Corrie Zeidler, rabbijn

Corrie is getrouwd met Amit. Ze
is ima (moeder) van 3 dochters en
savta (oma) van 2 kleindochters.
Ze is werkzaam als rabbijn van
de liberaal joodse gemeente in
Utrecht en als justitierabbijn bij
het Ministerie van Justitie. Eén
dag per week is ze oppas-savta.
Daarnaast geeft ze les aan
volwassenen die joods willen
worden en geeft ze gastlezingen
in leerhuizen en aan andere
belangstellenden. Ze is ook actief
in interreligieus dialoog,
voorheen in Eindhoven en Den
Bosch, en nu in Utrecht. Corrie
houdt van wandelen in de natuur
en van samenzijn met de familie
en vrienden, in Nederland en
Israël.
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Wat is vrede Corrie?
’Voor vrede dient de hoofdgedachte, het vertrouwen, er te zijn
dat er van al het benodigde genoeg is voor alles en iedereen.
Gevolgd door de praktijk van samen liefdevol delen. Er kan pas
echte vrede zijn als we dat elkaar ook gunnen. Als er tekenen zijn
dat er niet genoeg is voor alles en iedereen, dan moeten we ons
gedrag veranderen. Innoveren door technische hoogstandjes. Als
dat lukt is dat gevoelsmatig gemakkelijk. Als dat niet lukt is het
meestal technisch simpel, maar gevoelsmatig moeilijk om in het
gebruik van het schaarse goed te matigen. Dat komt er vaak op
neer dat er omgekeerd moet worden op de ingeslagen weg want
dan blijkt die weg naar onmogelijke oorden te voeren. Het klinkt
cru: maar ook de weg naar de hel is vaak geplaveid met goede
bedoelingen. En dan moet er toch omgekeerd worden ondanks
het mooie plaveisel. Transitie heet dat tegenwoordig ook wel.
Gas uit Groningen is een voorbeeld. Dit soort dwalingen tijdig
herkennen is vaak moeilijk. Tijdig omkeren misschien nog wel
moeilijker’.
Dagritme
‘Mijn dagen zien er heel verschillend uit. Vaste momenten in elke
dag zijn het 3 x bidden van het Achttiengebed met de 18
zegeningen. Vrede is één van die 18 zegeningen. In mijn
pastoraal werk als rabbijn speelt het bovengenoemde vertrouwen
dat er genoeg zal zijn voor iedereen een grote rol. En zo ook het
gebed’.
Ultieme beeld van vrede
‘We zitten hier in de tuin bij een vijgenboom en druiventrossen.
Dat is in het jodendom het ultieme beeld van de vrede. Sjaloom,
heel zijn. Het is aangereikt door de profeten. Maar het geeft
tevens aan dat het om bijna een onmogelijk iets gaat. Het zal pas
vrede zijn als het messiaanse tijdperk1 aanbreekt, is de metafoor’.
Vrede, een relatief begrip
‘Er zijn vele facetten, veel deelgebieden en vele niveaus van
vrede. Vrede is ook een relatief begrip. Zoals arm en rijk
relatieve begrippen zijn. Maar we moeten streven naar het
hoogste niveau, want zonder dat is er ook geen perspectief voor
een lager niveau. En wij, mensen, moeten het bewerkstelligen.
En het is geen illusie.

begrip “messiaans tijdperk” wordt door verschillende mensen verschillend voorgesteld. Hier
wordt bedoeld het tijdperk waarin als het ware de betekenis van het woord sjaloom (heelheid) nog
overtroffen zal worden, doordat er een einde aan het geweld zal komen en de rechtvaardigheid zal
regeren.

De mens dient continue op zoek te zijn naar het benul van goed en kwaad. Het gaat om lange adem.
We moeten bomen planten, ook als die pas over zeventig jaar aan de volgende generaties vrucht
zullen geven’.
We kunnen er vandaag mee beginnen
‘Nu denken we te veel aan ons zelf, we zijn hoogmoedig. We moeten in beide jaszakken van elke
jas een briefje dragen. Op het ene staat: “we zijn stof”, op het andere staat: “de wereld is voor ons,
de mensen, geschapen”. Dat geeft een enorm spanningsveld, waarin we ons handelen moeten
afwegen. We moeten ze bij elke beslissing om de beurt een paar keer lezen.
Het dagelijks leven van individuen en groepen moet bestaan uit respect, het goede proberen te zien
en goed zorgen voor alles en iedereen. Dus het huishouden bestaat uit goed kijken wat je koopt en
goed kijken of je iets wel gaat weggooien. En dan nog alleen als je weet, dat het door jouw
afvalscheiding weer zo veel mogelijk als grondstof hergebruikt wordt.
Corona leerde ons dat we niet elk jaar naar Israel moeten vliegen voor familiebezoek. Het leven kan
ook doorgaan als we dat een paar keer overslaan. En dat blijkt bij bijna alles als we matigen. En we
kunnen er vandaag mee beginnen. We mogen niet wachten met dingen die de vrede aanjagen’.

Film-/lees-tip:
‘Niet in Gods naam’ van rabbijn Jonathans Sacks
‘Niet in Gods naam’ van rabbijn Jonathan Sacks is een aanklacht tegen het misbruik van Gods naam
ter rechtvaardiging van geweld. Hij gaat in op de spanningen tussen Jodendom, Christendom en
Islam. Ook pleit hij vurig voor de samenwerking tussen de wereldgodsdiensten in de strijd tegen
geweld en terreur.
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