40 Dagen van Inkeer en Omkeer
“Ik ben zo graag onder christenen.” Deze ongelooflijke uitspraak deed Opperrabbijn Jacobs,
de vertegenwoordiger van heel het Jodendom in Nederland. Wat een verschil met het ijzige
klimaat van de 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw! Dat Opperrabbijn Jacobs dit nu kon
zeggen is veroorzaakt door de ootmoedige en helpende handen van ‘Christenen voor Israël’,
de ‘Near East Ministry’, ’Boete en Verzoening’, en tal van Nederlandse stichtingen die zich
inzetten voor de Joodse gemeenschap.
Tijdens de werkweken aan de Joodse begraafplaatsen van onze stichting B&V werd, onder
indruk van dit ijzige klimaat, nogal eens verzucht door de deelnemers aan het
onderhoudswerk: “Wat kan ik als eenling nu beginnen tegenover de enorme schuld van
zoveel eeuwen van de christenheid tegenover de Joden?”
Dat is precies de wanhopige vraag die wij hadden toen we begonnen aan restauratie op
Joodse begraafplaatsen.
En het is dezelfde nood als die we aantreffen bij de organisatie Root Source, in Israël en de V.S. Drie schrijvers
deden onderzoek naar de geschiedenis tussen Joden en christenen en één van hen zegt: ”Terwijl ik de
geschiedenis door worstelde, jaar na jaar, eeuw na eeuw, stapelden de gevoelens van schuld en afschuw zich
op. Toen ik klaar was, was ik volkomen verbijsterd. Dagenlang kon ik geen woord uitbrengen, ik was er letterlijk
misselijk van. Ik zakte weg in wat ik eerst dacht dat het een diepe depressie was, maar later realiseerde ik me
dat het diepe rouw was.”
Dit mengsel van rouw en schaamte is precies wat ons begin jaren ’70 aangreep en wat in 1975 het begin werd
van het werk aan de Joodse begraafplaatsen en waarvan u kunt lezen in “Een spijker aan de brug.”
Opperrabbijn Jacobs hoorde er over en zag dit. Hij schreef in 2014 op de achterflap van de tweede druk over de
mensen van ‘Boete en Verzoening’: “Ze voelen en beleven het aangedane en onherstelbare leed. Zij lijden
onder hun historische erfenis… De historie als een juk torsend, staan ze achter, naast en voor ons (Joden).” Dit
alles deed bij de Opperrabbijn het ijs smelten.

Het boek ’40 dagen van Inkeer en Omkeer’ is een uitstekende hulp voor degenen, die over
deze geschiedenis van eeuwen zouden willen bidden, maar er toch een wat vage voorstelling
van hebben, en weinig zicht op de veelheid van verbijsterende voorvallen. Veertig keer
wordt u bij de hand genomen en bepaald bij een gebeurtenis tussen christenen en Joden. En
de schrijvers gaan u voor in gebed en helpen u als u zelf geen woorden kunt vinden.
Een dergelijke hulp gaf B&V in 1999 uit in de brochure “Tien ontzagwekkende dagen”, voor
gebruik als voorbereiding op de jaarlijkse Joodse Grote Verzoendag.
Maar dit boek geeft u een veel breder en dieper inzicht, een juweel om uw gebeden voor het
Jodendom een nieuwe injectie te geven.
We krijgen geregeld brieven van Joden met deze strekking als: “Ik kreeg uw boekje "Een spijker aan de brug" in
handen – en heb het onder tranen gelezen – dat zoiets moois bestaat in deze wereld.”
En u - door uw gebeden is het dat ons werk goed overkomt. Er is nu een Nederlandse vertaling van dit boek
doordat ons werkgroeplid Nel Ooijen geraakt werd door een wereldwijde oproep in 2020 om op de Joodse
Treur- en Vastendag Tisha b’Av mee te bidden, waarbij dit boek gebruikt kan worden.
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