
Licht met waardigheid 

Toine van Teeffelen, sinds 1995 in Bethlehem, met zijn 
Palestijnse vrouw Mary en hun kinderen; directeur 
ontwikkeling van het Arab Educational Institute-Open 
Windows.  

Refrein: Versier de binnenplaats, oh Palestijnen 
Oh aarde van ons land 
Het schijnt {in de zon] met waardigheid 

Onze soemoed is wijsheid door kennis in genade 
We zijn standvastig met waarheid en discretie 
Van de Heer van de wereld vragen we genade 

Door soemoed en continuïteit zullen we de belegering 
overwinnen, we zullen de Muur ontmantelen door onze 
vastberadenheid en doorzettingsvermogen. 
Laten we trouw blijven aan de deugdzame slachtoffers van 
geweld. 

In het Sumud Story House bij de Scheidingsmuur in het 
noorden van Bethlehem vormden dertien jaar geleden zo’n 
twintig vrouwen een amateurkoor, het Bethlehem Sumud 
Choir. Zingen bleek een uitstekende manier om te ervaren 
wat de vrouwen het 'verfrissen van de ziel' noemden. In de 
beleving van de toehoorders wordt de dodelijke stilte van de 
Muur vervangen door de levende stilte van reflectie en 
meditatie en de levendige klanken van groepszang. Het 
bovenstaande koorlied is daar een voorbeeld van. Het gaat 
dwars tegen alle verschrikkingen in. Het helpt te blijven 
geloven in leven, opstanding en bevrijding. 

Stel je eens voor  
Mary Morcos  

Stel je eens voor dat er geen hemel is 
Het is gemakkelijk als je het probeert 
Geen hel beneden ons 
Boven ons alleen de lucht 

Stel je eens alle mensen voor 
Dat ze leven voor vandaag  
Beeld je in dat er geen landen zijn 
Het is niet moeilijk dat te doen 
Niets om voor te moorden of te sterven 
En geen religie ook 

Stel je eens alle mensen voor 
Dat ze in vrede leven 
Je kan zeggen dat ik een dromer ben 
Maar ik ben niet de enige 
ik hoop dat je ooit met ons mee zult doen 
En de wereld zal een zijn 

Stel je eens geen bezittingen voor 
Ik vraag me af of je dat kunt 
Geen behoefte aan hebzucht of honger 
Een broederschap van mensen 

Stel je eens alle mensen voor 
Die de hele wereld samen delen  
Je kan zeggen dat ik een dromer ben 
Maar ik ben niet de enige 
ik hoop dat je ooit met ons mee zult doen 
En de wereld zal een zijn.  
Imagine, John Lennon 

Dromen over vrede 
zoals in dit lied is 
moeilijk. In zekere zin 
is het als wishful 
thinking. Vrede is 
moeilijk te bereiken, 
misschien is het wel 
onmogelijk. De 
wereld is immers 
meestal met de 
sterken en ze volgt 
waar de belangen zijn. 
Wat is vrede? Vrede is 
vrijheid. Vrijheid 
betekent: geen 
oorlog, geen haat, 
geen vluchtelingen. 
Het is eigenlijk een 
utopie. Maar toch moet je dromen om te overleven. 
Vooral onder vluchtelingen is er een gebrek aan vrede. 
Degenen die niet in hun huizen zijn, zoals de vluchtelingen 
uit Afghanistan, Irak, Syrië, Palestina, zijn verspreid over de 
wereld. Mensen kijken op een andere manier naar hen als 
vluchtelingen. Ze zijn niet thuis, ze hebben geen vrede. 
Vluchtelingen houden de wereld een spiegel voor.  

Ik herinner me de poster hierboven, dat meisje dat vraagt: 
‘stop met het vernietigen van onze huizen, het bombarderen 
van onze landen, het vermoorden van onze mensen, voordat 
je ons vertelt om op te houden vluchtelingen te zijn.’ Terwijl 
Oekraïense vluchtelingen nu aandacht krijgen, worden 
Palestijnse vluchtelingen vergeten. Voor een vluchteling is 
dromen het moeilijkst. Ik hoop dat op een dag de wereld zal 
meewerken aan de verwezenlijking van de rechten van 
Palestijnse vluchtelingen. Het is een droom, maar ik ben niet 
de enige die droomt! 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Pasen -  

feest van het leven, dwars door de 
dood heen. 

Marijke Egelie, bestuurslid Kairos-Sabeel, redactielid Uitweg 

Ik vroeg me af: kun je wel Pasen vieren als de 
Palestijnen tot op de dag van vandaag onder bezetting 
leven? Niet de kans krijgen om voluit te ‘leven’ en eigenlijk 
zouden moeten verdwijnen uit het Heilige Land?  
Kun je wel Pasen vieren als de oorlog in Oekraïne tot op dit 
uur in al zijn gruwelijkheid doorgaat? 
Waar haal je eigenlijk het lef vandaan om te blijven geloven 
dat het kan: vrede, nieuw leven, ‘geluk voor alle 
aardebewoners’? 
 
Psalm 33, een van de 150 die Huub Oosterhuis heeft 
hertaald, zegt tegen mij: blijf maar zingen, blijf maar zingen 
voor die droom van de Eeuwige, dwars tegen de klippen op! 
Hij/ Zij als een Vader, een Moeder, minnaar van mensen die 
niets anders wil dan ons geluk; wie je ook bent, waar je ook 
vandaan komt.  
‘Gij wijkt niet af van uw hart’, zo staat er. 
 
Is dat voldoende om te blijven geloven, dat het kan, dat 
leven sterker is dan de dood? 
Toch te durven blijven geloven dat Pasen weer zo’n 
keerpunt is? Dat die Jezus uit Nazareth, onze grote 
voorganger, het ons heeft voorgedaan, ten koste van zijn 
leven, maar dat desondanks de verhalen over hem zijn 
doorverteld en opgeschreven in al die verschillende 
toonaarden? 
 
Dat wij de droom van de Eeuwige ‘samen’ durven blijven 
zingen! 

 

Psalm 33 hertaald door Huub Oosterhuis 
  
Liefde begint met zingen,  
zing je lied, mijn stem. 
Zingen maakt gelukkig. 

Nog nooit heb ik U gezongen 
zoals ik me voor had genomen. 
Laat het nu lukken – ik wil bezingen uw droom. 

Gij zijt een minnaar van mensen. 
Gij blijft tot de hemelen spreken, 
dat ze er morgen weer zijn. 

Gij houdt de golven binnen uw sluizen 
sluit de oervloed op in uw kelder. 
Gij verlangt het geluk van alle aardebewoners. 

En altijd komt uw woord 
en komt het goed –  
Gij wijkt niet af van uw hart. 

Gij aandachtige, ons aangezicht zoekend 
die groter zijt dan ons hart – 
Gij kent mijn hart, Gij doorgrondt mij. 

Enkel het oog van de Levende 
zal mijn dood keren, dat ik leef. 

Ik wacht, tot ik thuiskom in Hem. 

 

 

Een nieuw geluid van leven 

 
Is er een gedicht of lied dat bij jou boven komt als je dwars 
tegen alle verschrikkingen in durft te blijven geloven in 
leven, opstanding en bevrijding? 

Die vraag stelden we in de Veertigdagentijd, tijd van 
inkeer, soberheid en gebed, aan mensen die sterk bij 
Palestina betrokken zijn. Want na die veertig dagen wordt 
het Pasen, het feest van de Opstanding. We verheugen ons 
des te meer op ‘iets van bevrijding’, in welke vorm dan ook. 
Want dit jaar ervaren we door de Oekraïneoorlog meer dan 
ooit hoe groot de chaos in deze wereld is. Het gevolg is dat 
de aandacht voor Palestina op de achtergrond dreigt te 
raken.  
Met gedichten en liederen houden we de hoop en de 
droom – en onszelf! – levend en opstandig! 

                                       Rien Wattel, redactielid Uitweg 

 
Een gedicht of lied zonder of met noten, van maximaal 150 

Wat zijn de plannen van Kairos-Sabeel in 2022? 

• We nodigen weer vertegenwoordigers van de Palestijnse christelijke 
gemeenschap uit om naar Nederland te komen, dit jaar in het kader van 
het Henri Veldhuis-symposium,  zaterdag 21 mei 2022.  

• We zoeken contact zoeken met kleine kerkgenootschappen: de 
Remonstranten, de Doopsgezinden, de Quakers, het 
samenwerkingsverband van Vrijgemaakten en Nederlands 
Gereformeerden en de Oud Katholieken.  

• We continueren de contacten met de synode van de Protestantse Kerk en 
proberen binnen te komen bij de Nederlandse bisschoppenconferentie.  

• We volgen en intensiveren de discussie binnen PKN over de ‘onopgeefbare 
verbondenheid’. We proberen een meer genuanceerd beeld plaats te 
geven dan dat alles wat Israël doet, goedgekeurd moet worden.  

• De Theologie Werkgroep werkt aan het uitgeven boekje voor breder 
publiek. 

• We bereiden een reizende tentoonstelling voor die bezoekers wil laten 
nadenken over ‘de Palestijnen die in Bethlehem wonen, aan de andere 
kant van de muur, mensen net als wij’. Enkele kerken hebben hem al 
geboekt. Planning: naseizoen 2022.  

• Met andere Europese Kairos- en Sabeelgroepen proberen we de 
Palestijnse zaak op de agenda te krijgen van de grote vergadering van de 
Wereldraad van Kerken in Berlijn in 2022.  

• Eind 2022 organiseren we weer een Diner Congres 2022 voor theologen en 
andere geinteresseerden. 

Het complete Jaarplan 2022 staat op kairos-sabeel.nl. Daar vind je ook alle 
laatste nieuws, actuele columns en nieuws over reisplannen. 



Jezus is niet alleen een slachtoffer!  

Omar Haramy, directeur van Sabeel Jeruzalem; 

world@sabeel.org 

Sinds mijn prille jeugd heb ik altijd nagedacht over het 
lijdensverhaal van Christus.  
Elk jaar leefde ik mee met de arme Jezus als de liturgie in de 
kerk werd voorgelezen.  Jezus is het perfecte slachtoffer 
zoals hij ter dood wordt gebracht hoewel hij volkomen 
onschuldig is.  Gekleineerd en gemarteld voor de ogen van 
zijn moeder, familie, vrienden en gemeenschap is Jezus niet 
eens in staat zijn kruis te dragen. De vrouwen van Jeruzalem 
wenen, Veronika veegt zijn gezicht af uit medelijden en 
Simon van Cyrene springt bij om Jezus te helpen. Allen die 
erbij waren zijn er getuige van hoe machteloos Jezus lijkt.   

Jezus is ook van binnenuit 
gebroken, hij is verraden 
en verloochend door zijn 
eigen vrienden en 
gemeenschap, wat de zaak 
nog erger maakt.  

Onderstaande hymne, een 
lofzang die in de Grieks 
Orthodoxe Kerk op Goede 
Vrijdag wordt gezongen, 
onderbreekt ons 
perspectief van het 
slachtofferschap van 
Jezus. Als we naar deze 
hymne luisteren, worden 
we onmiddellijk herinnerd 
aan wie Jezus is, God in vlees,/ Marc Chagall, St. Stephankerk,  Mainz 
de machtigste, onze schepper en redder. 
Jezus ging de kruisweg, niet omdat hij niet in staat was 
zichzelf te verdedigen, maar omdat hij ons wilde laten zien 
dat hij bereid was de prijs te betalen om ons te redden.  

In veel gevallen lijdt het slachtoffer niet omdat hij of zij niet 
in staat is te reageren op zijn of haar onderdrukkers, maar 
omdat het slachtoffer een geloof of ideologie heeft, die veel 
meer superieur is aan de denkwijze van zijn of haar 
onderdrukker.  Alleen ware en onvoorwaardelijke liefde, 
kracht van grote omvang, kan bereiken dat het slachtoffer 
zijn onderdrukker redt. 

Vandaag is Hij opgehangen aan de boom 

Hij die de aarde boven de wateren heeft opgetild.(3x) 

Een doornenkroon kroont hem 

Die de Koning der Engelen is 

Hij is omwikkeld met het purper van de bespotting, die 

de hemelen in wolken wikkelde. 

Hij werd geslagen, die Adam bevrijdde in de Jordaan 

Hij werd met spijkers vastgezet, die de Bruidegom van 

de Kerk is 

Hij werd doorboord met een speer, Die de Zoon van de 

maagd is. 

Wij aanbidden Uw passie, o Christus. (3x) 

Toon ons ook Uw glorieuze verrijzenis. 

 
Te horen op: youtube.com/watch?v=x2zkcsCpOGE en in het 

Arabisch op youtube.com/watch?v=ZmUdht-I2wk   

We are one  

Jodien van Ark, pelgrimeerde naar Palestina en verbleef 
langere tijd in de Tent of Nations, tentofnations.nl 

Op de heuvel van de Tent of Nations, de 
vredesboerderij vlak ten zuiden van Bethlehem, staat 
deze tekst op een steen vlak bij de vrijwilligerskeuken. 
Ik weet de herkomst niet en ook niet wie de tekst hier heeft 
achtergelaten. 

In Bethlehem leven veel kinderen al 70 jaar in 
vluchtelingenkampen. Iedere zomer komt een aantal van 
hen een week naar de Tent of Nations, waar ze even 
ontsnappen aan de geslotenheid van het kamp, buiten zijn, 
spelletjes doen en kind kunnen zijn. 

Deze tekst verbindt me met ieder van hen, want voor ieder 
kind stijgt een morgenster op, geeft hoop op een toekomst. 
In ieder kind worden dromen en gebeden van grootouders 
waar, zowel daar in Palestina als hier.  
We zijn één in de hoop op een toekomst voor onze kinderen 
en kleinkinderen en ieder nieuw kind houdt die hoop levend. 

Vastentijd 2022 

 

Licht aan 

Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder Israël/Palestina Kerk in 
Actie, kerkinactie.protestantsekerk.nl zoek op ‘Israel Palestina’  

Schrijvers voor Gerechtigheid 

Deze dingen wil God graag: 
Leer van arme mensen houden, 
Neem de lasten van hun schouders, 
Open hun gevangenis vandaag. 

Dan gaat het licht aan 
En God gaat altijd met ons mee: 
Hij zal ons horen, 
Hij zal ons helpen. 
Dan gaat het licht aan 
Om ons heen. 

Deze dingen wil God graag: 
Deel je eten met een ander, 
Vul zijn uitgestoken handen, 
Zorg dat niemand honger heeft 
vandaag. 

Dan gaat het licht aan 
En God gaat altijd met ons mee: 
Hij zal ons horen, 
Hij zal ons helpen. 
Dan gaat het licht aan 
Om ons heen. 

Dan wordt het dag, dan gaan we op weg, 
Het goede nieuws reist met ons mee. 
Wie ons ontmoet, komt tot zijn recht 
Het licht van God schijnt om ons heen. 

Deze dingen wil God graag: 
Geef een thuis aan wie geen huis heeft 
Wees een vriend voor wie alleen leeft 
Zorg dat niemand eenzaam is vandaag. 

Dan gaat het licht aan 
En God gaat altijd met ons mee: 
Hij zal ons horen, 
Hij zal ons helpen. 
Dan gaat het licht aan 
Om ons heen. 
 

Een paar jaar terug was ik bij een Kliederkerk-viering. 
Het thema was Licht & Donker. In een pikdonkere kerk met 
kinderen en volwassenen werd een kaars aangestoken. Ik 
herinner me hoe verbaasd ik was dat zo’n klein vlammetje 
zoveel licht kon geven… Onrecht kan ons ontzettend boos 
maken. Tegelijkertijd is boosheid een emotie die al het 
andere in je leven kan overheersen. Er is dan geen ruimte 
meer voor het licht.  

Het doet me denken aan het oude gezegde ‘Het is beter een 
kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken’ (het 
logo van Amnesty International is hierop gebaseerd). Daar 
wil ik me aan vasthouden, wanneer ik geconfronteerd word 
met onrecht om me heen (zoals in mijn werk voor Kerk in 
Actie in Israël/Palestina). Als we de dingen doen die God wil, 
dan gaat het licht aan. Hij gaat met ons mee.  

Boosheid mag er zijn, maar laat het je niet verteren.  
Doe het licht aan! 

Regels die…… 
            mijn gedichten zijn vergeten 

Marwan Makhoul (alBuqai’a, Galilea 1979), 2010/2012; 
vertaling uit het Arabisch © Klaartje Nijland, 2021 

Ik zal politieke poëzie schrijven 
als water dat onophoudelijk sijpelt op steen 
om er een gat in te slijpen. 
* 
Al meer dan 60 jaar 
vragen we de wereld om hulp 
alsof we een vis zijn 
die onderwater huilt. 
* 
De zionist die zich vastklampt 
aan zijn verre verleden 
leerde me dat het verlangen naar vroeger 
altijd voorbij komt… 
…nooit voorbij gaat.  
* * * 
Na de Arabische lente 
is Palestina het laatste moerbeiblad 
aan de loot van de revolutie. 
* 
Mijn zoon Wajid zegt: 
om poëzie te schrijven die niet politiek is 
moet je naar de vogels luisteren 
maar als je de vogels wilt horen 
moeten de vliegtuigen stil zijn.  
* 
Ik zie in de zonsondergang 
alleen maar een zon die weer opkomt 
uit het oogpunt van hoop. 

 
Jan van der Kolk, bestuurslid Kairos-Sabeel 

Gestalte geven aan onze hoop: het verlangen blijft.  
De gedichten van Marwan Makhoul verbinden 
vastberadenheid, sumud, ‘water dat onophoudelijk sijpelt’, 
met ‘verlangen dat nooit voorbij gaat’. Zoals ‘het verlangen 
van de zionist ook nooit voorbij ging’. En om ‘de vogels (van 
de hoop) te horen’ moeten de vliegtuigen, straaljagers als 
tekenen van oorlog, zwijgen. Maar de zon leert ons, dat hij 
altijd weer opkomt ‘uit het oogpunt van hoop’.  

Zoals met Paasmorgen de zon weer opging en de hoop in 
ons levend maakte, zo blijft het verlangen dat het 
oorlogstuig zal zwijgen en het licht van Christus, in de 
Paasnacht bezongen en begroet, ons zal vergezellen om 
gestalte te geven aan onze hoop.  

 foto: Cole Keister, Checkpoint bij Ramallah; foto boven: Karine Germain; foto 
voorpagina: Linh-Pham; alle op Unsplash 
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* 
Al meer dan 60 jaar 
vragen we de wereld om hulp 
alsof we een vis zijn 
die onderwater huilt. 
* 
De zionist die zich vastklampt 
aan zijn verre verleden 
leerde me dat het verlangen naar vroeger 
altijd voorbij komt… 
…nooit voorbij gaat.  
* * * 
Na de Arabische lente 
is Palestina het laatste moerbeiblad 
aan de loot van de revolutie. 
* 
Mijn zoon Wajid zegt: 
om poëzie te schrijven die niet politiek is 
moet je naar de vogels luisteren 
maar als je de vogels wilt horen 
moeten de vliegtuigen stil zijn.  
* 
Ik zie in de zonsondergang 
alleen maar een zon die weer opkomt 
uit het oogpunt van hoop. 

 
Jan van der Kolk, bestuurslid Kairos-Sabeel 

Gestalte geven aan onze hoop: het verlangen blijft.  
De gedichten van Marwan Makhoul verbinden 
vastberadenheid, sumud, ‘water dat onophoudelijk sijpelt’, 
met ‘verlangen dat nooit voorbij gaat’. Zoals ‘het verlangen 
van de zionist ook nooit voorbij ging’. En om ‘de vogels (van 
de hoop) te horen’ moeten de vliegtuigen, straaljagers als 
tekenen van oorlog, zwijgen. Maar de zon leert ons, dat hij 
altijd weer opkomt ‘uit het oogpunt van hoop’.  

Zoals met Paasmorgen de zon weer opging en de hoop in 
ons levend maakte, zo blijft het verlangen dat het 
oorlogstuig zal zwijgen en het licht van Christus, in de 
Paasnacht bezongen en begroet, ons zal vergezellen om 
gestalte te geven aan onze hoop.  

 foto: Cole Keister, Checkpoint bij Ramallah; foto boven: Karine Germain; foto 
voorpagina: Linh-Pham; alle op Unsplash 
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Licht met waardigheid 

Toine van Teeffelen, sinds 1995 in Bethlehem, met zijn 
Palestijnse vrouw Mary en hun kinderen; directeur 
ontwikkeling van het Arab Educational Institute-Open 
Windows.  

Refrein: Versier de binnenplaats, oh Palestijnen 
Oh aarde van ons land 
Het schijnt {in de zon] met waardigheid 

Onze soemoed is wijsheid door kennis in genade 
We zijn standvastig met waarheid en discretie 
Van de Heer van de wereld vragen we genade 

Door soemoed en continuïteit zullen we de belegering 
overwinnen, we zullen de Muur ontmantelen door onze 
vastberadenheid en doorzettingsvermogen. 
Laten we trouw blijven aan de deugdzame slachtoffers van 
geweld. 

In het Sumud Story House bij de Scheidingsmuur in het 
noorden van Bethlehem vormden dertien jaar geleden zo’n 
twintig vrouwen een amateurkoor, het Bethlehem Sumud 
Choir. Zingen bleek een uitstekende manier om te ervaren 
wat de vrouwen het 'verfrissen van de ziel' noemden. In de 
beleving van de toehoorders wordt de dodelijke stilte van de 
Muur vervangen door de levende stilte van reflectie en 
meditatie en de levendige klanken van groepszang. Het 
bovenstaande koorlied is daar een voorbeeld van. Het gaat 
dwars tegen alle verschrikkingen in. Het helpt te blijven 
geloven in leven, opstanding en bevrijding. 

Stel je eens voor  
Mary Morcos  

Stel je eens voor dat er geen hemel is 
Het is gemakkelijk als je het probeert 
Geen hel beneden ons 
Boven ons alleen de lucht 

Stel je eens alle mensen voor 
Dat ze leven voor vandaag  
Beeld je in dat er geen landen zijn 
Het is niet moeilijk dat te doen 
Niets om voor te moorden of te sterven 
En geen religie ook 

Stel je eens alle mensen voor 
Dat ze in vrede leven 
Je kan zeggen dat ik een dromer ben 
Maar ik ben niet de enige 
ik hoop dat je ooit met ons mee zult doen 
En de wereld zal een zijn 

Stel je eens geen bezittingen voor 
Ik vraag me af of je dat kunt 
Geen behoefte aan hebzucht of honger 
Een broederschap van mensen 

Stel je eens alle mensen voor 
Die de hele wereld samen delen  
Je kan zeggen dat ik een dromer ben 
Maar ik ben niet de enige 
ik hoop dat je ooit met ons mee zult doen 
En de wereld zal een zijn.  
Imagine, John Lennon 

Dromen over vrede 
zoals in dit lied is 
moeilijk. In zekere zin 
is het als wishful 
thinking. Vrede is 
moeilijk te bereiken, 
misschien is het wel 
onmogelijk. De 
wereld is immers 
meestal met de 
sterken en ze volgt 
waar de belangen zijn. 
Wat is vrede? Vrede is 
vrijheid. Vrijheid 
betekent: geen 
oorlog, geen haat, 
geen vluchtelingen. 
Het is eigenlijk een 
utopie. Maar toch moet je dromen om te overleven. 
Vooral onder vluchtelingen is er een gebrek aan vrede. 
Degenen die niet in hun huizen zijn, zoals de vluchtelingen 
uit Afghanistan, Irak, Syrië, Palestina, zijn verspreid over de 
wereld. Mensen kijken op een andere manier naar hen als 
vluchtelingen. Ze zijn niet thuis, ze hebben geen vrede. 
Vluchtelingen houden de wereld een spiegel voor.  

Ik herinner me de poster hierboven, dat meisje dat vraagt: 
‘stop met het vernietigen van onze huizen, het bombarderen 
van onze landen, het vermoorden van onze mensen, voordat 
je ons vertelt om op te houden vluchtelingen te zijn.’ Terwijl 
Oekraïense vluchtelingen nu aandacht krijgen, worden 
Palestijnse vluchtelingen vergeten. Voor een vluchteling is 
dromen het moeilijkst. Ik hoop dat op een dag de wereld zal 
meewerken aan de verwezenlijking van de rechten van 
Palestijnse vluchtelingen. Het is een droom, maar ik ben niet 
de enige die droomt! 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Pasen -  

feest van het leven, dwars door de 
dood heen. 

Marijke Egelie, bestuurslid Kairos-Sabeel, redactielid Uitweg 

Ik vroeg me af: kun je wel Pasen vieren als de 
Palestijnen tot op de dag van vandaag onder bezetting 
leven? Niet de kans krijgen om voluit te ‘leven’ en eigenlijk 
zouden moeten verdwijnen uit het Heilige Land?  
Kun je wel Pasen vieren als de oorlog in Oekraïne tot op dit 
uur in al zijn gruwelijkheid doorgaat? 
Waar haal je eigenlijk het lef vandaan om te blijven geloven 
dat het kan: vrede, nieuw leven, ‘geluk voor alle 
aardebewoners’? 
 
Psalm 33, een van de 150 die Huub Oosterhuis heeft 
hertaald, zegt tegen mij: blijf maar zingen, blijf maar zingen 
voor die droom van de Eeuwige, dwars tegen de klippen op! 
Hij/ Zij als een Vader, een Moeder, minnaar van mensen die 
niets anders wil dan ons geluk; wie je ook bent, waar je ook 
vandaan komt.  
‘Gij wijkt niet af van uw hart’, zo staat er. 
 
Is dat voldoende om te blijven geloven, dat het kan, dat 
leven sterker is dan de dood? 
Toch te durven blijven geloven dat Pasen weer zo’n 
keerpunt is? Dat die Jezus uit Nazareth, onze grote 
voorganger, het ons heeft voorgedaan, ten koste van zijn 
leven, maar dat desondanks de verhalen over hem zijn 
doorverteld en opgeschreven in al die verschillende 
toonaarden? 
 
Dat wij de droom van de Eeuwige ‘samen’ durven blijven 
zingen! 

 

Psalm 33 hertaald door Huub Oosterhuis 
  
Liefde begint met zingen,  
zing je lied, mijn stem. 
Zingen maakt gelukkig. 

Nog nooit heb ik U gezongen 
zoals ik me voor had genomen. 
Laat het nu lukken – ik wil bezingen uw droom. 

Gij zijt een minnaar van mensen. 
Gij blijft tot de hemelen spreken, 
dat ze er morgen weer zijn. 

Gij houdt de golven binnen uw sluizen 
sluit de oervloed op in uw kelder. 
Gij verlangt het geluk van alle aardebewoners. 

En altijd komt uw woord 
en komt het goed –  
Gij wijkt niet af van uw hart. 

Gij aandachtige, ons aangezicht zoekend 
die groter zijt dan ons hart – 
Gij kent mijn hart, Gij doorgrondt mij. 

Enkel het oog van de Levende 
zal mijn dood keren, dat ik leef. 

Ik wacht, tot ik thuiskom in Hem. 

 

 

Een nieuw geluid van leven 

 
Is er een gedicht of lied dat bij jou boven komt als je dwars 
tegen alle verschrikkingen in durft te blijven geloven in 
leven, opstanding en bevrijding? 

Die vraag stelden we in de Veertigdagentijd, tijd van 
inkeer, soberheid en gebed, aan mensen die sterk bij 
Palestina betrokken zijn. Want na die veertig dagen wordt 
het Pasen, het feest van de Opstanding. We verheugen ons 
des te meer op ‘iets van bevrijding’, in welke vorm dan ook. 
Want dit jaar ervaren we door de Oekraïneoorlog meer dan 
ooit hoe groot de chaos in deze wereld is. Het gevolg is dat 
de aandacht voor Palestina op de achtergrond dreigt te 
raken.  
Met gedichten en liederen houden we de hoop en de 
droom – en onszelf! – levend en opstandig! 

                                       Rien Wattel, redactielid Uitweg 

 
Een gedicht of lied zonder of met noten, van maximaal 150 

Wat zijn de plannen van Kairos-Sabeel in 2022? 

• We nodigen weer vertegenwoordigers van de Palestijnse christelijke 
gemeenschap uit om naar Nederland te komen, dit jaar in het kader van 
het Henri Veldhuis-symposium,  zaterdag 21 mei 2022.  

• We zoeken contact zoeken met kleine kerkgenootschappen: de 
Remonstranten, de Doopsgezinden, de Quakers, het 
samenwerkingsverband van Vrijgemaakten en Nederlands 
Gereformeerden en de Oud Katholieken.  

• We continueren de contacten met de synode van de Protestantse Kerk en 
proberen binnen te komen bij de Nederlandse bisschoppenconferentie.  

• We volgen en intensiveren de discussie binnen PKN over de ‘onopgeefbare 
verbondenheid’. We proberen een meer genuanceerd beeld plaats te 
geven dan dat alles wat Israël doet, goedgekeurd moet worden.  

• De Theologie Werkgroep werkt aan het uitgeven boekje voor breder 
publiek. 

• We bereiden een reizende tentoonstelling voor die bezoekers wil laten 
nadenken over ‘de Palestijnen die in Bethlehem wonen, aan de andere 
kant van de muur, mensen net als wij’. Enkele kerken hebben hem al 
geboekt. Planning: naseizoen 2022.  

• Met andere Europese Kairos- en Sabeelgroepen proberen we de 
Palestijnse zaak op de agenda te krijgen van de grote vergadering van de 
Wereldraad van Kerken in Berlijn in 2022.  

• Eind 2022 organiseren we weer een Diner Congres 2022 voor theologen en 
andere geinteresseerden. 

Het complete Jaarplan 2022 staat op kairos-sabeel.nl. Daar vind je ook alle 
laatste nieuws, actuele columns en nieuws over reisplannen. 


