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¬ Het licht wordt verspreid. Foto: DvhN/Kees van de Veen

Samen in de synagoge
Lichtceremonie van
Platform voor Religie en
Levensbeschouwing
3

Door Maaike Trimbach
Groningen ’Verbeter de wereld begin bij jezelf.’ Het was een vrijmetselaar die het zei, maar feitelijk was
het de samenvatting van alle woorden die op dat moment al in de synagoge waren gezegd.
Het Platform voor Religie en Levensbeschouwing nam gistermiddag een voorschotje op de kerstgedachte en hield in de synagoge aan

de Folkingestraat een lichtceremonie waarvoor mensen van alle mogelijke geloven waren uitgenodigd.
Met succes. Ruim 160 mensen voelden zich aangesproken, terwijl er
maar voor maximaal 120 bezoekers
boekjes, stoelen en kaarsjes voorhanden waren.
Volgende week gaan al die mensen kerst vieren in hun eigen kerk.
Nu kwamen ze samen om te vertellen over hun beleving van het geloof en hun uitleg van de woorden
’compassie’ en ’diversiteit’, de thema’s van de bijeenkomst. De joden,
humanisten en de bahai deden dat

door te verwijzen naar zorgzaamheid voor elkaar. Een boeddhiste
ging voor in een korte meditatie,
waarin het publiek werd opgeroepen ’liefdevolle vriendelijkheid bij
jezelf te zoeken’. Een soefist vertelde een verhaal waarin vogels die
een leider zochten uiteindelijk in
de spiegel keken.
En de islam… Voor de islam had
het platform met moeite één
spreekster weten te vinden, in de
zaal leken ze niet te zitten. Dat was
jammer. Want ging het niet juist
over deze geloofsgroep toen voorzitter Dick Lieftink van het plat-

form zei: "We lijken steeds banger
te worden voor de verschillen tussen mensen?"
De bijeenkomst werd afgesloten
met de verdeling van kaarslicht.
Het licht was afkomstig van het
vredesvuur dat op 11 december is
ontstoken in Bethlehem, meegenomen naar Wenen, waar het is verdeeld over duizend scouts uit twintig verschillende landen.
Een voor een kwamen de aanwezigen naar voren, zoals bij een
communie in de katholieke kerk.
Maar in plaats van een hostie kregen ze een kaarsje.

