
“Hij zal rechtspreken tussen de volken, over 
machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen 
hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en 
hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog 
het zwaard trekken tegen een ander volk, geen 
mens zal meer weten wat oorlog is.” Jesaja 2:4
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JODENDOM

Het Jodendom is met ca. 14 miljoen leden zowel
de oudste als de kleinste monotheïstische
godsdienst.

De Joden die over de hele wereld verspreid zijn, buiten
Israël, vormen de "diaspora". Sommige Joden zijn
zionisten, wat betekent dat zij voorstander zijn van een
Joodse natiestaat in Zion, een ander woord voor
Jeruzalem.

Het Jodendom heeft een gedecentraliseerde structuur,
met veel verschillende takken of denominaties, van
ultraorthodox tot liberaal. Elke denominatie heeft zijn
eigen instellingen en religieuze leiders.

Polarisatie

Door de vele Joodse denominaties staat intra- en
interreligieuze dialoog soms op gespannen voet. Er heersen 
discussies binnen het Jodendom. En soms isoleren Joodse 
gemeenschappen zich van de context waarin ze leven.

Milieuvraagstukken

Het Jodendom is er, samen met het Christendom, van
beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de ecologische
crisis, omdat het in de Thora een onverschillige houding ten
opzichte van de natuur zou propageren. Er zijn echter 
ook strekkingen in het Jodendom die belangrijke stappen 
gezet hebben om de natuur te herwaarderen.

Zionisme

Er zijn in het Jodendom strekkingen die heel sterk de 
staat Israël, en ook de politiek van de staat Israël, 
verdedigen. Er zijn ook strekkingen in het Jodendom die 
kritisch zijn ten aanzien van de politiek van de staat Israël 
en zelfs tegen het Zionisme als zodanig. 

Door zijn gedecentraliseerde structuur biedt het
Jodendom geen uniforme manier om
hedendaagse uitdagingen aan te pakken:

Heilige teksten

Het joodse geloof en de joodse heilige teksten 
zijn georiënteerd op vrede en harmonie.

Teksten van terreur

Oorlog en geweld maken deel uit van de 
Hebreeuwse Bijbel en de joodse traditie.

“Roep de volken op: bereid je voor op de 
strijd, laat je helden aantreden, laat al je 
strijders nu ten strijde trekken! Smeed je 
ploegijzers maar om tot zwaarden en je 

snoeimessen tot speren, en laat de zwakke 
zich een held betonen.” Joël 4:9-10 

“Hoe goed is het, hoe heerlijk om als broeders 
bijeen te wonen!” Psalmen 133:1

Bijdrage tot wereldvrede Gevaar van radicalisering

“Vreemdelingen mag je niet uitbuiten 
Jullie weten immers hoe het voelt om 
vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf 

vreemdelingen zijn geweest in 
Egypte.” Exodus 23:9

Interne kritiek op

“De dag van de Heer breekt aan, 
meedogenloos, grimmig, in brandende 

toorn […] Hun kinderen worden voor hun 
ogen doodgeslagen, hun huizen 

geplunderd, hun vrouwen verkracht.” 
Jesaja 13:9-16




