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Colofon 

Bijdragen

Gemeenteadviseurs: Nelleke Drop en Floor Barnhoorn

Liturgisch materiaal: Rabbi Michael Schwarz, ds. Jan Willem Stam,  

ds. Eeuwout van der Linden

Met medewerking van Marijke Egelie-Smulders, Jannie Kuik en Kees Tinga

Eindredactie en bewerking filmfragmenten: Max Mesman

Uitgave

Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Postbus 8504

3503 RM Utrecht

Deze uitgave is digitaal beschikbaar als pdf-bestand.  

Zie de website www.pkn.nl/tijdvoorvrede 

U kunt alle in deze werkmap genoemde filmfragmenten, materialen en 

 hulpmiddelen downloaden van bovengenoemde website of op dvd bestellen. 

De basisversie omvat filmfragmenten in WMV-formaat en kost € 9,95 inclusief 

verzendkosten. Een robuustere versie met filmfragmenten in hoge kwaliteit 

(MPG) is verdeeld over twee dvd’s en kost € 14,95. 

U kunt uw bestelling opgeven door een e-mail te sturen naar  

m.mesman@pkn.nl. 

Houd rekening met een levertijd van tenminste drie werkdagen.
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Voorwoord

Tijd voor Vrede: rond de vredesweek en Israëlzondag 2011 wordt u uitgenodigd stil te staan 
bij vrede, in het bijzonder in Israël en de Palestijnse gebieden.

De eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk in Nederland uiting aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. 
In 2011 vieren we Israëlzondag op 2 oktober.
Daaraan voorafgaand - in de week van 17 tot 25 september - besteden de Nederlandse kerken in meer algemene zin aandacht aan 
 vrede, in de vorm van de Vredesweek. ‘Elk mens een veilig bestaan’ is dit jaar het thema. 

De werkmap ‘Tijd voor vrede’ geeft u materiaal in handen om hier in de Vredesweek en in de weken rondom Israëlzondag aandacht aan 
te besteden.
Wat betekent ‘elk mens een veilig bestaan’ in ons eigen land? Wat betekent het in Israël en de Palestijnse gebieden? En wat betekent 
onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël? En hoe zijn wij verbonden met het Palestijnse volk? Hoe staan wij daar persoon-
lijk en als kerkgemeenschap in? Wat is het belang van ontmoeting? Door middel van informatie, gespreksvragen, filmfragmenten en 
fotomateriaal kunt u hierover met elkaar in gesprek. 

Met deze werkmap kunt u de zondagse vieringen en een drietal doordeweekse bijeenkomsten in samenhang vormgeven.

De werkmap bestaat uit twee onderdelen:

1. Materiaal voor drie doordeweekse bijeenkomsten in de (kerkelijke) gemeente. Deze bijeenkomsten hebben een samenhangende 
opbouw en volgorde, maar kunnen ook los van elkaar gehouden worden. Daarnaast is er extra materiaal voor een alternatieve of 
extra bijeenkomst. 

 Groepen zoals vormingscommissies, Kerk en Israël-groepen en ZWO-commissies kunnen met dit werkmateriaal het gesprek in de 
gemeente ‘organiseren’. Het materiaal is kant en klaar; voor een goede voorbereiding is het belangrijk het aandachtig door te lezen 
en te overwegen. 

2. Liturgisch materiaal voor drie zondagen: 25 september, 2 en 9 oktober. Uiteraard is dit vooral bedoeld voor degenen die de eredienst 
vormgeven of hiermee als voorbereidingscommissie aan de slag willen gaan. Predikanten en andere voorgangers kunnen hiermee 
ook hun eigen weg gaan.

In deze werkmap hebben wij niet alle materialen en hulpmiddelen kunnen opnemen. De website www.pkn.nl/tijdvoorvrede zal tot en 
met oktober 2011 steeds geactualiseerd worden met bijdragen en materialen die vanaf juni door de meewerkende organisaties beschik-
baar worden gesteld. Onze dank gaat uit naar IKV Pax Christi en Vrienden van Sabeel voor hun bijdragen aan de werkmap.

Wij hopen dat u vruchtbare ontmoetingen met elkaar heeft. 
Reacties stellen wij bijzonder op prijs. U kunt ze per e-mail sturen naar kerk.israel@pkn.nl. 

Namens de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk,

Floor Barnhoorn
Nelleke Drop

gemeenteadviseurs
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Deel 1 

Materialen voor drie 

doordeweekse bijeenkomsten

Vrij Egypte, foto Hossam el-Hamalawy / IKV Pax Christi
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Eerste bijeenkomst

Elk mens een veilig bestaan

Inleiding

Ieder mens heeft recht op een veilig en menswaardig bestaan, of dat nu ver weg of dichtbij 
is. Voor sommigen is dit misschien vanzelfsprekend, maar helaas is dat lang niet altijd wer-
kelijkheid. Wat betekent het bijvoorbeeld als je niet veilig naar de markt kunt gaan om 
boodschappen te doen? Of dat je nooit weet wanneer de veiligheidsdienst bij jou voor de 
deur staat?

Programmaonderdelen
A. Welkom en opening - Introductie van ‘Tijd voor vrede’
Voor de opening kunt u gebruik maken van het materiaal van de 
Vredesweek ‘Vrede vieren’ (de liturgiekrant). Introduceer de drie 
bijeenkomsten van ‘Tijd voor vrede’ en vertel iets over het pro-
gramma van deze eerste bijeenkomst.

B. Kennismaking
Neem tien minuten de tijd om even met elkaar kennis te maken.

C. ‘Stille wand’-discussie rond het thema ‘Een veilig 
bestaan’ 
Hang een grote flap papier aan de muur of leg dit op een tafel in 
het midden van de zaal. Zet daar bovenin (of bij de voorbereiding) 
de tekst ‘Een veilig bestaan’. Leg er een aantal dikke stiften bij. 
Iedereen wordt uitgenodigd om zijn/haar gedachten, associaties 
e.d. op te schrijven. Doe dit in stilte, in ongeveer tien minuten. 
Vervolgens kunt u er samen over doorpraten: 
-  Kunt u op basis van wat er opgeschreven is verhelderende 

 vragen aan elkaar stellen?
-  Wat valt u op als u het genoteerde samen leest?

Vredesweek 2011
Het thema van deze bijeenkomst sluit aan op de Vredesweek 
2011: Elk mens een veilig bestaan. Tijdens de eerste bijeenkomst 
’Tijd voor Vrede’ staan we stil bij het begrip ‘veiligheid’, het 
 centrale thema van de Vredesweek dit jaar. Het motto ‘Ieder 
mens een veilig bestaan’ verwijst naar de Universele Verklaring 
voor de Rechten van de Mens. Burgers van een land mogen reke-
nen op een overheid die haar uiterste best doet om alle mensen 
te beschermen, of ze vrouw of man, rijk of arm, blank of zwart, 
atheïst of moslim, homo of hetero zijn. In tijden van vrede en 
 oorlog, voorspoed en crisis.

Nodig de deelnemers eerst uit om na te denken over wat veilig-
heid voor hen betekent en wanneer zij zich zelf veilig voelen. 
 Vervolgens kunt u hier dieper op ingaan aan de hand van de 
tekst van Beatrice de Graaf (zie blz. 8).

Toelichting bij het programma
Voorbereiding van deze bijeenkomst
Bij onderdeel A: vraag vooraf het materiaal van de Vredesweek 
‘Vrede vieren’ aan (de liturgiekrant).
Bij onderdeel C: zorg voor een grote flap papier en voldoende dik-
ke viltstiften.
Bij onderdeel D: kopieer de tekst en de vragen op blz. 8 of down-
load het werkblad van de website www.pkn.nl/tijdvoorvrede. 
Bij onderdeel F: kopieer het interview vanaf blz. 8 of download 
dit van de website.

Programma

Tijd Onderdeel Zie toelichting 

20.00 uur Welkom en opening - Introductie van ‘Tijd voor vrede’ A

20.10 uur Kennismaking B

20.20 uur ‘Stille wand’-discussie rond het thema ‘Een veilig bestaan’ C

20.40 uur Gesprek in tweetallen over veiligheid en ons gevoel van veiligheid D

20.55 uur Pauze E

21.05 uur Lees het interview met Beatrice de Graaf (blz. 8) en bespreek dat in kleine groepen F

21.45 uur Plenaire afsluiting; afsluiting aan de hand van de foto’s rond het thema ‘Autoriteit’ G
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D. Gesprek in tweetallen over veiligheid en ons gevoel 
van veiligheid 
Deel de volgende tekst op papier uit aan de deelnemers: 

Veiligheid is niet alleen een objectief begrip, een etiket dat je aan 
een land, een stad, dorp of buurt, een school of een gezin kunt 
geven. Veiligheid is eerst en vooral ook een gevoel. Je kunt in 
een veilig land en een veilige buurt wonen en je toch heel onvei-
lig voelen. Vanwege persoonlijke omstandigheden die samen-
hangen met je geboorte en opvoeding, je karakter en persoonlijk-
heid. Maar ook vanwege de cultuur om je heen, de manier waar-
op je bejegend wordt - misschien wel omdat je op de één of 
andere manier anders bent dan anderen.

Ga in tweetallen met elkaar in gesprek.
Wissel met uw buurman/buurvrouw uit in welke mate u deze 
beschrijving van veiligheid ook in uw eigen leven herkent.

Vragen
1. Woont u in een veilige buurt, in een veilig land, een veilige 

wereld?
2. Voelt u zich altijd veilig? Wanneer of waar niet?
3. Van wie verwacht u iets als het gaat om uw eigen veiligheid: 

uw omgeving, de overheid, de kerk?

E. Pauze

F. Lezen interview Beatrice de Graaf en gesprek in kleine 
groepen (zie hierna in de rechterkolom)
U kunt dit interview ook downloaden vanaf de website.
Maak groepen van ongeveer vijf personen.
- Neem de tijd om het interview met Beatrice de Graaf te lezen.
- Laat de tekst eventueel (in de grote groep) eerst hardop voor-

lezen en geef de mensen de gelegenheid (in de kleine groep) 
het nog eens rustig zelf te lezen (met pen in de hand?).

- Geef onderstaande vragen op papier aan de groepen mee.
- Wijs erop dat de mensen ook tijd nemen voor vraag 2. 
- Het gaat daarbij natuurlijk om een eerste ‘verkenning’. 
 
Vragen
1. Beatrice de Graaf laat zien hoe de drang naar veiligheid, door 

haar ‘securitisering’ genoemd, ook schaduwzijden heeft. 
 Herkent u de voorbeelden die de Graaf noemt over ‘securitise-

ring’? 
a. Is ’totale’ veiligheid een utopie?
b. Is er een evenwicht denkbaar tussen het zoeken naar steeds 

verdergaande maatregelen en een meer ontspannen benade-
ring? 

c. Wat vindt u van de opmerking van mevrouw De Graaf dat er 
‘meer vertrouwen in de samenleving moet komen’?

2. De volgende twee bijeenkomsten gaan over het conflict in 
Israël en Palestina. En onze verbondenheid met Joden én 
Palestijnen.

 Als u denkt aan het thema ‘Ieder mens een veilig bestaan’, 
hebt u dan het gevoel of het idee dat mensen daar in veilig-
heid kunnen leven? Zijn er waardevolle elementen uit het 
gesprek van vanavond mee te nemen naar de komende twee 
bijeenkomsten?

G. Plenaire afsluiting - Foto’s rond het thema ‘Autoriteit’
Kom kort terug op de gesprekken in de groepen. Wat waren 
waardevolle elementen? Geef informatie over de komende twee 
bijeenkomsten en de zondagen. Over de afsluitingen van de bij-
eenkomsten leest u meer op blz. 18. 

Bijlage bij onderdeel F
Beatrice de Graaf: Alles is veiligheid
Op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag en het leven in vrijheid. 
Maar voor welke Nederlander heeft vrijheid nog betekenis? Voor 
de meesten van ons is dat zo vanzelfsprekend dat we het haast 
vergeten. We maken ons liever druk om andere zaken zoals veilig-
heid. Beatrice de Graaf, historicus en terrorisme-deskundige zegt: 
‘Vandaag de dag is alles veiligheid, van camera tot hoofddoek.’

Van vrijheid naar veiligheid. Terwijl we in de jaren tachtig ons 
bekommerden om onze dierbare vrij-heden, maken we ons nu 
vooral druk om onze veiligheid. Kan ik nog wel veilig over straat? 
Wordt mijn gezin voldoende beschermd door de overheid? We 
leven in een wereld waarin het aantal veiligheidsmaatregelen 
blijft toenemen. 
‘De laatste jaren is er een verdichting van veilig-heidsmaat-
regelen ontstaan’, vertelt historicus en terrorismedeskundige 
Beatrice de Graaf. ‘In jargon noemen we dit ‘securitisering’.’ 
De Graaf doet onderzoek naar veiligheid en terrorismebestrijding 
in Nederland. ‘Wij zijn continu op zoek naar allesomvattende 
oplossingen als het gaat om veiligheid.’

Deze focus op veiligheid, waarom is dat?
‘We leven in een risicomaatschappij. Voortdurend zijn we bezig 
met het uitbannen van alle mogelijke risico’s die zich in de 
 toekomst kunnen voordoen. Alles wordt in kaart gebracht; hele 
databanken worden opgezet. Hiermee stellen we de ‘standaard’ 
vast en alles wat daarvan afwijkt. Met andere woorden, we 
bepalen welke mensen tot een risicogroep behoren. Van diabetes 
tot en met achterstandswijk. Aan dit risicomanagement doen we 
allemaal mee: als mondige burger eisen we bescherming, de 
overheid geeft prioriteit aan veiligheidsmaatregelen en bedrijven 
spelen er gretig op in.’

‘Het echte gevaar is de boze burger zelf’, schrijft u. Hoezo? 
‘De burger eist allerlei veiligheidsmaatregelen, maar anderen 
kunnen daarvan de dupe worden. Databanken produceren 
 standaardgedrag en construeren dus ook afwijkende profielen. 
Daarmee creëren ze de ‘ander’. Maar iedereen kan zo’n afwijking 
van de norm worden. Jouw buurt kan worden bestempeld als 
een risicowijk waardoor je moeilijker een hypotheek kunt krijgen. 
Jouw persoonlijke vrijheid komt hier in het geding.’

U heeft het over een ‘noodtoestand’.
‘Het lijkt alsof er een staat van permanente opwinding is gecre-
eerd. Toen er laatst een verwarde man door de trein rende en zei 
dat hij een bom had (en trouwens ook dat hij van iedereen hield), 
werd heel het treinverkeer lam gelegd. Voordat duidelijk werd 
wat deze man van plan was, beweerde de NS al dat er een aan-
slag was verijdeld. De man was duidelijk in de war. Doordat er 
constant wordt ingezoomd op veiligheid, ook door de media, is 
het overal. Onveilige beelden, groots en met veel drama, dat 
 verkoopt.’
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Maar veel veiligheidsmaatregelen zijn er toch niet voor niets?
‘Tuurlijk, bommen ontploffen echt. Er zijn aanslagen verijdeld en 
radicale netwerken in kaart gebracht. Maar wat zou er anders 
gebeurd zijn? En wat zijn de gevolgen van deze aanpak op de lan-
ge termijn, bijvoorbeeld door er zoveel aandacht aan te geven? 
Neem de aanslagen van de Rote Armee Fraktion (RAF) in Duits-
land in de jaren zestig en zeventig. Het RAF-geweld en het optre-
den van de overheid kregen ontzettend veel aandacht. Het 
gevolg was een nationale hysterie. Iedereen werd onrustig en 
angstig. Nederland deed dat overigens heel anders in die tijd. De 
treinkapingen door Molukse activisten in 1975 en 1977 werden 
snel opgelost en er werden weinig nieuwe maatregelen geno-
men. Zo zou dat nu niet meer kunnen.’

We laten ons gek maken.
‘Een beetje wel, ja. We hebben een automatische afkeer tegen 
geweld. We willen onze familie en omgeving veilig houden. Maar 
wat als dat gepaard gaat met een rechtvaardiging van meer 
geweld naar anderen?’

Is er ook verzet tegen deze ontwikkeling?
‘Zeker, er klinken tegengeluiden. Mensen vragen zich af of het 
allemaal wel zo nuttig is. Wat kost dat wel niet, al die veilig-
heidsmaatregelen? En slaan we niet door met die databanken? 
Onlangs werd het landelijk patiëntendossier afgewezen door de 
Eerste Kamer. Een plan voor een databank met DNA-profielen 
van alle Nederlanders, werd direct van tafel geveegd.’

Een tijdelijke bubbel dus? 
‘Wie weet. De economische crisis zet de zaken in perspectief. De 
krijgsmacht moet een miljard bezuinigen. Misschien komt er 
straks een bubbel van matigen. Ik ben geen cultuurpessimist; het 
kan veranderen. Al kun je veiligheidsmaatregelen niet zomaar 
terugdraaien. Wat wel kan zijn maatregelen nemen voor het 
beschermen van je rechten. Dat gebeurt al mondjesmaat.’

Maar ondertussen zit de burger met een onveilig gevoel. 
Waar ligt wel de oplossing? 
‘Er moet meer vertrouwen in de samenleving komen. Als je goed 
voor je omgeving zorgt en opkomt voor het algemeen belang, 
wordt de maatschappij werkelijk veiliger. Voormalig premier Tony 
Blair zei in 2005 na de aanslagen in Londen: ‘We laten onze open 
en vrije samenleving niet terroriseren.’ Oftewel: we gaan niet 
mee in het denken in angsten.’

Klinkt als een advies richting Den Haag.
‘Onderzoek relateren aan de politiek is zeker nuttig. Er komen 
ook regelmatig vragen uit de praktijk waarmee ik aan de slag ga. 
Al blijf ik natuurlijk wel een wetenschapper; beleidsaanbevelin-
gen maak ik niet.’

Beatrice de Graaf (1976) is historicus en doet onderzoek naar (de geschiedenis 

van) terrorisme en veiligheid. Ze is als universitair hoofddocent verbonden aan 

het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van Campus Den Haag en aan 

de universiteit van Leiden. In 2010 verscheen haar boek ‘Theater van de angst; 

de strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italië en Amerika’. 

Dit interview verscheen in het zomernummer van Vrede.nu, kwartaaluitgave 

van het samenwerkingsverband van IKV en Pax Christi.  

Zie ook www.ikvpaxchristi.nl. 

Alternatief programma:  

Holy Switch

In plaats van of aanvullend op het standaardprogramma kunt 
u gebruik maken van het materiaal over Israël en de Palestijn-
se gebieden van de website Holy Switch. 
www.holyswitch.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk, 
Kerk in Actie, IKON, JOP en Togetthere.
De website wil jongeren bewust maken van de situatie van 
leeftijdgenoten in Israël en de Palestijnse gebieden. Tegelijk 
brengt het op deze manier ook Israëlische en Palestijnse 
 jongeren met elkaar in contact. 
De site heeft sterke aandacht voor hoe jongeren ter plaatse 
hun geloof beleven. Er is veel informatie over de geschiedenis 
van het land en over de drie religies die er het meest hun 
stempel op drukken: Jodendom, christendom en islam. 
 Dagelijks nieuws uit Israël en de Palestijnse gebieden wordt 
door IKON op de site aangeleverd. De site volgt in haar 
 uitgangspunten de nota ‘Het Israëlisch-Palestijns conflict’ 
van de Generale Synode van de Protestantse Kerk.

Filmmateriaal over de geschiedenis, de mensen en het geloof 
vindt u ook op deze website, en op www.pkn.nl/tijdvoorvrede. 

Afsluiting
Om de bijeenkomst af te sluiten, vindt u informatie op blz. 18.

Informatie om verder te lezen
U kunt tijdens de bijeenkomsten aanvullend informatie-
materiaal neerleggen. Vanaf blz. 29 in deze werkmap vindt u 
een aantal suggesties. Dit materiaal moet u dan wel op tijd 
aanvragen.
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Tweede bijeenkomst

Verbondenheid

Inleiding
Thema

In deze bijeenkomst staat ‘verbondenheid’ centraal. In de Kerkorde wordt gesproken over de 
onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Daarnaast kunnen we ons verbonden 
 voelen met mensen en volken die in situaties van onrecht, bedreiging en onderdrukking 
 verkeren. Maar betekent een verbondenheid met de één altijd stellingname tegen de ander? 

Toelichting bij het programma
Voorbereiding van deze bijeenkomst
Bij onderdeel B: De film ‘Het Derde Testament’ vindt u op de 
website www.pkn.nl/tijdvoorvrede > Filmfragmenten. U kunt 
deze op drie manieren toepassen.
- Rechtstreeks afspelen vanaf de website. Test de mogelijk-

heden van te voren goed uit met behulp van een laptop, 
beamer en internetverbinding (bijvoorbeeld met een dongel). 

- Van tevoren downloaden vanaf de website: Ga naar de 
 website. Klik met de rechtermuisknop op de betreffende link 
of afbeelding en kies ‘opslaan als …’ Check ook hierbij van 
tevoren of alles goed werkt. Vraag eventueel hulp van een 
technische man of vrouw uit uw gemeente. 

- Dvd bestellen: de dvd bevat alle filmfragmenten en online 
hulpmiddelen die in deze werkmap worden genoemd. Zie blz. 
29 voor meer informatie en bestelwijze. (Houd rekening met 
een levertijd van tenminste drie werkdagen).

Voor alle opties geldt: zorg voor goede geluidsboxen en test de 
geluidskwaliteit bij het afspelen in de zaal.

Standaardprogramma
Vertoning van een aflevering van het NCRV-televisieprogramma 
‘Het Derde Testament’ met Simon Schoon. Deze aflevering gaat 
in op de verbondenheid met Joden en Palestijnen. Vervolgens 
kunt u met behulp van de PowerPointpresentatie informatie 
geven over de achtergronden van de verbondenheid van de 
 Protestantse Kerk met het Joodse volk, met het Palestijnse volk 
en de wijze waarop de kerk daaraan vorm geeft. 
Tot slot draait het gesprek om de vraag waar ieders persoonlijke 
verbondenheid ligt en of er ook een dubbele verbondenheid 
mogelijk is.

Programma

Tijd Onderdeel Zie toelichting 

20.00 uur Inleiding - welkom - onderwerp en programma A

20.10 uur Vertoning reportage Het Derde Testament (23 min.) 
- In tweetallen reageren op de film

B

20.45 uur Korte pauze? Liever gewoon doorgaan C

21.00 uur Geeft met behulp van de PowerPointpresentatie informatie over de verbondenheid met Joden en 
Palestijnen.

D

21.15 uur Zijn er onduidelijkheden? 
Geen discussie aangaan, alleen verhelderende vragen stellen en beantwoorden

E

21.20 uur Bespreek in kleine groepjes:
- Waar ligt uw persoonlijke verbondenheid en waar komt dat vandaan? 
- Kunt u met Simon Schoon zeggen: ‘Je kunt 100% solidair zijn met de Jood en 100% solidair zijn 
   met de Palestijn’?

F

21.50 uur Afsluiting met foto’s van Samar Hazboun en Avigail Bakovic. Thema in beeld van zondag 2 oktober: 
‘Er zijn’. 

G

10

004903-PLD Tijd voor vrede.indd   10 19-07-11   14:16



Bij onderdeel D: De PowerPointpresentatie kunt u downloaden 
vanaf www.pkn.nl/tijdvoorvrede. Check vooraf of de presentatie 
bij u goed werkt. Eventueel kunt u het materiaal in PDF-formaat 
downloaden en gebruiken. Op website en dvd vindt u ook een 
toelichting en hand-outs. 

Lectuur: zorg eventueel voor verdiepende informatie die men mee 
naar huis kan nemen. Zie blz. 29 e.v. voor een verdere beschrij-
ving hiervan.

Bij onderdeel F: denk van tevoren na over een gespreksinstructie. 
Kijk welke ruimte voor dit onderdeel het meest geschikt en 
beschikbaar is en reserveer deze van vooraf.

Programmaonderdelen
A. Welkom en opening
- Open zo neutraal mogelijk, dus zonder nadrukkelijk standpunt 

vóór de Joodse staat of tégen de ‘onderdrukking’ van de 
Palestijnen. Gebruik een lied, gedicht, bijbelgedeelte en/of 
gebed. 

- Verduidelijk het onderwerp en het programma: wat gaan we 
precies doen? Zie hiervoor de inleiding op blz. 10.

B. Reportage Het Derde Testament (NCRV, uitgezonden 
op zaterdag 18 oktober 2008)
- Kondig de reportage aan (vertel bijvoorbeeld heel kort iets 

over Nes Ammim). 
- Speel de reportage af (duur: 23 minuten).
- Laat de aanwezigen na het einde van de film even kort reage-

ren naar hun buurman of buurvrouw. Wissel in tweetallen je 
eerste indrukken uit.

C. Liever geen pauze…
Probeer de pauze zoveel mogelijk te beperken om in de opge-
bouwde sfeer te blijven. Neem de koffie/thee liever integraal op 
in het programma, dan valt er ook geen gat. In ieder geval is dit 
een markeringsmoment, want bij onderdeel D begint iets anders.

D. De PowerPointpresentatie
Geeft met behulp van de presentatie informatie over verbonden-
heid met Joden en Palestijnen. De presentatie moet duidelijk 
maken waarom wij ons als Protestantse Kerk eigenlijk op twee 
manieren verbonden voelen; die verbondenheid komt voort uit de 
identiteit van onze kerk. 
- Toon de sheets.
- Lees de bijbehorende toelichting voor. 

Begin van de PowerPointpresentatie die u aantreft op website en 
dvd:

1. Deze PowerPointpresentatie gaat over Kerk en Israël, in het 
bijzonder over de Protestantse Kerk en Israël. Over onze verbon-
denheid met het Joodse volk én onze verbondenheid met de 
Palestijnen.
Eerst gaan wij in op de naam Israël. Daarmee wordt bedoeld: 
het Israël dat wij ontmoeten in de Bijbel en van daaruit in de 
geschiedenis tot op vandaag. 
  

2. Hier liggen de wortels van ons geloof, aldus de Kerkorde.

Voorlezen
Als Protestantse Kerk zijn wij dus onopgeefbaar verbonden met 
het volk Israël. Het Joodse volk.

De Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN) 

en Israël

Kerkorde (Artikel 1,7)  
De kerk is geroepen gestalte te geven 

aan haar onopgeefbare verbondenheid 
met het volk Israël.

De  Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het 
 gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige
  Schrift,in het bijzonder betreffende de komst van het 
 Koninkrijk van God
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E. Zijn er onduidelijkheden? Begrijpt iemand iets niet?
Ga niet in discussie, maar beperk dit onderdeel tot het stellen en 
beantwoorden van verhelderende vragen. Wees erop voorbereid 
dat dit lastig is, er zijn altijd mensen die toch de discussie en de 
confrontatie zoeken. 
Houd de tijd hierbij goed in de gaten. Begin uiterlijk om 21.20 uur 
met onderdeel F.

F. Bespreking in groepen
Gespreksvragen:
- Waar ligt uw persoonlijke verbondenheid en waar komt die 

vandaan?
- Kunt u met Simon Schoon zeggen: ‘Je kunt 100% solidair zijn 

met de Jood en 100% solidair zijn met de Palestijn’?

Laat de bezoekers groepen van vijf tot acht personen vormen. 
- Deel de gespreksvragen uit op papier. 
- Kies eventueel per groepje een gespreksleider en/of maak 

gebruik van een vooraf opgestelde gespreksinstructie.
- Zorg dat de mensen in de groepen rustig en ontspannen 

 kunnen praten met elkaar.
- Maak hierbij zo optimaal mogelijk gebruik van de beschikbare 

ruimte.
Bij de eerste gespreksvraag is het de bedoeling dat iedereen 
daar eerst een persoonlijk antwoord op geeft. Anderen kunnen 
daarbij eventueel verhelderende vragen stellen, maar opnieuw 
geldt: ga niet in discussie. Dat geeft mensen gelegenheid om de 
diepte in te gaan en persoonlijk te spreken.
Als een ieder zijn ‘verhaal’ heeft verteld, kan er doorgepraat 
 worden over wat men gehoord heeft.
Hetzelfde kunt u toepassen bij de tweede vraag. Afhankelijk van 
de sfeer kunt u de vraag ook ‘gewoon in de groep neerleggen’. 

G. Plenaire bespreking en afsluiting
Als iedereen weer bij elkaar gaat zitten, kunt u vragen of er nog 
iemand wil reageren op het groeps-gesprek. Zie verder blz. 18. 

Alternatief programma

In plaats van (of aanvullend op) bovenstaand programma 
 hebben wij twee andere programma’s voor u uitgewerkt. 

1. Aan de slag met de IP-nota (zie hieronder)
De nota ‘Het Israëlisch-Palestijns conflict in de context van de 
Arabische wereld’ (kortweg IP-nota genoemd) verscheen in 
2008 met een gesprekshandleiding. Voor een bijeenkomst waar 
het thema ‘verbondenheid’ centraal staat is een selectie 
gemaakt van een aantal teksten en gespreksvragen hieruit. 
Zie www.pkn.nl/kerk&israel voor meer informatie.

2. Aan de slag met het Kairosdocument 
Met het document ‘Kairos - Uur van de waarheid’ deden 
 Palestijnse christenen op 11 december 2009 een oproep aan 
christenen wereldwijd om de Israëlische ‘bezettingspolitiek’ te 
veroordelen. Eind 2009 ontvingen de Nederlandse kerken het 
document van de Palestijnse kerken. Zie voor meer informatie 
de website www.pkn.nl/tijdvoorvrede. 
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Alternatief of extra programma 

voor de tweede bijeenkomst

Aan de slag met de IP-nota 
De nota ‘Het Israëlisch-Palestijns conflict in de context van de 
Arabische wereld van het Midden-Oosten’ werd op 11 april 2008 
aangenomen door de Generale Synode van de Protestantse Kerk. 
Deze - kortweg IP-nota genoemd - was het resultaat van een uit-
gebreide discussie in twee synodezittingen (in november 2007 
en april 2008).
Daarnaast verscheen een gesprekshandreiking om gemeenten te 
informeren en om hierover in gesprek te gaan. U kunt de nota en 
de gesprekshandreiking downloaden van de website www.pkn.
nl/kerk&israel. Eventueel kunt u de nota vooraf bestellen via de 
webwinkel. Prijs: € 3,50 (inclusief verzendkosten).

Gespreksvragen 
Schets van de situatie van het Midden-Oosten 
Hoofdstuk 2 van de IP-nota beschrijft kort de geschiedenis van 
het conflict, de kaders van het internationaal recht, de rol van 
religie in het conflict en de positie van christenen en moslims 
daarin. Aan het begin van het hoofdstuk wordt opgemerkt dat 
‘objectieve geschiedschrijving’ niet bestaat. Het maakt verschil 
of de stichting van de staat Israël beschreven wordt door een 
Palestijn of door een Joodse Israëli. De Palestijn moest mis-
schien huis en haard ontvluchten en kon nooit terugkeren. De 
Israëli heeft misschien de Shoah overleefd en een nieuw thuis 
gevonden. 
‘Geschiedenis is beleefde geschiedenis’ (blz. 8). Voor ons gaat 
het erom of we naast elkaar naar die twee verhalen kunnen luis-
teren en of we ze ieder op waarde kunnen schatten.

> Lees blz. 8-9 van de nota

‘Het ging in het Zionisme oorspronkelijk primair om het Joodse 
volk als een politieke entiteit, eerder dan als een religieuze 
gemeenschap. Het Joodse volk zou moeten worden als een volk 
te midden van volkeren, met een staat te midden van staten.
In politieke zin komt de realisering van dit streven een stap 
 dichterbij door de Balfour Declaration van 1917, die praktisch 
samenvalt met het instorten van het Ottomaanse wereldrijk aan 
het eind van de Eerste Wereldoorlog. Daarmee geeft de Britse 
regering steun aan het zionistische streven. In 1922 neemt 
Groot-Brittannië op verzoek van de Volkerenbond het mandaat 
over Palestina op zich. Gaandeweg vestigen zich ook meer en 
meer Arabische bewoners in het gebied ten westen van de 
 Jordaan. Regelmatig is sprake van gewelddadigheden tussen 
Joodse en Arabische bewoners van dit gebied.
Na de Tweede Wereldoorlog - en de Shoah - steunen de groot-
machten het verdelingsplan van de Verenigde Naties in 1947, of 
zij verzetten zich er althans niet tegen. Zij geven daarmee 
 toestemming voor het stichten van zowel een Joodse als een 
Palestijns-Arabische staat in het mandaatgebied Palestina aan 
de westzijde van de Jordaan. De voorgestelde grenzen zijn ook 
dan al omstreden. De Palestijnen en de omringende Arabische 
staten weigeren ermee in te stemmen. Op 14 mei 1948 roept 
Israël de onafhankelijkheid uit: in de Onafhankelijkheidsverkla-
ring wordt de naam ‘Israël’ vastgelegd en wordt deze staat als 

‘Joodse staat’ aangeduid. De Arabische buurlanden vallen aan 
en de Onafhankelijkheidsoorlog, die tot halverwege 1949 zal 
duren, is een feit. Bij aanvallen op Joodse kibboetsiem vallen 
veel slachtoffers. Voor de Arabieren gaat deze periode de naqba 
heten: de catastrofe. In de loop van de oorlog komt er een 
stroom van in totaal zo’n 750.000 Arabische vluchtelingen op 
gang. Dezen worden opgevangen in kampen in Libanon, Syrië, 
Jordanië (vooral op de westelijke Jordaanoever) en in de Gaza-
strook (vanaf dat moment onder beheer van Egypte). Een verge-
lijkbare vluchtelingenstroom komt op gang vanuit de omringende 
Arabische landen: Joden die zich genoodzaakt weten alles achter 
te laten en hun heil te zoeken in Israël of in het Westen.

Gespreksvraag 1
Kunt u zich voorstellen dat wat voor de ene partij in 1948-1949 
de onafhankelijkheid betekende, voor de andere partij de Naqba 
(catastrofe) ging heten?

Gespreksvraag 2 
Zolang er geen territoriaal compromis bereikt is en het conflict 
voortduurt, welke bescheiden bijdrage kan de kerk volgens u 
leveren om gehoor te geven aan haar beide kerkordelijke 
 roepingen?
- Kerkorde I,7 KO: de onopgeefbare verbondenheid met het volk 

Israël 
- Kerkorde X,2: aan de dienst van barmhartigheid en gerechtig-

heid gehoor te geven

> Lees blz. 30 van de nota

Daarbij wilde het werelddiaconaat werken aan gerechtigheid, 
verzoening en barmhartigheid zonder onderscheid te maken 
 tussen meer of minder bevriende partijen. Onderscheid wordt 
gemaakt op grond van de nood zelf, de mogelijkheid van Kerk in 
Actie om daar iets in te betekenen, de positie en mogelijkheden 
van slachtoffers - dan wel van betrokken regeringen - om er zelf 
iets aan te doen, en de vraag wie er nog meer helpen of kunnen 
helpen. Recht zonder aanzien des persoons is immers bij uitstek 
een oudtestamentische notie (Deuteronomium 16:18-20). Een 
behoeftebenadering en een rechtenbenadering gaan samen op. 
Inzake de staat Israël, de positie van Palestijnen in Israël en de 
positie van Palestijnen in de bezette gebieden, heeft Kerk in 
Actie daarin niet anders willen werken dan in andere gebieden.
Gezien de aard van het diaconaat en de situatie in Israël en de 
Palestijnse gebieden ging de aandacht van het werelddiaconaat 
vooral uit naar de problemen die Palestijnen ervaren. Dat bracht 
Kerk in Actie van tijd tot tijd in conflict met diegenen die voor 
Israël een uitzondering wilden maken, en heeft tot veel discussie 
geleid, ook in de kerk. Soms moest onder invloed van die discus-
sie pas op de plaats worden gemaakt. Tegelijk hebben veel 
Palestijnse christenen zich door die houding herkend en erkend 
gevoeld.

Gespreksvraag 3
Is er voor de kerk verschil tussen landen als Oost-Timor, Ambon, 
Noord-Ierland met Israël-Palestina? 
- Waarom wel of niet? 
- Maakt u zelf een verschil? 
- Waarom wel of niet?
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> Lees blz. 32 van de nota

Vanuit haar oecumenische roeping heeft de Protestantse Kerk in 
Nederland ervoor gekozen om kerken en christelijke gemeen-
schappen in het Midden-Oosten te steunen, zodat ze hun rol voor 
een rechtvaardige vrede in het Midden-Oosten kunnen spelen. 
Het verhaal van deze kerken over de situatie en hun worsteling 
moet ook klinken in de Protestantse kerk in Nederland. De Pro-
testantse Kerk in Nederland wil daarnaast vanuit haar roeping 
tot diaconaat, zelf ook werken aan verandering door samen met 
een breed scala van Palestijnse en Joodse organisaties de dienst 
van verzoening en gemeenschap, de dienst van gerechtigheid en 
de dienst van barmhartigheid concreet gestalte te geven. Daarbij 
houdt ze rekening met de ongelijke balans tussen de verschillen-
de ‘spelers’ in het conflict wanneer het gaat om macht, kansen, 
en mogelijkheden om problemen te boven te komen. Ze wil in de 
dienst van gerechtigheid en verzoening zich niet beperken tot de 
juridische kant van gerechtigheid, maar ook aandacht geven aan 
het bouwen van bruggen. Kerk in Actie heeft de opdracht om dit 
beleid, in samenspel met Kerk en Israël, door middel van de 
werkorganisatie van ICCO & Kerk in Actie uit te voeren.

Gespreksvraag 4
In deze alinea wordt de diaconale roeping van de kerk uitgewerkt 
als:
1) dienst van verzoening en gemeenschap; 
2)  dienst van gerechtigheid; 
3)  dienst van barmhartigheid. 

- Wie ziet u als doelgroep voor elk van deze diensten? 
- Waarom? 
- Wat is uw eigen rol hierin?

Gespreksvraag 5
Hoe definieert u verbondenheid met:
- het volk Israël;
- de Palestijnse christenen;
- de inwoners van Israël en de Palestijnse gebieden;
- de medemens

Gespreksvraag 6
Op verschillende plaatsen in de nota wordt gesproken over de 
islam. 
- Spelen moslims voor u wel of geen rol in de verbondenheid 

van de kerk met de situatie in het Midden-Oosten? 
- Waarom wel of niet?

 

14

004903-PLD Tijd voor vrede.indd   14 19-07-11   14:16



Derde bijeenkomst 

Ontmoeting 

Inleiding
Thema

Alleen als mensen elkaar echt ontmoeten kan er begrip ontstaan, kan men echte verbon-
denheid met elkaar voelen. Voor het kerkelijk kader en voor jongeren zijn Israëlreizen 
beschikbaar waarin deze ontmoetingen centraal staan. Deelnemers aan de bijeenkomst 
 kunnen op verschillende manieren deelgenoot worden van een aantal eerdere ontmoetingen. 
De verhalen van Joden en Palestijnen krijgen hierbij een menselijk gezicht. 

Voorbereiding van de bijeenkomst
Algemeen: 
- Gebruik beamer, laptop, internetverbinding of downloads van 

de filmfragmenten. (Als u de dvd met filmfragmenten bestelt, 
vindt u daarop ook alle andere materialen die in deze werkmap 
besproken worden.)

- Test van vooraf uit of alles goed en naar tevredenheid werkt. 
Denk ook aan de geluidskwaliteit, zorg voor goede boxen.

- Zorg vooraf voor een geschikte ruimte om in groepjes van vijf 
tot acht personen met elkaar door te praten en reserveer deze 
van tevoren.

Bij onderdeel B: 
De beelden en gedichten van Wilco van Bokhorst vindt u op de 
website www.pkn.nl/tijdvoorvrede of op de dvd. Wilco bezocht 
Israël en de Palestijnse gebieden in 2008 met een jongerenreis 
van Togetthere (ICCO/Kerk in Actie). De foto’s en gedichten 
maakte hij tijdens deze reis.1 
U kunt deze zeven afbeeldingen en gedichten op de beamer laten 
zien als PowerPointpresentatie of als PDF-bestand. 

Programma
De bijeenkomst start in een rustige meditatieve sfeer met beel-
den en gedichten die Wilco van Bokhorst tijdens een jongeren-
reis naar Israël maakte. Vervolgens wordt een filmportret uit de 
serie ‘Tussen stamppot en falafel’ van de Joodse Omroep 
getoond, gevolgd door een filmfragment van een Palestijnse 
vrouw. Via deze portretten ‘ontmoet’ men enkele Joden en 
Palestijnen. In het gesprek daarna staat de vraag centraal wat 
deze ontmoetingen betekenen: welke gedachten, meningen, 
vooroordelen en mogelijke verbondenheid dit bij de deelnemers 
oproept.

Variaties
Het programma biedt ruimte aan eigen invulling. U maakt zelf 
een keuze uit de zeven afbeeldingen en gedichten voor het medi-
tatieve gedeelte. Ook voor het eerste filmpje dient u zelf een keu-
ze te maken uit het aanbod van vijf portretten.

Programma

Tijd Onderdeel Zie toelichting 

20.00 uur Inleiding - welkom - onderwerp en programma A

20.10 uur Meditatie rond drie tot vijf beelden en gedichten B

20.45 uur Vertoon filmfragment van een Joodse man of vrouw uit de serie ‘Tussen stamppot en falafel’ C

Vertoon filmfragment van een Palestijnse man of vrouw uit de documentaire ‘Jerusalem,  
the east side story’

D

21.10 uur Houd een rondje om de eerste reacties op de filmfragmenten te peilen. Aansluitend gesprek in klei-
ne groepjes aan de hand van twee vragen.

E

21.50 uur Plenair: Feedback uit de groepen (geen rapportage) F

21.55 uur Afsluiting - thema van de komende zondag: ‘Het leven vieren’ G

1 Togetthere is het internationaal jongerenprogramma van ICCO en Kerk in Actie. Togetthere zet zich samen met jongeren in voor een wereld zonder armoede en onrecht. 

Zij werkt daarbij samen met partners in alle werelddelen. Togetthere heeft vier verschillende programma’s ontwikkeld voor jongeren van 16 tot 32 jaar. 

Zie voor meer informatie: www.togetthere.nl.
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- Kies drie tot vijf beelden met gedichten uit voor dit onderdeel. 
Zorg dat de selectie een gevarieerd beeld oplevert. U zou 
 bijvoorbeeld kunnen kiezen voor: Grenzeloos Vertrouwen, Mijn 
God, Een boodschap van Hoop.

- Lees de inleiding van Wilco en vraag mensen of zij de gedich-
ten willen voorlezen en of ze zich hierop van tevoren willen 
voorbereiden.

Inleiding om voor te lezen
‘Wat is dat nu toch met Israël? Wat is er zo bijzonder aan dat 
land? Een vraag die ik sinds de reis vaak heb gesteld. Al ruim 
zestig jaar heerst er een onoplosbaar conflict waaraan voorlopig 
nog geen einde lijkt te komen. In de zomer van 2008 mocht ik 
samen met elf andere jongeren - namens ICCO/Kerk in Actie naar 
Israël en de Palestijnse gebieden afreizen, om daar levenskunst 
te ontdekken.
We hebben gezien hoe mensen daar leven, wat belangrijk voor ze 
is en of ze ondanks het conflict nog gelukkig kunnen zijn. Ik heb 
me opengesteld voor de verschillende verhalen, ik heb geluis-
terd, ik heb gehoord, ik ben stil geweest. In die stilte hebben we 
elkaar mogen aanraken. Nog steeds kan ik me verbazen over wat 
ik daar allemaal heb gezien.
Tijdens en na de reis hebben we weblogs geschreven en zijn er 
filmpjes gemaakt, die te zien zijn op www.togetthere.nl. we 
 hebben er veel woorden aan gewijd en daarom was er nu juist de 
behoefte om het op een andere manier te verwoorden. Dat heb ik 
door middel van gedichten en beelden proberen te doen.
Het is niet bedoeld om één kant te laten kiezen tussen Joden en 
Palestijnen. Ik denk zelfs dat een aantal gedichten voor beide 
kanten een betekenis kunnen hebben. Beide volken hebben 
immers in hun geschiedenis perioden gekend dat ze moesten 
vluchten. 
Wat ik ook graag wil laten zien is wat ik dáár heb gezien, hoe ik 
me daar heb gevoeld, hoe de ander zich daar voelt en wat we 
samen hebben meegemaakt.’

Wilco van Bokhorst, deelnemer Art of Life-reis 2008.

Test de presentatie vooraf op de beamer uit. 

Bij onderdeel C en D:
De filmfragmenten kunt u vinden op de website www.pkn.nl/
tijdvoorvrede > Filmfragmenten. U kunt ze op drie manieren 
 toepassen.
- Rechtstreeks afspelen vanaf de website. Test de mogelijk-

heden vooraf goed uit met behulp van een laptop, beamer en 
internetverbinding (bijvoorbeeld met behulp van een dongel). 

- Van tevoren downloaden vanaf de website: Ga naar de web-
site. Klik met de rechtermuisknop op de betreffende link of 
afbeelding en kies ‘opslaan als …’ Check ook hierbij van 
 tevoren of alles goed werkt. Vraag eventueel hulp van een 
technische man of vrouw uit uw gemeente. 

- Dvd bestellen: de dvd bevat alle filmfragmenten en online 
hulpmiddelen. Zie blz. 29 voor meer informatie en bestelwijze. 
(Houd rekening met een levertijd van tenminste drie werkda-
gen.)

Bij onderdeel E: 
Kopieer de gespreksvragen (zie de toelichting op blz. 17).

Toelichting bij het programma
A. Welkom en opening
Open ‘neutraal’ met een lied, gedicht, bijbelgedeelte en/of 
gebed. Verduidelijk het onderwerp en het programma: wat gaan 
we precies doen?

B. Meditatie rond beelden 
gedichten van Wilco van Bokhorst
- Vertel kort iets over de jongerenreis (zie de inleiding in de 

 linkerkolom hiernaast).
- Toon de afbeeldingen/gedichten op de beamer.
- Laat ze hardop voorlezen door verschillende mensen, vanuit 

verschillende plaatsen in de zaal (deze mensen hebben zich 
hier van tevoren op voorbereid).

- Laat stiltes/rust vallen tussen de verschillende afbeeldingen.
- Laat de deelnemers uitwisselen met buurman/buurvrouw: 

Wat spreekt je aan? Waarom?

Een Boodschap van Hoop

Hoop in de straten
Hoop in de huizen
Hoop in de steden
Hoop in de mensen

Hoop op vrede
Hoop op liefde
Hoop op kracht
Hoop op samen weer één kunnen zijn

Hoop op vleugels van geluk
Hoop om los te komen van de donkerte
Hoop door alle tranen heen

Hoop door de glimlach van een kind
Hoop door een liefkozend woord
Hoop door een begripvolle aanraking

Hoop overal
Hoop in alles
Hoop door alles

Voorbeeld van een 
gedicht en beeld 
van Wilco van 
 Bokhorst 
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C. Toon één portret van de serie ‘Tussen stamppot en 
falafel’. 
De filmfragmenten bij C en D worden achter elkaar vertoond, dus 
zonder pauze. De beschikbare filmfragmenten bestaan uit vijf 
portretten. Kies er vooraf (bij de voorbereiding van de bijeen-
komst) één uit: 
1. Echtpaar Tov (geboren in de oorlogsjaren, bijbelse verbonden-

heid, zionisme)
2. Hans Kahn (overleefde kampen, marinier)
3. Echtpaar Nathans (het kibboetsleven in beeld)
4. Rabbijn / filosoof Nathan Lopes Cardozo (Jeruzalem, 

 Jodendom)
5. Echtpaar Post (van christen naar Joods, sinds 1995 in Israël, 

helpen nu immigranten)

Ieder portret duurt ongeveer tien minuten. Leid dit fragment met 
een paar zinnen in. Het doel is: een Joodse positie/stem in beeld 
brengen (laten horen).

D. Filmfragmenten over Palestijnse bewoners van 
Jeruzalem
Kies vooraf (bij de voorbereiding van de bijeenkomst) een film-
fragment uit ‘Jerusalem, the east side story’. Leid het onderdeel 
met een paar zinnen in. Het doel is: de stem van Palestijnen laten 
horen. In dit geval:
- Een Palestijnse vrouw staat voor haar oude huis, nu bewoond 

door Joden.
- Het vernietigen van Palestijnse huizen.

E. Gespreksgroepen
Houd een rondje om de eerste reacties op de filmfragmenten te 
peilen. Aansluitend gesprek in kleine groepjes aan de hand van 
twee vragen.

Gespreksvragen
1. Wat betekenen deze ontmoetingen voor u in het kader van 

onze verbondenheid met Joden en Palestijnen?
2. Wat is het belang van ontmoetingen?

- Maak groepen van vijf tot acht personen. Kies eventueel per 
groepje een gespreksleider. 

- Geef de vragen ‘mee’ op papier. 
- Laat eerst iedereen persoonlijk een reactie op de eerste vraag 

geven. Eventueel kunnen anderen verhelderende vragen stel-
len, maar geef niet toe aan pogingen om in een uitgebreide 
discussie te ‘verzanden’. Geef mensen in plaats daarvan de 
gelegenheid om de diepte in te gaan en persoonlijk te spreken. 
Als ieder die dat wil zijn reactie heeft gegeven, kan er door-
gepraat worden over wat men gehoord heeft.

- Herhaal hetzelfde patroon bij de tweede vraag. Afhankelijk 
van de sfeer kunt u de vraag ook ‘gewoon in de groep neerleg-
gen’. Leg een link naar de collecte van de Israëlzondag. 
Zie www.pkn.nl/kerk&israel voor meer informatie.

Zorg dat de mensen in de groepen rustig en ontspannen met 
elkaar kunnen praten. 

F. Terugkoppeling plenair
Geef gelegenheid om vanuit de groepen verslag te doen. Heeft 
men er zinnig over kunnen praten? Hoe was de sfeer? Wat was 
opvallend in uw gesprek? Ga ook nu geen uitgebreide discussie 
aan. Als er duidelijke verschillen van meningen zijn, laat ze staan. 
Ga verschillen niet wegpoetsen of proberen op te lossen.

G. Afsluiting
Zie blz. 18.

Alternatief 

programmaonderdeel

In plaats van of aanvullend op de aangegeven programmaon-
derdelen, kunt u gebruik maken van de PowerPointpresentatie 
‘Tijd voor vrede’ van Kerk in Actie. Door middel van foto’s en 
tekst ontmoet u Joden en Palestijnen. Deze PowerPoint vindt u 
op www.pkn.nl/tijdvoorvrede of op de dvd en kan zonder bege-
leidend commentaar worden vertoond. 

 
Het begin van de presentatie. Zie de hele presentatie op de 
website.
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Afsluiting van de bijeenkomsten

Tijdsduur: tien minuten
U kunt de bijeenkomsten afsluiten met een de fotoserie bij het liturgisch materiaal voor de zondagen.  
Projecteer de foto’s naast elkaar op één beeld of zorg dat ze groot afgedrukt zijn en hang ze op. 
(U vindt een voorbeeld op de website of op de dvd en informatie over de fotografen.) 
Laat de aanwezigen er even in stilte naar kijken. Vraag korte reacties: ‘Wat ziet u, in het licht van deze bijeenkomst?’  
Lees daarna de toelichting bij de foto’s voor. 

Bijeenkomst 1
Deze twee foto’s verwijzen naar 
het thema van zondag 25 septem-
ber 2011: ‘Autoriteit en leider-
schap’.  
Zie blz. 22 voor een toelichting.

   

Bijeenkomst 2
Deze twee foto’s verwijzen naar 
het thema van Israëlzondag, 
2 oktober 2011: ‘Er zijn’.  
Zie blz. 24 voor een toelichting.

   

Bijeenkomst 3 
Deze twee foto’s verwijzen het 
thema van zondag 9 oktober 
2011: ‘Het leven vieren’.  
Zie blz. 26 voor een toelichting.

   

Foto’s: Samar Hazboun en Avigail Bakovic. Samar is Palestijnse en Avigail Israëlische.
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Avigail Bakovic

Avigail is 28 jaar en woont in een gemeenschap in een van de 
buitenwijken van Jeruzalem met rondom de heuvels van Judea.
‘Ik ben op vierjarige leeftijd geadopteerd door een Engelse 
vrouw. Zij was christen, maar bekeerde zich tot het Jodendom 
nadat zij verliefd was geworden op Israël en mijn vader, een 
 Kroatische Jood en zoon van een overlevende van de Holocaust. 
Ik ben opgegroeid in een ‘kleurrijke’ thuisbasis, niet wetend wat 
mijn identiteit en afkomst was/is. In mijn opvoeding heb ik 
geleerd met respect om te gaan met mensen, volken, kleuren en 
religies elk met eigen achtergrond. 
Als ik er nu over denk, dan is mijn camera het gereedschap om 
met mensen te communiceren, om met ze te praten en om ze te 
leren kennen om uiteindelijk een brug te bouwen tussen ons. Dit 
alles zonder te gehoorzamen aan de politieke barrières die er zijn 
tussen Israël en Palestina. We groeien immers op zonder iets 
persoonlijks van elkaar te weten.
Ik denk dat het ontmoeten zelf, het openhartig zijn en het zien 
van mensen als gelijkwaardig aan elkaar, altijd mijn politieke 
standpunt in mijzelf is geweest.
Als ik met mijn camera verschijn, dan ervaar ik tegelijkertijd dat 
de combinatie van nieuwsgierigheid en passie voor ontmoeting 
met mensen mij de mogelijkheid bieden om een vriend te worden 
in de ogen van hen die achterdochtig zijn.
Dit alles heeft vele deuren en harten geopend van mensen die ik 
anders niet op deze manier zou hebben ontmoet. Daar ben ik 
heel dankbaar voor.’ 

Samar Hazboun

De Palestijnse Samar Hazboun is als kunstenaar diepgaand 
 geïnspireerd door de fotografie en de krachtige expressiemoge-
lijkheden daarvan. Haar grootste talent ligt niet in het vastleggen 
van bestaande momenten, maar in het creëren van bijzondere 
composities. Daarbij combineert zij haar verbeeldingskracht met 
de camera, om zo unieke beelden te creëren en ideeën gestalte 
te geven met een diepere boodschap over emoties, het leven en 
de strijd om het bestaan.
Een recent project van Samar is te vinden op  
www.palestinianwomen.net. Een overzicht van haar werk geeft 
zij op www.samarhazboun.com. 

De fotografen
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Deel 2 

Drie zondagen
Liturgisch materiaal voor de eredienst 

op 25 september, 2 en 9 oktober 2011

20

004903-PLD Tijd voor vrede.indd   20 19-07-11   14:16



Eerste zondag

Autoriteit en leiderschap

25 september 2011 - Matteüs 21:23-32

Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, 
 kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk naar hem 
toe. Ze vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u 
die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’ 
Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen, en 
als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van 
welke bevoegdheid ik die dingen doe. In wiens opdracht doopte 
Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze 
overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: ‘Van de hemel,’ 
dan zal hij tegen ons zeggen: ‘Waarom hebt u hem dan niet 
geloofd?’ Maar als we zeggen: ‘Van mensen,’ dan krijgen we het 
volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een 
 profeet.’ 
Dus gaven ze Jezus als antwoord: ‘We weten het niet.’ Daarop 
zei hij tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook niet op grond van welke 
bevoegdheid ik die dingen doe. 
Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei 
tegen de een: ‘Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het 
werk.’ De zoon antwoordde: ‘Ik wil niet,’ maar later bedacht hij 
zich en ging alsnog. 
Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: 
‘Ja, vader,’ maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van 
zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ 
Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u 
voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Want Johan-
nes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. 
U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al 
zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen 
geloven. 

(Nieuwe Bijbelvertaling)

Tekst en context
De lezing begint met een discussie van Jezus met de hogepries-
ters en oudsten (vs. 23-27). Daarna volgt de gelijkenis van de 
twee zonen (vs. 28-32).
Deze teksten zijn meer dan eens uitgelegd als de oorsprong van 
het schisma tussen synagoge en kerk. Of erger nog, als bewijs-
tekst voor een vervangingstheologie waarbij de kerk de plaats 
van Israël inneemt. Daarmee wordt een gevaarlijke grens over-
schreden, maar ook een exegetische uitglijder gemaakt. 
Matteüs voert een intern Joodse discussie. Het gaat om de vraag 
wie de ware autoriteit is. Of meer beeldend met de gelijkenis: 
wie is de echte zoon van God? Is dat de geestelijke elite of zijn 
dat mensen als Johannes en Jezus? Matteüs gelooft het laatste 
en daarbij gaat hij pittige uitspraken niet uit de weg. 

Matteüs trekt een aantal scheidslijnen
De eerste scheidslijn loopt tussen mensen die zeggen maar niet 
doen, en mensen die niet zeggen maar wel doen. Het gaat om 

het doen van de wil van God, niet om mooie woorden en inten-
ties. 
Een andere scheidslijn is die tussen mensen die zich autoriteit 
aanmeten op grond van status of opleiding en degenen die dat 
niet doen, maar deze verkrijgen op grond van hun inzet en hun 
daden. 
We komen zo in een discussie die al in het Oude Testament 
gevonden wordt. De profeten hamerden op het handelen naar 
Gods richtlijnen ten leven: recht en gerechtigheid doen en opko-
men voor de zwakken. Zij handelden uit innerlijke overtuiging, 
die zij terugvoerden op God. Daar kwam hun autoriteit vandaan. 
Zo is het ook bij Johannes, en impliciet zegt Jezus dat van 
 zichzelf. 
De weg van de gerechtigheid is een weg die mensen terechtwijst 
en tot inkeer brengt, maar die hen ook optilt, bevrijdt en tot hun 
recht laat komen. Een humane weg en boodschap dus. 
Jezus scherpt deze boodschap aan door de tegenstelling te 
 vergroten tussen de religieuze autoriteiten (de waardigheidsbe-
kleders) en de drop-outs (de onwaardigen). Tussen degenen die 
de lijnen uitzetten en degenen die de (alle) grenslijnen overschrij-
den. Hoeren en tollenaars die oor krijgen voor deze weg van de 
gerechtigheid van Johannes (en de profeten vóór hem) gaan voor 
in het Koninkrijk van God, stelt Jezus provocerend. 
Zo plaatst Jezus zich op één lijn met de profeten en met Johan-
nes, en hij doet dat met grote autoriteit. Echte leiders met autori-
teit laten de mensen prevaleren boven de regels. Ze hebben 
meer aandacht voor daadwerkelijke inzet dan voor mooie woor-
den - ze gaan de weg van de gerechtigheid. Dat heeft niets te 
maken met een tegenstelling tussen Joods en christelijk, maar 
tussen menselijkheid en onmenselijkheid. In die zin kan iedereen 
die deze weg wil gaan autoriteit verkrijgen en leiderschap 
 vertonen. 

21

004903-PLD Tijd voor vrede.indd   21 19-07-11   14:16



Foto’s bij het thema ‘Autoriteit en leiderschap’
De foto’s werken het thema autoriteit heel verschillend uit. Beide 
gaan in op het ambivalente karakter van autoriteit. Op de boven-
ste foto doorbreekt de religieuze Joodse arts een scheiding die 
door autoriteiten wordt opgelegd: hij behandelt een Palestijns 
leukemiepatiëntje. Buiten het ziekenhuis wordt soms op leven en 
dood gevochten, in het ziekenhuis schenkt deze man nieuw leven 
aan iemand die daarbuiten vijand zou zijn. 
Op de onderste foto zien we een monddoodgemaakte vrouw die 
opstaat tegen onderdrukkende autoriteit door simpelweg te stel-
len: ‘I have a voice’. Ze beseft dat geen autoriteit ter wereld die 
stem voor altijd tot zwijgen kan brengen.

(Om de foto’s te projecteren vindt u een voorbeeld op de website 
of op de dvd.)

Zondagsgebed 
God, U hebt ons doen dromen
van een veelkleurige gemeenschap van volkeren, van mensen,
waarin allen tot hun recht komen en wij elkaar verrijken:
wek ons op, o God, 
dat wij die droom handen en voeten geven,
niet met grootse woorden, maar met nuchtere daden,
dat wij muren slechten en grenzen doorbreken,
kloven overbruggen en vooroordelen uit de weg ruimen,
en dit alles beginnen bij onszelf.

 

Liedsuggesties
- Gezang 94 Liedboek voor de Kerken: Wij zijn geroepen om te 

leven, voor leven en menselijkheid op te komen. De woorden 
recht en vrede in vers 4 sluiten naadloos aan bij Johannes’ 
weg van gerechtigheid.

- Tussentijds 42: Woorden van leven die ons leven omvatten.
- Tussentijds 32: Vers 2 verwijst naar de vraag van de leerlingen 

van Johannes aan Jezus. Het antwoord van Jezus gaat in op 
het doen, dat hij zelf belichaamt.

Midrasj 25 september - Autoriteit

De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor 
u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u 
hoeft niet te zeggen: ‘Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze 
daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar 
 kunnen handelen?’ 
Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te 
zeggen: ‘Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en 
ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?’ 
Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze 
u eigen maken; u kunt ze volbrengen.

(Deuteronomium 30:11-14)

Suggestie 1
[De profeet] Elia, altijd genoemd op goede gelegenheden, zei: 
Eens, toen ik liep op de straat, ontmoette ik een man die mij 
 uitschold en bespottelijk maakte. 
Ik vroeg hem: ‘Mijn zoon, aangezien je hebt geweigerd de Torah 
te leren, wat zul je zeggen op de Dag des Oordeels?’ 
Hij antwoordde: ‘Ik heb een antwoord: begrip, kennis en levens-
kracht zijn mij niet gegeven uit de Hemel [dus waarom zou ik de 
Torah bestuderen]?’ 
Ik zei: ‘Mijn zoon, wat doe je voor werk?’ 
Hij antwoordde: ‘Ik ben een vallenzetter voor vogels en vissen.’ 
Ik vroeg: ‘Wie gaf jou de kennis en de geest om vlas in koorden 
te spinnen, de koorden tot netten te maken, de netten te gebrui-
ken om vissen en vogels te vangen, en deze vervolgens te verko-
pen?’ 
Hij antwoordde: ‘De kennis en begrip om mijn werk te doen zijn 
mij uit de Hemel gegeven.’ 
Ik zei: ‘Om vlas in koorden te spinnen, de koorden tot netten te 
maken, en netten te gebruiken om vissen en vogels te vangen, 
kennis en begrip zijn jou gegeven uit de Hemel. Maar veronder-
stel jij dat, omdat de woorden van de Torah, waarover dit is 
geschreven, ‘Het ding is heel dichtbij jou’ (30:14), begrip en 
 kennis niet aan jou zijn gegeven?!’ 

(Tanhuma, Va-Yeilekh, 2).

Elia wordt in de Joodse traditie gekarakteriseerd als een vrede-
maker. Hij wordt beschouwd als de profeet die op een dag de 
aankondiging van de universele verlossing zal doen. 
In de wereld waarin wij vandaag leven, zou Elia zich kunnen 
afvragen waarom wij met zo weinig vuur of resultaat naar spiri-
tuele ontwikkeling streven, terwijl we zo gericht zijn op onze 
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technologische ontwikkeling. We gebruiken ons begrip en onze 
kennis vooral om aan deze wereld te bouwen, op allerlei manie-
ren, zowel goede als slechte.

Gods wijsheid - die beschouwd wordt als ‘een boom van leven’ 
voor diegenen die er stevig aan vasthouden; wiens wegen aan-
genaam zijn; allen van wie zijn wegen die van vrede zijn - wordt 
vaak genegeerd of gebruikt om haat goed te keuren en oorlog te 
stimuleren.

Vragen
1. Hoe beslissen wij als individu welke waarden en doelen in het 

leven het waard zijn om onze handelingen te leiden? 
- Welke autoriteit in onze gemeenschap en nationale samen-

leving (als die er is…!) bepaalt onze sociale prioriteiten en ons 
sociale karakter?

2. De Torah roept zijn nabijheid en toegankelijkheid uit. De 
Midrasj lijkt te zeggen dat er geen onderscheid is tussen 
 intellectuele bekwaamheden en praktische vaardigheden die 
we gebruiken om te leren en te leven aan de ene kant, en de 
giften die we zouden kunnen gebruiken om onszelf spiritueel 
te verbeteren aan de andere kant. 

- Bent u het hiermee eens? 
- Waarom gebruiken we onze talenten wel om onze materiële 

wereld beter te maken, terwijl we deze verwaarlozen als het 
om het verbeteren van onze spirituele wereld gaat? 

- Is dit een bewuste keuze in uw eigen leven? 
- Bent u verantwoordelijk voor het maken van vrede in de 

wereld? 

Suggestie 2
Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en 
vloek. Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de 
Heer, uw God, zoals ik ze u vandaag voorhoud. Vloek, als u zijn 
geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u 
 vandaag wijs en achter andere goden aan loopt die u eerst niet 
kende. 

(Deuteronomium 11:26-28)

Een parabel vertelt van een oude man die op een weg zat waaruit 
twee paden ontsprongen, de één vol met doornen aan het begin, 
maar vlak op het einde; de ander vlak aan het begin, maar vol door-
nen op het einde. Zo zat hij op de splitsing van de weg en waar-
schuwde voorbijgangers, en zei: ‘Hoewel het begin van het pad vol 
doornen is, volg het, want het zal vlak worden op het eind.’ 
Wie verstandig acht sloeg op de oude man en het pad volgde dat 
in het begin moeilijk begaanbaar was, ging door in vrede en 
 arriveerde in vrede. Zij die geen acht sloegen op de oude man 
begaven zich op het andere pad en struikelden op het eind. 
Zo was het met Mozes, die expliciet tegen Israël zei: ‘Ik roep 
 vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze 
tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, 
voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen’ (Deutero-
nomium 30:19).

(Tanhuma, Re’eh)
 

Vragen
1. Stelling: Zowel in de bijbelse tijd als in het huidige internettijd-

perk hangt onze kennis af van het vertrouwen in de autoriteit 
van onze informatiebronnen. 

- Welke informatie vertrouwt u echt? 
- Is God de bron van alle kennis, en zo ja, aan wie geven we het 

vertrouwen om Gods woorden te interpreteren, om Gods 
boodschap te horen, om vrede te maken - of oorlog -, om 
 autoriteit te claimen om Gods wil uit te voeren? 

2. De Midrasj lijkt te zeggen dat Gods wereld is gebouwd op 
materiële wetten, psychologische feiten, en sociale realiteiten 
die zich noodzakelijk zullen uitspelen op voorspelbare wijze, in 
overeenstemming met de keuzes die wij maken in ons collec-
tieve en individuele gedrag. 

- Gelooft u dat de keuze werkelijk zo zwart-wit is? 
- Waarom zou iemand dood en vervloeking verkiezen boven het 

leven en zegeningen? 
- Welke keuzes voor het leven en zegeningen kunt u en uw 

gemeenschap nog maken op dit punt in uw leven? 
- Wat maakt u er zeker van dat het inderdaad een keuze van 

leven en zegening is, en niet het tegenovergestelde? 
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Tweede zondag

Er zijn

2 oktober 2011 - Matteüs 21:33-43 

uitzingt. Direct boven de geciteerde tekst spreekt de ik-figuur 
van de poorten van gerechtigheid. ‘De steen die de bouwers 
afkeurden’ slaat dan zowel op de door God op zijn voeten gezette 
enkeling die schuilt bij God en vruchten van gerechtigheid voort-
brengt, als op het volk Israël zelf dat door alle verdrukking heen 
blijft vasthouden aan God en zijn gerechtigheid en trouw. 
Jezus vereenzelvigt zich met de ik-figuur uit Psalm 118 (of wordt 
door Matteüs vereenzel-vigd) en wordt zo een representant van 
het vruchtdragende Israël. 
De tekst eindigt met een felle uitspraak over en tot de hogepries-
ters en de oudsten, een vertaling van Gods verontwaardiging 
over de rechtsverkrachting in Jesaja 5. Vrucht dragen en recht 
doen staan bij God hoog in het vaandel. Het gaat telkens weer 
om de vraag: hoe ben je mens ten opzichte van de ander? Ben je 
er als het erop aankomt? 

Foto’s
 

Toelichting
- Op de bovenste foto een bijzonder stel. Zij, een Joodse vrouw, 

afkomstig uit Oost-Europa, kwam toen ze 18 was vanuit 
 Rusland naar Israël. Hij is Arabisch, moslim. Hun relatie staat 
onder grote druk vanuit hun families en samenlevingen. Toch 
blijven ze bij elkaar. Door simpelweg bij elkaar te zijn, zijn ze 

Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die 
een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil 
voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij 
hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de 
 druiven-oogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om 
zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers 
 grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodden een ander 
en stenigden een derde. 
Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep 
dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde 
hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen 
ze wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers de zoon zagen, 
 zeiden ze onder elkaar: ‘Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we 
hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,’ en ze grepen hem vast, 
gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de 
eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijn-
bouwers doen?’ Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij ze op 
een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard ver-
pachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem 
afdragen wanneer het daar de tijd voor is.’ Daarop zei Jezus 
tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: ‘De steen die 
de bouwers afkeurden  is de hoeksteen geworden. Dankzij de 
Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.’ 
Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, 
en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. 

(Nieuwe Bijbelvertaling)

Tekst en context
Dit gedeelte is een variatie op het thema dat in alle drie de gelij-
kenissen voorkomt: het doen van gerechtigheid en de weg van 
gerechtigheid. Het zegt dus niets over een scheiding der wegen 
tussen Jodendom en christendom. Er worden scheidslijnen 
getrokken tussen doeners en niet-doeners, tussen mensen die 
het leven en de humaniteit vieren en hen die dat niet doen. Hier 
gaat het om een scheidslijn tussen mensen die vrucht dragen en 
mensen die dat niet doen. 
De achtergrond van deze gelijkenis is het lied van de wijngaard 
in Jesaja 5:1-7. Daar is een sterk verband tussen vrucht dragen 
en rechtsbetrachting enerzijds, en wrange vruchten voortbren-
gen en rechtsverkrachting anderzijds. In de gelijkenis worden er 
wijnbouwers aan toegevoegd, die staan voor de religieuze leiders 
van het volk. De strekking blijft dezelfde: net als in de tijd van de 
profeten wordt het recht met voeten getreden en misbruiken de 
leiders hun gezag en autoriteit. Ze zijn vruchteloos. 
Met de zoon uit de gelijkenis die wordt vermoord, is er een 
 impliciete verwijzing naar Jezus zelf. Dat is geen vervangings-
theologie. Jezus citeert Psalm 118 en dan resoneert ook de 
 context daarvan mee. Daarin is sprake van een ik-figuur, een 
 verpersoonlijking van Israël, die Gods bevrijding en uitredding 
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een eenvoudig en puur statement voor vrede.  
- Op de onderste foto een danseres, de foto probeert de 

 beweging te vangen, maar dat lukt niet. Zo is het ook met God. 
Hij is er, maar ongrijpbaar. Zoals een afgekeurde steen het 
fundament wordt.

(Om de foto’s te projecteren vindt u een voorbeeld op de website 
of op de dvd.)

Zondagsgebed
U bent de stem die ons roept uit alle zekerheden
U bent het woord dat ons in beweging zet
U bent de bron van leven, van liefde.
Door uw volk Israël bent U bekend geworden als een God van 
gerechtigheid en barmhartigheid.
In Jezus toont U uw hart vol mededogen.
U maakt woning in ons hart.
Kom met uw Geest in ons midden.

Liedsuggesties
- Gezang 252 Liedboek voor de Kerken: een lied over vrucht 

 dragen.
- Tussentijds 26: Wij kiezen voor de vrijheid, een lied over de 

geboden, richtlijnen om vruchten voort te brengen.
- Tussentijds 79: Gods tuin/wijngaard is een voedingsbodem 

voor liefde. Wij zijn gebouwd op liefde.

Midrasj 

Toen God klaar was om Mozes de Torah te geven op de berg 
Sinaï, zei God: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wees daar.’ 
 (Exodus 24:12)
Rabbi Menachem Mendl van Kotzk (die we Kotzker Rebbe noe-
men) vroeg: ‘Als God Mozes opdroeg de berg op te komen, waar-
om zei God ook ‘wees daar’? Waar anders zou hij zijn?’
 
Het antwoord is, zo suggereert Kotzker, dat God niet alleen wilde 
dat Mozes op de berg zou zijn, God wilde dat hij zich tot in het 
uiterste zou concentreren; anders zou Mozes niet echt daar zijn. 
Vaak zijn mensen fysiek op een plek maar, omdat ze zich niet 
concentreren, zouden zij net zo goed ergens anders kunnen zijn. 
[Uit: Een gids voor jongen mensen tot Joods spiritueel bewust-
zijn, Lawrence Kushner 1997, blz. 21]

Vragen
1. De filosoof Emmanuel Levinas stelt dat ethiek begint met een 

gezicht, in onze mogelijkheden om te reageren op (en verant-
woordelijkheid te nemen voor) de essentie van een andere 
persoon. Deze essentie wordt vooral naar ons gecommuni-
ceerd door onze ontmoeting met de individualiteit van een 
gezicht. Het gezicht van de ander beveelt ons op een ethische 
wijze. De Torah stelt dat God tot Mozes spreekt van ‘gezicht 
tot gezicht’, zoals iemand spreekt tot een vriend (Exodus 
33:11). 

- Wat kunnen we leren van het model van dialoog tussen God 
en Mozes, hun ‘er zijn’, wat de potentie heeft om uw dialoog 
met anderen over Israël te veranderen? 

- Wat zegt dit over de relatie van het christendom met het 
Joodse volk? 

2. Is er een morele component aan ‘er te zijn’ in een dialoog met 
mensen in conflict? 

- Welke rol heeft een ‘derde partij’ in deelname aan, of facilita-
tie van deze dialoog? 

- Is deze rol een verplichting? 
- Vereist deze rol stellingname of neutraliteit? 
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Derde zondag

Het leven vieren

9 oktober 2011 - Matteüs 22:1-14

hun zaak, hun handel, hun eigen gerief en gewin. Sommigen 
gaan daarbij over lijken. De koning kan dit niet verdragen. Voor 
onmenselijkheid is in zijn rijk geen plaats. Hij laat de stad van 
onmenselijkheid platbranden. In een verhaal kan dat: humaniteit 
en recht winnen het van onmenselijkheid en verkrachting van 
het recht.
De koning gooit het over een andere boeg. Er zijn geen selectie-
criteria meer. De ene mens is niet meer of minder dan de andere. 
Iedereen is geroepen tot mens-zijn. Of je het ver hebt geschopt in 
het leven of niet, je bent als mens altijd iemand omdat je mens 
bent, geschapen naar Gods beeld. Het is het bijbelse visioen van 
een maaltijd waar mensen tot hun recht komen, de ander kunnen 
ontmoeten en zichzelf kunnen zijn.
In de gelijkenis is sprake van een gast die dat niet meemaakt. Hij 
herkent in de ander de medemens niet. Hij draagt geen menselijk 
pak. In feite is het een onmens. In felle bewoordingen wordt 
gesproken over zijn lot. Dat wens je geen mens toe, maar deze 
gast is meer een uitbeelding van onmenselijkheid. Daarvoor is 
geen plaats in de wereld zoals God die voor ogen heeft.
Zo gezien wordt de gelijkenis er een van ruimte. Er is geen plek 
voor inhumaan gedrag. Deze zienswijze is een Joodse en christe-
lijke bijdrage aan een samenleving die verscheurd wordt door 
tegenstellingen. In plaats van elkaar uit te sluiten kun je ook met 
samen met elkaar eten, wat een ander woord is voor samen-
leven. Dat is een feest van medemenselijkheid.

Foto’s

Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: ‘Het is met 
het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruilofts-
feest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de 
bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. 
Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: 
‘Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb 
mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom 
dus naar de bruiloft!’’ Maar ze negeerden hen en vertrokken, de 
een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen 
namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. 
De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij 
liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. 
Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: ‘Alles staat klaar voor het 
bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te 
worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en 
nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.’ De dienaren 
gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, 
zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gas-
ten voor de maaltijd. 
Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanla-
gen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, 
en hij vroeg hem: ‘Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl 
je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?’ De man wist niets te 
zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: ‘Bind zijn 
handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duister-
nis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, 
maar slechts weinigen uitverkoren.’’ 

(Nieuwe Bijbelvertaling)

Tekst en context
Sommige uitleggers vinden in dit verhaal anti-Joodse trekken: 
het beeld komt naar voren van God die zijn eigen volk laat vallen 
en het straft met de verwoesting van hun stad (lees: Jeruzalem). 
De uitnodiging gaat vervolgens naar de volkeren. 
Er is een andere lezing, die in lijn ligt met de Hebreeuwse Bijbel 
met haar accenten op mens-zijn en medemenselijkheid. 
Het gaat om een feest- of bruiloftsmaal. In de Bijbel spelen 
 maaltijden een belangrijke rol. Zo gaat het in Jesaja 25 over een 
feestmaal voor alle volken op de berg Sion. De maaltijd is het bij-
belse symbool voor het goede leven. Zo heeft God het in gedach-
ten: dat mensen delen, samen aan één tafel zitten. Maaltijd is 
menselijkheid, gemeenschap - dat is het bijbelse visioen. Maar er 
zijn altijd mensen die zich niets aantrekken van menselijkheid. Zij 
gaan hun eigen weg, zij zien de ander niet. Ze gaan over lijken, 
een mensenleven telt niet. Ze gaan onmenselijk te keer.

De koning uit de gelijkenis stuurt uitnodigingen: vier het leven, 
beleef samen met anderen dat je mens bent, kwetsbaar, sterfe-
lijk, maar mens. Maar de genodigden hebben andere besognes: 
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Toelichting
- Op de bovenste foto zien we een ingetogen feestvierende 

man. Hij viert één van de Joodse feesten. Hij heeft gebeds-
riemen om en leest in zijn gebedenboek. Feest vieren is in de 
eerste plaats dus bidden. Daar bereid je je op voor. Je wast je, 
trekt schone kleding aan en zoekt je gebedenboek op. Op zijn 
hurken in de ochtendzon zie je een klein mens die zijn God 
weet te eren. 

- Op de onderste foto zien we een vrouw dansen op een feest. 
Het beeld wil verwijzen naar het laatste feest, aan het einde 
der tijden, voor Gods aangezicht. 

(Om de foto’s te projecteren vindt u een voorbeeld op de website 
of op de dvd.)

Dankgebed
Gezegend bent U, God van leven, 
die mensen ziet, gebroken, in zichzelf gevangen,
die mensen heelt en vrijmaakt.
Geef ons ogen die anderen leren zien,
handen die kunnen strelen en helen,
een hart vol mededogen en ontferming.
Gezegend bent U, God van leven.
Niet tot eenzaamheid en hulpeloosheid hebt u ons gemaakt,
maar tot vervulling van elkaar.
Als wij elkaar liefhebben met hart en ziel,
trouw zijn in lief en leed, verdragen en vergeven,
eren en dienen, is dat Uw geschenk van menselijkheid aan ons.
U danken wij om de liefde die ons weghaalt uit onszelf.

Liedsuggesties
- Gezang 119 Liedboek voor de Kerken: Recht, gerechtigheid en 

vreugdedis worden met elkaar verbonden.
- Tussentijds 66, vooral vers 4: kleinen en groten zijn kind aan 

tafel aan de koninklijke dis.
- Tussentijds 102: samen eten (leven) is inclusief, niemand 

wordt buitengesloten.
- Tussentijds 105: kinderlied: de tafel van samen als beeld van 

de goede samenleving.

Midrasj - 9 oktober, feestvieren

Het feest (‘Chag’) van Sukkot (Loofhuttenfeest) begint op woens-
dagavond 12 oktober 2011.
Het woord chag heeft meerdere betekenissen: een heilige dag 
(feestdag) in het algemeen, een van de drie pelgrimsfeesten 
(Pesach, Shavuot, en Sukkot), maar vooral Sukkot welke vaak 
simpelweg ‘de cha g’ wordt genoemd. De Arabische taal 
gebruikt een verwante term voor de Islamitische pelgrimsreis, de 
hadj; iemand die terugkeert uit Mekka staat bekend als een haji. 
De oorsprong van het Hebreeuwse woord betekent ‘het maken 
of bewegen in een cirkel’ en de referentie naar de naam chag 
voor deze feestdag is waarschijnlijk ontstaan uit het dansen in 
cirkels dat feestvieren karakteriseert.
Een midrasj [Yalkut, Emor 654]: ‘U zult drie verzen vinden die u 
opdragen feest te vieren op Chag Sukkot: ‘En u zult uitbundig 
feestvieren’ (Deut. 16:14), ‘En u zult zeer uitbundig feestvieren’ 

(Deut. 16:15), ‘En u zult feestvieren ten overstaan van de Heer, 
jullie God, voor zeven dagen lang.’ (Lev. 23:40)
Echter, voor Pesach zult u geen enkele opdracht tot feest vieren 
vinden. Waarom niet? Omdat in het [lente]seizoen van Pesach, 
het oordeel wordt geveld op de oogst van de akkers, en niemand 
weet of het jaar een goede oogst of niet zal brengen. Zo, ook, 
zult u vinden dat voor Shavuot [in de vroege zomer] er maar een 
opdracht tot feest vieren is... Waarom? Omdat de oogst van de 
akkers dan al in het huis gebracht is. Waarom dan geen twee 
opdrachten tot feestvieren? Omdat het oordeel dan overgaat op 
de vruchten van bomen. Voor Sukkot, echter, als zowel de oogst 
van de akkers als de vruchten van de bomen in het huis zijn 
gebracht, zijn drie opdrachten tot feestvieren neergelegd. 
Een andere verklaring: Omdat de Egyptenaren overleden gedu-
rende de Pasen [wat geleid heeft tot de Joodse bevrijding van 
slavernij]. Daarom zult u ontdekken dat, hoewel we de gehele 
Hallel lezen [psalmen die worden gezongen om God te eren] op 
iedere van de zeven dagen van Sukkot (wat een heel vrolijk feest 
is), we op Pesach Hallel lezen op de eerste dag en de vooraf-
gaande nacht. Waarom niet op de andere dagen van het festival? 
Omdat ‘Verheug niet wanneer uw vijanden vallen, en laat uw 
hart niet vrolijk zijn wanneer hij struikelt (Spreuken 24:17). Het 
wordt gezegd dat toen de Egyptenaren verdronken in de zeeën, 
de engelen uitbraken in liederen van vreugdekreten. God bracht 
hen tot stilte en zei: ‘Mijn schepsels komen om het leven, en jul-
lie zijn vol vreugde?!’’ 

Vragen
1. De midrasj geeft de suggestie dat de feestelijkheden beperkt 

zijn op Pesach, maar niet op Sukkot. Wat zijn de factoren die 
de feestelijkheden beperken?

2. Het woord chag suggereert feest maar ook cyclische 
 herhaling. Waarom vieren we deze feesten jaar in jaar uit? 
Als het feest eindigt, keren we dan weer terug naar waar we 
waren voordat het feest begon, of worden we verondersteld 
veranderd te zijn door de ervaring? Hoe kunnen feesten ons 
veranderen?

3. Op Sukkot bewegen de Joden uit de veiligheid van hun huizen, 
en verblijven ze simpelweg onder de sterren in zelfgemaakte 
huisjes van natuurlijke materialen. 

- Wat kunnen we vieren in het eenvoudige, onzekere leven 
dicht(er) bij de natuur? 

- Welk besef of welke manier van leven beperkt ons gevoel van 
feestelijkheid op deze dagen?
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Overzicht materialen
Materialen en hulpmiddelen op dvd en op de website 

www.pkn.nl/tijdvoorvrede 

Eerste bijeenkomst
- Werkblad: Gesprek in tweetallen over veiligheid en gevoel van veiligheid (D)
- interview Beatrice de Graaf en gesprek in kleine groepen (F)
- Afsluiting - Foto’s rond het thema ‘Autoriteit’ (G)

Alternatief programma
- Filmpresentatie van Holy Switch

Tweede bijeenkomst - Verbondenheid
- Reportage Het Derde Testament - WMV op website (B)
- Reportage Het Derde Testament - MPEG op dvd (B)
- PowerPointpresentatie Protestantse Kerk en Israël (D)
- Gespreksvragen (F)
- Afsluiting - Foto’s rond het thema ‘Er zijn’ (G)

Alternatief programma
- IP-nota
- Kairos-document

Derde bijeenkomst - Ontmoeting
- Meditatie rond beelden / gedichten van Wilco van Bokhorst (B)
- Filmfragmenten ‘Tussen stamppot en falafel’ (C)
- Filmfragmenten uit documentaire ‘Jerusalem, the east side story’ (D)
- Gespreksronde met twee vragen (E)
- Afsluiting - Foto’s rond het thema ‘Het leven vieren’ (G)

Alternatief programmaonderdeel
- PowerPointpresentatie Kerk in Actie

Collecte voor de Israëlzondag
- Collectefolder
- Collecteposter

Filmfragmenten, materialen en hulpmiddelen op dvd bestellen
U kunt alle in deze werkmap genoemde filmfragmenten, materialen en hulpmiddelen ook op dvd bestellen. De basisversie omvat 
 filmfragmenten in WMV-formaat en kost € 9,95 inclusief verzend-kosten. Een robuustere versie met filmfragmenten in hoge kwaliteit 
(MPEG) is verdeeld over twee dvd’s en kost € 14,95. Houd rekening met een levertijd van tenminste drie werkdagen.
U kunt uw bestelling opgeven door een e-mail te sturen naar Max Mesman, m.mesman@pkn.nl. 
Als webredacteur bij de dienstenorganisatie helpt hij graag bij vragen over de website en dvd die horen bij Tijd voor Vrede.
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Uitgaven en materiaal van de Protestantse Kerk 

in Nederland

Kerk & Israël Onderweg 
Vanuit de onopgeefbare verbondenheid wil dit kwartaalblad een bron van informatie zijn voor 
allen die geïnteresseerd zijn in of zich verantwoordelijk weten voor de verhouding van Kerk en 
Israël. De redactie probeert - in de lijn van het beleid van onze kerk - ook aandacht te geven aan 
de positie van de Palestijnen. 
Het archief met eerder verschenen nummers en veel informatie over het werk van Kerk en Israël 
vindt u op www.pkn.nl/kerk&israel.
U kunt ook een gratis proefnummer aanvragen. De editie van september 2011 wordt in het kader 
van Tijd voor Vrede in een grotere oplage gedrukt. Tegen een geringe bijdrage kunt u meerdere 
exemplaren bestellen. Neem daarvoor contact op via e-mail: kerk.israel@pkn.nl.

IP-nota en Gesprekshandreiking
vindt u op www.pkn.nl/kerk&israel.

Vandaar - Kerk in Actie
Vier keer per jaar verschijnt het blad ‘Vandaar’ waarin geregeld aandacht is voor de situatie in 
Israël en de Palestijnse gebieden. Uitgebreide informatie zoals reisverhalen, activiteiten en voor-
beden vindt u op www.kerkinactie.nl.
Informatie over de projecten van Kerk in Actie in Israël en de Palestijnse gebieden vindt u op: 
www.kerkinactie.nl/projecten.
Achtergrondinformatie vindt u op www.kerkinactie.nl/Interactief > Midden-Oosten > Israël > 
documentatie. Contact: info@kerkinactie.nl. 

Uitgaven van organisaties die de Protestantse 

Kerk steunt

Nes Ammim
Nes Ammim (letterlijk betekent dit ‘teken van de volken’) is in 1963 opgericht om de kloof tussen 
Joden en christenen te overbruggen na de verschrikkingen van de Shoah. Na het begin van de 
tweede intifada (eind 2002) faciliteert men ontmoetingen tussen Joden en Arabieren. 
Het Nes Ammim Magazine Internationaal is een uitgave van de Stichting Nes Ammim Nederland 
en verschijnt 4 x per jaar. In het magazine wordt ruim aandacht geschonken aan de diverse 
facetten van Nes Ammim. Bij een gift vanaf € 18 per jaar ontvangt u het blad. Proefnummer(s) 
kunt u aanvragen bij Nes Ammim Nederland, Looiersdreef 805, 7328 HZ Apeldoorn, tel. (055) 
534 93 39 of per e-mail: post@nesammim.nl.

OJEC
Het Overlegorgaan Joden en Christenen in Nederland geeft vier keer per jaar het blad OJEC 
Periodiek uit. Zie de website www.ojec.org. Proefnummer(s) kunt u aanvragen bij Bureau OJEC, 
Golstraat 23, 7411 BN Deventer of per e-mail: info@ojec.org.

Sabeel
De stichting Vrienden van Sabeel in Nederland ondersteunt het werk van Sabeel in de Palestijn-
se gebieden. Sabeel is een Oecumenisch Centrum voor Palestijnse Bevrijdingstheologie en is 
gehuisvest in Oost-Jeruzalem. Sabeel werkt aan gerechtigheid en vrede, aan de verzoening 
 tussen Israëliërs en Palestijnen, zonder gebruik van geweld. Dat gebeurt met financiële midde-
len en door zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de situatie waarin christenen in de Pales-
tijnse gebieden leven. Zie de website: www.vriendenvansabeelnederland.nl. 
Het blad Uitweg verschijnt drie keer per jaar. Proefnummer(s) kunt u bestellen bij secretaris 
 Willemien Keuning, Vogelzand 2125, 1788 GM Den Helder, of per e-mail: info@vriendenvansa-
beelnederland.
Kerk in Actie heeft Meta Floor uitgezonden naar Sabeel (Oost-Jeruzalem).  
Zie www.metafloor.nl.
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Vrede.Nu 
Magazine van IKV Pax Christi, ook te downloaden via www.ikvpaxchristi.nl/publicaties. 
 Verschijnt vier keer per jaar. 

IKV Pax Christi is het samenwerkingsverband van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en 
Pax Christi. In het bestuur van IKV hebben naast de Protestantse Kerk in Nederland ook de 
Rooms-Katholieke Kerk, de Oud Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap en de 
 Doopsgezinde Broederschap zitting. 
De Vrede.vieren, voorheen de Liturgiekrant, bevat voor bereidend materiaal voor viering en 
 bezinning tijdens de Vredeszondag 18 september in de  Vredesweek.  
Op de website www.ikvpaxchristi.nl vindt u meer informatie over het thema, het materiaal en de 
bestelmogelijkheden.

Andere uitgaven

Dvd ‘Tussen stamppot en falafel’ (Joodse Omroep)
Wij hebben met toestemming van de Joodse Omroep gebruik gemaakt van deze dvd om enkele 
filmfragmenten als werkmateriaal te gebruiken voor Tijd voor Vrede. De dvd bevat portretten 
van Nederlanders die naar Israël zijn geëmigreerd: Emanuel Tov, docent aan de Hebreeuwse Uni-
versiteit en specialist in de Dode Zee-rollen, zijn vrouw en grafisch kunstenares Lika Tov, Hans 
Kahn die in 1948 aan de basis stond van de Israëlische marine, José en Max Nathans in kibboets 
Matsoeba, rabbijn Nathan Lopes Cardozo die zijn eigen academie voor Joodse studies oprichtte 
in Jeruzalem, Leah en Gershon Post die tot het Jodendom overgingen. 
Gemaakt door Willy Lindwer (50 minuten, Joodse Omroep, 2008).

Beschikbare filmfragmenten online (www.pkn.nl/tijdvoorvrede > Filmfragmenten)
1.  Echtpaar Tov (geboren in de oorlogsjaren, bijbelse verbondenheid, zionisme)
2.  Hans Kahn (overleefde kampen, marinier)
3.  Echtpaar Nathans (het kibboetsleven in beeld)
4.  Rabbijn/filosoof Nathan Lopes Cardozo (Jeruzalem, Jodendom)
5.  Echtpaar Post (van christen naar Joods, sinds 1995 in Israël, helpen nu immigranten)

Dvd ‘Jerusalem, the east side story’ (UCP, te koop bij ICCO)
In 1948, toen de staat Israël werd gesticht, kwam het westelijke deel van Jeruzalem onder Isra-
elische controle. In 1967 bezette en annexeerde Israël het oostelijke deel. Sindsdien hebben 
opeenvolgende Israëlische regeringen maatregelen genomen om van Jeruzalem een stad met 
een Joodse meerder-heid te maken. Op Palestijnse moslims en christenen wordt druk uitgeoe-
fend om te vertrekken. 
De documentaire ‘Jerusalem... the East Side Story’ legt Israëls streven naar controle over 
 Jeruzalem bloot. Maar ook de toekomst komt aan bod: Jeruzalem is de sleutel tot vrede. Promi-
nente Israëlische en Palestijnse politici, mensenrechtenactivisten en deskundigen vertellen hoe 
ontwikkelingen in Jeruzalem het vredesproces torpederen.

Bestellen
De dvd duurt 57 minuten en is in het Nederlands ondertiteld. Maak € 15 over op rekening-
nummer 67 67 61 046, t.n.v. Stichting ICCO te Utrecht, onder vermelding van: dvd The East Side 
Story, uw naam en adresgegevens. Na ontvangst van de betaling wordt de documentaire naar 
het door u opgegeven adres gestuurd.

Beschikbare filmfragmenten online (www.pkn.nl/tijdvoorvrede > Filmfragmenten)
1.  Een Palestijnse vrouw staat voor haar oude huis, nu bewoond door Joden.
2.  Het vernietigen van Palestijnse huizen.

Kairos-document
Een PDF-versie vindt u op www.pkn.nl/tijdvoorvrede.
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