor
de PKN.
Verbinding
Mede refererend aan de discussies
die de laatste tijd spelen inzake de
houding van de PKN ten aanzien
van de islam, haalde ze het rapport
uit 2011 aan over hoe de PKN zich
tot de islam verhoudt. Integriteit en
respect zijn daarin de kernwoorden. ,,Vanuit de eigen identiteit en
met respect voor de ander gaat de
PKN de dialoog aan.” De synode
sprak toen op grond van die nota
uit dat het ,,de roeping van de
christelijke gemeente is om zich in
te zetten voor vrede in de samenleving, zodat iedereen op gelijke
wijze kan participeren. Eén aspect
daarvan is het zoeken van verbinding met anderen.”

De eigen identiteit van de christelijke kerken is volgens Van den Broeke gelegen in het geloof in God die
zich in Christus laat kennen. ,,Die
God spreekt ons aan op een houding van onderlinge solidariteit en
barmhartigheid, en op onze inzet
voor een inclusieve samenleving
waarin ruimte is voor ieder mens.”
Dat sluit dan weer aan bij het zogeheten Unity Statement van de Wereldraad van Kerken: eenheid van
christenen is er ten dienste van
eenheid van de mensheid en zelfs
ten dienste van de eenheid van de
schepping.
Van belang voor iedereen is
volgens Van den Broeke: spreek je
uit over wat je motiveert. Niet het
zwijgen over verschillen, maar de
ontmoeting vanuit verschillende
identiteiten draagt bij aan meer
vrede in de samenleving.
Vrede en gerechtigheid
Het gesprek met het jodendom is
een wezenlijk ander gesprek dan
dat met andere religies, vervolgt
Van den Broeke. Bij de PKN staat
vooraan in haar kerkorde dat de
Protestantse Kerk zich onopgeefbaar verbonden weet met het volk
Israël. Alleen al gezien het feit dat
de Nederlandse Rooms-Katholieke
Kerk een jaarlijkse ‘dag van het
jodendom’ in het leven geroepen
heeft, geldt ook voor die kerk dat zij
een bijzondere vorm van verbondenheid ziet.
Van den Broeke laat de vaak
gevoerde discussie over onderscheid
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Niet het zwijgen
over verschillen,
maar de ontmoeting
draagt bij aan vrede
in de samenleving

tussen volk, land, staat en regering
expres liggen en richt zich op wat
het jodendom en het christendom
verbindt. ,,Essentieel is dat we de
TeNaCh met elkaar delen. De Hebreeuwse Bijbel - de verzameling
Thora, Profeten en Geschriften - is
gezamenlijke grond voor joden en
christenen. De grootse woorden
vrede en gerechtigheid - sjaloom en
tsedaka - hebben christenen leren
kennen uit de Hebreeuwse Bijbel.”
Juist deze begrippen, vrede en
gerechtigheid, zijn het die kerk en
Israël soms zelf tot vreemdelingen
maken in het huidige maatschappelijke klimaat. Vreemdelingen,
omdat zij zich ,,steeds opnieuw
opgeroepen weten om stem te
geven aan wie geen stem heeft en

om wees, weduwe en ontheemde te
beschermen.”
Gerechtigheid en vrede zijn een
visioen, stelde Van den Broeke, een
visioen dat joden en christenen tot
hoopvolle mensen maakt. Dit ondanks het feit dat de uiterste grond
van de hoop voor christenen, in
tegenstelling tot bij joden, ligt in de
opstanding van Jezus Christus.
Geloof is kracht en geeft kracht,
besloot Van den Broeke. En als
voorbeeld noemde ze het zingen
van het christelijke lied ‘Amazing
Grace’ tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van
een schietpartij in Charleston in
juni 2015. Barack Obama zette het
lied in en binnen twee zinnen zongen alle aanwezigen mee.

Machteloos tegenover de kwade macht
Wat stond Luther precies voor ogen? Uit
zijn eigen teksten valt dat het beste op te
maken. In een serie over de theologische
inzichten van Maarten Luther deze keer
aandacht voor de duivel.
Luthers ABC
Markus Matthias

A

ls het gaat over het kwaad,
komt Luther over de duivel te spreken:
‘Als God je niet vasthoudt, heeft de
duivel je meteen misleidt.’
(Preek 1 Advent 1539, WA 47, 586, 13v).
Verlichte mensen vragen zich af:
waar komt het kwaad vandaan?
Waarom laat God dat toe? We
stellen dit type vragen omdat wij
ervan uitgaan dat het goede, het
verstandige en mooie normaal is,
terwijl het tegendeel, het kwaad,
de domheid en het lelijke verklaard
moet worden. Vanuit Luthers perspectief is het precies andersom.
Het wonderlijke is in zijn ogen het

behouden worden. Het wonder is
het goede dat er is – het redelijke,
het mooie.
Mensen van deze tijd menen te
weten waar dit idee van Luther
vandaan komt: het moet zijn pessimistisch wereldbeeld zijn. Luther
zou tegen hen zeggen: je zou gelijk
kunnen hebben, maar kijk eens om
je heen, kijk eens naar deze wereld.
Zijn geweld, oorlog, misleiding,
leugen, fraude, misdaden slechts
uitzonderingen op de regel? Of zijn
dat slechts uitzonderingen op plekken waar een sterke overheid, een
rechtsstaat en een goede opleiding
ervoor gezorgd hebben – en dagelijks
ervoor zorgen – dat het kwade in
toom wordt gehouden?
Vreselijke beelden
Wellicht heeft Luther de duivel
soms bijna als een echt persoon
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gezien, met lichaam en al. Dat hij
op de Wartburg bij het vertalen van
het Nieuwe Testament met een
inktpot naar de duivel gegooid zou
hebben, is echter een legende uit
het zeventiende eeuw. Maar wat
Luther wel duidelijk voor ogen staat
is dat het kwaad niet slechts een
soort gebrek van individuele mensen is.
Het kwaad is een macht die over
mensen heerst en waartegen je
meestal machteloos bent. En deze
macht rust nooit; deze macht is
altijd bezig en moet altijd en steeds
weer opnieuw bevochten worden.
Ook in zichzelf herkende Luther
steeds weer neigingen en gedachten

Het wonderlijke is
in Luthers ogen juist
het behouden
worden, het goede,
het mooie

die hem van God, van Christus, van
de troost van het Evangelie afleidden: twijfels over zijn geloof, zijn
leer en zijn hervorming. Vreselijke

beelden over het hiernamaals kwelden hem, droefheid, depressie en
melancholie. Het waren volgens
hem gedachten, beelden en gevoelens die je zomaar te binnen kunnen schieten en waarvan je jezelf
niet zomaar, hoe vastbesloten ook,
kunt losmaken. In zo’n situatie kan
alleen een andersoortige macht je
redden – een macht van leven,
klaarheid en troost. Als God je niet
vasthoudt...
Markus Matthias is hoogleraar
lutherana aan de Protestantse
Theologische Universiteit. Dit is
het vierde deel van een serie over
teksten van Luther

