
Ontmoeting met rabbijn Soetendorp

"Mensen van verschillende
religies zijn naar elkaarop zoek11

en bewuste stap. De christelijke
geloofsgemeenschap drukt daar-
mee verbondenheid uit. Dominee
Alblas van de Leidse Binnenstads-
gemeente licht dit toe. "Het groot-
ste gedeelte van de Bijbel bestaat
uit de joodse heilige boeken. Daar-
aan is de goede boodschap van en
over de jood Jezus toegevoegd. Je
kunt de christelijke godsdienst
niet begrijpen zonder het joden-
dom te kennen. Dit is eeuwenlang
niet onder ogen gezien, maar na de
oorlog brak het besef door dat het
een niet zonder het andere kan.
De Utrechtse hoogleraar AA van
Ruler omschreef eens het deel van
de Bijbel dat christenen het Nieuwe
Testament noemen, als een 'verkla-
rend woordenboekje achterin."

Gegroeid vertrouwen
Tijdens de diensten in de Hoogland-
se Kerk is de emotie van de rabbijn
voelbaar. Dat hij zich zo kwetsbaar
durft op te stellen is te danken aan
het ervaren vertrouwen. Het diepe
respect en de ontroering van de
kerkgangers biedt hem de ruimte
om te kunnen zijn zoals hij is. "De
eerste keer vond ik die kansel wel
erg hoog. Maar toen ik er af kwam,
kwam de dominee mij tegemoet en
we omhelsden elkaar. Dat verbindt
voorgangers en hun gemeenschap-
pen. Zulke ontmoetingen zijn teke-
nen van hoop."
Rabbijn Soetendorp is zelf als baby
aan de vemietiging ontkomen
doordat een echtpaar van Duitse
afkomst hem een onderduikadres
verleende. Dat begin geeft hem
tot vandaag toe die enorme levens-
gloed. "Ik kan me niet permitteren
om niet vanuit de hoop te leven: als
iemand daarvan het levend bewijs
is, dan ben ik dat".•

LEIDEN - Al meer dan 20 jaar bezoekt
de liberaal joodse rabbijn Abraham
Soetendorp de Hooglandse Kerk in
Leiden. Het is een grote uitzondering
dat hij dat doet door medewerking
te verlenen aan een kerkdienst. Hij
leest de Hebreeuwse Bijbel en ver-
taalt die, waama zijn aansprekende
uitleg volgt.

De ontmoeting met rabbijn Soeten-
dorp vindt plaats op zondagmorgen
10.00 uur tijdens de kerkdienst van
de Leidse Binnenstadsgemeente in
de Hooglandse Kerk (Foto: pr).

president Gorbatsjov.

Inzet voor de natuur
Soetendorp zet zich in voor de mil-
lenniumdoelen, voor de waterpro-
blematiek op onze wereldensamen '

met Gorbatsjov voor Green Cross
International, dat wil bijdragen
aan de verhogingvan de levensstan-
daard en de economische en sociale
ontwikkeling in alle landen. Het als
eerste stad ter wereld door Leiden
ondertekende Charter for Compas-
sion van Karen Armstrong kwam
mede in gesprek met rabbijn Soe-
tendorp tot stand.
'Een rabbijn op de kansel' is zowel
voor joden als christenen een grote

De Raad van
Kerken Leiden

Rabbijn Soetendorp is een veelge-
vraagde spreker. Ook na zijn pen-
sionering bij de Liberale Synagoge
van Den Haag stromen de aanvra-
gen binnen. Hij is overal te vinden
waar religieuze leiders samenko-
men. Een persoonlijke vriendschap
verbindt hem met de boeddhis-
tische Dalai Lama en samen met
islamitische leiders werkt hij aan
de vrede in Israel. Eerder was hij de
drijvende kracht achter de terug-
keer naar Israel van de joden uit
Rusland. Dit gebeurde ten tijde van

De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•




