
BERICHT VAN COMMISSIE KERK EN ISRAEL 

 

Lezing Rabbijn Clary Rooda, Een ecologische benadering van 

de joodse spijswetten, 7 oktober in het Trefpunt. 

 
Je inzetten voor een betere wereld. 

Dat is de opdracht voor de mens, toen en nu. Al eeuwen geleden kregen joden  zowel 

als christenen ethische principes aangeleverd in de Torah / Bijbel. 

Denk maar eens aan thema's als het omgaan van de mens met elkaar, met dieren, met 

de natuur, met de sabbat, met voeding, met verspilling, met productie, met klimaat en 

milieu. 

Rabbijn Clary Rooda zal met ons hierover nadenken en in gesprek gaan. Zij neemt 

ons mee in de bijbelse verhalen van vroeger, over hoe wij ons nú concreet kunnen 

inzetten voor een betere wereld. Zij is opgeleid als Rabbijn en haar scriptie ging over: 

Een ecologische benadering van de joodse spijswetten. 

U wordt ook uitgenodigd om mee te luisteren en na te denken over hoe we samen 

verder kunnen op weg naar een nieuwe wereld. 

Welkom, namens de Commissie Kerk & Israël PGV. 

 

Datum:  Donderdag 7 oktober 2021 

Tijd:   20.00 – 22.00 uur 

Locatie:  Trefpunt, Dennenlaan 5, Veenendaal 

Informatie   Janne-Marie van Heteren 

Aanmelden: 0318-556431 of jmvheteren@hotmail.com 

 

T/m 3 oktober (Israëlzondag) kunt u zich aanmelden. Bij onvoldoende inschrijving 

kiezen we ervoor de lezing niet door te laten gaan, omdat de Rabbijn uit het hoge 

noorden komt (boven Groningen). 

Maar natuurlijk komt u, nu het eindelijk weer kan/mag. Wij zien uit naar uw komst. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Aanbevolen literatuur: 

 
Bij de voorbereiding op de gespreksavond met Rabbijn Clary Rooda op 

donderdagavond 7 oktober in het Trefpunt kwam de commissie Kerk en Israël 

twee titels van boeken tegen die zijn geschreven over het onderwerp van die avond. 

In de Tora en de Joodse spijswetten is de basis  te vinden voor mens- en 

dierenwelzijn, duurzaamheid en fair trade. Onderwerpen die ons dezer dagen 

allemaal bezighouden. 

Daarom geven wij de titels door.   

mailto:jmvheteren@hotmail.com


  
Titel:  Leven en laten leven. Ecologie en de Joodse traditie 

Auteur: Dr. Marcus van Loopik 

“Tora – een ecologisch leerboek voor iedereen”. Met die hoofdstuktitel leidt Marcus 

van Loopik zijn boek in: “Leven en laten leven. Ecologie en de Joodse traditie. 

We kunnen het woord “actueel” eraan toevoegen, omdat er voortdurend lijnen 

getrokken worden met actuele vragen rond milieu en klimaat. Marcus van Loopik 

schrijft zijn boek voor een breed publiek. Dat is vanuit het inzicht dat “het daarbij 

niet om specifiek Joodse inzichten gaat, maar om Torawijsheid die aan de 

verantwoordelijkheid van de gehele mensheid appelleert en ieders belang raakt”. 

Hij vraagt zich af hoe onze westerse beschaving met alles wat die de aarde en de dieren 

heeft aangedaan, eruit gezien zou hebben als christenen al deze ecologische relevante 

teksten actuele aandacht hadden gegeven. 

 

Titel: Zorg voor de aarde, herstel van de wereld. Levensbeschouwelijke responsies op 

de ecologische crisis 

Uitgever: Stichting PaRDeS / Amphora 

In dit boek komen vier auteurs aan het woord, vanuit de tradities van jodendom, 

christendom, islam en humanisme. 

 

Beide boeken zijn goed leesbaar voor ouderen en jongeren. Met de vele citaten uit de 

Joodse traditie, vooral vanuit de Talmoed, kunnen deze boeken veel gespreksstof 

opleveren over de actuele vragen rond milieu en klimaat. De Schrift kan zo voor 

joden en christenen opnieuw tot leven komen. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 


