
Wakker liggen 

Joost is in het kader van het EAPPI-programma een aantal maanden in Palestina. EAPPI is het Ecumenical Accompaniment 

Programme in Palestine and Israel , gesticht in 2001 door de Wereldraad van Kerken. Het wordt beschouwd als het “flagship project” 

van de WRK rond het Palestijns-Israëlische conflict. 

Het is halverwege mijn uitzending en mijn vrouw en zoon zijn op bezoek uit Nederland. We bezochten samen de Hope Flowers 

School in Bethlehem. De school heeft 300 leerlingen en geeft bijzondere ondersteuning aan nog eens dertig kinderen in het kader 

van een kinderbescherming- programma: logopedie, remedial teaching, psychosociale zorg,  counseling van autistische kinderen. 

Dit programma is helaas onlangs enorm ingekrompen doordat financiële steun vanuit de Verenigde Staten plotseling is 

stopgezet.  

De meeste leerlingen van de school wonen in vluchtelingenkampen in Bethlehem. De directeur, Ibrahim Issa, heeft in Nederland 

gestudeerd en spreekt nog steeds goed Nederlands. Zijn vader was vluchteling uit Tel Aviv in 1948.  Al hun bezit werd 

geconfisqueerd en zijn familie werd vluchteling in het Deheisja kamp. Hij was de oprichter van de school.  

Ibrahim laat ons de 

school zien, ook de 

lokalen voor 

autistische kinderen, 

de gymzaal en de 

ecologische 

groentetuin. Centraal 

hangt een foto van 

Martin Luther King 

met een citaat van 

zijn hand. 

De Hope Flowers 

school is 

onafhankelijk van 

religie en heeft Palestijnse moslims en christenen als leerling. Vóór de 

tweede intifada (het jaar 2000) waren er uitwisselingsprogramma’s met 

Israëlische scholen en werkten er ook Israëlische docenten en 

vrijwilligers. Daarna mocht dat niet meer. 

Intussen is er een Israëlische nederzetting, Ha-Dagan, gebouwd op de 

heuvels tegenover de school. De nederzetting is illegaal volgens 

internationaal recht. Het begon zoals altijd met en paar caravans op de 

heuveltop, toen waren het huizen, en de nederzetting Ha-Dagan is nu 

uitgegroeid tot 'n groot district dat in de vallei kruipt terwijl het 

Palestijnse land wordt opgeslokt.  De school en alle huizen in de buurt 

van de school hebben een 'demolition order' ontvangen, een sloopbevel, 

dat wil zeggen dat de bewoners hun huis moeten afbreken. Als ze het 

bevel niet opvolgen, zullen de huizen op hoge kosten van de bewoners 

worden gesloopt.  Onlangs is dit nog gebeurd met een huis dichtbij de 

school.  Om twee uur 's nachts viel 't leger het huis binnen en kregen de 

bewoners (in Palestijnse huizen wonen vaak drie generaties) tien minuten 

de tijd om hun spullen uit het huis te halen, waarna het - inclusief 

inboedel en meubilair - werd verwoest.  Bovendien kreeg de school 

onlangs bericht dat het leger toestemming heeft om de school in beslag 

te nemen voor militaire doeleinden.  Dit kan elk moment gebeuren, ook 

al is de school hiertegen in beroep 

gegaan.  De directeur en z'n 

zwangere echtgenote liggen er 's 

nachts wakker van. 

 

Dreun 

 
Met Kerst deelt Bethlehem in wat we allemaal kennen: we worden overspoeld met 

zoete wensen en vermoeiende verhaaltjes. Ook in Bethlehem spat de kerstkitsch 

van de foto’s. Maar juist ook deze bijzondere plek wordt geteisterd – als je maar 

goed door de kerstballen en namaaksneeuw heen kijkt – door een bezettende 

macht van een volk, die een ander volk blijvend onderdrukt. 

Net als Jezus toen,  worden er vandaag Palestijnse baby’s geboren. Ze komen in 

bezet gebied ter wereld. Men weet niet beter. En hoewel wij soms niet kunnen 

wachten tot er vrede en gerechtigheid komt en onze handen jeuken om die vrede af 

te dwingen en een dreun uit te delen, geeft Christus met zijn komst en leven op 

aarde een vreemd voorbeeld. ‘Naïef en dwaas’ noemde Omar Harami, directeur van 

Sabeel Jeruzalem, dat tijdens zijn bezoek aan ons in november. Hij deed dat in een 

bijbelstudie voor theologiestudenten in Groningen. Niet de beuk erin en je met 

geweld verzetten,  maar geef de keizer wat des keizers is:  betaal je belasting aan de 

bezetter. Voor de joden een ergernis, voor de Grieken een dwaasheid. Ook de 

linkerwang toekeren? Gekker moet het niet worden, zou ik menen. 

Toch, die dwaasheid en naïviteit kan ‘ontwapenend‘  zijn. Zou juist dat niet een 

krachtige houding zijn met de komst van het Kind?  Voor de bezetter enerzijds, 

maar ook voor de machthebbers in Palestina anderzijds zou dat wel eens een 

enorme dreun kunnen zijn:  Vrede. 

Vrede en alle goeds in 2020 

Kees Blok, voorzitter Kairos-Sabeel Nederland 

 

Kairos en Sabeel-conferenties  
 

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de 

weg te gaan van je God.  Micha 6, 8 

Recent was ik, samen met Jan den Hertog, namens Kairos-Sabeel Nederland op de Kairos- en Sabeelbijeenkomsten in 

Bethlehem. Elke keer dat ik in Palestina kom is de situatie dramatischer, zijn er meer beperkende maatregelen, is het onrecht 

groter. En onze kerken en media blijven zwijgen. Sinds de invoering in 2018 van de wet op de natie-staat, die bepaalt dat het land 

alleen voor de Joden is, is ook elke schaamte van de onderdrukker weg. En met de zegen van de president van de VS voelt deze 

zich oppermachtig om alle snode plannen uit te voeren. De EU wordt door de Israëlische regering nu openlijk uitgelachen. Zelfs 

voorzieningen voor vrouwen en kinderen op grond van het Vaticaan worden niet gespaard.  

We maakten ook kennis met de ware aard van de Israëlische schoolboeken. Daar hadden ze destijds in apartheid Zuid-Afrika nog 

van kunnen leren. In dit klimaat is de ontmoeting met onze vrienden van Kairos en Sabeel en de mensen uit de hele wereld die 

hen nabij zijn, bijzonder. De hoop levend houden, consequent blijven inzetten op geweldloos verzet, creatief zoeken naar 

bestaande en nieuwe vormen van zulk verzet.  

Zo maakten we kennis met de Dar-Al-Kalima universiteit voor kunst en cultuur, waar 500 studenten worden opgeleid in 

uiteenlopende vormen van kunst, film, schilderkunst, muziek, culinaire kunst. Waarbij deze kunst ook deel is van geweldloos, zeer 

aansprekend, verzet. 

De moed en de kracht van Palestijnen blijft voor mij een grote bron van inspiratie.  

Jan van der Kolk 

Het complete dagboek van Jan van der Kolk staat op  

kairos-sabeel.nl/actueel/page/4/ , /3/ en/ 2/  

 

 

Psalm 122 

 

Klaarwakker en opgetogen 

was ik toen ze me riepen: 

wij gaan naar het Huis van je weet wel. 

En nog even, en mijn voeten 

staan in jouw poorten, Stad! 

 

Jeruzalem, hoge veste, 

huizen schouder aan schouder 

hecht gevoegd, één geheel 

  

daarheen de stammen, de twaalf 

de stammen van God, die Ene 

om te getuigen van Hem 

dank te betuigen zijn Naam 

 

daar staat de Stoel van het Recht 

daar staat de Tafel der Armen. 

 

Deze stad moet vrede, 

vrede binnen haar muren 

en buiten rondom in de velden. 

Stad van vrede, zwart profiel 

tegen oplichtende hemel. 

 

Omwille van heel de wereld 

zeg ik: vrede voor jou. 

Omwille van onze kinderen 

zingen wij: vrede voor jou. 

 

Uit: Huub Oosterhuis – 150 psalmen vrij, 

Uitgeverij Ten Have, 2011 

 

Een spreuk die mij op de been houdt 
Met grote letters in kleur geschreven op 

een muur bij PAX. Dat was voor mij een 

moment ter inspiratie om door te gaan!                      

Marijke Egelie 

 

UITWEG is het info-bulletin van Kairos-

Sabeel Nederland. 

Meer nieuws op kairos-sabeel.nl. 

Voor contact: 

Kairos-Sabeel Nederland 
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3511 BL Utrecht 

info@kairos-sabeel.nl 

bankrek. NL33 INGB 0003 2762 80 t.n.v. 
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Omar Harami:  

‘Je kunt zelf deel van de oplossing zijn!’ 

 

Dick Couvée verwoordde op de eerste avond met Omar 

Harami, in de Pauluskerk in Rotterdam, via een verbinding 

vanuit Israël goed hoe velen zich voelen, zowel in Nederland 

als in Palestina en Israël: ‘Bezetting doet iets met de bezette 

partij, maar ook met de bezetter. Aan beide kanten voelen 

veel mensen uitzichtloosheid’. Toch gaan ze door.  

Couvée 

citeerde 

Daher 

Nassar, die 

hij net 

gesproken 

had: ‘Twee 

dingen zijn 

essentieel 

voor ons: 

1. wij gaan 

dit land 

niet verlaten, en 2. ik voel me een waardig mens en zal dat 

nooit opgeven.’ Zo wil hij nu een school voor joden, 

christenen en moslims starten op de Tent of Nations: ‘Het 

settlement 

tegenover ons 

heeft toch ook een 

school?’ Couvée 

op deze door PAIS 

Rijnmond 

georganiseerde avond, woensdag 13 november 2019: 

‘Palestina heeft geen natuurlijke hulpbronnen, maar wel 

jonge mensen. In onderwijs en kerken moeten we hen een 

positieve leiderschapsmentaliteit aanleren. Daaraan wil 

Daher bijdragen. Wij kunnen dat steunen.’ 

‘leef niet in de cloud’ 

Omar Harami vertelde keer op keer hoe Sabeel zich juist op 

dat laatste richt. Met het grote bijbelstudieproject, waar Kerk 

in Actie aan gaat bijdragen, wil hij jongeren in dorpen en 

wijken bereiken en ze duidelijk maken: de Bijbel is geen 

tijdloos boek, ‘leef niet in de cloud, maar wees je bewust van 

je context.’ Centraal staat een God die niemand voortrekt, 

uitsluit of discrimineert. Het eerste kernwoord is dan ook: 

inclusiviteit. Die God is ook de God van gerechtigheid en 

vrede. En de God die zegt: ga aan het werk!  

Het tweede kernwoord is daarom: gerechtigheid. Jezus laat 

zien: doe dat geweldloos. ‘Non-violence’ is dan ook het derde 

woord. Met deze drie gaan de leiders van de studiegroepen 

evangelieverhalen lezen: hoe zie je deze drie daar gebeuren? 

Het is soms even zoeken, maar je vindt het, is Omers 

overtuiging.  

Daarom wilde hij bij de bijbelstudie met de studenten in 

Groningen dan ook niet afwijken van het leesrooster, waar 

een ingewikkeld verhaal aan de orde was: van de man met de 

vele huwelijken en de vraag met wie hij dan in de hemel 

samen zal zijn.  

Omar liet zien hoe macht in dat verhaal een rol speelt, ‘wie 

vraagt het aan wie, ontdek  hoe daar al uitsluiting dreigt’. 

‘Vaak voeren we intellectuele discussies die voorbijgaan aan 

de gewone mensen. Hoe werkt zoiets in onze 

kerkgemeenschappen, is dan een vraag om over te praten’. 

Als je met deze drie woorden aan het werk gaat, levert dat bij 

veel teksten interessante doorkijkjes en nieuwe 

perspectieven op, merkten we bij het doopraten erover. 

Omar was op drie plekken de belangrijkste gast en spreker. 

Naast de Rotterdamse Pauluskerk, op 13 november, was dat 

de Doopsgezinde kerk in Haren (Groningen), donderdag 14 

november, waar hij arriveerde na zijn college aan de 

Protestantse Theologische Universiteit in Groningen, en in 

het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland in 

Utrecht, vrijdag 15 november. Daar had hij ‘s morgens een 

uitgebreide en inspirerende ontmoeting met de staf van Kerk 

in Actie en deed hij ’s middags mee aan de Inspiratiemiddag 

van Kairos-Sabeel Nederland.  

 ‘Palestijnen zitten niet te wachten op medelijden,  

want wij zijn niet zielig’  

Een vast element op alle bijeenkomsten was het project 

Kumi Now. Omar vertelde: in een gesprek met jongeren in 

Palestina ontdekten ze dat niemand hen helpt, de Arabische 

broederlanden niet, West-Europa en de VS niet en Rusland 

en China ook niet, de Palestijnse leiders niet. En God? Of de 

kerken? Werkt het Kairos-document nog? Het lijkt leeg. Maar 

pas op: ‘Palestijnen zitten niet te wachten op medelijden, 

want wij zijn niet zielig’. Hun hoop, zeiden ze, verwachtten ze 

niet van de preekstoel, maar door samen iets te voelen en 

proeven, tastbaar.. Op zoek naar een bijbelverhaal, zei 

iemand: dat van Thalita Kumi, ‘meisje, sta op!’ Jezus zegt 

tegen de hoofdman dat zijn dochter alleen maar slaapt. Zo 

werd dit verhaal ‘onze theologische campus’. ‘Je dochter is 

dood’: zo voelen wij ons als Palestijnen. Maar als het nou 

eens slapen is? Durven wij het aan te zeggen: sta op, nu! 

‘sommige dwazen hebben gelijk’ 

‘We stuurde 80 e-mails naar allerlei organisaties, 74 zeiden: 

ja! Joodse, moslim, christelijke en seculiere organisaties 

wilden meedoen. We kozen voor de ‘taal’ van ‘human rights 

and International law’, in de wekelijkse acties. Binnen twee 

maanden hadden we het eerste jaar rond. Met het tweede 

jaar erbij doen nu 150 organisaties mee. Zo ontdekten we’, 

zei Omar, ‘een nieuwe theologie: het onmogelijke is 

mogelijk!’ In de wekelijkse acties gaat het om de alledaagse 

gevolgen van bezetting. Er staan heel simpele voorbeelden 

van acties in. Omar: ‘De grootste ontdekking voor onze 

jongeren was: wij worden nu deel van de oplossing! Jullie 

ook: ga door met meedoen aan Kumi Now en onderschat 

niet wat de invloed daarvan is. Wij zijn al een wereldwijde 

beweging en ik zie veranderingen. Wij herschrijven samen de 

geschiedenis!’ Als gelovige zei Omar: ‘Dit is de eenvoud van 

het geloof, de dwaasheid dat we geloven dat we kleine 

wonderen kunnen doen. Sommige dwazen hebben gelijk!’  

voluit theologisch bezig 

In Utrecht onderstreepte Omar voor de staf van Kerk in Actie 

met het Kumi Now-verhaal dat Sabeel geen politieke of 

human rights-organisatie is, maar een theologisch instituut, 

met twee speerpunten; de bijbelstudiegroepen en Kumi 

Now. Alle is gebaseerd op Palestijnse bevrijdingstheologie. 

Die is, zei hij, anders dan de Latijns-Amerikaanse. Het draait 

om het lezen van de Bijbel in de eigen situatie van leven 

onder de bezetting. Het gaat dus over macht, maar altijd te 

beginnen bij bijbelverhalen. ‘We proberen de ‘heiligheid’ en 

afstand van bijbelverhalen ervan af te halen. Het is meer 

zondagsschool dan Gutiérrez’. Er draaien nu dertig groepen, 

met heel veel jongeren, tieners ook. ‘We ontdekken hoeveel 

energie er is onder de mensen’. Het lijkt, zei Omar, ‘op 

Gretha Thunberg, die zegt: er is een probleem en ik wil deel 

van de oplossing zijn’. Beginnen en geloven dat het kan: zo 

doen nu wereldwijd 50.000 mensen mee met de Wave of 

Prayer, van de Filippijnen tot Tsjaad.  

Die praktische insteek leidde er bijvoorbeeld toe dat in Gaza, 

waar geen ziektekostenverzekeringen bestaan, vanuit een 

bijbelverhaal het idee van een collectieve onderlinge 

verzekering ontstond. Iedereen deed mee en met de hulp van 

een Israëlische verzekeringsmaatschappij lukte het. Ook hier 

weer het steeds herhaalde refrein: ‘ontdek hoe je zelf deel 

van de oplossing kunt zijn!’  

Daarmee, bleek op alle drie bijeenkomsten, heeft Omar, ook 

door zijn sterke betrokkenheid, bij velen een hart onder de 

riem gestoken. Kairos-Sabeel is met veel inzet aan het 

tweede jaar Kumi Now begonnen. Kleine wonderen doen! 

Rien Wattel 

Van 12 tot 16 november 2019 was Omar Harami, hoofd van de staf 

(‘head administrator’) van Sabeel-Jeruzalem, ons land. In 

Rotterdam, Haren (Groningen) en Utrecht, was hij de hoofdgast op 

drie bijeenkomsten waar hij vooral meedoen aan Kumi Now  

propageerde. ‘Je kunt zelf deel van de oplossing zijn!’ Ook sprak hij 

uitgebreid met de staf van Kerk in Actie over de bijbelstudiegroepen 

die Sabeel opzet. Er zijn er nu 30, met veel jongeren. ‘Er is zoveel 

energie onder de mensen!’ 

In de zijlijn 

1. Omars dochter van vier was in Jeruzalem. Daar zag ze een 

fonteintje in een tuin, het sproeide water, waarop zij 

uitriep: ‘Dit is het paradijs!’ Thuis heeft ze vaak helemaal 

geen water of het is van slechte kwaliteit. 

 

2. Omars dochter had zelf een ID gemaakt. Ze had gezien 

hoe haar vader en moeder gecontroleerd werd bij de 

checkpoints. Ze liet het de volgende keer zien aan de 

soldaat die hen controleerde. Hij lachte wat en keek er niet 

echt naar. Omars dochter was diep beledigd en boos. 

 

3. Toen Omar naar Nederland vertrok, moest hij op Tel Aviv 

een tijdje wachten door de luchtaanvallen op Gaza. Hij zat 

bij drie Israëlische commando’s, die vertelden dat ze de 

toekomst heel onzeker inzagen en best wel bang waren. 

Ze waren blij dat ze nu een paar weken naar Kreta op 

vakantie konden. Omar vroeg: ‘Bang waarvoor?’ Zij zeiden: 

‘Je weet niet hoe het gaat, er zijn zoveel Palestijnen, ook in 

de vluchtelingenkampen. Als die hier komen…’. Omar zei 

verwonderd tegen hen: ‘Jullie hebben de beste wapens en 

de macht – en jullie zijn bang? Wij hebben niks, maar 

komen op voor een rechtvaardige zaak – wij kennen geen 

enkele angst!’  

 

4. ‘Geen enkele angst’: het tekent Omar, die op een reis uit 

Engeland terugkwam op Tel Aviv en bovenin zijn koffer 

nog folders over BDS had liggen. Oei… ‘Wat is dát?’ 

Waarop Omar zei: ‘Ik heb in Engeland uitgelegd wat een 

geweldige democratie ons land is, je mag zelfs zulke 

folders hebben.’ Hij kon doorlopen.  

                                                                    Opgetekend door Rien Wattel 
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met het Kumi Now-verhaal dat Sabeel geen politieke of 

human rights-organisatie is, maar een theologisch instituut, 

met twee speerpunten; de bijbelstudiegroepen en Kumi 

Now. Alle is gebaseerd op Palestijnse bevrijdingstheologie. 

Die is, zei hij, anders dan de Latijns-Amerikaanse. Het draait 

om het lezen van de Bijbel in de eigen situatie van leven 

onder de bezetting. Het gaat dus over macht, maar altijd te 

beginnen bij bijbelverhalen. ‘We proberen de ‘heiligheid’ en 

afstand van bijbelverhalen ervan af te halen. Het is meer 

zondagsschool dan Gutiérrez’. Er draaien nu dertig groepen, 

met heel veel jongeren, tieners ook. ‘We ontdekken hoeveel 

energie er is onder de mensen’. Het lijkt, zei Omar, ‘op 

Gretha Thunberg, die zegt: er is een probleem en ik wil deel 

van de oplossing zijn’. Beginnen en geloven dat het kan: zo 

doen nu wereldwijd 50.000 mensen mee met de Wave of 

Prayer, van de Filippijnen tot Tsjaad.  

Die praktische insteek leidde er bijvoorbeeld toe dat in Gaza, 

waar geen ziektekostenverzekeringen bestaan, vanuit een 

bijbelverhaal het idee van een collectieve onderlinge 

verzekering ontstond. Iedereen deed mee en met de hulp van 

een Israëlische verzekeringsmaatschappij lukte het. Ook hier 

weer het steeds herhaalde refrein: ‘ontdek hoe je zelf deel 

van de oplossing kunt zijn!’  

Daarmee, bleek op alle drie bijeenkomsten, heeft Omar, ook 

door zijn sterke betrokkenheid, bij velen een hart onder de 

riem gestoken. Kairos-Sabeel is met veel inzet aan het 

tweede jaar Kumi Now begonnen. Kleine wonderen doen! 

Rien Wattel 

Van 12 tot 16 november 2019 was Omar Harami, hoofd van de staf 

(‘head administrator’) van Sabeel-Jeruzalem, ons land. In 

Rotterdam, Haren (Groningen) en Utrecht, was hij de hoofdgast op 

drie bijeenkomsten waar hij vooral meedoen aan Kumi Now  

propageerde. ‘Je kunt zelf deel van de oplossing zijn!’ Ook sprak hij 

uitgebreid met de staf van Kerk in Actie over de bijbelstudiegroepen 

die Sabeel opzet. Er zijn er nu 30, met veel jongeren. ‘Er is zoveel 

energie onder de mensen!’ 

In de zijlijn 

1. Omars dochter van vier was in Jeruzalem. Daar zag ze een 

fonteintje in een tuin, het sproeide water, waarop zij 

uitriep: ‘Dit is het paradijs!’ Thuis heeft ze vaak helemaal 

geen water of het is van slechte kwaliteit. 

 

2. Omars dochter had zelf een ID gemaakt. Ze had gezien 

hoe haar vader en moeder gecontroleerd werd bij de 

checkpoints. Ze liet het de volgende keer zien aan de 

soldaat die hen controleerde. Hij lachte wat en keek er niet 

echt naar. Omars dochter was diep beledigd en boos. 

 

3. Toen Omar naar Nederland vertrok, moest hij op Tel Aviv 

een tijdje wachten door de luchtaanvallen op Gaza. Hij zat 

bij drie Israëlische commando’s, die vertelden dat ze de 

toekomst heel onzeker inzagen en best wel bang waren. 

Ze waren blij dat ze nu een paar weken naar Kreta op 

vakantie konden. Omar vroeg: ‘Bang waarvoor?’ Zij zeiden: 

‘Je weet niet hoe het gaat, er zijn zoveel Palestijnen, ook in 

de vluchtelingenkampen. Als die hier komen…’. Omar zei 

verwonderd tegen hen: ‘Jullie hebben de beste wapens en 

de macht – en jullie zijn bang? Wij hebben niks, maar 

komen op voor een rechtvaardige zaak – wij kennen geen 

enkele angst!’  

 

4. ‘Geen enkele angst’: het tekent Omar, die op een reis uit 

Engeland terugkwam op Tel Aviv en bovenin zijn koffer 

nog folders over BDS had liggen. Oei… ‘Wat is dát?’ 

Waarop Omar zei: ‘Ik heb in Engeland uitgelegd wat een 

geweldige democratie ons land is, je mag zelfs zulke 

folders hebben.’ Hij kon doorlopen.  

                                                                    Opgetekend door Rien Wattel 

 



Wakker liggen 

Joost is in het kader van het EAPPI-programma een aantal maanden in Palestina. EAPPI is het Ecumenical Accompaniment 

Programme in Palestine and Israel , gesticht in 2001 door de Wereldraad van Kerken. Het wordt beschouwd als het “flagship project” 

van de WRK rond het Palestijns-Israëlische conflict. 

Het is halverwege mijn uitzending en mijn vrouw en zoon zijn op bezoek uit Nederland. We bezochten samen de Hope Flowers 

School in Bethlehem. De school heeft 300 leerlingen en geeft bijzondere ondersteuning aan nog eens dertig kinderen in het kader 

van een kinderbescherming- programma: logopedie, remedial teaching, psychosociale zorg,  counseling van autistische kinderen. 

Dit programma is helaas onlangs enorm ingekrompen doordat financiële steun vanuit de Verenigde Staten plotseling is 

stopgezet.  

De meeste leerlingen van de school wonen in vluchtelingenkampen in Bethlehem. De directeur, Ibrahim Issa, heeft in Nederland 

gestudeerd en spreekt nog steeds goed Nederlands. Zijn vader was vluchteling uit Tel Aviv in 1948.  Al hun bezit werd 

geconfisqueerd en zijn familie werd vluchteling in het Deheisja kamp. Hij was de oprichter van de school.  

Ibrahim laat ons de 

school zien, ook de 

lokalen voor 

autistische kinderen, 

de gymzaal en de 

ecologische 

groentetuin. Centraal 

hangt een foto van 

Martin Luther King 

met een citaat van 

zijn hand. 

De Hope Flowers 

school is 

onafhankelijk van 

religie en heeft Palestijnse moslims en christenen als leerling. Vóór de 

tweede intifada (het jaar 2000) waren er uitwisselingsprogramma’s met 

Israëlische scholen en werkten er ook Israëlische docenten en 

vrijwilligers. Daarna mocht dat niet meer. 

Intussen is er een Israëlische nederzetting, Ha-Dagan, gebouwd op de 

heuvels tegenover de school. De nederzetting is illegaal volgens 

internationaal recht. Het begon zoals altijd met en paar caravans op de 

heuveltop, toen waren het huizen, en de nederzetting Ha-Dagan is nu 

uitgegroeid tot 'n groot district dat in de vallei kruipt terwijl het 

Palestijnse land wordt opgeslokt.  De school en alle huizen in de buurt 

van de school hebben een 'demolition order' ontvangen, een sloopbevel, 

dat wil zeggen dat de bewoners hun huis moeten afbreken. Als ze het 

bevel niet opvolgen, zullen de huizen op hoge kosten van de bewoners 

worden gesloopt.  Onlangs is dit nog gebeurd met een huis dichtbij de 

school.  Om twee uur 's nachts viel 't leger het huis binnen en kregen de 

bewoners (in Palestijnse huizen wonen vaak drie generaties) tien minuten 

de tijd om hun spullen uit het huis te halen, waarna het - inclusief 

inboedel en meubilair - werd verwoest.  Bovendien kreeg de school 

onlangs bericht dat het leger toestemming heeft om de school in beslag 

te nemen voor militaire doeleinden.  Dit kan elk moment gebeuren, ook 

al is de school hiertegen in beroep 

gegaan.  De directeur en z'n 

zwangere echtgenote liggen er 's 

nachts wakker van. 

 

Dreun 

 
Met Kerst deelt Bethlehem in wat we allemaal kennen: we worden overspoeld met 

zoete wensen en vermoeiende verhaaltjes. Ook in Bethlehem spat de kerstkitsch 

van de foto’s. Maar juist ook deze bijzondere plek wordt geteisterd – als je maar 

goed door de kerstballen en namaaksneeuw heen kijkt – door een bezettende 

macht van een volk, die een ander volk blijvend onderdrukt. 

Net als Jezus toen,  worden er vandaag Palestijnse baby’s geboren. Ze komen in 

bezet gebied ter wereld. Men weet niet beter. En hoewel wij soms niet kunnen 

wachten tot er vrede en gerechtigheid komt en onze handen jeuken om die vrede af 

te dwingen en een dreun uit te delen, geeft Christus met zijn komst en leven op 

aarde een vreemd voorbeeld. ‘Naïef en dwaas’ noemde Omar Harami, directeur van 

Sabeel Jeruzalem, dat tijdens zijn bezoek aan ons in november. Hij deed dat in een 

bijbelstudie voor theologiestudenten in Groningen. Niet de beuk erin en je met 

geweld verzetten,  maar geef de keizer wat des keizers is:  betaal je belasting aan de 

bezetter. Voor de joden een ergernis, voor de Grieken een dwaasheid. Ook de 

linkerwang toekeren? Gekker moet het niet worden, zou ik menen. 

Toch, die dwaasheid en naïviteit kan ‘ontwapenend‘  zijn. Zou juist dat niet een 

krachtige houding zijn met de komst van het Kind?  Voor de bezetter enerzijds, 

maar ook voor de machthebbers in Palestina anderzijds zou dat wel eens een 

enorme dreun kunnen zijn:  Vrede. 

Vrede en alle goeds in 2020 

Kees Blok, voorzitter Kairos-Sabeel Nederland 

 

Kairos en Sabeel-conferenties  
 

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de 

weg te gaan van je God.  Micha 6, 8 

Recent was ik, samen met Jan den Hertog, namens Kairos-Sabeel Nederland op de Kairos- en Sabeelbijeenkomsten in 

Bethlehem. Elke keer dat ik in Palestina kom is de situatie dramatischer, zijn er meer beperkende maatregelen, is het onrecht 

groter. En onze kerken en media blijven zwijgen. Sinds de invoering in 2018 van de wet op de natie-staat, die bepaalt dat het land 

alleen voor de Joden is, is ook elke schaamte van de onderdrukker weg. En met de zegen van de president van de VS voelt deze 

zich oppermachtig om alle snode plannen uit te voeren. De EU wordt door de Israëlische regering nu openlijk uitgelachen. Zelfs 

voorzieningen voor vrouwen en kinderen op grond van het Vaticaan worden niet gespaard.  

We maakten ook kennis met de ware aard van de Israëlische schoolboeken. Daar hadden ze destijds in apartheid Zuid-Afrika nog 

van kunnen leren. In dit klimaat is de ontmoeting met onze vrienden van Kairos en Sabeel en de mensen uit de hele wereld die 

hen nabij zijn, bijzonder. De hoop levend houden, consequent blijven inzetten op geweldloos verzet, creatief zoeken naar 

bestaande en nieuwe vormen van zulk verzet.  

Zo maakten we kennis met de Dar-Al-Kalima universiteit voor kunst en cultuur, waar 500 studenten worden opgeleid in 

uiteenlopende vormen van kunst, film, schilderkunst, muziek, culinaire kunst. Waarbij deze kunst ook deel is van geweldloos, zeer 

aansprekend, verzet. 

De moed en de kracht van Palestijnen blijft voor mij een grote bron van inspiratie.  

Jan van der Kolk 

Het complete dagboek van Jan van der Kolk staat op  

kairos-sabeel.nl/actueel/page/4/ , /3/ en/ 2/  

 

 

Psalm 122 

 

Klaarwakker en opgetogen 

was ik toen ze me riepen: 

wij gaan naar het Huis van je weet wel. 

En nog even, en mijn voeten 

staan in jouw poorten, Stad! 

 

Jeruzalem, hoge veste, 

huizen schouder aan schouder 

hecht gevoegd, één geheel 

  

daarheen de stammen, de twaalf 

de stammen van God, die Ene 

om te getuigen van Hem 

dank te betuigen zijn Naam 

 

daar staat de Stoel van het Recht 

daar staat de Tafel der Armen. 

 

Deze stad moet vrede, 

vrede binnen haar muren 

en buiten rondom in de velden. 

Stad van vrede, zwart profiel 

tegen oplichtende hemel. 

 

Omwille van heel de wereld 

zeg ik: vrede voor jou. 

Omwille van onze kinderen 

zingen wij: vrede voor jou. 

 

Uit: Huub Oosterhuis – 150 psalmen vrij, 

Uitgeverij Ten Have, 2011 

 

Een spreuk die mij op de been houdt 
Met grote letters in kleur geschreven op 

een muur bij PAX. Dat was voor mij een 

moment ter inspiratie om door te gaan!                      

Marijke Egelie 
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