
In 1945 verklaarden 7 hervormde predikanten uit 

Amsterdam dat zij het partijprogramma van de 

S.D.A.P. uit 1937 een bruikbaar politiek uitgangspunt 

achtten. Hun stellingname werd terecht aangevoeld 

als een uitgesproken kritiek op een kerk die 

grotendeels vervreemd was van wat er zich feitelijk 

in de samenleving afspeelde. Het socialistische 

partijprogramma bood hen een geschikter analyse 

van de samenleving en kwam veel meer tegemoet aan 

de materiële (en dus ook geestelijke) nood van grote 

groepen uit de bevolking dan de geestelijke ‘vlucht 

naar boven’ die de kerk veelal bood. De verklaring van 

de predikanten vormde hun daadwerkelijke antwoord 

op een oproep van de synode aan het Nederlandse 

volk om het sociale leven in te richten op de grondslag 

van christelijke gerechtigheid en onderlinge 

verantwoordelijkheid. Hun stap werd door velen 

niet in dank afgenomen; ook toen was er sprake van 

beschuldigingen en verdachtmakingen.

Als de daad bij het woord gevoegd wordt, blijkt pas wat 

woorden waard zijn. Niet voor niets luidde de Amman 

Call van jaren geleden aan de kerk en politiek wereldwijd: 

geen woorden zonder daden. Het is ongeloofwaardig 

als men in verklaringen opkomt voor de rechten van 

Palestijnen zonder de schending van die rechten m.b.v. 

geweldloze acties aan de kaak te stellen. Internationaal 

recht mag geen witte plekken kennen. Het plaatsen 

van Israël in een uitzonderingspositie al dan niet met 

religieuze argumenten onderbouwd, vormt op langere 

termijn de grootste bedreiging voor haar legitieme 

bestaan. Wie Israël lief heeft bekritisere haar.

Jan den Hertog

Bericht van de penningmeester

Dit jaar voor het laatst zullen we een bijdrage ontvangen van onze grootste subsidiegever. Het gaat daarbij om ruim een derde 
van onze middelen. Dat wordt dus een stevige aderlating. We zullen ons ernstig moeten beraden over de wijze waarop we onze 
activiteiten voortzetten. Een van de meest voor de hand liggende acties is het uitbreiden van ons donateurbestand. Hoewel er 
nog steeds groei zit in het aantal donateurs is die volstrekt onvoldoende om ons onafhankelijk te maken van subsidiegevers. 
Suggesties van onze bestaande donateurs zijn dan ook zeer welkom. En natuurlijk kunt u proberen in uw eigen omgeving  meer 
draagvlak te verwerven voor ons streven de grove aantasting van de mensenrechten van Palestijnen en in het bijzonder van onze 
Palestijnse broeders en zusters aan de orde te blijven stellen. Daarvoor is meer nodig dan sympathie of diaconale hulp. Daarvoor 
is echte solidariteit vereist.  Indien u onze hulp daarbij wenst, laat u het dan weten. We kunnen wellicht steun in enigerlei 
vorm verlenen. Er is ook aanleiding  de aard van onze activiteiten onder de loep te nemen en dat zullen we ook doen. We heb-
ben nu, 1 augustus, 149 donateurs en van hen heb ik inmiddels bijna € 3100 ontvangen. Ook het aantal machtigingen dat ik 
heb ontvangen is gestegen tot 66. U kunt ook een machtiging bij mij aanvragen per mail. En u weet het, het is voor u en mij 
gemakkelijker.
Er zijn meer dan zestig donateurs, die hun bijdrage nog niet overgemaakt hebben. Hen wil ik bij dezen er aan herinneren, dat ze 
me kunnen verblijden met hun bijdrage. Indien het bedrag vergeten is, dan is een mailtje genoeg.

Bert Middel
bert.middel@hetnet.nl
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Wave of prayer
Iedere donderdag is er om 12 uur op het kantoor van Sa-
beel in Jeruzalem een viering van Schrift en Tafel, waartoe 
iedereen is uitgenodigd.

Daar worden vier voorbeden uitgesproken die iets 
verwoorden van de situatie in Palestina, maar ook daar-
buiten.
Deze gebeden gaan daarna de wereld in als een ‘wave of 
prayer’ waar u aan mee kunt doen thuis, in uw geloofs-
gemeenschap. De Nederlandse vertaling vindt u op de 
website van Sabeel; www.vriendenvansabeelnederland.
nl onder de rubriek: wave of prayer. Mocht u de vertaling 
willen ontvangen, stuur dan uw naam en emailadres aan 
ons door en u krijgt ze thuis gestuurd.

Tijd voor Vrede
Met de titel Tijd voor Vrede, 3 bijeenkomsten, 3 zondagen 
is een lang gekoesterd project tot stand gekomen, als een 
bezinning op onze relatie met het Joodse en het Palestijnse 
volk.
U vindt erin stof voor gesprek voor drie opeenvolgende 
avonden en een handreiking voor diensten voor drie op-
eenvolgende zondagen te beginnen bij tweede zondag van 
de vredesweek 25 september, Israelzondag 2 oktober en 9 
oktober, met het thema: Het leven vieren.

Mede door inhoudelijke bijdragen van IKV Pax Christi en 
Vrienden van Sabeel Nederland is dit project onder leiding 
van de Protestantse kerk in Nederland tot stand gekomen. 
De moeite waard? Zeker! Ga met elkaar in gesprek. 
Materialen en hulmiddelen op dvd en op de website: 
www.pkn.nl/tijdvoorvrede

PrIkBord

VaN dE VoorzITTEr

Conferentie: Uur de waarheid
Uur van de Waarheid- het Palestijnse Kairos-document in 
Nederland, VU, 15 en 16 september 
Ghandi zei: ‘Een religie die geen oog heeft voor de concrete 
vragen van het leven, en geen bijdrage levert die op te lossen, 
is geen religie.’ Goede theologie gaat, denk ik, over mensen 
in hun dagelijks leven, en hoe zijzelf temidden van  die 
dagelijkse dingen zich verhouden tot het koninkrijk van God, 
waarover Jezus het had als iets van hier en nu. Theologie in 
Palestina gaat dus over de dagelijkse realiteit van checkpoints, 
bezetting, tekort aan water, ervaring van zinloosheid, geweld- 
zoals in het Kairos-document. En in Nederland? Daar gaat 
deze conferentie over: wat is onze rol en verantwoordelijkheid 
in het conflict? Hoe zit het met recht, onrecht en uitsluiting 
in onze eigen samenleving, en wat doen we daarmee in kerken 
en theologie? 
 
Opgeven kan nog, via www.kairospalestina.nl. 

Van sympathie naar solidariteit
Nu de zomer ten einde loopt, begint er ook voor de Vrienden 
van Sabeel Nederland weer een nieuw seizoen. We geven dit 
seizoen als motto mee ‘van sympathie naar solidariteit’. Daar-
mee willen we benadrukken dat we van Sabeel in het bijzonder 
en Palestijnen in het algemeen, telkens maar weer horen dat 
de tijd dringt. Hun situatie verbetert niet, integendeel. Steeds 
meer mensen raken daarvan doordrongen, er ontstaat binnen 
en buiten de kerken steeds meer sympathie voor het Palestijnse 
volk. Daar zijn we heel blij mee, maar er wordt meer van ons 
gevraagd dan de houding van een welwillende toeschouwer. 
Onze betrokkenheid in de vorm van concrete solidariteit is 
nodig. Daaraan wil Vrienden van Sabeel Nederland werken en 
daarover willen we in de uitWEG berichten.

In deze uitWEG kijken we ook terug. Bert Middel schrijft over 
de Gaza-vloot. Onze betrokkenheid – concrete solidariteit! – 
was niet onbesproken, laat staan onomstreden. Daarmee wordt 
direct voelbaar dat solidariteit niet makkelijk of vanzelfsprekend 
is. De realiteit in het Midden-Oosten vraagt ons niet te kiezen 
tussen wit en zwart, maar tussen vele tinten grijs. Daarbij 
hebben we elkaar hard nodig. En zonder geduld, vergeving en 
humor redden we het niet.

De komende maanden zal er weer veel te doen zijn rondom 
Israël en de Palestijnen, zowel door ontwikkelingen in de regio, 
als door congressen, manifesten en wat niet al in Nederland. 
Het zou goed zijn wanneer we elkaar telkens vragen wat de 
gevolgen van al die woorden zijn en of ze leiden tot solidariteit. 
We hopen dat deze uitWEG daaraan bijdraagt en ook u in de 
gelegenheid stelt betrokken te zijn en te blijven.

De redactie
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uitWEG uitWEGUitweg is een uitgave van Vrienden van Sabeel Nederland. 
Het wil de lezers (‘Vrienden’ van Sabeel in Nederland) informeren over 
de situatie van Palestijnse christenen in de Westelijke Jordaanoever en Israël. 
Uitweg verschijnt vooralsnog drie keer per jaar. 

rEdaCTIE: Marijke Egelie-Smulders en Jan Willem Stam.
als u regelmatig Uitweg wilt ontvangen en/of als u donateur wilt 
worden van Vrienden Van Sabeel Nederland, meldt u zich op 
info@vriendenvansabeelnederland.nl, of via (0343) 516802.

Voor U GELEzEN:
riet Bons-Storm (red.), Bidt Jeruzalem 
vrede toe: ontmoetingen, achtergronden en 
refl ecties in Israël en de Palestijnse gebie-

den, Narratio 2011, ISBN 978 90 5263 854 6.

Dit boek beantwoordt aan het op de achterzijde genoemde 
doel: een bijdrage aan het verhelderen van de complexe situ-
atie in Israël en de Palestijnse gebieden.Het werd geschreven 
door leden van een Nederlandse groep (allen lid van een 
christelijke gemeente) die onder leiding van Meta Floor en 
Janneke Stegeman deelnamen aan een zgn. Witness Visit. Het 
is een uitdaging voor zo’n groep “naast de mensen te staan, 
hun pijn te zien en tegelijk het onrecht aan de kaak te stellen 
en ons in te zetten voor rechtvaardige vrede. Niet vanuit bet-
weterigheid maar in de houding die het Kairosdocument zo 
mooi beschrijft. Vol van liefde het beeld van God te zien in de 
ander”, aldus Meta Floor in het voorwoord. Riet Bons Storm 
benadrukt in de inleiding het uitgangspunt van de deelnemers 
aan de reis: dubbele solidariteit met beide partijen in het Land.
De titel van het boek is ontleend aan psalm 122, vers 6. Daar 
wordt stem gegeven aan het verlangen van velen, ook van de 
auteurs, naar een plaats waar Joden, moslims en christenen in 
vrede kunnen samenkomen en leven.
Er zijn meer boeken verschenen met verhalen van mensen uit 
dit land. Die verhalen hebben meer zeggingskracht dan poli-
tieke of kerkelijke debatten. Dit boek biedt nog veel meer: fei-
ten en cijfers, theologische bijdragen, historische informatie, 
psychologische achtergronden van het confl ict en een korte 
Nederlandse weergave van het Kairosdocument. Veel relevante 
literatuur (ook Engelstalige -) is verwerkt. Achterin het boek 
is een lijst van gebruikte en aanbevolen literatuur te vinden. 
Daarnaast worden relevante romans en tijdschriften genoemd. 
Onder veel bijdragen werden adressen van websites genoteerd, 
waar meer informatie is te vinden over het daar behandelde 
onderwerp. Inclusief de bijdragen van twee mannen: Marius 
de Geus en Pim Bons, mogen we hier spreken van girlpower: 

Meta Floor werkt namens kerk in actie bij Sabeel in oost Jeruzalem. Lees meer op www.metafl oor.nl

onopgeefbaar verbonden
In gesprekken met mensen over ‘de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’ citeer ik graag uit het boek ‘De 
Holocaust is voorbij’ van Avraham Burg, de voormalig voorzitter van de Knesseth. In eerste instantie was hij van plan 

om zijn boek de titel ‘Hitler heeft gewonnen’ mee te geven. Tijdens het schrijven realiseerde hij zich echter dat dit te fatalistisch was, 
en hij veranderde daarom (in het Hebreeuws) de titel in ‘Hitler is overwonnen’. Deze boodschap geeft hij mee aan het Israëlische 
volk, dat in de praktijk leeft alsof Hitler nog steeds aanwezig is en erop uit is het Joodse volk te vernietigen. In Burgs analyse is het 
Joods-Israëlische volk zwaar getraumatiseerd en heeft het het vertrouwen verloren in zichzelf, zijn buren en de landen in de regio. 
Hij laat zien dat dit één van de oorzaken is van toenemend nationalisme en geweld in Israël. Het is een zeer persoonlijk boek, waarin 
Burg aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis (zijn ouders waren overlevenden van de Holocaust) bepleit dat Israël Hitlers 
erfenis achter zich moet laten. Alleen dan is vreedzaam samenleven met de Arabische buren mogelijk, en alleen dan is er toekomst 
voor Israël.  Ik herken veel in het boek. De diepe trauma’s in de Joods-Israëlische samenleving. De angst die geprojecteerd wordt op 
Palestijnen. De diepe overtuiging dat ‘de hele wereld tegen ons is’. Het alleenrecht op lijden. De identiteit die men ontleent aan de 
Holocaust en antisemitisme. Ik vind het uitermate inspirerend dat Avraham Burg de moed heeft gehad dit boek te schrijven. Als 
Israël je aan het hart gaat, is dit een boek een absolute ‘must’.

de vrouwelijke auteurs zijn ver in de 
meerderheid en er is veel aandacht 
voor de rol van vrouwen in het 
confl ict. De bijzondere positie van 
de vrouwelijke Israëlische militairen 
wordt belicht, de sumud van de Pales-
tijnse vrouwen komt aan de orde en 
ook het seksuele geweld in Palestijnse 
gezinnen, mede veroorzaakt door de 
dagelijkse vernederingen die de man-
nen ondergaan. De auteurs houden 
de spanning vol tussen betrokkenheid 
en distantie. Wie in die spanning 
blijf staan, wordt zelf verscheurd. Dit boek getuigt daarvan 
en is daarom een onmisbare bijdrage aan het gesprek in de 
Nederlandse kerken en in de Nederlandse samenleving waar 
het confl ict in Israël/Palestina dreigt over te waaien naar hier. 
Bij de presentatie op 1 juni 2011 in het Landelijk Diensten-
centrum van de Protestantse kerk werd opgemerkt dat in dit 
boek veel vragen worden gesteld. Die vragen wachten op een 
antwoord. Evert Jan Hazeleger, adjunct-programma-manager 
van Kerk in Actie nam het boek in ontvangst. Hij, noch Kerk 
in Actie, kan al die vragen beantwoorden. Het boek vraagt – 
evenals het Kairosdocument - om een antwoord van de kerk, 
op landelijk- en op plaatselijk niveau. Kerk in Actie speelt 
daarin een belangrijke rol en voor theologen is er werk aan de 
winkel! Riet Bons-Storm redigeerde niet alleen dit boek, maar 
gaf naast een substantiële inhoudelijke bijdrage, inspiratie aan 
de mannen en vrouwen die aan dit boek meewerkten.
Het is een gemakkelijk leesbaar boek geworden, ondanks de 
veelheid aan informatie. Wie snel, helder en deskundig wil 
worden ingeleid in deze complexe en explosieve materie vindt 
in dit boek een betrouwbare gids.

Willemien Keuning, 
bestuurslid van de stichting Vrienden van Sabeel Nederland.

Wat er gebeurde met de Gaza vloot?
Na een half jaar voorbereiding zou de internationale Gaza vloot 
op weg gaan naar Gaza. Op alle mogelijke fronten was verzet 
er tegen georganiseerd. In de media en op internet werden 
personen uit de organisatie verdacht gemaakt. In de 2e kamer 
werd de minister zelfs opgeroepen door een Kamermeerder-
heid om Nederlandse deelname te verbieden. De minister kon 
juridisch niets ondernemen, zo moest hij toegeven, maar hij kon 
deelname wel met kracht ontraden en subsidiërende instanties 
stevig onder druk zetten. Verzekeringsmaatschappijen werden 
benaderd om de schepen niet in verzekering te nemen.
In Canada en de Verenigde Staten werd justitie ingezet om van 
organiserende instellingen grote dwangsommen te eisen. Turkije 
en Griekenland werden met krachtige diplomatieke druk er 
toe gebracht elke medewerking op te zeggen. In Griekenland 

Vredesweek 2011

‘Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.’

Dit vredeslied zingt al weken door mijn hoofd en het geeft 
steeds opnieuw een dubbel gevoel. Allereerst de hoop, een diep 
gekoesterde wens dat die vrede er zal komen, ooit! en waar 

ik in durf te blijven geloven. Maar daarnaast de realiteit van 
elke dag, waar ter wereld ook, waar oorlog, schendingen van 
mensenrechten, honger, armoede en inhumaan bestaan, niet 
weg te denken zijn.  Tegelijkertijd ervaar ik in de contacten 
met Palestijnen en Israëliërs, zoals tijdens de opening van de 
wereldwijde week voor vrede in Palestina en Israel, de kracht 
en het doorzettingsvermogen van deze mensen die niet ophou-
den stappen naar vrede te zetten, ondanks alles wat zij hebben 
meegemaakt.
De ontmoeting met Yoni Yahav (r)  en Muammad Amar (l) 
van de organisatie Combattants for Peace , maakten op velen 
diepe indruk. Zij gaan ons voor op de weg van de vrede.
SUMUD, een Arabisch woord, is waar zij voor staan. ‘Stand-
vastig zijn’, je menselijke waardigheid laten zien, recht op, 
maar ook creatief zijn en blijven om wegen te zoeken die 
sporen van vrede uitzetten.  Dan zal ooit een nieuwe toekomst 
zich aandienen, ondanks alle tegendruk, ondanks de smeu-
lende aarde.
Dit sluit aan bij het thema van de Vredesweek van dit jaar: ‘Elk 
mens een veilig bestaan.’ De Palestijn en de Israëliër, samen 
levend in dat land vol beloften  waar ooit die bijzondere Joodse 
man, Jezus uit Nazareth, ons de weg heeft gewezen hoe te gaan 
in de lijn der grote profeten. ‘Elk mens een veilig bestaan’! Een 
utopie? Aan ons om dat waar ook, waar te maken. 

Wat zal er dan gebeuren?
‘Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.’ 

Daartoe roept de vredesweek ons op, om in gebed, in het 
blijven zingen van een nieuwe toekomst met daarbij een niet 
afl atende inzet van ieder van ons, die vrede beetje bij beetje 
waar te maken.

Marijke Egelie-Smulders, 
bestuurslid van de stichting Vrienden van Sabeel Nederland 

werden de schepen zonder duidelijke reden vastgehouden. 
Enkele schepen werden gesaboteerd. En tenslotte behoefde de 
Israëlische marine slechts 1 Frans jacht van de zee te plukken. 
Helaas moesten wij zelf van deelname aan de vloot afzien, 
omdat slechts 1 organisatie van de 30 bereid en in staat was de 
nodige fi nanciële steun op te brengen. Daarmee was er te weinig 
draagvlak naar ons oordeel. Groot succes voor Israel dus. Maar 
er valt ook te constateren welke al omvattende maatregelen 
Israel bereid is nemen om de inhumane blokkade te handhaven 
in weerwil van het internationale recht. Zonder daarvoor tot de 
orde te worden geroepen.En dat is nu weer eens overduidelijk 
geworden.  Dus toch een nederlaag voor het wankelende Israëli-
sche beleid?

Bert Middel, 
bestuurslid van de stichting Vrienden van Sabeel Nederland
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