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Geachte lezer, 
 
 
Zikna doet u hierbij een voorstel met powerpoint presentaties, te verzorgen door 
ondergetekende, via Zikna. De presentaties duren een uur tot vijf kwartier. Halverwege is er 
een pauze en desgewenst ook een korte onderbreking met joodse muziek.  
Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Tevens  is er een uitleg 
over de doelstelling van de stichting Zikna en hoe men daartoe kan bijdragen. 
 
De powerpoints  zijn vernoemd naar Uri Halevi. Uri Halevi was de eerste rabbijn van 
Amsterdam. Hij  kwam per boot uit Emden en wist het jodendom een plek te geven in 
Nederland, zowel onder de Marranen die hier weer terugkeerden tot hun geloof als onder 
de overige bevolking.  
 
De lezingen zetten het jodendom dan ook neer, af en toe vervlocht met een stukje mystiek. 
Ze ademen een  frisse en eigentijdse sfeer uit. Ze beogen de eeuwenoude joodse visie over 
te brengen over een breed scala van interessante en actuele onderwerpen.  
 
U kunt kiezen voor een lezing naar wens. Uiteraard kan ook in overleg worden afgesproken 
een lezingen-cyclus te organiseren. Mocht u interesse hebben in een boeiend onderwerp 
wat (nog) niet op de onderstaande lijst staat dan kan Zikna dat uiteraard ook verzorgen. 
 
Tevens verzorgt Zikna ook avondvullende muzikale programma’s. Ook kan Zikna de - begin 
2017 opgenomen - documentaire “Het wonder van Zikna” vertonen.  
 
U kunt zich met uw vragen en wensen uiteraard richten tot het bovenstaande adres. 
 
 
 
 
 
 
Tot ziens namens Zikna! 
 
 
Hoogachtend,    
 
Shmuel/Samuel Katz 



 
VERSIE NOVEMBER 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Suggesties voor powerpoint presentaties 
 
 
A. Joods leven 
Gebed en spiritueel bewustzijn 
Joodse feest- en gedenkdagen 
De Joodse levenscyclus 
Het Jodendom en intimiteit 
Compassie, Naastenliefde 
De 613 geboden, opdrachten, verbindingen of richtingaanwijzers 
Het Jodendom bij sterven en rouwverwerking 

 
 
B. Joodse filosofie 
De Holocaust en het Joodse geloof 
Naar de grenzen van het leven - de Joodse visie op behandelen in terminale fase 
Gilgoel - komt een ziel terug hier op aarde? 
Het wonder van de Hebreeuwse taal 
De mens visie van het Jodendom - een platform voor pastorale zorg 
De Joodse visie op het milieu 
Het manna, leven om te werken of werken om te leven? 
De dertien geloofspunten van Maimonides 
Had Darwin gelijk? 
Hebben wij een connectie met  het bovennatuurlijke en buitenaardse 
Jodendom en Islam  

 
 
C. Joodse geschiedenis 
Maimonides 
Rabbi Loew van Praag 
Ontwikkeling van de Talmoed 
Beelden van het voormalige Joodse Oost Europa 
De ontwikkeling van het Joodse boek 
Het Joodse leven in het Rijnland 
Napoleon en de Joden 
De eerste Joden in de lage landen 
De messiaanse verwachtingen rond Sabtai Zwi 
De ontwikkeling van het Poolse Jodendom 
De betekenis van Mozes Mendelsohn 
Een nieuwe kijk op de 20e eeuw 
Het Poolse Jodendom, een drieluik 
De grote geleerde rabbi Akiva, martelaar of  baken? 
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D. Israel 
Israel het wonder van de 20e eeuw 
Het mysieke Tsefat 
Naar de spirituele achtergrond van het Israelisch Arabische conflict 
De periode van het Engelse mandaat in Israel, 30 jaar tegenstellingen 
DE VN van peace maker to peace breaker 
Jerusalem verleden, heden en toekomst 
De landkaart van Israël, mozaïek van spiritualiteit 

 
 
 
E. Jodendom in Nederland 

Bijzondere  Excursie: Dwalend door het oude Joodse centrum van Amsterdam 
De plaats van het Nederlandse Jodendom in de wereld 
De Amsterdamse sabbatsgrens - een unieke samenwerking van drie partijen 
Kijken naar Joodse kunst 
De spirituele Anne Frank 
De geschiedenis van een Joodse familie uit Veenendaal 
De eerste talmoedschool van de Benelux 
De grenzen van de vrijheid van godsdienst, besnijdenis en religieuze slacht 
De wraak van de Amsterdamse opperrabbijn Z. Askenazi, de Chacham Zwi 
Het land van de Schelde en het Jodendom - een verhaal van 5 eeuwen 

 
 

F. Inzichten in de bijbel  
Het boek Ruth 
De hoofdrolspelers in het begin van Genesis 
Nieuw inzicht in het boek Jona 
De wijsheid van koning Salomon 
Drama en belofte rond de profeet Elija 
De wonderbaarlijke rol van Ester 
Psalm 8: Een fundament voor geloven en educatie 
De drie boeken van koning Salomon, reflectie van een heel bijzondere koning  

 
 
G: Jodendom en pastoraat 
Naar een synthese tussen seculiere en Joodse concepten van pastoraat 
Het begrip schuld uitgelegd aan de hand van Tom Jorna 
Een aantal ideeën voor pastoraal werk gebaseerd op de Joodse traditie 
 

Tot gauw 


