NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017
VAN DE PROVINCIALE KERK EN ISRAËL-WERKGROEP
OVERIJSSEL - FLEVOLAND

Beste ontvanger van onze nieuwsbrief!
Graag breng ik de Kerk & Israël-activiteiten die dit najaar in Overijssel en Flevoland plaatsvinden onder
je aandacht. In het bijzonder herinner ik je aan de Israëlzondag op 1 oktober. Op de zaterdag ervoor
houden we onze jaarlijkse Provinciale Ontmoetingsdag in Hasselt. En op de Israëlzondag zelf heet ik je
graag welkom bij de opening van een speciale Kerk & Israël-tentoonstelling 'Al waren onze monden vol
van zang' in Zuidwolde (Dr.).
Israëlzondag 1 oktober
De Israëlzondag heeft sinds 1949 een aparte markering in de het Kerkelijk Jaar, zie
www.protestantsekerk.nl/themas/kerk-en-israel/israelzondag. Dit jaar valt die zondag op 1 oktober. Het
Joodse volk viert in deze weken, jaarlijks en wereldwijd, de grote Joodse Feestdagen van Nieuwjaar
(21/22 september) en Grote Verzoendag (30 september) tot het Loofhuttenfeest (5-11 oktober) en de
Vreugde der Wet (13 oktober). Vier de Israëlzondag het liefst zoveel mogelijk mét Israël. Dat kan
concreet door het uitnodigen van Joodse gasten. Het kan ook door mee te lezen met wat er in de
synagoge op het leesrooster staat (zie de rubriek “Een echo uit de synagoge” in het magazine Kerk &
Israël Onderweg). Verdiep je in rabbijnse schriftuitleg en er gaat een wereld voor je open! Tot eigen
schade heeft de kerk zich eeuwenlang voor die wereld afgesloten. ‘Israël’ kwam in catechese en
belijdenis niet aan de orde, of alleen negatief. Tegenwoordig heeft Israël een eigen plek in onze
Kerkorde. De Israëlzondag wil ons helpen om gehoor te geven aan wat we in onze Kerkorde met elkaar
afgesproken hebben. Voor het landelijk aangeboden materiaal: zie de aangegeven website hierboven.
Ontmoetingsdag – Hasselt, 30 september
Alle kerkenraden en bevriende relaties zijn uitgenodigd voor onze jaarlijkse Ontmoetingsdag in Hasselt
op zaterdag 30 september. U bent welkom vanaf 10.00 uur in het kerkelijk centrum 'Regenboog', aan de
Regenboogstraat 2 in Hasselt. Na de koffie wandelen we naar de St. Stephanuskerk van emeritus
pastoor Theo van der Sman, die ons vertelt over Joodse rituelen en gebruiken bij sterven en begraven.
Voordat hij tot priester gewijd werd was Theo van der Sman verpleegkundige en heeft o.a. een opleiding
tot psychiatrisch verpleegkundige gevolgd in het Sinai Centrum te Amersfoort. In dit centrum - de
opvolger van het in de nacht van 21 op 22 januari 1943 door de
nazi’s ontruimde Apeldoornse Bos - werden in de tijd dat Theo in het Sinai centrum
zijn opleiding deed, Joden met een concentratiekampsyndroom verzorgd.
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Theo heeft bijna vier jaren lang de Joodse rituelen van nabij meegemaakt en wil met name over de zorg
rond stervende en overleden Joden iets vertellen. Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot
bezichtiging van kerk en pastorie, beiden gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Ook
passeren we het achter de kerk gelegen processieparkje dat sedert 1355 bekend staat als 'De Heilige
Stede'. Het is een van de oudste bedevaartsplaatsen van ons land.
Na een lunch in de 'Regenboog' nemen we de tijd voor ontmoeting en onderlinge uitwisseling m.b.t. Kerk
& Israël activiteiten. Daarna volgt een rondleiding door de historische binnenstad van Hasselt onder
leiding van de heer Drikus van der Kolk. Om 14.30 uur sluiten we de dag af.
De kosten voor deze dag bedragen € 10,00, te voldoen bij aankomst. Aanmelding kan tot 23 september
2017 via Ad de Hoop of Wolter Doosje: adehoop11@hetnet.nl en wdoosje@hetnet.nl
'Al waren onze monden vol van zang’ - Zuidwolde 1 oktober
Voor de plaatselijke Protestantse Gemeenten in Overijssel hebben we als Provinciale Kerk & IsraëlCommissie een reizende tentoonstelling gemaakt. Daarmee hopen wij gedurende het jaar 2018 het Kerk
& Israël-werk van de Protestantse Kerk in Nederland onder de aandacht van gemeenteleden te brengen.
Daarna is de tentoonstelling ook beschikbaar voor de andere provincies.
'Al waren onze monden vol van zang' is een tentoonstelling van elf
meditatieve afbeeldingen uit het magazine Kerk & Israël Onderweg.
De middenpagina van het blad bestaat steevast uit een
fotocompositie waarin een gedicht is geplaatst. Deze composities van
taal en beeldtaal zijn zo verrassend dat het de moeite loonde om er
méér mensen van te laten genieten dan alleen de lezers van het blad
Kerk & Israël Onderweg. Uit de 25 meditatieve pagina's die inmiddels
beschikbaar zijn, kozen wij er elf die tezamen een verhaal vormen
waarin elke bezoeker van de tentoonstelling zijn of haar eigen levensverhaal kan teruglezen. Maar die
ontdekking is aan bezoekers van de tentoonstelling zelf! Alle gedichten werden oorspronkelijk
geschreven in het Jiddisch of in het Hebreeuws. Zes ervan werden vertaald door redactielid Kees
Schakel.
De tentoonstelling kan gehuurd worden voor drie weken (kosten € 50,-). De Provinciale Commissie
verzorgt op verzoek tijdens de duur van de expositie een informatie-avond over de achtergronden van
de tentoonstelling. Tevens biedt ze die avond inzicht in het Kerk & Israël werk van de Protestantse Kerk
in Nederland. Terwijl een kijkje in de keuken van de redactie van het magazine Kerk & Israël Onderweg
een caleidoscopisch beeld van dit stukje kerkenwerk oplevert.
Voor meer informatie:
Reinier Gosker
Jan Poortmanweg 4
9757 DA de Wijk
tel. 0522 – 855 782
reiniergosker@gmail.com

Contactadres K&I-Commissie Overijssel
Ad de Hoop
Marimba 18
8265 RK Kampen.
tel. 038 – 3327 629
adehoop11@hetnet.nl

De opening van de tentoonstelling vindt plaats in de Ontmoetingskerk te Zuidwolde (Dr.) op
zondagmiddag 1 oktober om 15.00 uur. Ook hier bent u hartelijk welkom. Lees verder
Met een vriendelijk groet, en graag tot ziens op één van onze bijeenkomsten.
Reinier Gosker (voorzitter KIOF)
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Activiteiten in deze regio:
12 september 2017
Almelo
Bijbels Hebreeuws door dr. Otto Mulder Lees verder
Data 2017: 12, 26 spt., 10 okt, 7, 14 (excursie) 28 nov, 12 dec.
Locatie: De Schouw, Kerkplein 3, Almelo .
Kosten: €150 p.j., inclusief koffie en studiemateriaal.
Info: dr. Otto Mulder, tel. 06 52722753 e-mail: omulder@hetnet.nl
30 september 2017
Hasselt
Provinciale ontmoetingsdag Kerk & Israël Overijssel-Flevoland. Lees verder
Datum: zaterdag 30 september 2017
Locatie: De Regenboog, Regenboogstraat 2, Hasselt
Aanvang: 10.00 uur
Kosten: € 10 inclusief lunch, te voldoen bij aankomst
Aanmelden: t/m 23 september e-mail: adehoop11@hetnet.nl of wdoosje@hetnet.nl
1 oktober 2017
Zuidwolde dr.
Tentoonstelling: ‘Al waren onze monden vol van zang’ gedichten en foto’s uit Kerk & Israël Onderweg.
Lees verder
Datum: zondag 1 oktober 2017
Locatie: Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149, Zuidwolde dr.
Aanvang: 15.00 uur
Kosten: busje voor de onkosten
Aanmelden: niet nodig
Informatie: Dicky Rentier e-mail: dickyrentier@planet.nl
5 oktober 2017
Kampen
Lezing door drs. Pieter Siebesma over ‘De geschiedenis van de Joodse christenen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Lees verder
Datum: donderdag 5 oktober 2017
Locatie: Broederkerk-Broederhuis-Botermarktzaal tel. 038 3338238
Broederstraat 16, 8261 GP
Aanvang: 20.00 uur
Informatie: Reiny Westendorp e-mail: r.westendorp@home.nl
16 oktober 2017

Genemuiden

Een cursus van 4 avonden over de ‘Feesten van Israël’. Cursusleider: Sierd de Jong. Lees verder
Data: 16 en 30 oktober, 13 en 27 november 2017
Locatie: De Schakel, Gereformeerde Kerk Genemuiden, Jan van Arkelstraat 18b

Aanvang: 19.30 uur
Entree: € 15.00 uur
Informatie: info@leerhuiszwartewaterland.nl
25 oktober 2017
Dedemsvaart
Lezing door dr. Peter van ’t Riet over ‘Het mensbeeld van de Tora’. Lees verder
Datum: woensdag 25 oktober 2017
Locatie: De Fontein, Hoofdvaart 7
Aanvang: 20.00 (koffie vanaf 19.30) – 22.00 uur
Entree: vrij, collecte bij de uitgang
Informatie: Gerbrig Arends 0653872870, Gerrit Jan Vrieling 0622691410, Johan en Liesbeth Dul
0620198940
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17 november 2017
Kampen
Stille tocht ter gedachtenis aan de weggevoerde joodse stadsgenoten. Lees verder
Aanvang tussen 19.00 uur.
Locatie: parkeerplaats achter het station.
23 november 2017
Dedemsvaart
Lezing door dr. Michael Mulder over ‘Geen vervangingstheologie en geen twee wegen… maar wat dan
wel? Lees verder
Datum: donderdag 23 november 2017
Locatie: De Fontein, Hoofdvaart 7
Aanvang: 20.00 (koffie vanaf 19.30) – 22.00 uur
Entree: vrij, collecte bij de uitgang
Informatie: Gerbrig Arends 0653872870, Gerrit Jan Vrieling 0622691410, Johan en Liesbeth Dul 06 20198940
16 januari 2018
Kampen
Presentatie door Ton Stier over ‘Gods woord voor Gods volk in verdrukking’. Lees verder
Datum: dinsdag 16 januari 2018
Locatie: Broederkerk-Broederhuis-Botermarktzaal tel. 038 3338238
Broederstraat 16, 8261 GP
Aanvang: 20.00 uur
Informatie: Reiny Westendorp e-mail: r.westendorp@home.nl
23 januari 2018
Dedemsvaart
Lezing door dhr. Henk Dijkema over 'Inshallah’, Islam en Israël’. Lees verder
Datum: donderdag 23 november 2017
Locatie: De Fontein, Hoofdvaart 7
Aanvang: 20.00 (koffie vanaf 19.30) – 22.00 uur
Entree: vrij, collecte bij de uitgang
Informatie: Gerbrig Arends 0653872870, Gerrit Jan Vrieling 0622691410, Johan en Liesbeth Dul 06 20198940
24 januari 2018
Vroomshoop
Lezing door drs. J.A. Antonides over ‘Het joodse karakter van de evangeliën’ Lees verder
Datum: woensdag 24 januari 2017
Locatie:Kerkelijk centrum Het Anker of Kerkelijk centrum Irene
Aanvang: 19.45 uur
Toegang: collecte
Informatie: drs. J.A. Antonides tel. 0546 646629 e-mail: ja.ant.58@gmail.com
15 februari 2018
Kampen
Lezing door ds. TH. Niemeijer over ‘Messias belijdende Joden op weg naar het messiaanse rijk’
Lees verder
Datum: donderdag 15 februari 2018
Locatie: Broederkerk-Broederhuis-Botermarktzaal tel. 038 3338238
Broederstraat 16, 8261 GP
Aanvang: 20.00 uur
Informatie: Reiny Westendorp e-mail: r.westendorp@home.nl
22 februari 2018
Dedemsvaart
Lezing door dr. Margot Maynard en Sharon Mulder over ‘Wat is een synagoge’ Lees verder
Datum: donderdag 22 februari
Locatie: De Fontein, Hoofdvaart 7
Aanvang: 20.00 (koffie vanaf 19.30) – 22.00 uur
Entree: vrij, collecte bij de uitgang
Informatie: Gerbrig Arends 0653872870, Gerrit Jan Vrieling 0622691410,
Johan en Liesbeth Dul 06 20198940
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8 maart 2018
Kampen
Lezing door Jacob Keegstra ‘Messias belijdend Jodendom’ Lees verder
Datum: donderdag 8 maart 2018
Locatie: Broederkerk-Broederhuis-Botermarktzaal tel. 038 3338238
Broederstraat 16, 8261 GP
Aanvang: 20.00 uur
Informatie: Reiny Westendorp e-mail: r.westendorp@home.nl
5 april 2018
Kampen
Ds. Bart Gijsbertsen houdt een inleiding op Miskotte’s ‘Als de goden zwijgen. ’Lees verder
Datum: donderdag 5 april
Locatie: Broederkerk-Broederhuis-Botermarktzaal tel. 038 3338238
Broederstraat 16, 8261 GP
Aanvang: 20.00 uur
Informatie: Reiny Westendorp e-mail: r.westendorp@home.nl
16 april 2018
Dedemsvaart
Lezing door mevr. drs. Jennifer Guetta-Peersonn over ‘Graven naar Licht’ Lees verder
Datum: maandag 16 april 2018
Locatie: De Fontein, Hoofdvaart 7
Aanvang: 20.00 (koffie vanaf 19.30) – 22.00 uur
Entree: vrij, collecte bij de uitgang
Informatie: Gerbrig Arends 0653872870, Gerrit Jan Vrieling 0622691410, Johan en Liesbeth Dul 06 20198940
Zwolle:
Stichting Judaica Zwolle
In de synagoge aan de Samuel Hirschstraat worden diverse leerhuizen en cursussen gegeven. Ook
lessen in Bijbels Hebreeus staan op het programma. De cursussen staan open voor belangstellenden,
die met het jodendom willen kennismaken, of die hun kennis ervan willen verdiepen. Van de cursisten
wordt geen speciale vooropleiding verlangd. Het hele programma van de Stichting staat online:
http://www.judaica-zwolle.nl Ook kunt u informatie vragen via e-mail: mailto:info@judaica-zwolle.nl.
Drs. J.A. Antonides
Boshoek 45
7681 GT Vroomshoop 0546 646629
ja.ant.58@gmail.com
Ds. Antonides kan ook in uw gemeente een avond verzorgen over ‘De verzoenende functie van barmhartigheid in het jodendom’. Lees verder
Op de website van kerk & Israël Groningen – Drenthe http://kerkenisraelgroningendrenthe.nl/
kunt u een sprekerslijst vinden waarin ook namen uit deze regio zijn opgenomen.
Meer informatie over de diverse activiteiten
12 september 2017 Almelo
Bijbels Hebreeuws
Voor de 31ste keer start Hebreeuws lezen in het leerhuis “Ben Sira” op dinsdag van 10.30-16.30 uur in
de Schouw. Te beginnen op 12 september.
U kunt deelnemen aan:
De beginnerscursus van 10.30 – 12.00 uur om het verhaal van Jozef te leren lezen.
Na de middagpauze lezen we psalmen en wijsheidsteksten over het thema: Schepping.
Vanaf 15.00 uur lezen we drie gebeden in Sirach 51 en de Lofzegging op de Schepper in 42-34.
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Op 14 november gaan we op excursie naar de Portugees Joodse synagoge en de beroemde bibliotheek
Ets Haim.
Wie mee doet hoort de ervaringen in Cambridge en maakt kennis met het ‘Oude Testament’, apocriefe
en pseud-epigrafische boeken, Qumran en het ‘Nieuwe Testament’ uitgaande van eigen vragen.
30 september 2017 Hasselt
Provinciale ontmoetingsdag
’s Morgens zal pastor van der Sman iets vertellen over de Joodse rituelen bij sterven en begraven. In het
middagprogramma volgt een rondleiding door het historische centrum van Hasselt onder leiding van
Drikus van der Kolk. Tussendoor is er voldoende ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen
op het gebied van het werkveld Kerk & Israël.
1 oktober 2017 Zuidwolde dr.
Al waren onze monden vol van zang
Tijdens de opening zal Reinier Gosker, de initiatiefnemer van deze tentoonstelling iets vertellen over het
ontstaan en het doel ervan. Enkele gedichten uit deze cyclus worden gelezen omlijst door pianospel.
Daarna is er onder het genot van een glas wijn gelegenheid de tentoonstelling te bekijken. Deze
tentoonstelling is verder te bekijken van 7-22 oktober. De kerk is iedere dag geopend (uitzondering bij
een begrafenis), op zaterdag en zondag van 11.00 uur – 15.00 uur is er iemand aanwezig om iets te
vertellen over deze tentoonstelling.
5 oktober 2017 Kampen
De geschiedenis van de Joodse christenen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Prof.dr. Pieter Siebesma is hoogleraar Godsdienst wetenschappen & Missiologie aan de Evangelische
Theologische Faculteit in Leuven.
Bij de site van Haderech, kwam de bespreking van het boek van Richard Harvey, docent O.T. ,
Hebreeuws en Judaïca in Londen naar voren als de meest uitgebreide inleiding en analyse van de
Messiaanse Joodse Theologie. Siebesma gebruikt dit boek als basis en tekstboek voor lessen en
lezingen over messiaanse theologie.
16 oktober 2017 Genemuiden
Feesten Israël
Veel christenen weten vaak niet wat ze met het Oude Testament aan moeten, voornamelijk met al die
ceremonies die de Heer het volk Israël opdroeg te onderhouden, waaronder de feesten die Israël
opgedragen kreeg om te vieren. Er is hierover aan de ene kant veel verwarring, maar ook onwetendheid.
Op deze avonden willen we gaan kijken naar de profetische boodschap van deze feesten en ook hoe
deze Oud Testamentische feesten hun vervulling vinden, ten eerste in Christus, maar ook in het leven
van de gelovige.
Ze zijn daarnaast ook profetisch voor datgenen wat God nog wil gaan doen in de toekomst. De feesten
van Israël zijn daarom ook voor ons als Nieuw Testamentische gelovige anno 2017/2018 zeer van
belang, want ze geven inzicht in Gods plan voor ons leven.
25 oktober 2017 Dedemsvaart
Het mensbeeld van de Tora
Over het godsbeeld van de Tora zijn dikke boeken vol geschreven, maar in deze lezing laat Peter van 't
Riet zien dat God in de Bijbel vanzelfsprekend is, terwijl de mens het werkelijke probleem vormt.
Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. En die vraag is alleen te beantwoorden door de Tora
te lezen in het licht van de oude rabbijnse traditie, die qua taal en gedachtegoed het meest met de Tora
verwant is. Dan komen verrassend moderne gezichtspunten naar voren. Verantwoordelijkheid voor de
wereld, de kwaliteit van het leven, levenslang leren, een rechtvaardige samenleving, relatieherstel na
conflicten: het zijn begrippen die nog altijd een belangrijke rol spelen in de samenleving van
vandaag. De mens, die volgens de Tora de partner van God is in het scheppingsproces,
heeft naast zijn eigen menselijke ervaring het klankbord van de Tora nodig
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om zijn weg in deze wereld te kunnen vinden. Interessante vergelijkingen worden gemaakt met de
mensbeelden van het orthodoxe christendom en de gangbare islam, waarin de mens een veel
ondergeschiktere positie inneemt dan in het jodendom. De inhoud van deze lezing is ontleend aan het
boek "Het mensbeeld van de Tora", dat tijdens de avond te koop zal zijn.
Dr. van 't Riet studeerde wiskunde en psychologie en promoveerde op een onderwijs- psychologisch
onderwerp. Daarnaast bestudeert hij sinds vele jaren het jodendom, het joodse karakter van de Bijbel en
speciaal dat van het Nieuwe Testament. Daarover publiceerde hij een tiental boeken en vele brochures.
Hij geeft regelmatig lezingen en cursussen voor alle gezindten. Meer informatie vindt u op zijn website
www.petervantriet.nl.
17 november Kampen
Stille tocht
Tussen 19.00 - 19.30 uur verzamelen belangstellenden zich achter het station op de parkeerplaats.
Om 19.30 uur loopt de stoet via de achterkant treinstation in IJsselmuiden, over het perron de brug over
langs de IJsselkade naar de v.m. Synagoge. De weg in t.o. richting die de weggevoerde Joodse mensen
uit Kampen hebben gelopen op deze data nu 75 jaar geleden.
Op het station worden de namen gelezen van de weggevoerde Joodse stadsgenoten.
Aangekomen bij de synagoge is er een moment van gedenken een volgt er een kort woord.
23 november Dedemsvaart
Geen vervangingstheologie en geen twee wegen… maar wat dan wel?
De kerk is aan het genezen van de vervangingstheologie. Maar tegelijk wil de kerk het unieke van de
belijdenis van Jezus als Heer vasthouden. Daarom geen ‘twee-wegen-leer’.
Hoe moeten we dan de verbondenheid met Israël gestalte geven? In de kerkorde staat dat de kerk
‘onopgeefbaar verbonden’ is met Israël. Wat houdt dat in en hoe kan dat concreet worden?
Enkele vragen die aan de orde komen:
- Hoe is er in de loop van de tijd over de verhouding met Israël gedacht?
- Welke moeite is er om een aparte plaats aan Israël toe te kennen in Gods plan?
- Wat betekent het om te delen in de hoop van Israël?
- Is er nog steeds een gegronde verwachting voor Israël?
- Wat staat hierover precies in Romeinen 9-11?
- Welke taak ligt er voor de kerk vandaag ten aanzien van het Joodse volk en hoe kunnen we dat
in de praktijk brengen?
Dr. Mulder studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit en aan de Theologische Universiteit van de
Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn. Hij was hij als predikant verbonden aan verschillende
gemeenten van de Christelijke Gereformeerde Kerk.
Vanaf 1993 doceert hij judaïca en kerk en Israël aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, vanaf
2006 eveneens aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Vanaf 2006 is hij als missionair consulent
verbonden aan het Dienstenbureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Veenendaal en tevens
als directeur aan het Centrum voor Israëlstudies. Dit Centrum stelt zich ten doel de Joods-christelijke
ontmoeting te bevorderen. Hierin participeren o.m. de GZB, de Christelijke Hogeschool te Ede en de
Christelijke Gereformeerde Kerken.
Voor verdere info over het Centrum voor Israëlstudies zie www.centrumvoorisraelstudies.nl.
16 januari 2018
Gods woord voor Gods volk in verdrukking
Ton Stier is inmiddels al 19 jaar directeur van de stichting Israël en de Bijbel, een organisatie die bijbels
in 9 talen terug geeft aan Joodse mensen. Op de ene bladzijde staat het Hebreeuws op de andere de
landstaal. Gods woord terug geven aan Joodse mensen is het doel. Dit doen de veldwerkers in
synagoges, bibliotheken en Joodse instellingen. Ook in Jeruzalem op een grote internationale
boekenbeurs kan en mag dit. Voordat Ton Stier hiertoe werd geroepen was hij zendeling
in Bolivia en schreef het boek”Gods plan met Israël”, een studie naar Rom. 9-11
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23 januari
Inshallah’, Islam en Israël
Henk Dijkema geeft een lezing over de rol van de islam in het conflict rond Israël.
We maken kennis met een aantal kernbegrippen uit de islam die een belangrijke rol spelen binnen het
conflict. Verder gaan we in op de betekenis van Jeruzalem voor de islam en proberen we te doorgronden
hoezeer de religie verbonden is met politiek.
Dhr Dijkema is samen met zijn vrouw Aartje betrokken bij het werk van de stichting Yad l’Ami in Israël dat
zich onder meer inzet voor ondersteuning aan overlevenden van de Shoa. Tijdens hun vele bezoeken
aan het land deden zij onder de verschillende bevolkingsgroepen bijzondere vriendschappen op. Henk is
inmiddels gepensioneerd maar heeft tijdens zijn werkzame jaren voor de overheid de islam en
moslimgemeenschap van dichtbij leren kennen.
24 januari 2018 Vroomshoop
‘Het joodse karakter van de evangeliën’
Het zal, aan de hand van voorbeelden, gaan over de manier van doorgeven aan ons door de vier
evangelisten, elk ook weer verschillend; en over waarnaar ze wilden streven; waar het hun om ging; of
beter nog zeggen we: om Wie het hun in wezen ging. Als je kanten en strekkingen uit de evangeliën
probeert uit te leggen, komen zulke vragen op ons af. En dan komen facetten naar boven van het joodse
karakter van de evangeliën. Dan kun je kijken naar taal en uitdrukkingen, het feit van
steeds verstrengeling en verworteling in joodse achtergronden en leefwereld, of ook meteen in de basis
de manieren van uitleg van toen erbij betrekken. In de loop der eeuwen zijn we, door vervormingen,
verder verwijderd geraakt van die oorsprongen en van tradities rondom de evangeliën, en je kunt een
heroriëntatie doen om de verhalen van de evangelisten, dus onze Schriftlezingen uit de evangeliën,
beter te begrijpen. Dan komen er voor ons hernieuwde, verrassende betekenissen naar boven; door
genoemde vervormingen zijn die betekenissen, als je niet oppast, voor ons zelfs al ongebruikelijk
geworden. En het is heel goed, als dat niet het geval blijft; dan weet je weer een stapje duidelijker en
beter wat er staat geschreven; want dat blijft ondertussen een onuitputtelijke reis in en uit en en rondom
de Bijbelse bron.
15 februari 2018
Messias belijdende Joden op weg naar het messiaanse rijk
ds. Th. Niemeijer is Baptistenpredikant in Enschede zuid. Een grote bloeiende gemeente waar hij al
weer 18 jaar aan verbonden is. 30 jaar is ds. Niemeijer verbonden aan Het Zoeklicht waar van hij
schrijver en redacteur is. Houd vele lezingen een spreekbeurten in het land.
22 februari 2018
Wat is een synagoge
Tijdens de lezing zullen Margot en Sharon proberen inzicht te geven in wat een synagoge eigenlijk is,
welke religieuze voorwerpen er te zien zijn en wat deze betekenen.
We hopen uw interesse te wekken om onze mooie synagoge in Emmen eens te komen bezoeken.
Margot Maynard heeft in de Verenigde Staten de opleiding tot rabbijn gevolgd. In de VS heeft ze gewerkt
als rabbijn voor een Joodse gemeente. Met haar gezin is Margot acht jaar geleden naar Nederland
verhuist.
Sharon Mulder is opgegroeid in een dorpje in Noord-Holland en heeft tijdens haar studie
maatschappelijk werk in Amsterdam gewoond. Sharon heeft daar haar Joodse wortels herontdekt.
Margot en Sharon zijn beide bestuursleden voor Stichting Sjemmesj. Deze stichting zet zich in voor het
behoud van de synagoge in Emmen en organiseert regelmatig muziek, lezingen en andere activiteiten
met een Joodse culturele achtergrond in de synagoge.
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8 maart 2018
Messias belijdend Jodendom
Jacob Keegstra is ingenieur, weg en waterbouw, afgestudeerd filosoof een econoom en theoloog.
Werkzaam als docent bij het Windesheim college in Zwolle. Voorzitter van de Internationale Christian
Embassy Jeruzalem ( ICRJ) , een organisatie met vertakkingen naar tachtig landen die solidariteit en
sociale hulp aan Israël bied.
5 april 2018
Als de goden zwijgen.
Over 'de mens van deze tijd ', over religie en nihilisme, en over het belang van het Oude Testament.
Ds. Bart Gijsbertsen is emeritus predikant binnen de PKN kerken. Was sinds 1994 predikant in de
wijkgemeente “Open Hof “ in Kampen. Voorzitter commissie Studie en Bezinning van de gezamenlijke
Kerk en Israël – organen van de SOW – Kerken.
1994 1999 – Redactielid blad “Kerk en Israël”.
16 april 2018 Dedemsvaart
Graven naar Licht
Het waargebeurde verhaal van een Bijbelse archeologe met joods-christelijke achtergrond die plotseling
geconfronteerd werd door de geestelijke wereld en er achter kwam dat Jezus de Messias is. Mevr.
Guetta vertelt een bijzonder verhaal over de opgravingen van Megiddo en Jeruzalem, de relatie tussen
wetenschap en geloof, de ontdekking van de Messias, het bovennatuurlijke, de kracht van God, en de
relatie kerk en Israel.
Jennifer Guetta groeide op in Nederland maar heeft in haar jeugd ook acht jaar in Amerika gewoond. Zij
studeerde Bijbelse archeologie in Leiden en Tel Aviv. Ze heeft zes jaar gewerkt als supervisor aan
diverse opgravingen in Israël waaronder Megiddo, Jaffa, Ashkelon, Beit Guvrin, Rishon le Zion en
Jeruzalem. Hierdoor is zij bekend met plaatsen in het Oude Israël, de geografie van Israël en is zij goed
op de hoogte van de nieuwste vondsten van archeologen.
Van 2000 tot 2006 was zij directeur van OPTIN, een stichting die handel tussen Israël en Nederland
bevordert en nauw samenwerkt met het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Ook heeft zij
vele cursussen gegeven over de archeologie van het oude Israël en heeft zij twee jaar gewerkt als
docent godsdienst op scholen.
Jennifer heeft 4 kinderboeken geschreven waarin ze haar passie voor Bijbelse archeologie combineert
met het schrijven van avonturenverhalen.
Voor meer informatie: www.jenniferguetta.com/graven-naar-licht/
Drs. J.A. Antonides
De verzoenende functie van barmhartigheid in het jodendom
Globale schets van het kader van het onderwerp:
Het jodendom, dat een hoofdzakelijke omgeving is van het Nieuwe Testament, kent in geloof en uit de
wet twee opmerkelijke middelen van berouw: het offer en de barmhartigheid, opdat er verzoening mogelijk is met de Heer van het verbond en met de naaste. Tijdens de beide tempels verloor het offer langzamerhand terrein ten gunste van de barmhartigheid; en tussen en na de tijd van de tempels en dus in
de verstrooiing wordt het offer vervangen door de barmhartigheid. En in plaats van het offer komt het
gebed zoals in de synagogen, en de taal van het offer wordt gebruikt binnen het kader van de barmhartigheid. Zo verschuift er dus nogal wat, en is er een vergeestelijking. Dat weten we uit latere rabbijnse
teksten, gebaseerd op Farizeese bronnen. Het middel van de barmhartigheid heeft verzoenende kracht.
Ondertussen zijn soms oerchristelijke teksten over Jezus en barmhartigheid natuurlijk niet zonder raakvlak met deze tradities. En ook in het Nieuwe Testament wordt de taal van de tempel, priester, offer vergeestelijkt ten bate van de verkondiging van: het Evangelie. In de verstrooiing ontplooide zich de barmhartigheid verder, en er kwamen nog meer zoenmiddelen. Ook op Grote Verzoendag zien we het gebed
in plaats van het offer. De middelen beogen vrede en gemeenschap voor de toekomst. Op onze avond
zullen we met name bij de verzoenende functie van genoemde barmhartigheid bepaald worden.
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