Gespreksvragen bij video Dag van het Jodendom:
Plaats van samenkomst – synagoge en kerk
Over het jaarthema van de Dag van het Jodendom heeft Katholiek Leven de video ‘Plaats van
samenkomst’ gemaakt. In de video wordt u rondgeleid in de synagoge van de Liberaal Joodse
Gemeente Amsterdam en de Petrus en Paulus Kerk in Maassluis. Beide zijn moderne gebouwen: de
synagoge werd in 2010 ingewijd, de kerk in 2007.
U kunt de video natuurlijk rustig thuis bekijken. Hij is echter ook geschikt als materiaal voor een
gesprek over de betekenis van de ruimte waarin we als religieuze gemeenschap, Joods of katholiek,
samenkomen. Hoe ziet die ruimte eruit? Wat zijn belangrijke elementen? Wat gebeurt daar? Wat is
de plaats van de Schrift? Wat is de plaats van de gemeenschap in ruimte en gebeuren?
Onderstaande vragen zijn bedoeld om dit gesprek of Teams- of Zoomsessie op gang te brengen.
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Rabbijn Ten Brink vertelt over de drie functies van zijn synagoge. Welke zijn dat? Zijn deze te
vergelijken met de functie(s) van uw eigen parochiekerk?
Wat valt u op aan het materiaal en de inrichting van de gemeenschapsruimte in de sjoel in
Amsterdam? Welk gevoel krijgt u hierbij? Welke rol speelt de bibliotheek in het geheel? Wat
vindt u van de aanwezigheid van een bibliotheek in synagoge of kerk?
Wat valt u op aan de inrichting en het materiaalgebruik van de kerk in Maassluis? Wat roept dit
bij u op?
Synagoge en kerk zijn beide op het oosten gebouwd. Waarom is dat? Hoe zit het met de kerk in
uw parochie?
Welke overeenkomsten tussen synagoge en kerk komen nog meer ter sprake in de video?
Wat is het meest heilige in de synagoge? Waarom is dat? En wat is het meest heilige in de kerk?
In de sjoel wordt uit de Tora gelezen van een perkamenten, handgeschreven rol, en wel met een
jad, een soort aanwijsstokje. Wat wil dat zeggen over de manier waarop men in het jodendom
met de Schrift omgaat? Hoe en waarvan wordt in uw gemeenschap gelezen?
Waar bevindt zich de plaats waar in de synagoge resp. de kerk in Maasluis uit de Schrift gelezen
wordt? Wat zegt dit over de plaats van de Schrift in de gemeenschap? Waar wordt in uw kerk uit
de Schrift gelezen? Zou u daar verandering in willen brengen en zo ja, waarom?
Wat sprak u het meest aan in het verhaal van rabbijn Ten Brink? En wat vond u het mooist in het
verhaal van de heer Zondag?

Meer achtergrondinformatie over de bouw en architectuur van de synagoge van LJG Amsterdam
Meer informatie over de Petrus en Paulus Kerk

