
TradiTie & Vernieuwing

dag Van heT Jodendom

21 Januari 2018

Locatie
Synagoge Groningen, Folkingestraat 60, Groningen

De Synagoge ligt op loopafstand van NS-station Groningen 
en het Busstation. Over de Museumbrug loopt u rechtdoor de 
Folkingestraat in.

In Groningen geldt ook op zondag betaald parkeren.

TeksT & uiTleg

ler(n)en VanuiT Joods en kaTholiek perspecTief

dag Van heT Jodendom

20 Januari 2019



Dag van het Jodendom
Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Neder-
land, evenals in vele andere Europese landen, rond 17 januari de 
Dag van het Jodendom gehouden. Dit jaar is het thema: ‘lernen’.

Thema ‘Lernen’
In de Joodse traditie neemt  leren (lernen) een centrale plaats in. 
Door de eeuwen heen hebben joodse geleerden gediscusieerd over 
de praktische toepassing van de Tora-voorschriften en de mon-
delinge leer (misjna) in het dagelijks leven. Deze discussies zijn 
neergeschreven in de Talmoed. De Talmoed is daarmee de bron 
voor uitleg en vaststelling van de joodse gedragscode (halacha).
Talmoed is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor leren. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat iemand als Jezus in zijn tijd als 
‘leraar’ werd aangesproken.

Op de Dag van het Jodendom zullen zowel het Talmoedisch leren 
in de Joodse traditie als de wijze waarop door Jezus didactisch de 
Joodse traditie werd uitgelegd nader worden belicht. Uit de Dode 
Zee-rollen hebben we kunnen opmaken dat Jezus en de rabbijnen 
van zijn tijd en later in dezelfde traditie staan.

Studiemiddag
Als aanzet tot nadenken en discussie hierover organiseert het 
Bisdom Groningen-Leeuwarden op zondag 20 januari 2019 een 
studiemiddag in de Synagoge Groningen. 
Sprekers zijn: Dr. J.N. De Leeuwe, arts en afstammeling van 
Rabbi Betsalel Löw uit Praag, en Prof. dr. B.J. Koet,  hoogleraar 
Tilburg School of Catholic Theology - Department of Biblical 
Sciences and Church History; leeropdracht Nieuwe Testament 
en Vroeg-Christelijke literatuur.

Wij hopen van harte u op 20 januari te mogen begroeten.

PROGRAMMA

14.30 – 15.00 uur Ontvangst met koffie of thee
15.00 – 15.05 uur Begroeting en openingswoord 
15.05 -  15.40 uur Dr. Jacob N. De Leeuwe ‘Oude Joodse 
                                       tradities uit de Talmoed in een moderne jas’
15.40 -  15.45 uur Intermezzo
15.45 -  16.20 uur Prof. dr. Bart J. Koet, ‘Jezus als leraar. Een             
                                       duurzaam pedagogisch model’
16.20 -  16.35 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen   
   aan beide sprekers
16.35 -  17.00 uur Napraten met een drankje of sapje
17.00 uur   Sluiting

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. In verband met de praktische organisatie vragen wij u 
zich z.s.m. aan te melden bij: 

Secretariaat Bisdom Groningen-Leeuwarden, 
t.a.v. mw. Lisette Winter, Ubbo Emmiussingel 79, 
9711 BG Groningen, tel. 050-4065888 
of via e-mail: l.winter@bisdomgl.nl


