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.

Radicalisering

Heilige teksten of teksten van terreur?

Het
Jodendom
kent
zijn
eigen
radicaliseringsdynamiek.
Tegenwoordig
associëren we radicalisering meestal met het
ultraorthodoxe kamp en diens relatie tot de
vestigingsbeweging in Israël.

Oorlog en geweld maken deel uit van de Joodse
traditie. In de Thora zijn veel gewelddadige
verzen te vinden. Deze gewelddadige verzen zijn
op verschillende manieren geïnterpreteerd en
legitimeren soms geweld tegen andere groepen.

Er is een overvloed aan bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het geweld
van Israëlische kolonisten tegen Palestijnse boeren en landeigenaren
toeneemt.

Gefinancierd door
de Europese Unie

Polarisatie

Milieuvraagstukken

Er zijn vele oorzaken voor het Israëlisch-Palestijnse conflict, zowel
politieke als sociologische. Een belangrijke oorzaak is religie. Een
extremistische interpretatie van de Joodse traditie leidt tot goddelijk
geheiligd geweld tegen Palestijnse boeren en landeigenaren.

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

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

Door de vele Joodse denominaties staat intra- en
interreligieuze dialoog soms op gespannen voet. Orthodoxe
gemeenschappen leven gewoonlijk zeer afgezonderd van hun
omgeving, en weigeren vaak het bestaan van andere takken
van het Jodendom als legitiem te erkennen.

Hedendaags Joods geweld: het geval van de vestigingsbeweging

“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

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.

“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

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. Meer liberaal
ingestelde Joden hebben belangrijke stappen gezet om deze
kritiek te weerleggen door het Jodendom te verbinden aan
ecologie.
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Het progressieve Jodendom, bijvoorbeeld het reformjodendom, gaat prat op zijn egalitaire aanpak en pogingen tot
sociale rechtvaardigheid, terwijl het orthodoxe Jodendom
kritisch blijft ten aanzien van deze benaderingen.

