
Sumud is meer dan 

een concept  

Ik zie sumud als meer dan 

een concept, omdat ik 

ons bestaan zie als een 

geschenk van God. Dit 

betekent dat het leven 

heilig is. Vanwege dit prachtige geschenk moeten we 

ons best doen om overvloedig te leven.  

De basisprincipes die ieder mens leiden en die ook mij 

leiden, zijn gegrond in de theologie. Als gelovige in Gods 

schepping is dit wat mij op de been houdt. Dat geloof 

betekent dat er iets veel groters is dan wij, dat zegt: 

verdraag, accepteer, verzet je geweldloos, kom op voor je 

rechten, maar zonder anderen te schaden. Breng de 

waarheid naar buiten zoveel je kunt, en kom in actie om een 

verandering teweeg te brengen. Doe dat met de 

‘wapenrusting’ die Efese 6, 10 – 17 noemt.  

Het is onze (en mijn) verantwoordelijkheid om het leven, 

ook het mijne, zo veel mogelijk in stand te houden, maar wel 

op zo'n manier dat de hele gemeenschap tot bloei komt. 

De morele kracht van mensen hangt daarnaast samen met 

hun herinneringen. Herinneringen worden van generatie op 

generatie overgeërfd. Maar wat zijn de lessen daaruit? Dat is 

ook belangrijk om sumud te onderhouden. Herinneringen 

kunnen gaan over de sleutel van het achtergelaten huis of 

een foto van een gerooide boom. Maar het gaat niet alleen 

om materiële zaken. Het gaat om wat dit huis heeft aan 

verbindingen, relaties, vreugde en verdriet. Dat verbindt 

mensen. Dus herinneringen zijn belangrijk om niet te 

vergeten, maar ze zijn ook verbonden met de menselijke 

werkelijkheid.  

 

 

In sumud, in standvastigheid, besef je ook dat er dingen in 

de herinneringen zitten waar je niet naar terug kunt. Je 

probeert vooruit te gaan. Dat is een andere manier om 

trouw te blijven aan de herinneringen, om standvastig te 

zijn, en manieren te vinden voor continuïteit over de 

generaties heen. Ik ben een Palestijnse vluchteling uit West-

Jeruzalem. Ik weet dat ik nooit meer terug kan naar het 

leven zoals vroeger, of zelfs daarvoor gecompenseerd kan 

worden.  

Maar, nogmaals, standvastig zijn betekent niet alleen kijken 

naar je eigen rechten, maar naar het algemene, 

gemeenschappelijke welzijn. En dat gemeenschappelijke 

wordt steeds groter, het raakt verbonden met internationaal 

recht en dat geeft je het recht je te verzetten. Vrouwen 

stonden daarin altijd zij-aan-zij met mannen. Zo ontdekten 

vrouwen ook hun eigen rechten als vrouw. Ook dat is 

sumud! 

Dit is iets wat ik als vrouw heb geleerd: ik geloof, zonder 

mannen te willen beledigen, dat de aard van vrouwen ons 

helpt om meer te verdragen. Misschien niet fysiek, maar om 

meer te verdragen vanwege onze zorg voor onze kinderen, 

voor de eenheid van het gezin, van de gemeenschap. We 

steken onze handen uit om niet alleen onze eigen kinderen 

te helpen, maar alle kinderen in de buurt. Je denkt niet aan 

iemands religie, aan de ander als iemand die anders is. Want 

ik maak deel uit van deze mensheid, van God, en het is onze 

verantwoordelijkheid én ons recht om de waardigheid van 

de mensheid te bewaren. Dit is wat ons echt ‘mensen met 

sumud’ houdt, standvastig en rechtop.  

Sumud kun je op vele manieren doen, in je dagelijks leven 

maar ook in allerlei vormen van expressie, zoals toneel, 

schilderen en tekenen. Door het te uiten houd je het in 

stand. Persoonlijk denk ik dat het nooit ophoudt. Je kunt van 

een bepaalde politieke situatie afkomen, je kunt bevrijding 

krijgen in een soevereine staat, maar zelfs in een soevereine 

staat moet je stappen ondernemen om die heelheid te 

behouden. Die heelheid maakt deel uit van sumud. 

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

 

 

LOFLIEDEREN 

Dit is het verhaal van een politieke activist die door de 

militaire autoriteiten in hechtenis werd genomen.  

Hij werd opgesloten in een eenzame cel. Hij voelde zich 

hopeloos en gefrustreerd terwijl hij luisterde naar 

religieuze liederen en lofprijzingen aan God vanuit een 

nabijgelegen gevangeniscel. Na dagen van opsluiting 

begonnen deze liederen deze gevangene te troosten.  

Ze begonnen hem te steunen in zijn lijden en sumud 

[standvastigheid]. Een gevoel van kalme vrede en vreugde 

drong zijn hart en geest binnen. Gedurende zijn 

jarenlange gevangenschap compenseerden de gebeden 

en lofliederen zijn wanhoop en lijden. 

Jonge vrouw, omgeving Hebron 

 
Generatie Vrede staat op -  
                        vrouwen wijzen ons de weg 
 
‘Moet je horen Dorothee, wij bouwen een kathedraal van 
vrede,  
maar misschien zullen wij die nooit zien. 
Wij zullen sterven, voordat die voltooid is. 
En toch gaan we door met hem te bouwen.’ 
 
Een kostbaar tekstje dat ik vond tussen al mijn bewaarde 
knipsels. 
Dorothee Sölle, (1929-2003) een Duits luthers theologe 
wordt door een vertrouwelinge toegesproken en die wijst 
haar de richting op die lange weg naar de vrede die zij en wij 
allen hebben te gaan.  
Generaties lang zijn al bezig, zoals het ook gebeurt bij de 
bouw van een kathedraal van vrede waar dag in dag uit aan 
gewerkt wordt, zelfs als wij ons realiseren dat wij hem nooit 
in levenden lijve zullen zien.  
 
Maar wie dan wel? De generaties na ons? Zeker! Ooit zullen 
zij hem zien. Het fundament werd eeuwen geleden 
gebouwd, de steigers neergezet en mensen gingen aan de 
gang, steen voor steen. 
Zo ook jij Dorothee: jij hebt zeer strijdvaardig vrede in jouw 
leven een ‘heilige’ plek gegeven en bent niet opgehouden 
daarover na te denken, ernaar te handelen. 
Jij hebt uiteindelijk spiritualiteit en activisme 
samengeklonken, er een andere diepere toon aangegeven. 
Het een kan immers niet zonder het ander. 
 
De Palestijnse vrouwen gaan voort op die weg, op haar 
eigen spirituele wijze. Ook zij bouwen aan die kathedraal 
van vrede met evenveel inspiratie, standvastigheid en 
doorzettingsvermogen. Precies dat is SUMUD. Wie kent 
deze Palestijnse levenshouding niet? 
In deze vredeseditie van UITWEG brengen wij een paar 
Palestijnse vredesvrouwen voor het voetlicht. Zij hebben mij 
en vele anderen geïnspireerd en ons voorgedaan hoe 
bevrijdingstheologie een essentiële en fundamentele plek 
krijgt in Palestina, waar onderdrukking van mensen, mannen 
en vrouwen, groot en klein, aan de orde van de dag is, waar 
mensenrechten dagelijks geschonden worden.  
 
De vraag van deze vrouwen is: wat heeft de Schrift, het 
leven van Jezus uit Nazareth, ons te zeggen in deze 
noodsituatie waarin Palestijnen verkeren? Ook hij werd 
onmenselijk benaderd en behandeld.  
Deze vrouwen wijzen ons opnieuw de weg. 
Zij blijven bouwen aan die kathedraal van vrede. Het is een 
krachtig teken dat zij heden ten dage stellen en tegelijk een 
levenslange taak die zij vol vertrouwen zullen blijven 
vervullen.  
 
Marijke Egelie-Smulders, bestuurslid Kairos-Sabeel 

 

 

Deel van een interview uit maart 2010, onderdeel van een 
serie over het concept ‘sumud’, standvastigheid, door Toine 
van Teeffelen, antropoloog en directeur ontwikkeling van het 
Arab Educational Institute (AEI-Open Windows) in 
Bethlehem. Aan het woord is Nora Carmi, toen coördinator 
gemeenschapsontwikkeling en vrouwenprogramma's bij 
Sabeel, nu projectcoördinator bij Kairos Palestine.  

 

Kennismaken 
 

Vandaag krijgt u UITWEG: het informatiebulletin van 
Kairos-Sabeel Nederland, dat drie keer per jaar uitkomt. 
 
Al sinds 2006 is Kairos-Sabeel NL betrokken bij het streven 
van de Palestijnen naar een plek om vrij en in 
rechtvaardigheid te leven.  
Kairos en Sabeel geven daar vanuit hun christelijke bronnen 
geweldloos invulling aan.  
Kairos is de oecumenische beweging van dertien Palestijnse 
kerken en geloofsbewegingen. In 2009 startten zij met het 
Kairos-document: ‘een woord van geloof, hoop en liefde uit 
het hart van het Palestijnse lijden’, ‘een kreet van hoop in 
afwezigheid van iedere hoop’.  
Sabeel is het oecumenisch centrum voor Palestijnse 
bevrijdingstheologie in Jeruzalem, Ramallah en Nazareth. 
Het heeft vrienden over de hele wereld. De bronnen van 
Sabeel zijn de geweldloze verhalen van Jezus van Nazareth. 
Sabeel leest die bijvoorbeeld samen met jongerengroepen in 
veel Palestijnse dorpen vanuit hun eigen context van onrecht 
en onderdrukking.  
Kairos-Sabeel Nederland gaat in solidariteit met hen mee en 
doet dat, net als zij, met geweldloze middelen, waaronder 
BDS een mogelijkheid is. 
 
Dit nummer verschijnt in de vredesweek 2022. Palestijnse 
vrouwen vertellen over hun houvast en inspiratie in het 
zoeken naar vrede en recht. Als ‘andere verhalen uit Het  
Land’ kunnen ze ook een plek krijgen op Israëlzondag. 
Inspireren deze verhalen u ook? Kijk eens verder op onze 
website kairos-sabeel.nl of meld u aan als vriend/donateur.  
Of vraag meer informatie bij info@kairos-sabeel.nl of 
Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht.  
 
In dit nummer gaat het veel over sumud. Dat betekent 
standvastigheid. Die is voor hen en voor ons nog steeds hard 
nodig. We nodigen u graag uit daarin te delen! 
 

Marijke Egelie-Smulders / Rien Wattel, redactie Uitweg 
 



Cedar Duaybis: 

hedendaagse profetes 

Cedar Duaybis is een Palestijnse 

christen uit Oost-Jeruzalem. Samen 

met de Anglicaanse priester Naim 

Ateek stond zij aan de wieg van 

Sabeel, het Oecumenisch Centrum 

voor Palestijnse 

Bevrijdingstheologie in Jeruzalem.   

Cedar is in 1938 geboren in Haifa, een stad in het noorden 

van Israël waar tot 1948 joden, moslims en christenen zich 

allemaal Palestijnen noemden en in vrede samenleefden. Ze 

groeide op in een Anglicaans gezin dat actief was in een kerk 

met 1200 leden. Iedere zondag zat de kerk vol. In 1948 is 

echter 80% van de niet-joodse bevolking gevlucht, in de 

hoop spoedig terug te kunnen keren. Al spoedig bleek dat ze 

hiervoor geen toestemming kregen: de nakba. Later, toen 

Cedar in 1976 als bezoeker een kerkdienst bijwoonde, bleken 

er nog 12 kerkgangers over te zijn.  

Cedar herinnert zich hoe zij als kind moest vluchten uit 

Haifa. Ze herinnert zich de pijn over het verlies van hun huis, 

het verlies van materiële zaken, het verlies van zekerheid en 

van identiteit. Vooral herinnert ze zich hoe ze daarna met 

vele geloofsvragen worstelde. Westerse christenen kwamen  

De foto’s in deze Uitweg zijn onderdeel van een project met 

posters in Hebron. De posters hangen overal in de stad: bij de 

Sûq, op muren, bij de controlepost tegenover Kiryat Arba, de 

grote nederzetting naast Hebron Op de posters staan verhalen 

van vrouwen uit Hebron. Het is een project van Toine van 

Teeffelen van het Arab Educational Institute (AEI - Open 

Windows) en Sumud Verhalenhuis, ondersteund door Actie 

Fonds Nederland, Haëlla en Vrienden van Jong Bethlehem.  

Rechter tekst: Taal  

Vanuit mijn persoonlijke ervaring roep ik iedereen die in  

op bezoek in Israël en vertelden haar dat ze moest 

accepteren dat God het volk Israël had uitverkoren en dat 

het land aan de Joden toebehoorde. Hoe kon dit? Betekende 

dit dat God koos voor het Joodse volk ten koste van het 

Palestijnse volk? Betekende dit dat Palestijnse christenen 

tweederangs burgers waren geworden in het koninkrijk van 

God? Is God dan wel te vertrouwen?  

Naim Ateek, een Palestijnse Anglicaanse priester, verdiepte 

zich in deze vragen waar al zijn gemeenteleden mee 

worstelden. Hij wilde de Bijbel op zó’n manier lezen, dat het 

niet een boek was dat zich tégen hen keerde, maar dat hen 

zou helpen om op God te vertrouwen.  

Samen met Cedar richtte hij Sabeel op, het Oecumenisch 

Centrum voor Palestijnse Bevrijdingstheologie. Bij Sabeel is 

het uitgangspunt dat de bijbel altijd gelezen moet worden 

door de bril van wat Jezus leerde en voorleefde. Kern van de 

bijbel is dat God een God is van recht en gerechtigheid, die 

wil dat íeder mens tot zijn of haar recht komt. Cedar houdt 

dan ook alle buitenlandse bezoekers een spiegel voor: laat je 

raken door de uitzichtloze situatie waarin Palestijnse 

christenen zich bevinden, kijk kritisch naar je eigen theologie 

en doe er alles, maar dan ook werkelijk álles aan om op een 

geweldloze manier deze situatie ten goede te keren. 

Meta Floor 

van 2007 – 2012 werkzaam bij Sabeel in Oost-Jeruzalem,  

nu voorzitter van Vrienden van Tent of Nations Nederland. 

gebieden onder Israëlische controle woont dringend op om 

Hebreeuws te leren. De vriend van mijn zoon, die 

Hebreeuws spreekt, liep op een dag de controlepost over 

toen hij Israëlische kolonisten hoorde praten over hun 

voornemen om de eigenaar van de kapperszaak, mijn zoon, 

iets aan te doen. Hij ging snel naar de kapper en 

waarschuwde hem. Mijn zoon sloot de winkel en kwam thuis 

om veilig te blijven. Wie weet had hij het misschien niet 

gered als zijn vriend geen Hebreeuws sprak en hem niet op 

de hoogte had gesteld van het complot. 

                                                    Vrouw uit de omgeving van Hebron 

Gods verrassende chesed:  

          Ruth lezen als een Palestijnse vrouw 

 

Ik ben geboren en getogen in 

Bethlehem, Palestina, en heb daar 

mijn hele leven gewoond. Ik ben een 

Arabische Palestijnse christen.  

Sinds 1900 is door politieke, sociale en 

economische factoren het aantal Arabische christenen 

aanzienlijk gedaald: 12,7 procent in 1900, slechts 4 procent 

in 2020 en nu is minder dan 1 procent Palestijnen christen. 

Dat verzwakte deze gemeenschap, intellectueel-

wetenschappelijk, geestelijk en cultureel.  

Daardoor weten we ook wat het is om in de marge te leven. 

Palestijnse christelijke vrouwen nog meer, in een 

patriarchale gemeenschap. Mijn passie om een carrière in de 

theologie na te streven is niet erg gebruikelijk. Slechts heel 

weinig Palestijnse christelijke vrouwen kunnen een 

postdoctorale theologische opleiding volgen. Patriarchale 

culturele en religieuze vooronderstellingen beïnvloeden 

onze deelname. Ik deed eindexamen met uitstekende 

resultaten en behoorde tot de beste tien afgestudeerden 

van het land. Toch werd mij een overheidsbeurs geweigerd 

omdat ik christelijke theologie wilde studeren. Ik zou een 

beurs gekregen hebben als ik een ander vak gekozen had.              

Toen ik dit artikel voorbereidde, herinnerde ik mij iets van 

toen ik zeven jaar was. Ik werd uitgekozen voor de hoofdrol 

in een zondagsschoolstuk over Ruth. Maar die werd mij later 

ontnomen, omdat ik geen ‘blond haar en blauwe ogen’ had 

(wat Ruth volgens mij ook niet had!). Ik ben dol op mijn 

mediterrane, olijfkleurige huidskleur, maar deze ervaring 

herinnert me er nu aan hoe we vaak worden uitgesloten 

wegens veronderstellingen die niet per se juist zijn.        

Tegelijkertijd heb ik ook vaak, omdat ik een vrouw ben, 

dubbel zo hard moeten werken om te bewijzen dat ik 

bekwaam, oprecht en competent ben, terwijl sommige van 

mijn mannelijke collega's ermee wegkwamen om minder 

ijverig of efficiënt te zijn, gewoon omdat ze man zijn. Hoe 

komt het dat wij vrouwen ons vaak in deze nadelige positie 

bevinden?                

Met alle complexiteiten van mijn levenservaring vind ik het 

verhaal van Ruth een bijzondere bemoediging, omdat 

Ruth een vergelijkbare complexe ervaring kende. Zij 

was een buitenstaander, een vreemdeling van het volk 

Israël. Ze was een vrouw. Zij was een weduwe. In een 

tijd waarin het volk van God vastbesloten was om een 

exclusief Joodse identiteit te behouden, maakte God 

een weg voor Ruth om deel te worden van de gemeen-

schap,   

zacht maar 

krachtig. 

Door haar 

toewijding 

aan God en 

mensen, in 

het 

bijzonder 

aan haar 

schoonmoeder en later aan haar man Boaz, was Ruth een 

voorbeeld van opofferende liefde die haar omstandigheden 

op een uitzonderlijke manier veranderde. 

Ruths medeleven en empathie voor hen die lijden toont de 

relevantie van emotie voor een evenwichtig ethisch leven. 

Ruth gelooft ook dat beschadigde levens ten goede kunnen 

worden veranderd wanneer het vangnet van een goede 

gemeenschap, gebaseerd op chesed (liefdevolle 

vriendelijkheid), er is om hen op te vangen. We hebben 

misschien te maken gehad met discriminatie op grond van 

ras, geslacht of beide. Maar in Gods economie wordt waarde 

anders berekend. Zijn aanvaarding, liefde en genade zijn 

niet gebaseerd op de kleur van onze ogen of ons haar. 

Integendeel, onze relatie met Hem is verankerd in zijn 

eeuwige chesed voor ons. Zo baant het verhaal van Ruth een 

weg voor liefdevolle opname van gemarginaliseerde 

vrouwen in de kerk, de samenleving en de academie. 
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Hoofdlijn van een artikel van Grace Al-Zoughbi in ‘Learning 

Lament, Building Empathy, and Joining our Sisters at the 

Intersection of Race and Gender’, zomernummer 2021, tijdschrift 

Mutuality. Complete artikel: bit.ly/Palestijnsevrouw  

Grace Al-Zoughbi is docent aan het Bethlehem Bible College. Zij 

voltooide haar masteropleiding in Londen en keerde terug om te 

doceren en leiding te geven als hoofd van de afdeling Bijbelse 

Studies aan het college. 

 

Lied om mee te gaan, bij Numeri 6 

tekst: Gonny Luijpers, muziek: Herma Bulder 

Wij moeten gaan: aan ’t lied van bevrijding 

voegden we weer een eigen refrein, 

zagen rondom de glans van herkenning 

hoe we elkaar tot Verbondgenoot zijn. 

Vonden het Woord, eerder gehoord, 

als nieuwe bron op eigen terrein. 

 

Laten we gaan, geloof in de zegen 

die onze God steeds toegezegd heeft, 

in niemandsland soms worst’lend verkregen 

maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft. 

Neem van hier mee het vaste idee 

Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.  

 

Neem bij het gaan de mantel van vrede 

die we behoedzaam om mogen slaan 

waarin de Naam vol kleur is geweven, 

vage beschutting in mensenbestaan, 

in de woestijn vruchten en wijn: 

Vrede en zegen! Laten we gaan. 

 

Melodie in Gezangen voor Liturgie nr. 655. 
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Wij zullen sterven, voordat die voltooid is. 
En toch gaan we door met hem te bouwen.’ 
 
Een kostbaar tekstje dat ik vond tussen al mijn bewaarde 
knipsels. 
Dorothee Sölle, (1929-2003) een Duits luthers theologe 
wordt door een vertrouwelinge toegesproken en die wijst 
haar de richting op die lange weg naar de vrede die zij en wij 
allen hebben te gaan.  
Generaties lang zijn al bezig, zoals het ook gebeurt bij de 
bouw van een kathedraal van vrede waar dag in dag uit aan 
gewerkt wordt, zelfs als wij ons realiseren dat wij hem nooit 
in levenden lijve zullen zien.  
 
Maar wie dan wel? De generaties na ons? Zeker! Ooit zullen 
zij hem zien. Het fundament werd eeuwen geleden 
gebouwd, de steigers neergezet en mensen gingen aan de 
gang, steen voor steen. 
Zo ook jij Dorothee: jij hebt zeer strijdvaardig vrede in jouw 
leven een ‘heilige’ plek gegeven en bent niet opgehouden 
daarover na te denken, ernaar te handelen. 
Jij hebt uiteindelijk spiritualiteit en activisme 
samengeklonken, er een andere diepere toon aangegeven. 
Het een kan immers niet zonder het ander. 
 
De Palestijnse vrouwen gaan voort op die weg, op haar 
eigen spirituele wijze. Ook zij bouwen aan die kathedraal 
van vrede met evenveel inspiratie, standvastigheid en 
doorzettingsvermogen. Precies dat is SUMUD. Wie kent 
deze Palestijnse levenshouding niet? 
In deze vredeseditie van UITWEG brengen wij een paar 
Palestijnse vredesvrouwen voor het voetlicht. Zij hebben mij 
en vele anderen geïnspireerd en ons voorgedaan hoe 
bevrijdingstheologie een essentiële en fundamentele plek 
krijgt in Palestina, waar onderdrukking van mensen, mannen 
en vrouwen, groot en klein, aan de orde van de dag is, waar 
mensenrechten dagelijks geschonden worden.  
 
De vraag van deze vrouwen is: wat heeft de Schrift, het 
leven van Jezus uit Nazareth, ons te zeggen in deze 
noodsituatie waarin Palestijnen verkeren? Ook hij werd 
onmenselijk benaderd en behandeld.  
Deze vrouwen wijzen ons opnieuw de weg. 
Zij blijven bouwen aan die kathedraal van vrede. Het is een 
krachtig teken dat zij heden ten dage stellen en tegelijk een 
levenslange taak die zij vol vertrouwen zullen blijven 
vervullen.  
 
Marijke Egelie-Smulders, bestuurslid Kairos-Sabeel 

 

 

Deel van een interview uit maart 2010, onderdeel van een 
serie over het concept ‘sumud’, standvastigheid, door Toine 
van Teeffelen, antropoloog en directeur ontwikkeling van het 
Arab Educational Institute (AEI-Open Windows) in 
Bethlehem. Aan het woord is Nora Carmi, toen coördinator 
gemeenschapsontwikkeling en vrouwenprogramma's bij 
Sabeel, nu projectcoördinator bij Kairos Palestine.  

 

Kennismaken 
 

Vandaag krijgt u UITWEG: het informatiebulletin van 
Kairos-Sabeel Nederland, dat drie keer per jaar uitkomt. 
 
Al sinds 2006 is Kairos-Sabeel NL betrokken bij het streven 
van de Palestijnen naar een plek om vrij en in 
rechtvaardigheid te leven.  
Kairos en Sabeel geven daar vanuit hun christelijke bronnen 
geweldloos invulling aan.  
Kairos is de oecumenische beweging van dertien Palestijnse 
kerken en geloofsbewegingen. In 2009 startten zij met het 
Kairos-document: ‘een woord van geloof, hoop en liefde uit 
het hart van het Palestijnse lijden’, ‘een kreet van hoop in 
afwezigheid van iedere hoop’.  
Sabeel is het oecumenisch centrum voor Palestijnse 
bevrijdingstheologie in Jeruzalem, Ramallah en Nazareth. 
Het heeft vrienden over de hele wereld. De bronnen van 
Sabeel zijn de geweldloze verhalen van Jezus van Nazareth. 
Sabeel leest die bijvoorbeeld samen met jongerengroepen in 
veel Palestijnse dorpen vanuit hun eigen context van onrecht 
en onderdrukking.  
Kairos-Sabeel Nederland gaat in solidariteit met hen mee en 
doet dat, net als zij, met geweldloze middelen, waaronder 
BDS een mogelijkheid is. 
 
Dit nummer verschijnt in de vredesweek 2022. Palestijnse 
vrouwen vertellen over hun houvast en inspiratie in het 
zoeken naar vrede en recht. Als ‘andere verhalen uit Het  
Land’ kunnen ze ook een plek krijgen op Israëlzondag. 
Inspireren deze verhalen u ook? Kijk eens verder op onze 
website kairos-sabeel.nl of meld u aan als vriend/donateur.  
Of vraag meer informatie bij info@kairos-sabeel.nl of 
Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht.  
 
In dit nummer gaat het veel over sumud. Dat betekent 
standvastigheid. Die is voor hen en voor ons nog steeds hard 
nodig. We nodigen u graag uit daarin te delen! 
 

Marijke Egelie-Smulders / Rien Wattel, redactie Uitweg 
 


