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Geweld en de kerkGeweld en de kerk
Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd … 

(Gezang 285, Liedboek voor de Kerken)

Kijkend naar wat er in de wereld gebeurt kunnen we dit lied van harte mee-
zingen. Oorlog in Oekraïne, geweld in het Midden-Oosten en in Afrika, aan-
slagen in Europa. Daarnaast zijn er nog zoveel andere plaatsen op de wereld 
waar mensen gebukt gaan onder geweld. 

Onlangs sprak ik enkele 
pastors uit Oekraïne. De 
een had met zijn gezin met 
jonge kinderen moeten 
vluchten uit Oost-Oekraï-
ne. Hij was God dankbaar 
dat ze veilig waren, maar 
had veel verdriet over de 
doden die gevallen waren 
(ook in zijn kerkverband) 
en de vele gemeenten die 
verwoest waren. Een ander 
vertelde over de moeilijke 

keuzes waar christenen nu voor komen te staan. Zolang er vrede was, was het 
makkelijk om over geweldloosheid en vergeving te spreken. Maar nu? Moet je 
je afzijdig houden van geweld of toch je volk, en dus ook de militairen, steu-
nen? Hoe kan het dat twee christelijke landen nu tegenover elkaar staan? Oe-
kraïense en Russische christenen zijn toch broeders en zusters, maar waarom 
lijkt er nu geen onderling begrip meer te zijn?

In dit nummer van TussenRuimte komen dit soort prangende vragen aan de 
orde. Vanuit verschillende oogpunten en landen wordt het thema ‘Geweld en 
de kerk’ belicht. Ook hebben we mensen uit andere religies gevraagd om hun 
visie te geven. We hopen dat deze TussenRuimte bijdraagt aan de verdere door-
denking van dit complexe en actuele thema.

— — Foka van de Beek, hoofdredacteur van Foka van de Beek, hoofdredacteur van TussenRuimteTussenRuimte

Geweld en de kerkGeweld en de kerk

Oekraïense priesters bidden in Kiev tussen Oekraïense priesters bidden in Kiev tussen   

betogers en politie, januari 2014.betogers en politie, januari 2014.
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Ik spreek Munir in Ankawa, een christeIk spreek Munir in Ankawa, een christe--
lijk voorstadje van Erbil, de hoofdstad lijk voorstadje van Erbil, de hoofdstad 
van de autonome Koerdische regio in van de autonome Koerdische regio in 
Noord-Irak. We ontmoeten elkaar bij Noord-Irak. We ontmoeten elkaar bij 
een vluchtelingenkamp van een van de een vluchtelingenkamp van een van de 
vele kerken daar. De diepe pijn en wanvele kerken daar. De diepe pijn en wan--
hoop die bij zijn verhaal naar boven hoop die bij zijn verhaal naar boven 
komen gaan niet zozeer over de vlucht komen gaan niet zozeer over de vlucht 
voor ISIS zelf. Die was, hoe vreselijk voor ISIS zelf. Die was, hoe vreselijk 
ook, gepland: ze wisten dat ze eraan ook, gepland: ze wisten dat ze eraan 
kwamen na de plotselinge val van Mosul kwamen na de plotselinge val van Mosul 
en Tikrit. Nee, wat er daarna gebeurd is en Tikrit. Nee, wat er daarna gebeurd is 
heeft hem het meest pijn gedaan. Irakeheeft hem het meest pijn gedaan. Irake--
zen uit naburige dorpen in Ninewa die zen uit naburige dorpen in Ninewa die 
zich bij ISIS hebben aangesloten hebben zich bij ISIS hebben aangesloten hebben 
de huizen van christenen in bezit genode huizen van christenen in bezit geno--
men en een van hen, een kennis van men en een van hen, een kennis van 
Munir, belde hem op. ‘Ik ben in je huis Munir, belde hem op. ‘Ik ben in je huis 
en alles is nu van mij’, was de booden alles is nu van mij’, was de bood--
schap. ‘Wie doet zoiets?’, vraagt hij mij schap. ‘Wie doet zoiets?’, vraagt hij mij 
wanhopig. ‘Wat voor mensen zijn dit?’ wanhopig. ‘Wat voor mensen zijn dit?’ 
Ik heb geen antwoord en blijf stil. Wat Ik heb geen antwoord en blijf stil. Wat 
kan een mens zeggen? kan een mens zeggen? 

JongerenambassadeursJongerenambassadeurs
Munir is een van de tweeëntwintig ‘bur-
gerschapsambassadeurs’ in een vredesop-
bouwprogramma van de Nederlandse vre-
desorganisatie PAX (voorheen IKV Pax 
Christi). In het kader van dit programma 
worden jongeren van verschillende etni-
sche en religieuze achtergronden uit heel 
Irak met elkaar in contact gebracht. Onder 
de noemer ‘We zijn allemaal burgers’ pro-
beren ze bruggen te slaan tussen de ver-
schillende bevolkingsgroepen en sektari-
sche vooroordelen uit de weg te nemen. 
Hierbij is vooral veel aandacht voor de po-
sitie en rechten van minderheden. De jon-
geren ontvangen trainingen en workshops 
waarbij ze over de achtergrond van de ver-
schillende etnische en religieuze groepen 
in Irak leren. 
Sinds de oorlog van 2003 en de daarop vol-
gende sektarische burgeroorlog van 2005 
tot 2007 is er in veel gebieden een de facto 
situatie van etnische scheiding ontstaan. 

REPORTAGE |  Thirsa de Vr ies

Christenen en geweld:Christenen en geweld:
een rapportage uit Irakeen rapportage uit Irak

De ogen van Munir spreken boekdelen wanneer hij mij het ver-
haal vertelt. Diepe pijn en wanhoop staan weerspiegeld in het 
magere gezicht dat er ouder uit is gaan zien in de afgelopen 
maanden. In juni vluchtte de jongen van begin twintig met zijn 
familie uit het christelijke dorp Qaraqosh, gelegen op de Ninewa-
vlakte. Sindsdien is Munir wat in het jargon een ‘IDP’ heet: een 
‘Internally Displaced Person’. Het is een term om vluchtelingen 
aan te duiden die binnen hun eigen land naar een andere regio 
trekken voor bescherming en veiligheid. 
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Veel christenen zijn weggetrokken uit Basra 
en Bagdad bijvoorbeeld. Als ze niet naar Eu-
ropa zijn gegaan, zijn ze in christelijke dor-
pen zoals Qaraqosh in Ninewa of in Koerdi-
stan gaan wonen. In deze dorpen voelde 
men zich veilig: binnen de eigen groep en 
tussen de eigen mensen kon cultuur en reli-
gie vrij beleefd en uitgedragen worden, al 
betekent het ook dat contact met de buiten-
wereld soms heel beperkt is. Voor veel men-
sen uit Qaraqosh is het nu de tweede keer 
dat ze hebben moeten vluchten.

Hardnekkige vooroordelenHardnekkige vooroordelen
Over het algemeen komen de meeste jonge-
ren in Irak tegenwoordig pas mensen van 
een andere groep dan de eigen tegen wan-
neer ze naar de universiteit gaan. Binnen 
elke groep blijken grote vooroordelen over 
andere groepen te heersen. Voor de jonge-

ren in het PAX-programma was het tegelij-
kertijd zowel moeilijk als zeer verrijkend 
om over deze vooroordelen te spreken. 
Vooral voor jongeren uit meerderheidsgroe-

Jezidi’sJezidi’s zijn aanhangers van een geloofs zijn aanhangers van een geloofs--

overtuiging met christelijke, sjiitisch-islaovertuiging met christelijke, sjiitisch-isla--

mitische, zoroastrische, manicheïstische mitische, zoroastrische, manicheïstische 

en heidense elementen. en heidense elementen. JezidiJezidi is een ver is een ver--

takking van het yezdanisme, afgeleid van takking van het yezdanisme, afgeleid van 

het Koerdische woord het Koerdische woord yezdânyezdân, dat ‘god’ , dat ‘god’ 

of ‘engel’ betekent. De of ‘engel’ betekent. De jezidi’sjezidi’s zelf noe zelf noe--

men zich liever men zich liever ezidiezidi – het Koerdische  – het Koerdische 

EzdaEzda of  of AzdaAzda is de naam voor God;  is de naam voor God; ezidiezidi  

staat dan voor ‘volk van God’. Door de staat dan voor ‘volk van God’. Door de 

burgeroorlogen in Irak en Syrië zijn de burgeroorlogen in Irak en Syrië zijn de   

jezidi’sjezidi’s in verdrukking gekomen. in verdrukking gekomen.

Vluchtelingenkamp bij Erbil, Noord-IrakVluchtelingenkamp bij Erbil, Noord-Irak
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pen is het moeilijk om aan te horen dat zij 
onderdeel zijn van een discriminerend sys-
teem, iets waar men vaak nooit over nage-
dacht heeft. Ideeën zoals dat jezidi’s de dui-
vel aanbidden worden in sommige gevallen 
zelfs op school onderwezen. Het is dan gek 
als je voor het eerst een jezidi ontmoet en hij 
je vertelt dat dat helemaal niet zo is. En als 
dan ook nog blijkt dat die jezidi een ontzet-
tend aardig persoon is. 
Maar ook de minderheidsgroepen hanteren 
hun eigen vooroordelen. Zo werd mij bij be-
zoeken aan hetzelfde Qaraqosh door ver-
schillende mensen verzekerd dat er een isla-
mitisch complot was om alle christenen uit 
te roeien en dat moslimgezinnen daarom 
zoveel kinderen hebben. 

Munir ondertussen overwoog om te Munir ondertussen overwoog om te 
gaan vechten tegen ISIS. Het telefoontje gaan vechten tegen ISIS. Het telefoontje 
had zo veel woede in hem los gemaakt had zo veel woede in hem los gemaakt 
dat hij slecht kon slapen en amper kon dat hij slecht kon slapen en amper kon 
eten. Samen met vrienden praatte hij ereten. Samen met vrienden praatte hij er--
over om zich aan te sluiten bij een nieuw over om zich aan te sluiten bij een nieuw 
op te zetten christelijke eenheid van de op te zetten christelijke eenheid van de 
Koerdische Peshmerga-troepen. Deze Koerdische Peshmerga-troepen. Deze 
eenheid zou dan mee gaan vechten voor eenheid zou dan mee gaan vechten voor 
de bevrijding van Ninewa. Munirs vader de bevrijding van Ninewa. Munirs vader 
echter wilde er niks van horen. Mijn echter wilde er niks van horen. Mijn 
vragen hierover ontweek Munir dan ook vragen hierover ontweek Munir dan ook 
enigszins. ‘Ga je vechten, echt?’ ‘Ik weet enigszins. ‘Ga je vechten, echt?’ ‘Ik weet 
het niet. Maar waarom niet?! Zij willen het niet. Maar waarom niet?! Zij willen 
niks dan onze dood!’niks dan onze dood!’

‘Waarom niet voor jezidi’s?’‘Waarom niet voor jezidi’s?’
Met mijn collega’s bij PAX sprak ik over de 
vraag of ISIS alles wat wij met ‘onze jonge-
ren’ in het burgerschapsprogramma had-
den opgebouwd kapot had gemaakt. Het 
verworven vertrouwen had in ieder geval 

wel een flinke deuk gekregen. Een van onze 
jezidi-ambassadeurs had een boze brief naar 
de groep gestuurd met de vraag waarom er 
wel een solidariteitsactie was gestart voor 
christenen na de val van Mosul, maar niet 

voor jezidi’s na de val van Sinjar. Het is 
waar, de hele groep had hun Facebook-pro-
fielfoto na de val van Mosul veranderd in 
een ‘N’ – van Nazara = christen –, de leus die 
ISIS in Mosul op de huizen van christenen 
had geverfd. Na de val van Sinjar was er in 
Irak geen vergelijkbare campagne gestart. 
Hier speelde vooral ook het hardnekkige 
vooroordeel dat jezidi’s ongelovigen zijn een 
rol. De PAX-groep was echter weerbaarder 
dan gedacht: alle jongeren waren binnen 
hun eigen provincies gestart met acties om 
geld en kleding in te zamelen voor IDP’s. 
Daar waren ze zo druk mee dat de Facebook-
foto’s geen prioriteit meer hadden. Het feit 
dat de verdenking uitgesproken was, was 
eigenlijk al een succes: zo werd dialoog weer 
mogelijk. 

Sektarische scheidingSektarische scheiding  
Toch is het zo dat de sektarische scheiding 
in Irak sterker is dan ooit, en wordt uitge-
buit. Dit gebeurt zowel door ISIS als door 
de verschillende politieke partijen. De Ni-
newa-vlakte bijvoorbeeld, valt officieel 
binnen de provincie Mosul. Het is de 
meest diverse regio in Irak en het thuis 
van vooral veel minderheidsgroepen. In 
Ninewa wonen naast christenen ook  jezi-

‘Ik ben in je huis 
en alles is nu van mij’, 

was de boodschap
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di's, Turkmenen (deels sjiitisch, deels 
soennitisch), Shabak (een sjiitische etni-
sche groep), Kakai’s en Arabische (vooral 
soennitische) stammen. De regio wordt 
echter betwist door Koerden en de rege-
ring in Bagdad. Saddam Hussein had een 
speciaal ‘arabiseringsbeleid’ voor onder 

andere deze regio: Arabische stammen 
werden er naartoe verplaatst om de demo-
grafische balans te doorbreken. Ook voor 
overname door ISIS waren er in Ninewa al 
ontzettend veel conflicten tussen de bur-
gers, vooral over grond- en eigendoms-
rechten. Veel van de Arabische stammen 
die Hussein er had geplaatst, hebben zich 

nu bij ISIS aangesloten en we horen verha-
len van buren die oude vetes vereffenen 
binnen dit grotere conflict. 

Vooral de kleinere minderheidsgroepen 
worden al jarenlang door de verschillende 
grote politieke partijen overgehaald zich bij 
hen aan te sluiten en partij te kiezen tussen 
Bagdad of Erbil met beloftes tot bescher-
ming, autonomie en hervestiging. Toen ik 
in 2010 Qaraqosh voor het eerst bezocht 
durfde niemand hardop over de politieke 
invloed van de Koerdische Democratische 
Partij Irak (KDP) te praten. Na veel aandrin-
gen vertelde men uiteindelijk dat de lokale 
christelijke burgerwacht door deze partij 
werd betaald. Bij een bezoek aan de kerk 
werd een politicus die mij daar kwam op-
zoeken verzocht het gebouw te verlaten; de 
kerk in Irak wil zich op geen enkele manier 

Bruggen slaan 
onder de noemer 

‘We zijn allemaal burgers’

Verdreven jezidi’s uit het Sinjargebergte op de vlucht voor het geweld van Islamitische StaatVerdreven jezidi’s uit het Sinjargebergte op de vlucht voor het geweld van Islamitische Staat
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mengen in het conflict om de macht in het 
betwiste gebied tussen Koerdistan en Cen-
traal-Irak. 

Andere boodschapAndere boodschap
De kerk in Irak heeft nog steeds een heel 
andere boodschap dan de christelijke poli-
tieke partijen. Patriarch Sako heeft de men-
sen opgeroepen om het land niet te verla-
ten, maar in Koerdistan te blijven totdat te-
rugkeer mogelijk is. 

Munir is hier boos over: Sako zou de Munir is hier boos over: Sako zou de 
christenen moeten steunen in hun asielchristenen moeten steunen in hun asiel--
aanvragen in Europa. aanvragen in Europa. 

De kerk is hier echter voorzichtig in, omdat 
de sektarische tendens van het conflict kan 
inhouden dat het voor de achterblijvers nog 
gevaarlijker wordt als er een voorkeursbe-
handeling aan christenen wordt gegeven. 
Bovendien zou het het einde betekenen van 
het christenendom in Irak. 
Bronnen vertellen me dat ondanks de op-
roep van Sako zelfs priesters vluchten, 
vooral naar Frankrijk, een land dat al snel 
voorrang voor christenen bij asielaanvra-
gen aankondigde. 

Ondertussen zijn christelijke politieke par-
tijen succesvol in het bewapenen van de 
eigen groep: de Libanese christelijke militie 
‘Lebanese Forces’ van Samir Geagea is be-
gonnen met het trainen van enkele honder-
den christenen in Noord-Irak. Ook andere 
groepen, die voorheen net als de christenen 

pleitten voor opname in het leger, zetten nu 
milities op, zowel binnen officiële kaders 
van de Peshmerga of het Iraakse leger als 
brigade, als daarbuiten. Dat houdt in dat zij 
alleen in ‘hun eigen’ gebieden zullen vech-
ten. In de woorden van een christelijke poli-
ticus uit Mosul: ‘Vroeger wilden we geïnte-
greerd worden in het leger, nu willen we be-
wapend worden en in onze eigen gebieden 
vechten. Waarom zal een christen tegen 
ISIS gaan vechten in Fallujah?’

Munir is uiteindelijk niet bij de militie Munir is uiteindelijk niet bij de militie 
gegaan. Hij is nog steeds burgergegaan. Hij is nog steeds burger--
schapsambassadeur binnen het PAX-schapsambassadeur binnen het PAX-
programma. De zoon van bovengeprogramma. De zoon van bovenge--
noemde politicus nam hij recent mee noemde politicus nam hij recent mee 
naar een zomerkamp, waarbij ze met annaar een zomerkamp, waarbij ze met an--
dere jongeren uit Irak het gesprek aandere jongeren uit Irak het gesprek aan--
gingen over hoe het sektarisme aangegingen over hoe het sektarisme aange--
pakt kan worden. Het bleek een geweldipakt kan worden. Het bleek een geweldi--
ge ervaring: samen met moslimjongeren ge ervaring: samen met moslimjongeren 
werd tijdens het kamp een festival voor werd tijdens het kamp een festival voor 
voornamelijk christelijke en voornamelijk christelijke en jezidijezidi IDP’s  IDP’s 
georganiseerd. georganiseerd. 

Hoewel een echt gevoel van burgerschap in 
Irak niet bereikt zal worden zonder veran-
dering van het sektarische systeem, is het 
om complete militarisering van de bevol-
king tegen te gaan vooral voor jongeren 
noodzakelijk om een ander handelingsper-
spectief aangereikt te krijgen: zodat ze iets 
kunnen doen buiten de kaders van het ge-
weld om. 

— Thirsa de Vries is programmaleider Irak bij — Thirsa de Vries is programmaleider Irak bij 

de Nederlandse vredesorganisatie PAX (voorde Nederlandse vredesorganisatie PAX (voor--

heen IKV Pax Christi).heen IKV Pax Christi).

Jongeren helpen iets te 
kunnen doen buiten 

de kaders van geweld om
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ONDERZOEK |  Klaas Spronk

De Bijbel als wapen tegen geweldDe Bijbel als wapen tegen geweld
Wie wil er geen vrede? Hoe komt het toch dat mensen gevangen 
blijven zitten in spiralen van geweld? Een helpende hand van bo-
venaf zou kunnen helpen, een goddelijk ingrijpen of inspirerende 
woorden die de uitweg wijzen. De praktijk leert dat de heilige boe-
ken, waarin zulke woorden te vinden zouden moeten zijn, vaak de 
conflicten nog versterken. Het kan echter ook anders.

Tegenstrijdige ervaringen Tegenstrijdige ervaringen 
Heilige boeken zijn levensgevaarlijk. In veel 
conflicten zijn ze olie op het vuur of de lont 
in het kruitvat. Je ziet dat aan de manier 
waarop moslims kunnen reageren op mis-
bruik van exemplaren van de Koran. Islami-
tische extremisten laten zich inspireren 
door bepaalde passages uit de Koran. Het-
zelfde kan worden opgemerkt over de rol 
van de Bijbel; de kerkgeschiedenis is er vol 
van. 
Daar staat tegenover dat beide heilige boe-
ken de vrede propageren. ‘Zalig de vrede-
stichters’, verkondigt Jezus in de Bergrede. 
En in het Oude Testament vinden we naast 
de verhalen over geweld in Gods naam het 
visioen van de volken die optrekken naar Je-
ruzalem, niet om het te belegeren, maar om 
daar geïnspireerd door de Wet van Mozes 
de wapens om te smeden tot landbouw-
werktuigen. Psalm 46 sluit daar bij aan. Het 
bezingt God als degene die de oorlogen doet 
ophouden en de wapens stuk maakt. 
De Koran kan men eveneens vredelievend 
noemen. Omdat ik geen kenner ben van dat 
boek, beroep ik me in deze op het werk van 

de Pakistaanse geleerde Muhammad Farooq 
Khan. We ontmoetten elkaar tijdens een 
conferentie in 2009 in Utrecht waarbij we 
vanuit verschillende godsdienstige tradities 
nadachten over vijandsbeelden. Hij vertelde 
dat hij door de overheid was aangesteld om 
tijdig gearresteerde zelfmoordterroristen te 
begeleiden. Met hulp van de Koran maakte 
hij ze duidelijk dat er ook vrediger wegen 
waren om hun idealen te bereiken. In 2013 
publiceerde ik samen met Lucien van Liere 
de bundel met bijdragen aan de conferentie 
in Utrecht, Images of Enmity and Hope: The 
Transformative Power of Religions in Conflicts 
(zie ook blz. 58 van deze TussenRuimte – 
red.). Het was uitermate verdrietig dat we 
in het woord vooraf moesten melden dat 
Farooq Khan een jaar na zijn lezing in zijn 
woonplaats was vermoord door geloofsge-
noten die zijn opvattingen over de weg van 
vrede niet deelden.

Onverdraagzaam monotheïsmeOnverdraagzaam monotheïsme
Men verwijt aanhangers van het monothe-
isme dat hun godsdiensten geweld in de 
hand werken. Hun geloofsleer is immers in 
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principe onverdraagzaam ten opzichte van 
wie andere goden vereren. Voor atheïsme is 
er al helemaal geen begrip. Het feit dat deze 
godsdiensten ook nog eens gebaseerd zijn 
op vastgelegde heilige, in een ver verleden 
opgestelde boeken versterkt dit alleen nog 
maar. Er is weinig tot geen ruimte voor de 
relativering van het eigen standpunt. Zodra 
monotheïsten de macht krijgen moeten an-
dersdenkenden er aan geloven. 
Deze aantijging is moeilijk te weerleggen. 
De geschiedenis van christendom en islam 

lijkt haar gelijk te bewijzen. Het jodendom 
is wat dit betreft minder belast, maar dat 
laat zich verklaren. Het joodse monotheïs-
me is immers gekoppeld aan een bepaald 
volk. Anders dan christendom en islam 
heeft het jodendom niet de neiging de we-
reld voor zijn geloof te winnen. Maar ook 
voor het jodendom geldt dat monotheïs-
me en macht een gevaarlijke combinatie 
is. Dat blijkt uit de onverkwikkelijke ge-
schiedenis die verteld wordt in de laatste 
hoofdstukken van het bijbelboek Ezra. De 
Joden die terugkeerden uit de balling-
schap wilden een nieuw begin maken met 
een duidelijke eigen identiteit gekoppeld 
aan een zuivere, monotheïstische gods-
dienst. Om die reden werden gemengde 
huwelijken streng verboden en eerdere ge-
mengde huwelijken ontbonden en de 
‘vreemde’ vrouwen en kinderen onverbid-
delijk weggestuurd.

Het andere geluid van de BijbelHet andere geluid van de Bijbel
Moet men dan de Bijbel maar gesloten laten 
als het gaat om de vraag hoe geweld beteu-
geld kan worden? Kunnen we niet beter ge-
woon uitgaan van het gezond verstand, van 
de wens die ieder mens toch heeft naar 
vrede voor zichzelf en zijn of haar kinderen 
of van de wereldwijd geaccepteerde verkla-
ring van de rechten van de mens? Men zou 
op zijn minst dan nog kunnen zeggen dat 
de Bijbel het nodige bijgedragen heeft aan 
de ontwikkeling van die humanitaire waar-
den in onze samenleving. 
De Bijbel kan echter nog wel degelijk bijdra-
gen aan het nadenken over en het naleven 
van die waarden. Blijvende bezinning is 
nodig, omdat telkens weer blijkt dat het 
zicht op vrede vertroebeld wordt door aller-
lei, vaak verborgen vormen van eigenbe-
lang. Werken aan vrede is maar al te vaak 
ook een moeizaam gevecht. Het is de kunst 
om te kunnen volharden. 
Hier kan de Bijbel misschien betekenis hou-
den of krijgen als een bron van inspiratie. 
Dat kan gebeuren aan de hand van teksten 
over geweld. Je zou dat op het eerste gezicht 
niet verwachten. Zulke teksten legitimeren 
immers doorgaans geweld door het te be-
schrijven als opdracht van God of als hande-
ling door God zelf. Er zit echter ook een an-
dere kant aan. Om te beginnen bieden juist 
zulke teksten de gelegenheid om zich te be-
zinnen op geweld. Dit moeilijke thema wordt 
niet uit de weg gegaan. Het is een erkenning 
van de realiteit van de wereld waarin we 
leven. Dat geldt vooral voor het Oude Testa-
ment dat zich – veel meer dan het Nieuwe 
Testament – bezig houdt met het dagelijks 
leven, met politiek en met machtsvragen. 

Het zicht op vrede wordt 
vaak vertroebeld door allerlei 

vormen van eigenbelang
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Het wordt niet ontkend dat het volk van God 
wat dit betreft weinig anders is dan elk 
ander volk met zijn eigen identiteit, zijn 
eigen land en met buren met wie je soms 
goed en soms ook helemaal niet goed mee 
kunt omgaan. De vaderlandse geschiedenis 
van Israël zoals die verteld wordt in de Bij-
bel, is in veel opzichten heel gewoon en dus 
op de gebruikelijke wijze net als bij andere 
volken soms onprettig nationalistisch ge-

kleurd. Dat is echter niet het hele verhaal. Er 
licht af en toe iets op van een andere kijk op 
de geschiedenis, op geweld, op de ander en 

op zichzelf. Daar wordt de lezer aan het den-
ken gezet, zeker als men de tekst ook ziet als 
een spiegel waarin je iets van jezelf kunt 
zien. Men kan er van opschrikken of inspira-
tie uit opdoen.

JozuaJozua
Op zoek naar bijbelteksten als wapen tegen 
geweld lijkt er weinig van het boek Jozua te 
verwachten. Dat staat immers vol van et-
nisch geweld tegen volkeren die verdreven 
worden uit het land dat men zich op basis 
van Gods belofte meent te mogen toeëige-
nen. Er zit voor ons als latere lezer niets an-
ders op dan dit voor kennisgeving aan te 
nemen en in ieder geval niet als een vrijbrief 
om eigen nationalistische neigingen te ver-
binden met goddelijke instemming en bij-
stand. Beter is het om te letten op wat af-
wijkt van het gewone en daarvan te leren. 
Dat is om te beginnen de opmerkelijke rol 
van Rachab. Zij is de eerste de beste Kanaä-
nitische hoer die de verspieders helemaal 
aan het begin van hun verkenning tegenko-
men op de muur (de walletjes) van Jericho. 
Rachab ontpopt zich als een vrouw die over-
tuigd is van de macht van de God van Israël 
en ze overtuigt de verspieders van het succes 
van de verovering. Daarmee hebben zij vol-
doende informatie en keren terug naar 
Jozua. De strijd kan beginnen. 
Tegenover deze onverwachte positieve rol 
van de op het eerste gezicht verdachte Ra-
chab staat Achan. Hij is van goede afkomst 
want uit de stam van Juda. Juist door zijn toe-
doen stokt echter de strijd. Hij liet zich leiden 
door zijn begeerte toen hij zich vergreep aan 
de buit van het veroverde Jericho. Zo worden 
aan het begin van het boek de obligate vij-

Zodra de vijand een gezicht 
krijgt, blijken de dingen 

soms heel anders te liggen

De Bijbel als wapen tegen geweld De Bijbel als wapen tegen geweld 

‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ ‘Bij geen van ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ ‘Bij geen van 

beide.’ Gustave Doré (1832-1883), ‘De engel beide.’ Gustave Doré (1832-1883), ‘De engel 

verschijnt aan Jozua’, bij Jozua 5:15verschijnt aan Jozua’, bij Jozua 5:15
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andsbeelden doorbroken. Dat geeft te denken. 
Zodra de vijand een gezicht krijgt – in dit 
geval Rachab – blijken de dingen soms heel 
anders te liggen. Zo wordt de lezer aange-
spoord om de verdeling in wij en zij, goed en 
slecht, nog eens kritisch te bekijken.
Ook de goddelijke bijstand is niet zo vanzelf-
sprekend aan dat ene volk gebonden als men 
wellicht zou denken. Voorafgaand aan de be-
legering van Jericho ontmoet Jozua – zo 
lezen we in hoofdstuk 5 – een hem onbeken-
de gewapende man. ‘Hoor je bij ons of bij de 
vijand?’, vraagt Jozua. De man zegt dat hij de 
aanvoerder van de God van Israël is, maar 
het directe antwoord op de vraag luidt: ‘Bij 
geen van beide.’ Het lijkt erop alsof God zich 
boven de partijen stelt. Dat geeft opnieuw te 
denken: je kunt God niet zomaar aan jouw 
zaak verbinden.

NineveNineve
Geweld wordt soms gerechtvaardigd doordat 
het noodzakelijk wordt geacht om het kwaad 
te bestrijden. Dat veronderstelt dan wel dat 
deze beoordeling op goede gronden berust. 
Daarover kan nog wel eens twijfel bestaan. 
Het gebeurt nogal eens dat men – vaak ach-
teraf – moet constateren dat de dingen min-
der zwart-wit waren dan ze werden voorge-
steld. In de situatie van Israël in de achtste tot 
de zesde eeuw voor het begin van onze jaar-
telling zal er echter geen twijfel over hebben 
bestaan dat de Assyriërs als het grote kwaad 
mochten worden betiteld. Zij waren de gesel 
van de Levant. Hun militaire macht en inti-
miderende wreedheid werd alom gevreesd. Ze 
waren verantwoordelijk voor de val van Sa-
maria en daarmee het einde van het noorde-
lijke tienstammenrijk, samen met andere 

kleinere koninkrijken in de regio. Juda was 
niet meer dan een vazal die enorme belastin-
gen moest afdragen in de hoofdstad van de 
Assyriërs, Nineve. Die stad was het symbool 
van onderdrukking en hoogmoed. 
Maar juist als alles simpel lijkt, moet je op-
passen. Dat is de bijbelse boodschap zoals 
we die meekrijgen in het boek Jona. In dit 
schitterende verhaal word je als lezer voort-
durend op het verkeerde been gezet. Eerst is 
er de profeet die zijn roeping probeert te 
ontlopen en dan mede door heidense zeelui 
weer op het juiste spoor gezet moet worden. 
Dan is er die heidense stad Nineve die geheel 
onverwacht tot bekering kan komen. Dan 
komt ook God op andere gedachten. Dat had 
de profeet niet gedacht en het is maar de 
vraag of de profeet er zelf in slaagt dit nieu-

we inzicht te aanvaarden. Dat geeft de lezer 
te denken: kunnen wij onze eigen oordelen 
ook onder kritiek stellen?
Er is echter nog een ander profetisch boek 
over Nineve. Dat zijn de woorden van de pro-
feet Nahum, die net als Jona de ondergang 
van de hoofdstad van de Assyriërs aankon-
digt. Dit boek is minder populair dan dat over 
Jona. Het is niet zo’n meeslepend verhaal. 
Theologisch is het ook weinig aantrekkelijk. 
God is een wreker, zo staat er tot drie keer toe 
in het begin. Dat is geen blijde boodschap. 
Wie zich verdiept in de historische achter-
grond van deze profetie gaat daar misschien 
toch anders over denken. Dit vernietigende 
oordeel over Nineve werd uitgesproken in de 

De Bijbel helpt ons het visioen 
van vrede in deze wereld 

niet uit het oog te verliezen
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tijd dat de macht van de Assyriërs zijn hoog-
tepunt had bereikt. Ze waren er zelfs in ge-
slaagd het onoverwinnelijk geachte Egypte te 
veroveren. Wie durfde op dat moment te 
hopen, laat staan uit te spreken dat de Assyri-
ers zouden ondergaan in hetzelfde geweld 
waarmee zij nu andere volken aan zich on-
derwierpen? Wie dat openlijk zei kon daar 
met zijn leven voor boeten. Verstandiger was 
het om je bij de feiten neer te leggen en er 
maar het beste van te maken. Nahum zwicht-
te niet voor die verleiding en liet zich leiden 
door de hoop dat zijn God sterker was dan 
het kwaad. Dat geeft te denken aan wie mis-
moedig en gefrustreerd raakt door alle teleur-
stellingen in de strijd voor vrede: hoe goed is 
het als je mag leven in de verwachting dat het 
kwaad uiteindelijk niet ongestraft zal blijven.

Leve de vredestichterLeve de vredestichter
De Bijbel helpt ons het visioen van vrede in 
deze wereld niet uit het oog te verliezen. Te-
gelijkertijd leert de Bijbel ons om de ogen 
niet te sluiten voor de harde realiteit, om niet 
toe te geven aan frustratie of wanhoop, maar 
ook om af en toe ook eens goed in de spiegel 
te kijken. Wie niet ophoudt om steeds op-
nieuw en steeds weer anders te zoeken naar 
de weg van de vrede en die ook durft te gaan, 
die heeft de Bijbel het best begrepen. Daarom 
is het goed als de Bijbel steeds weer wordt ge-
lezen, het liefst samen met mensen vanuit 
verschillende achtergronden.

— Klaas Spronk is hoogleraar Oude Testament — Klaas Spronk is hoogleraar Oude Testament 

aan de Protestantse Theologische Universiteit, aan de Protestantse Theologische Universiteit, 

locatie Amsterdam. locatie Amsterdam. 

De Bijbel als wapen tegen geweld De Bijbel als wapen tegen geweld 

Romeyn de Hooghe (1645-1708), ‘De profeet Nahum voorzegt de val van Nineve’, 1705Romeyn de Hooghe (1645-1708), ‘De profeet Nahum voorzegt de val van Nineve’, 1705
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Geen andere optie

‘Dominee, hoe moeten wij als christenen reageren op de bloedige aanslag op Charlie ‘Dominee, hoe moeten wij als christenen reageren op de bloedige aanslag op Charlie 
Hebdo? Moeten we de straat op? Moeten we niet veel harder optreden tegen het mosHebdo? Moeten we de straat op? Moeten we niet veel harder optreden tegen het mos--
limfundamentalisme?’, vraagt de stem aan de andere kant van de lijn. limfundamentalisme?’, vraagt de stem aan de andere kant van de lijn. 
Ik blijf even stil en antwoord dan met een aantal weervragen: ‘Wie zijn we?’ ‘Wat beIk blijf even stil en antwoord dan met een aantal weervragen: ‘Wie zijn we?’ ‘Wat be--
doelt u met veel harder optreden?’ ‘En wat is moslimfundamentalisme?’doelt u met veel harder optreden?’ ‘En wat is moslimfundamentalisme?’
‘Eh, met we bedoel ik eigenlijk de regering. Met harder optreden ... ja, dat weet ik ei‘Eh, met we bedoel ik eigenlijk de regering. Met harder optreden ... ja, dat weet ik ei--
genlijk niet goed. Wat kun je er tegen doen! En moslimfundamentalisme ... nou ja, die genlijk niet goed. Wat kun je er tegen doen! En moslimfundamentalisme ... nou ja, die 
buitenlanders natuurlijk.’ buitenlanders natuurlijk.’ 
Ik vraag: ‘Kent u moslims? Hebt u wel eens met een fundamentalistische moslim geIk vraag: ‘Kent u moslims? Hebt u wel eens met een fundamentalistische moslim ge--
sproken?’ Het antwoord op die laatste vraag is eigenlijk ontkennend.sproken?’ Het antwoord op die laatste vraag is eigenlijk ontkennend.

Hoe moeten wij als christenen reageren op geweld? Altijd al een heftig discussiepunt ge-
weest tussen de haviken en de pacifisten. Helaas zijn ze er altijd geweest in de christelijke 
gemeenschap, en ze zullen er ook wel altijd blijven. De kerk is wel heilig, maar niet vol-
maakt. Een probleem is natuurlijk dat we ons zo vaak laten leiden door angst. Angst om 
slachtoffer te worden. Angst voor vervolging, misschien zelfs wel de dood. Maar, zoals 
het spreekwoord zegt, angst is een slechte raadgever.
Hoe moeten christenen in Nigeria reageren op de aanvallen van Boko Haram? Door kei-
hard terug te slaan? Door wraak te nemen? Dat laatste kan al helemaal niet. De Bijbel 
zegt het heel duidelijk: Wreekt uzelf niet (Romeinen 12:19)! Verdediging dan? Ook best 
spannend! Wat bedoelt Paulus als hij zegt dat de overheid het zwaard niet tevergeefs 
draagt? 
Het diepste antwoord moet natuurlijk zijn dat het kwade overwonnen wordt – en kan 
worden – door het goede. Liefde drijft alle angst uit. En door goed te doen stapel je gloei-
ende kolen op het hoofd van je vijand, zegt Jezus. Makkelijker gezegd dan gedaan. En toch 
hebben we geen andere optie. Anders reageren zou niet christelijk zijn. Niet reageren 
evenmin. Laten we dus de vrucht van de Geest laten zien in ons leven en in onze woorden 
als het gaat om reageren op geweld. 

— Jan C. Wessels is directeur van EA-EZA, de Evangelische Alliantie en de Evangeli— Jan C. Wessels is directeur van EA-EZA, de Evangelische Alliantie en de Evangeli--

sche Zendingsalliantie.sche Zendingsalliantie.
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Vrede stichten en gerechtigheid bewaken
Voordewind en Enns in debat over keuzes

TussenRuimte interviewde Tweede Kamerlid Joël Voordewind en 
VU-hoogleraar Fernando Enns over geweld(loosheid), defensie, 
‘geweldsteksten’ in de Bijbel en de keuzes die een christen hierin 
kan of moet maken. Voordewind spreekt vanuit de Nederlandse 
christelijke politiek en pleit namens de ChristenUnie voor meer 
geld voor defensie. Enns spreekt vanuit zijn mennonitische tradi-
tie waarin al eeuwenlang militaire dienst geweigerd wordt, ook al 
riskeren ze daarmee vervolging.

DEBAT |  Laura Di jkhuizen en
Foka van de Beek

Wat zijn je uitgangspunten wanneer  
het gaat over geweld dan wel geweld-
loosheid?
Enns: Enns: Geweldloosheid betekent meer dan 
tegen militair geweld zijn. Het is een essenti-
eel deel van de christelijke identiteit. Als we 
geloven dat God ons in Zijn Zoon Jezus 
Christus verzoend heeft, dan houdt dat in, 
dat Hij ons bevrijd heeft van zonde en kwaad 
en daarmee van het gebruik van geweld. Ge-
weldloosheid wordt zo een kenmerk, een 
identity marker van het christelijke leven. 
We leven in een wereld vol geweld. Vanuit 
het Nieuwe Testament is geweldloosheid de 
richting, die we als christenen moeten vol-
gen. Maar de vraag is hoe geweldloosheid 
een passende reactie kan zijn op de uitda-
gingen die we zien. Geweldloosheid is niet 
iets passiefs, maar een actieve houding.
Voordewind: Voordewind: In de Grondwet van Nederland 

staat dat zij recht en gerechtigheid wil ver-
dedigen. Vanuit de Bijbel vinden wij het be-
langrijk om een bijdrage te leveren aan 
vrede en recht; dan zullen we daar ook de 
middelen voor moeten creëren. Daarvoor 
hanteert de Nederlandse regering de zoge-
naamde ‘3D-benadering’ (zie kader). Hier 
toetsen wij als ChristenUnie een missie op 
en stellen wij vragen over. 

Nederlandse ‘3D-benadering’ Nederlandse ‘3D-benadering’ 

De D staat voor De D staat voor development, diplomacy, development, diplomacy, 

defense.defense. Deze benadering houdt in dat  Deze benadering houdt in dat 

Nederlandse missies altijd aan tenminste Nederlandse missies altijd aan tenminste 

deze drie criteria moeten voldoen. Naast deze drie criteria moeten voldoen. Naast 

bescherming wordt er ook gewerkt aan bescherming wordt er ook gewerkt aan 

een goed bestuur en ontwikkeling van een een goed bestuur en ontwikkeling van een 

land of bevolkingsgroep.land of bevolkingsgroep.  
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In Nederland is defensie duidelijk onder-
deel van deze drie poten. Dit moet in even-
wicht zijn, elkaar versterken, anders is er 
geen grond voor het inzetten van het leger. 
Inzet van geweld is altijd zeer overwogen. 
Er worden daarvoor in de Bijbel ook richtlij-
nen gegeven, zoals dat geweld het laatste 
middel moet zijn, proportioneel moet zijn 
en geen wraak mag uitlokken. 

Onze drijfveren om als ChristenUnie poli-
tiek actief te zijn vinden wij in de Bijbel. De 
drie belangrijkste speerpunten zijn: 
•   recht en gerechtigheid (opkomen voor 

kwetsbare mensen);
•   het gezin centraal stellen als fundament 

van de samenleving;
•    opkomen voor Gods schepping  

(Genesis 1).

De Duitse mennoniet Fernando Enns is De Duitse mennoniet Fernando Enns is 

hoogleraar (vredes)theologie en ethiek aan hoogleraar (vredes)theologie en ethiek aan 

de Vrije Universiteit Amsterdam en leider de Vrije Universiteit Amsterdam en leider 

van het Instituut ‘Theologie van de vredesvan het Instituut ‘Theologie van de vredes--

kerken’ aan de Universiteit van Hamburg. kerken’ aan de Universiteit van Hamburg. 

Enns studeerde theologie in Heidelberg en Enns studeerde theologie in Heidelberg en 

de Verenigde Staten en promoveerde in de Verenigde Staten en promoveerde in 

2001 aan de Universiteit van Heidelberg. Hij 2001 aan de Universiteit van Heidelberg. Hij 

was gemeentepredikant en studieleider aan was gemeentepredikant en studieleider aan 

het Oecumenische Instituut van de Universihet Oecumenische Instituut van de Universi--

teit in Heidelberg. teit in Heidelberg. 

Geen troepen of wapens 
maar dringend verzoek om 

protectiezones en open grenzen

Joël Voordewind is lid van de Tweede Joël Voordewind is lid van de Tweede 

Kamer voor de ChristenUnie. Hij studeerde Kamer voor de ChristenUnie. Hij studeerde 

politicologie en internationale betrekkinpoliticologie en internationale betrekkin--

gen. Tijdens de Golfoorlog (1991) werkte gen. Tijdens de Golfoorlog (1991) werkte 

hij een half jaar voor Tear Fund in Irak. Hij hij een half jaar voor Tear Fund in Irak. Hij 

was beleidsmedewerker bij de Tweede Kawas beleidsmedewerker bij de Tweede Ka--

merfractie, de Europese Unie, de Verenigde merfractie, de Europese Unie, de Verenigde 

Naties en bij de hulporganisatie Dorcas. Naties en bij de hulporganisatie Dorcas. 

Ook werkte hij enige tijd als voorlichter bij Ook werkte hij enige tijd als voorlichter bij 

het ministerie van Defensie.het ministerie van Defensie.

Bij dreiging van genocide 
vind ik het inzetten van een 

defensiemacht gerechtvaardigd
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De situatie in het Midden-Oosten is, 
onder andere door het geweld van  
Islamitische Staat (IS), erg gespannen. 
Hoe reageer je daarop vanuit je uit-
gangspunten? 
Enns: Enns: Politici, maar ook veel christenen 
zien slechts twee mogelijkheden: niets doen 
of geweld gebruiken. De vredeskerken gaan 
uit van geweldloosheid. Dat geeft ruimte te 
zoeken naar alternatieven: ‘de derde weg’. In 
de gelijkenissen in het Nieuwe Testament 
zien we dat Jezus vaak deze derde weg gaat.
In het geval van IS kunnen we niet niets 
doen; als christenen zijn we verantwoorde-
lijk voor elkaar. Maar we moeten kijken 
naar de bredere context: hoe komen ze aan 
al die wapens? Hoe komt het dat ze zoveel 
geld hebben? Hoe kunnen we deze geld-
stroom stoppen? Waarom vechten zoveel 
mensen mee met IS? Van contacten in Syrië 
en Noord-Irak weet ik, dat veel van deze 
mensen gewoon vaders zijn van gezinnen 
die proberen te overleven en geen andere 
keuze hebben, dan lid te worden van dit 
soort groepen. Is het niet mogelijk om met 
al het geld dat de Europese Unie en de Ver-
enigde Staten in dit conflict willen stoppen, 
een alternatief te bieden aan deze mensen 
om op een andere manier geld te verdie-
nen? 
Dit is echter langetermijndenken. Er is ook 
directe bescherming nodig. Ik vraag me dan 
af waarom de internationale gemeenschap 
geen protectiezones wil opbouwen. Zones 
onder verantwoordelijkheid van de Verenig-
de Naties waar iedereen die bedreigd wordt 
bescherming vindt. Natuurlijk moet er dan 
een soort politiemacht zijn, die de mensen 
beschermt. 

Maar een politiemacht is totaal anders dan 
militair geweld; hier is het vocabulaire be-
langrijk ( force – violence)! Een politiemacht 
is uitgevonden om mensen te beschermen, 
volgt de regels van de wet, erkent de men-
senrechten en zal altijd proberen om ge-
weld te de-escaleren. Militaire macht leidt 
tot meer geweld, militaire training is niet 
bedoeld om te de-escaleren, maar is erop 
gericht de vijand te overwinnen. Dat is een 
totaal andere benadering, die een heel an-
dere training en andere wapens vraagt. 
Militair geweld werkt nooit bemiddelend, 
omdat je – zo gauw er militair geweld bin-
nenkomt – partij wordt. Je wordt vijand van 
anderen. De geloofwaardigheid van het 
vrede willen stichten en het willen bescher-
men van mensen gaat dus verloren, zo 
gauw je binnenkomt en militair geweld toe-
past. Sinds de Verenigde Staten en consor-
ten Irak met militaire macht is binnenge-
vallen is er daar immers sprake van chris-
tenvervolging, als een duidelijk gevolg van 
militair ingrijpen.
Verder vraag ik me af waarom we onze 
grenzen niet open zetten voor deze mensen. 
Het lijkt soms alsof de politieke (groot)-
machten deze andere opties te weinig be-
spreken. Moeten wij als christenen dus ge-
loven, dat het enige doel van militaire actie 
werkelijk het beschermen van mensen is? 
Dat is voor mij niet overtuigend, blijkbaar 
spelen er ook andere belangen een rol. Kan 
ik als christen politieke machten wel ver-
trouwen? Mijn geloof verbiedt me met deze 
militaire acties in te stemmen. Daarom wil 
ik in mijn kerk me concentreren op de mo-
gelijkheden van geweldloze interventies. 
We (mennonieten en andere ‘vredeskerken’) 

Vrede stichten en gerechtigheid bewakenVrede stichten en gerechtigheid bewaken
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kennen het model van Christian Peacema-
ker Teams (zie kader). Op deze manier kun je 
ook helpen: doordat je als internationale 
groep in zo’n gebied aanwezig bent, kijkt 
ook de internationale pers naar de situatie. 
Dat kan er soms al toe leiden dat geweld ge-
stopt wordt.

We vertrouwen niet op de informatie uit 
de media of van politieke partijen, maar 
op de informatie die we krijgen van men-
nonieten of onze partners in conflictge-
bieden. Soms is het heel interessant om te 
zien hoe verschillend hun ervaring is. Bij-
voorbeeld: toen IS begon in Noord-Irak 
kregen we een brief van protestantse ker-
ken in die regio. Ze vroegen allereerst om 
voor hen te bidden en ten tweede om druk 
op onze regeringen uit te oefenen om pro-
tectiezones in te richten en om onze gren-
zen open te stellen voor vluchtelingen. En 
er was geen vraag naar het zenden van 
troepen of wapens.

Voordewind: Voordewind: Dat IS zo’n vaste grond heeft 
gekregen in Irak heeft ook politieke oorza-
ken (de sjiitische regering heeft jarenlang 
de soennieten onderdrukt en dat werd een 

voedingsbodem voor IS). Wij (Europa) heb-
ben constant tegen Bagdad gezegd: er moet 
verzoening komen, een nationale eenheids-
regering met soennieten en Koerden. Zo-
lang dat niet gebeurt, zal er nooit een duur-
zame vrede komen. Verzoening tussen vol-
keren, etniciteiten, machthebbers, dat is 
een doel. 
Bij de missie in Irak leveren we wapens, 
maar zetten we ook F16’s in met betrek-
king tot de bestrijding van IS. Voor het 
eerst ervoer ik hiervoor steun van de loka-
le patriarchen. Ik reis al twintig jaar naar 
het Midden-Oosten en tot nu toe riepen 
deze bisschoppen altijd op tot het toeke-
ren van de andere wang of vluchten, maar 
ze hebben vanaf 2003 te lijden onder zulke 
grove vervolging van christenen, niet al-
leen in Irak en Syrië maar ook in Libanon 
of Egypte, dat zij langzamerhand zien dat 
er geen andere oplossing is dan het inzet-
ten van het leger. 
In dit geval, namelijk de dreiging van ge-
nocide, vind ik het inzetten van een defen-
siemacht, als uiterste middel en proporti-
oneel een gerechtvaardigd geweldsmiddel.

Oplopende schaal van ingrijpenOplopende schaal van ingrijpen

Wanneer er sprake is van mensenrechtenWanneer er sprake is van mensenrechten--

schendingen zijn er voor Nederland diverse schendingen zijn er voor Nederland diverse 

mogelijkheden, in een oplopende schaal mogelijkheden, in een oplopende schaal 

van ingrijpen. Allereerst kunnen er via de van ingrijpen. Allereerst kunnen er via de 

diplomatieke weg vragen gesteld worden, diplomatieke weg vragen gesteld worden, 

het volgende middel is een handelsboycot, het volgende middel is een handelsboycot, 

waarna de ambassadeur teruggetrokken waarna de ambassadeur teruggetrokken 

kan worden, gevolgd door eventueel milikan worden, gevolgd door eventueel mili--

tair ingrijpen.tair ingrijpen.

Christelijke Vredestichters TeamsChristelijke Vredestichters Teams

Christian Peacemaker Teams (CPM) bouChristian Peacemaker Teams (CPM) bou--

wen aan partnerschappen om structuren wen aan partnerschappen om structuren 

van geweld en oppressie en machtsongevan geweld en oppressie en machtsonge--

lijkheid te transformeren en steunen welijkheid te transformeren en steunen we--

reldwijd en lokaal initiatieven op het reldwijd en lokaal initiatieven op het 

grondvlak. Ze respecteren de aanweziggrondvlak. Ze respecteren de aanwezig--

heid van geloof en spiritualiteit (zie bijheid van geloof en spiritualiteit (zie bij--

voorbeeld www.cpt-nl.org).voorbeeld www.cpt-nl.org).
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Er moeten duidelijke kaders zijn waarbin-
nen geopereerd wordt. Eigenbelang mag 
niet meespelen. Dat betekent dat het defen-
sieapparaat in dienst staat van recht en ge-
rechtigheid. Dat is het uitgangspunt van 
ChristenUnie, maar zo staat het ook in de 
Grondwet. Daar lopen economische belan-
gen doorheen. In China bijvoorbeeld vinden 
de meeste executies ter wereld plaats, maar 
wij komen er schaamteloos op de thee. De 
economische belangen wegen zwaarder dan 
de mensenrechten. 

Hoe ga je om met de geweldteksten uit 
het Oude Testament in relatie tot het 
meer vredelievende Nieuwe Testament?
Enns: Enns: Er zijn moeilijke teksten in de He-
breeuwse Bijbel. Hieruit blijkt dat geweld en 
geweldloosheid altijd al moeilijke thema’s 
waren, niet alleen voor christenen, maar al 
veel eerder. Geweld hoort antropologisch ge-
zien blijkbaar bij het leven. Het lijkt erop, dat 
in de Bijbel geweld gelegitimeerd wordt, dat 
het zelfs de wil van God is. Maar anderzijds 
zien we mooie teksten over vrede, visioenen 
over recht en vrede. Er lijkt een contradictie 
te zijn in de Bijbel. De vraag is hoe we die 
teksten moeten lezen. Voor christenen is de 
hermeneutische sleutel het leven van Jezus. 
In Zijn leven zien we hoe we het Woord moe-
ten lezen. Ik zeg daarmee niet dat de joden 
het ook zo moeten lezen. Ik denk dat het 
goed is dat er in de Bijbel verschillende op-
vattingen over geweld zijn. We zien zo hoe 
realistisch deze verhalen zijn. Het toont ook 
de worsteling over dit thema. Maar de domi-
nante lijn in de Schrift is uiteindelijk toch 
een geweldloze houding – in zowel de He-
breeuwse Bijbel als in het Nieuwe Testament. 

Voordewind: Voordewind: Er is natuurlijk onderscheid 
tussen het gebruik van persoonlijk geweld 
en de rol die de overheid heeft. De laatste 
heeft een verantwoordelijkheid om de orde 
te bewaren en recht en gerechtigheid te ver-
dedigen juist in het belang van individuen 
Dit blijkt duidelijk uit Romeinen 13.
Het leger staat ten dienste van deze verant-
woordelijkheid. Er is recht nodig om de vrij-
heid te kunnen te garanderen en het kwade 
in te dammen. Evenals Maarten Luther zei: 
‘Wij zijn niet in staat om harten te verande-
ren, maar wel om het kwade in te dammen.’ 
God verandert harten van mensen, dat is 
ook het verschil in de rol van de kerk en de 
rol van de overheid. 
Jezus heeft nooit geweld gebruikt, maar de 
overheid heeft hierin wel een verantwoor-
delijkheid ter bescherming; daarin is het 
Nieuwe Testament niet los te knippen van 
het Oude Testament. In het Oude Testa-
ment werd wel geweld gebruikt, maar met 
een nadruk op het verdedigen en op de pro-
porties van het geweld. Er waren veel richt-
lijnen waarbinnen geweld mocht plaatsvin-
den. Dat was in die tijd al revolutionair.  
Als ik de hele Bijbel bekijk, zie ik geen lijn 
die consistent zegt: je mag geen geweld ge-
bruiken. 
God is een God van recht en rechtvaardig-
heid die ons aanzet tot het verdedigen van 
dit recht. In psalm 85 staat dat gerechtig-
heid en vrede elkaar omhelzen. Dat is een 
opdracht voor ons: aan de ene kant een vre-
destichter zijn en aan de andere kant de ge-
rechtigheid te bewaken. Dat doe je met je 
houding en met woorden, maar soms ook 
met zwaardere middelen. 
Oorlog en gerechtigheid horen niet bij el-

Vrede stichten en gerechtigheid bewakenVrede stichten en gerechtigheid bewaken
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kaar, maar oorlog kan een uiterste middel 
zijn dat altijd en alleen gericht is op die 
vrede en gerechtigheid. 

Opkomen voor vrede en gerechtigheid: 
hoe sta je daar persoonlijk in?
Voordewind: Voordewind: Mijn persoonlijke drive om po-
litiek actief te worden is juist dit opkomen 
voor recht en gerechtigheid. Ik heb hiervoor 
in ontwikkelingssamenwerking gezeten, 
duidelijk vanuit een missionaire gedachte. 
Ik voel mij sterk betrokken bij de strijd tegen 
geloofsvervolging, maar daar waar ik voelde 
dat ik als hulpverlener tegen (politieke) 
grenzen aan liep, mag ik nu in de politiek 
meer aan structuren werken dan voorheen in 
losse projecten. Maar beide versterken el-
kaar, want een project is ook bedoeld om 
structuren of patronen te doorbreken. 
Nu ben ik meer aan het lobbyen bijvoor-
beeld op het gebied van godsdienstvrijheid. 
Ik ben nog regelmatig in de desbetreffende 
landen te vinden om de link met de lokale 
situatie en de projecten ter plaatse te hou-
den. Vanuit diplomatieke reizen, waarin ik 
de nood hoor, de situatie zie en met mensen 
ter plekke spreek, kan ik geld vrijmaken 
voor bijvoorbeeld christelijke organisaties. 
Niet iedereen zit in VN-vluchtelingenkam-
pen en ik kan mij dan sterk maken voor die-
genen die anders niet bereikt worden. Een 
brugfunctie tussen de nood en de organisa-
tie die iets aan deze nood zou kunnen doen. 
Hierbij helpt mijn functie en de politieke 
bekendheid. 
Daarbij heb ik scherp voor ogen dat de 
echte vrede pas komt als Jezus Christus te-
rugkomt. We zullen nooit een heilsstaat 
hier op aarde bereiken, daar hebben we 

echt Gods koninkrijk voor nodig. Dat geeft 
aan de ene kant ontspanning, maar het 
weerhoudt mij er niet van om te kijken hoe 
je impasses kunt doorbreken.
Enns: Enns: Mennonieten gingen altijd naar lan-
den waar ze niet in militaire dienst hoef-
den. Er waren alleen bepaalde gebieden 
waar dat kon, daar konden ze alternatieve 
dienst doen of moesten ze veel belasting be-
palen. Dat is ook te zien in mijn familie. 
Mijn grootvader emigreerde vanuit de 
USSR naar Zuid-Amerika. Vanwege zijn 
mennonitische achtergrond weigerde hij de 
krijgsdienst en daarop stonden in die tijd 
vaak zware sancties, soms zelfs de dood-
straf. Mijn familie vestigde zich in een men-
nonitische kolonie in Brazilië. Later, toen ik 
10 jaar was, zijn we met ons gezin naar 
Duitsland verhuisd.
Heel lang hebben mennonieten zo geleefd, 
maar sinds de twintigste eeuw is deze hou-
ding behoorlijk veranderd. In democratieën 
waar er vrijheid van godsdienst, vereniging 
en spreken is en waar er alternatieven zijn 
voor militaire dienst, kunnen we, als men-
nonieten, betrokken zijn in de maatschap-
pij. Ik vind dit ook heel belangrijk. Als je in 
een democratie leeft, mag je je niet terug 
trekken om jezelf of je mening buiten schot 
te houden.

— Laura Dijkhuizen werkt als coördinator oplei— Laura Dijkhuizen werkt als coördinator oplei--

ding missionair werk bij de Evangelische Theoding missionair werk bij de Evangelische Theo--

logische Academie en is lid van de redactie van logische Academie en is lid van de redactie van 

TussenRuimte. TussenRuimte. 

— Foka van de Beek is theoloog en stafmede— Foka van de Beek is theoloog en stafmede--

werker bij de Nederlandse Zendingsraad, tevens werker bij de Nederlandse Zendingsraad, tevens 

hoofdredacteur van hoofdredacteur van TussenRuimte.TussenRuimte.
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Aleppo, een stad waar enkele jaren geleden 
handel en toerisme nog bloeiden. De oude, 
overdekte bazaar geurde van de kruiden; het 
vrolijke geroep van handelaren klonk door 
de nauwe straatjes. Vanaf de verdedigings-
werken van de oude burcht kon je zien hoe 
de stad zich bedrijvig uitstrekte tot aan de 
horizon. Nu is het stiller geworden in de 
stad. Behalve wanneer het mitrailleurvuur 
en granaatinslagen klinken. De souks en 
de burcht zijn deels vernietigd. ‘Vrees is 
tastbaar in deze stad; het hangt zwaar in de 
lucht, waar je ook gaat’, schreef een Ame-
rikaanse journalist tijdens een bezoek aan 
Aleppo in augustus 2014.2 
Voor de belegering kende Aleppo een grote 
en bloeiende christelijke gemeenschap. Er 
woonden ongeveer 250.000 Arabische en 

Sprakeloze depressieSprakeloze depressie
Bericht van een predikant uit AleppoBericht van een predikant uit Aleppo

‘Helaas, een tijd van stilte … Velen in onze regio zijn stil omdat 
de aarde nog trilt. De meesten hebben het volle bewustzijn nog 
niet hervonden … Wanneer de fundamenten niet op hun plaats 
liggen en wanneer de volgende stap totaal onvoorspelbaar is, 
dan kan stilte alle zintuigen beheersen.’1   
Deze woorden schreef Paul Haidostian, rector magnificus van  
Haigazian University in Beiroet en predikant in de Armeense Evan-
gelische Kerk, in de zomer van 2014. In dezelfde tijd beleefde  
dominee Bchara Oghli uit Aleppo, de stad waar ook Haidostian 
vandaan komt, een sprakeloze depressie. Hij werd stil door het 
diepe lijden dat hij aanschouwde. Totdat hij een brief schreef aan 
een vriend en woorden vond voor wat hij meemaakte.

PORTRET |  Wi lbert  van Saane

Bchara Moussa Oghli is predikant van de Bchara Moussa Oghli is predikant van de 

Church of Christ, waar Armeens en Arabisch Church of Christ, waar Armeens en Arabisch 

gesproken wordt, in het Syrische Aleppo.gesproken wordt, in het Syrische Aleppo.
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Armeense christenen in de stad. De Franse 
onderzoeker Fabrice Balanche schat dat 
er nog 100.000 over zijn, van wie de helft 
Armeniërs.3 Voor degenen die blijven is het 
leven zwaar: er is nauwelijks werk en voor-
zieningen als water en elektriciteit laten het 
grotendeels afweten. Bovendien boezemt 
het lot van hun geloofsgenoten in Mosul de 
christelijke Aleppijnen vrees in. De strijders 
van de zogenaamde Islamitische Staat zijn 
slechts een paar kilometer – soms een paar 
honderd meter – verwijderd van de christe-
lijke stadswijken. 

Op hun postOp hun post
De kerken sluiten echter hun deuren niet. 
De meeste geestelijken blijven op hun post, 

hun gemeenschappen trouw, ondanks de 
demografische verschuivingen. Dat geldt 
ook voor de protestantse predikanten. Zij 
hebben al veel leden zien vertrekken. Dat is 
voor hen echter geen aanleiding om het bijl-
tje er bij neer te gooien. Ze weten zich ge-
roepen om te blijven, ook al brengen ze hun 
gezinnen soms over naar veiliger oorden. 
Het is zoeken naar creatieve oplossingen. 
Het historische presbyteriaanse kerkge-
bouw in de oude stad werd in 2012 doelbe-
wust opgeblazen. De predikant en zijn ge-
meente hebben besloten om op een andere 
plek, in een noodgebouw, verder te gaan. De 
Armeense Evangelische kerken hebben ook 
hun portie projectielen ontvangen, maar 
zijn niet onherstelbaar beschadigd. Een van 

De kerken in Aleppo sluiten hun deuren niet. Church of Christ, waar Bchara Oghli voorganger is.De kerken in Aleppo sluiten hun deuren niet. Church of Christ, waar Bchara Oghli voorganger is.
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de Armeense predikanten vertelt dat zijn 
gemeente nu voor negentig procent bestaat 
uit leden van de Armeens-Orthodoxe Kerk. 
Zij wonen in de buurt; de protestantse kerk 
is het dichtst bij. Hij geeft hen graag de 
pastorale zorg die nodig is. 
Een van de voorgangers die van geen wijken 
weten is Bchara Moussa Oghli. Hij is predi-
kant van de Church of Christ, een kerk waar 
zowel Armeens als Arabisch gesproken 
wordt. Hij woont met zijn vrouw Houri en 
twee jongvolwassen dochters naast de kerk. 
Houri geeft les op een van de protestantse 
scholen in de buurt en leidt de zondag-
school en de vrouwengroep. Evenals de an-
dere christelijke wijken wordt dit stadsdeel 
door het Syrische leger beschermd.

De oorlog heeft de gemeente flexibel ge-
maakt. De avonddiensten zijn afgeschaft 
uit veiligheidsoverwegingen. In de winter 
wordt niet het kerkgebouw zelf, maar een 
kleinere ruimte gebruikt, om de stookkos-
ten te beperken. 
Naast het pastorale werk geeft Bchara Oghli 
leiding aan een kliniek op de compound 
van de kerk. Een team van artsen biedt daar 
mondzorg en primaire gezondheidszorg. 
Voor de oorlog al maakte de kliniek medi-
sche zorg toegankelijk tegen een bodem-
tarief. Sinds het begin van de oorlog is het 
aantal bezoekers omhooggeschoten. Veel 
medische voorzieningen in de stad zijn 
gesloten; veel artsen zijn vertrokken. De 

Church of Christ gaat echter vol toewijding 
door met dit dienstbare werk. 

OverlevenOverleven
Ook al is Bchara nogal filosofisch aange-
legd, veel van zijn aandacht wordt opgeëist 
door allerlei praktische zaken. Brandstof is 
een van de dilemma’s waar hij mee te kam-
pen heeft. Omdat het elektriciteitsnetwerk 
zeer onbetrouwbaar is geworden, zijn kerk 
en kliniek meestal aangewezen op hun ei-
gen generator. Brandstof voor de generator 
is echter mondjesmaat beschikbaar in de 
stad. Het is vooral te vinden op de zwarte 
markt, waar het tien keer duurder is dan in 
de normale handel. Uiteindelijk heeft Bcha-
ra zich gedwongen gezien zijn principiële 
en praktische bezwaren opzij te zetten en 
toch dieselolie op de zwarte markt te kopen, 
voor de kliniek. 
Ook de watervoorziening is een blijvende 
kopzorg. In het voorjaar van 2014 werd het 
waterleidingbedrijf van Aleppo bezet door 
de opstandelingen. Zij sloten de watertoe-
voer van grote delen van de stad af. Dat 
was het moment dat de oude bronnen van 
Aleppo herontdekt werden. Ook in tuin van 
de Church of Christ werd de oude waterput 
heropend. Met behulp van toevoegingen 
werd het water gezuiverd en drinkbaar 
gemaakt. Zo overleefden Bchara’s gezin en 
zijn gemeente de maanden waarin de water-
leiding afgesloten was. Ook kon de kliniek 
blijven draaien. 
In een gebedsbrief uit februari 2015 be-
schrijft Bchara zijn gevoelens gedurende die 
maanden. Het overige van dit artikel is een 
letterlijke vertaling van zijn brief.4 

‘Ik zie woorden op een 
muur van vlees en bloed …
ook Goddelijke interventie’ 

Sprakeloze depressieSprakeloze depressie
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DepressieDepressie
‘In de zomer van 2014 ging ik door een depressie heen. In veel opzichten was het een 
typische depressie. Maar toch was het een buitengewone ervaring. Buitengewoon, 
niet omdat deze depressie bijzonder sterk en diep was. Ook niet omdat zij verschrikke-
lijk sprakeloos was. Maar wel omdat zij zich uiteindelijk uitsprak en uitdrukte. 
Sommige depressies hebben aanwijsbare oorzaken, andere zijn stil en sprakeloos. We 
weten niet waardoor ze worden opgeroepen, noch waardoor ze worden weggenomen. 
Slechts enkele van zulke sprakeloze depressies spreken zich na een bepaalde tijd uit. 
Wanneer ze dat doen, moet men zorgvuldig luisteren. 
In de laatste dagen van juli 2014 maakte ik een van deze sterke, stille depressies mee. 
In de afgelopen vier jaar, waarin de oorlog in Syrië woedde en mijn stad Aleppo werd 
belegerd, heb ik geleerd dat het beter is om niets te doen aan deze talloze golven van 
depressiviteit. Meestal verdwijnen ze wanneer men zich op iets anders concentreert. 
Dankzij de oorlog zijn er altijd voldoende urgente zaken die ons bezighouden. Deze 
golf van depressiviteit hield echter aan. Toch bleef ik haar verwaarlozen. Wat kon ik 
anders doen? Dat hoort bij het menszijn en dat hoort ook bij de gevolgen van oorlog. 

Een brief aan een vriendEen brief aan een vriend
Op woensdagavond 30 juli begon ik een brief te schrijven aan een vriend uit Aleppo 
die nu in het buitenland woont. Nadat ik hem een verzoek had voorgelegd, begon ik 
hem te vertellen over wat ik die dagen meemaakte. Dit is wat ik hem schreef:
“Een paar dagen geleden bezocht ik de paters in de nabijgelegen Sint Demetriuskerk. 
Op woensdag 23 juli 2014 was daar ’s avonds een raket ingeslagen. De schade aan het 
gebouw was niet groot. De tragedie was dat de raket acht personen had gedood die op 
de trap voor de kerk zaten. Ze hoorden allemaal bij dezelfde familie. Ze zaten voor de 
kerk samen een ijsje te eten na hun iftar-maaltijd. Het was namelijk ramadan. Er kleef-
den nog stukjes van hun vlees en spatten van hun bloed aan en om het mozaïek-icoon 
van Christus Pantocrator in het bovenste deel van de portiek van de kerk.”
Toen ik dat deel van de brief had bereikt, wist ik wat de oorzaak van mijn depressie 
was. Het was begonnen nadat ik deze kerk had bezocht. Ik was geschokt en kon niet 
verder schrijven aan de brief. Het was alsof de depressie mij een val had laten lopen en 
alsof ik op de vlucht was voor mijn verdriet. 

De openbaring van het kruisDe openbaring van het kruis
Iconen zijn tekeningen van woordeloze gebeden. Een ieder wordt uitgenodigd om zijn 
of haar eigen woorden in het icoon te leggen. Dit icoon, Christus Pantocrator, is heel 
oud en heel bekend. Het heeft nu echter nieuwe details van vlees en bloed. 
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Laat mij enkele van mijn woorden met u delen. Ik zie 
woorden op een muur van vlees en bloed. Ze onthul-
len de doem van onze ongerechtigheden. De letters 
spellen echter ook de Goddelijke interventie. 
De leden van de afgeslachte familie waren allen mos-
lim. Wat betreft de raket, die werd met nog 37 andere 
raketten die dag afgeschoten, en dat nog maar alleen 
in onze stadswijk. Zoals u ziet, was ik toen slechts 
in staat om het verhaal te volgen van één projectiel 
in één stadswijk. De raket kwam echter bij de tal-
loze terroristen vanuit de hele wereld vandaan, die 
claimen dat ze strijden voor de vernietiging van onze 
goddeloze staat om een islamitische staat te stich-
ten. Waar staan wij?
Het verheugt mij zeer dat er in deze donkere tijden 
een aantal politici en denkers zijn die spreken over 
oprechte tolerantie. Moedig heroverwegen zij de verouderde concepten van onze in-
stortende wereld. Dat is een goede zaak. Maar is dit voldoende voor ons, volgelingen 
van de gekruisigde? Ik ben bang van niet, zelfs niet als vertrekpunt. Van ons wordt 
veel meer verwacht. Ons startpunt kan slechts de openbaring van het kruis  zijn.’ 

NotenNoten
11 Paul Haidostian, ‘Our Times of Silence’,  Paul Haidostian, ‘Our Times of Silence’, The The 

Armenian WeeklyArmenian Weekly, August 2, 2014., August 2, 2014.
22 Edward Dark, ‘Aleppo’s Forgotten Christians:  Edward Dark, ‘Aleppo’s Forgotten Christians: 

The ethnic cleansing of Christians in Mosul has The ethnic cleansing of Christians in Mosul has 

alarmed Aleppo’s large Christian community’, alarmed Aleppo’s large Christian community’, 

US News & World ReportUS News & World Report, August 12, 2014., August 12, 2014.
33 ‘Christians Hold Out in Syria’s Aleppo Despite  ‘Christians Hold Out in Syria’s Aleppo Despite 

Jihadist Threat’, Jihadist Threat’, AFPAFP, November 27, 2014., November 27, 2014.
44 De Unie van Armeense Evangelische Kerken in  De Unie van Armeense Evangelische Kerken in 

het Nabije Oosten maakt deel uit van de Action het Nabije Oosten maakt deel uit van de Action 

Chrétien en Orient, een kerkenband waaraan Chrétien en Orient, een kerkenband waaraan   

ook de Gereformeerde Zendingsbond deel-ook de Gereformeerde Zendingsbond deel-  

neemt. neemt. 

— Wilbert van Saane is studentenpredikant en — Wilbert van Saane is studentenpredikant en   

docent aan de Haigazian University te Beiroet. docent aan de Haigazian University te Beiroet. 

Wilbert en zijn vrouw Rima zijn uitgezonden Wilbert en zijn vrouw Rima zijn uitgezonden   

vanuit Protestantse Gemeente De Lichtkring te vanuit Protestantse Gemeente De Lichtkring te 

Alphen aan den Rijn, als partners van Interserve; Alphen aan den Rijn, als partners van Interserve;   

de uitzending wordt mede ondersteund door Kerk de uitzending wordt mede ondersteund door Kerk   

in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond.in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond.

‘Is dit voldoende voor ons, volge‘Is dit voldoende voor ons, volge--

lingen van de gekruisigde?’lingen van de gekruisigde?’

Sprakeloze depressieSprakeloze depressie
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Geloof, taal en cultuur zijn in Oost-Europa 
sterk verbonden. In Rusland maakt de 
Russisch-Orthodoxe Kerk de dienst uit en 
neemt het mensen kwalijk als ze overstap-
pen naar een andere kerk. Een Rus hoort nu 
eenmaal orthodox te zijn. In voormalig Joe-
goslavië zien we ook een stevige band tussen 
geloof en volk: Kroaten zijn rooms-katho-
liek, Serviërs orthodox en Bosniërs moslim. 
Eenvoudig en overzichtelijk toch? 
Voor een westerling kan het een onbehaag-
lijke en onbegrepen spanning geven als je 
de culturele gevoeligheden niet kent. Ik 
geef enkele voorbeelden uit eigen ervaring, 
die onschuldig en zelfs positief ogen, tot je 
beseft dat er een addertje onder het gras kan 
zitten.

In de taxi
‘Waarom spreekt u niet beter Roemeens?’, 
vroeg de taxichauffeur in Cluj me ietwat 
geërgerd, toen hij hoorde dat ik al twee jaar 
in het land woonde. ‘Ik heb eerst Hongaars 
geleerd omdat ik op een Hongaars instituut 

werk’, zei ik, in mijn inderdaad nog niet vloei-
ende Roemeens. Dat was olie op het vuur. 
Hoe kun je eerst een minderheidstaal leren, 
vóór je de officiële landstaal leert? Toen ik 
wat langer in Roemenië woonde, ontdekte ik 
een redelijk afdoend antwoord – zij het niet 
helemaal waarheidsgetrouw wat betreft de 
Nederlandse situatie: ‘Weet u, in Nederland 
ben je of hervormd of rooms-katholiek. Ik 
ben hervormd en werk hier bij de Hervormde 
Kerk. Dat hielp: de Hervormde Kerk in Roe-
menië is Hongaars en dat je je het eerst tot je 
geloofsgenoten richt en hun taal leert, zal een 
orthodoxe Roemeen heel goed begrijpen. 

Nationale kleuren
Rijdend door Roemenië valt het je al gauw 
op dat er overal Roemeense vlaggen hangen, 
tot aan de kerken toe … Niet alleen het land, 
maar ook de kerk lijkt vooral uit te willen 
stralen dat ze Roemeens is. Een vreemde 
gewaarwording, als je uitgaat van de katho-
liciteit, de algemeenheid van de kerk, waarin 
noch afkomst, noch land, noch volk telt. Ver-

Kerk en etniciteit verstrengeld  
in Oost-Europa

Dat nationalisme in Oost-Europa een grote rol speelt, valt politiek, 
historisch en psychologisch te verklaren. Maar is het voor te stel-
len dat een kerk ervoor kiest het nationaal belang te steunen in 
plaats van te streven naar verzoening en eenheid?

ANTITHESE |  Foka van de Beek
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der kijkend blijken er in sommige hervormde 
kerken in het land vlaggen of linten in juist 
de Hongaarse kleuren te vinden te zijn. Kerk 
en etniciteit zijn nauw met elkaar verbonden. 
Wie Roemeen is, hoort orthodox te zijn. Is ie-
mand protestant, dan kun je er vanuit gaan, 
dat hij een Hongaar of een Saks is. Je naam 
verraadt je afkomst en daarmee ook je kerke-
lijke binding. Deze verbinding hóórt er ook 
te zijn, vindt men; door over te stappen naar 
een andere kerk verloochen je je identiteit en 
je afkomst.

Nieuwe kerkgebouwen
Op verschillende plekken worden nieuwe 
orthodoxe kloosters en kerken gebouwd. 
Als christen afkomstig uit een geseculari-
seerd land verheugt het je natuurlijk dat 
het geestelijk leven in Roemenië blijkbaar 
zo bloeit. Welke gelovige droomt er nu niet 
van nieuwe kerken? Totdat je ontdekt dat op 
de plek waar de kerk gebouwd wordt, nau-
welijks orthodoxen wonen; de plaatselijke 
bevolking is lid van een andere kerk. Gaat 
het om kerkgroei of om het tentoonspreiden 
van macht? Niet-orthodoxen ervaren het 
als dat laatste, aangezien de Orthodoxe Kerk 
veruit de grootste kerk van het land is (86 
procent van de bevolking behoort ertoe) en 
ook nauwe banden heeft met de staat.

Steun aan de politiekSteun aan de politiek
Dat deze sterke binding van kerk en etnici-
teit kan leiden tot kerkelijke steun in politie-
ke conflicten, bleek in de oorlogen in voor-
malig Joegoslavië. In Servië werd het oude 
idee gevoed, dat Servië de vesting is die de 
Europese cultuur en religie tegen de islam 
(van het indertijd oprukkende Ottomaanse 

rijk) moest beschermen. Zo moet Servië zich 
nu ook verweren tegen de moslims in Bos-
nië. Sommigen Servisch-orthodoxen zagen 
een Vaticaans-islamitisch complot tegen 
Servië.1 

Ook in Roemenië vinden we hier voor-
beelden van. De regio Transsylvanië in 
het noordwesten van het land hoorde dui-
zend jaar lang bij het Hongaarse rijk. Na 
de Eerste Wereldoorlog hebben de grote 
mogendheden besloten dat het deel zou 
worden van Roemenië. Hierdoor zijn er 
nog steeds spanningen tussen Roemenen 
en Hongaren. De Hongaren van Trans-
sylvanië willen graag weer zelfbestuur, de 
Roemenen willen echter de controle houden 
over het gebied, waarin door (gedwongen) 
verhuizingen intussen meer Roemenen dan 
Hongaren wonen. Ook de kerken nemen 
stelling in dit conflict. Zo zei de Roemeens-
orthodoxe patriarch afgelopen december 
in zijn rede tijdens een feestelijke dienst op 
de nationale feestdag ter ere van de vereni-
ging van Transsylvanië met Roemenië: ‘De 
Roemeens-Orthodoxe Kerk heeft de Grote 
Vereniging van alle Roemeense provincies in 
een eenheidsstaat gesteund, verbonden met 
het volk in zijn streven naar de bevestiging en 
cultivering van het nationale geweten en van 
het verlangen naar nationale eenheid.2

De Hongaren laten zich echter ook niet onbe-
tuigd. Bij bijeenkomsten op feestdagen of om 
acties om meer autonomie zijn er ook vaak 
predikanten aanwezig om deze initiatieven te 

Grenzen zijn verschoven 
en volken gedwongen 

uit elkaar gehaald
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ondersteunen en de mensen toe te spreken.

Complexe geschiedenisComplexe geschiedenis
Hoe vreemd dit in Nederlandse oren ook kan 
klinken, dit is de gewone, zelfs vanzelfspre-
kende, realiteit in veel landen in Oost-Europa. 
Veel valt te verklaren uit de geschiedenis van 
deze landen. In de loop der eeuwen zijn gren-
zen regelmatig verlegd. Verschillende etni-
sche groepen wonen soms samen in één land, 

terwijl volksgenoten in een ander land wonen. 
Het eerder genoemde voorbeeld van Transsyl-
vanië geeft dat al aan. 
De situatie is echter nog complexer: in 1918 is 
twee derde van het grondgebied van Hongarije 
over zes buurlanden verdeeld. Families wer-
den daardoor uit elkaar gerukt en een hele sa-
menleving werd ontwricht. Om het nog erger 
te maken kwam er in bijna al die landen een 
communistische regering, die in- en uitreizen 

Het plein PiatHet plein Piaţ̧a Avram Iancu in de Roemeense stad Cluj-Napoca (of: Kolozsvár, voor de Hongaarse a Avram Iancu in de Roemeense stad Cluj-Napoca (of: Kolozsvár, voor de Hongaarse 

minderheid) in Transsylvanië, hernoemd naar deze Roemeense vrijheidsstrijder (in Hongaarse ogen: minderheid) in Transsylvanië, hernoemd naar deze Roemeense vrijheidsstrijder (in Hongaarse ogen: 

guerillastrijder die dood en verderf zaaide). guerillastrijder die dood en verderf zaaide). 
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bemoeilijkte. Familieleden konden elkaar 
daardoor soms jarenlang niet ontmoeten. 
Ook speelden discriminatie en assimilatie 
een grote rol. Zo nam de Roemeense rege-
ring allerlei maatregelen om de Hongaren te 
assimileren: mensen moesten gedwongen 
verhuizen, op scholen werd het Hongaars 
teruggedrongen, Hongaarse opschriften 
waren verboden, het Hongaarse volkslied 
mocht niet meer gezongen worden, enzo-
voort. Na de val van het communisme werd 
de situatie iets beter, maar tot op de huidige 
dag ondervinden Hongaren grote problemen 
op deze terreinen. De verhouding tussen 
Hongaren en Roemenen (en de andere vol-
ken waartussen ze een minderheid zijn) is 
hierdoor verre van ideaal, en dat Hongaren 
dromen van meer autonomie is duidelijk.
In het voormalig Joegoslavië speelden ver-
gelijkbare zaken een rol. Verschillende lan-
den en volken werden verenigd in één land 
met een centraal gezag. In de jaren negentig 
leidde dit tot de oorlogen, waardoor er nu 
weer aparte landen en autonome gebieden 
zijn ontstaan. Desondanks is er nog altijd 
spanning, omdat niet alle grenzen nog er-
kend worden en er nog steeds verschillende 
volken in een land of regio samen moeten 
wonen. Daarnaast is men natuurlijk ook 
nog niet vergeten wat er in de oorlog ge-
beurd is en heeft men nog steeds angst voor 
of wrok tegen elkaar.
Veel meer dan in West-Europa zijn in Oost-
Europa grenzen verschoven en volken ge-
dwongen uit elkaar gehaald of tegen hun 
wil met anderen in een land terechtgeko-
men. Nationalisme en streven naar onaf-
hankelijkheid valt zo veel beter te begrijpen. 
Dat minderheden verlangen naar meer 

rechten, dat ze dromen van hun eigen land, 
en misschien zelfs dat ze daarvoor willen 
strijden. Maar andersom geldt dat de nieuw 
gevormde landen blij zijn met hun ruimere 
grenzen en die niet zomaar willen verliezen. 
Om de rust te bewaren nemen ze maatre-
gelen om de minderheden onder de duim 
te houden. En als het moet zouden zij op 
hun beurt bereid kunnen zijn om te strijden 
voor behoud van die nieuwe grenzen.

Kerk en etniciteit verstrengeld in Oost-EuropaKerk en etniciteit verstrengeld in Oost-Europa

Veel laconiekerVeel laconieker

Een interessant voorbeeld is de inname van Een interessant voorbeeld is de inname van 

de Krim door Rusland vorig jaar. In het Wesde Krim door Rusland vorig jaar. In het Wes--

ten was dit een hot item, iedereen nam het ten was dit een hot item, iedereen nam het 

op voor Oekraïne en vond het handelen van op voor Oekraïne en vond het handelen van 

Poetin schandelijk. Zelf was ik op dat moPoetin schandelijk. Zelf was ik op dat mo--

ment in Roemenië. De reacties daar waren ment in Roemenië. De reacties daar waren 

veel laconieker. De Krim was eeuwen Rusveel laconieker. De Krim was eeuwen Rus--

sisch geweest, logisch dat Rusland het graag sisch geweest, logisch dat Rusland het graag 

terug wilde. Sommigen gaven Poetin eigenterug wilde. Sommigen gaven Poetin eigen--

lijk wel gelijk, al vonden ze de methode niet lijk wel gelijk, al vonden ze de methode niet 

helemaal netjes. helemaal netjes. 

De Roemenen keken er weer anders aan. In De Roemenen keken er weer anders aan. In 

de Republiek Moldavië is negentig procent de Republiek Moldavië is negentig procent 

van de bevolking etnisch Roemeens (waar van de bevolking etnisch Roemeens (waar 

Roemenië zich dus zeer verbonden mee Roemenië zich dus zeer verbonden mee 

voelt), de overige tien procent is Russisch en voelt), de overige tien procent is Russisch en 

woont in de regio Transnistrië. Roemenië liet woont in de regio Transnistrië. Roemenië liet 

weten dat men bang was dat Rusland zich weten dat men bang was dat Rusland zich 

ook deze regio zou toe-eigenen. Roemenië ook deze regio zou toe-eigenen. Roemenië 

liet zich hierin waarschijnlijk horen om aan te liet zich hierin waarschijnlijk horen om aan te 

geven het land ook een (belangrijke) rol geven het land ook een (belangrijke) rol 

speelt in de Europese politiek. speelt in de Europese politiek. 

In elk geval was men niet zo geschokt als in In elk geval was men niet zo geschokt als in 

Nederland: in Oost-Europa weet men nu eenNederland: in Oost-Europa weet men nu een--

maal dat dit soort dingen kunnen gebeuren.maal dat dit soort dingen kunnen gebeuren.
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De rol van de kerken De rol van de kerken 
Politiek en psychologisch is het dus wel 
te verklaren waarom nationalisme een rol 
speelt in Oost-Europa. Wat zegt dit over de 
houding van de kerken hierin? Is het voor 
te stellen dat een kerk ervoor kiest het na-
tionaal belang te steunen in plaats van te 
streven naar verzoening en eenheid? Kan 
geweld – tegen medegelovigen zelfs – ooit 
goedgekeurd worden?
Die laatste vraag is misschien het gemak-
kelijkst te beantwoorden. Wie in voormalig 
Joegoslavië geweest is, de kapotgeschoten 
huizen ziet en de trieste verhalen hoort, kan 
alleen maar concluderen dat zulk geweld 
nooit meer mag plaatsvinden. Gelukkig zijn 
er daar kerken die met activiteiten en pro-
gramma’s streven naar verzoening tussen 
de verschillende groepen. Vorig jaar was ik 
in een kerk in Sarajevo, waar Kroaten, Bos-
niërs en Serviërs (wekelijks) samen zingen, 
bidden en de Bijbel bestuderen.
Ook de verbinding tussen kerk en nati-
onalisme is moeilijk goed te keuren. Als 
christenen geloven we toch dat de kerk het 
Lichaam van Christus is, waarin iedereen 
een plaats heeft en er geen onderscheid 
gemaakt mag worden?
Wie rondkijkt, ziet echter toch iets anders, 
zoals uit de voorbeelden hierboven blijkt. 
Om te begrijpen hoe sterk kerk en etniciteit 
met elkaar verweven zijn, moeten we deze 
verbintenis op twee verschillende niveaus 
bekijken. 

Theologische onderbouwingTheologische onderbouwing
Het eerste niveau is de theologische on-
derbouwing die hiervoor gegeven wordt. 
In zijn boek Ortodoxie şi Românism geeft de 

gezaghebbende Roemeens-orthodoxe theo-
loog Dumitru Stăniloae het volgende aan: 
God heeft Adam en Eva geschapen en in 
hen waren alle naties al potentieel aanwe-
zig. Ook zelf kunnen we concluderen, dat er 
verschillen zijn tussen mensen en volken. 
Moeten we dat zien als zonde? Nee, want 
in de verschillende nationale gebruiken en 
culturen vinden we veel mooie dingen. Als 
nationaliteit iets slechts was, dat pas door 
de zondeval gekomen was, zou alles slecht 
zijn in een cultuur. Nu is echter slechts 
een deel van de nationale gebruiken aan-
getast door de zonde, er blijven echter ook 
veel goede dingen in over. Je nationaliteit 
hoort tot je wezen. Als Roemeen denk je op 
Roemeense wijze en heb je lief als een Roe-
meen. Zo voel je ook op Roemeense wijze 
medelijden voor een Hongaar. Je kunt niet 
a-nationaal zijn. Naties zijn eeuwig in God, 
God heeft ze gewild. In elk ervan zien we 
een nuance van zijn oneindige spirituali-
teit.3

In een gesprek met een hervormde Hon-
gaar kwam ik deze zelfde argumentatie 
tegen. ‘Als God me geschapen heeft als 
Hongaar, heeft Hij daar een bedoeling mee 
en moet ik ook streven naar het goede voor 
mijn volk.’

Vergaande conclusiesVergaande conclusies
Tot op dit eerste niveau lijkt er nog niet 
zoveel aan de hand te zijn. Problematisch 
wordt echter het tweede niveau, als deze 

‘Geschapen als Hongaar 
moet ik streven naar het 

goede voor mijn volk’
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theorie doorslaat en er te ver gaande con-
clusies uit getrokken worden. In het boek 
van Stăniloae gebeurt dat op een gegeven 
moment ook. Wanneer hij beschrijft waar-
in de Roemeense cultuur en de orthodoxie 
beter zijn dan andere culturen en kerken, 
concludeert hij dat deze Roemeens-ortho-
doxe cultuur de beste is en andere minder-
waardig zijn.
Ook kan men tot de slotsom komen dat als 
je etniciteit je door God gegeven is, je die 
etniciteit ook moet verdedigen. Dat moet 
je niet alleen zelf doen, de kerk heeft er 
ook een rol in: als bewaarder van wat God 
geschapen heeft en als Zijn gemeente op 
aarde. Voor Hem moeten we het volk en 
het land, dat Hij gegeven heeft, bescher-
men. 
Dit wordt nog versterkt als een kerk zich-
zelf ziet als de ware kerk. Zij moet dan 
haar leden bewaren voor afvalligheid, 
want het volk moet bij de ware kerk blij-
ven. Leden van andere kerken kunnen dan 
zelfs als een bedreiging of als minderwaar-
dig gezien worden. We moeten ons verde-
digen tegen andere denominaties en zeker 
tegen andere godsdiensten. 
De orthodoxe kerken zien daarbij de re-
gering als door God gegeven (Romeinen 
13) – men moet de staat dus trouw zijn. 
Met alle gevolgen van dien: veel leiders 
van de orthodoxe kerken lieten zich ten 
tijde van het communisme niet of nau-
welijks kritisch uit over de staat en ook 
in andere situaties zweeg en zwijgt men 
liever dan dat men de regering wijst op 
misstanden. Niet alleen een valkuil dus 
voor de orthodoxe kerk, ook voor veel 
andere kerken. 

God zij met ons …God zij met ons …
Dit is wat we in Oost-Europa soms zien 
gebeuren. Maar niet alleen daar. In hoeveel 
landen gaan kerk en etniciteit niet hand in 
hand? En we zien welke gevolgen dat kan 
hebben. In plaats van een kritisch tegen-
over kan de kerk zo een steunpilaar worden 
van een bepaalde (onderdrukkende) poli-
tiek of geweld tegen anderen steunen. Laat 
wel duidelijk zijn dat niet elke gelovige er 
zo in staat. Velen in Oost-Europa hebben 
moeten lijden en lijden nog, omdat ze wel 
degelijk kritisch staan tegenover de politiek 
of omdat ze actief streven naar verzoening. 
Laten we daarbij zelf ook eerlijk zijn, want 
is ook in West-Europa God niet vaak voor 
het karretje van een bepaald land gespan-
nen: God zij met ons …?!

NotenNoten
11 Donna Winslow, ‘Religion, Conflict and Re Donna Winslow, ‘Religion, Conflict and Re--

conciliation in Bosnia Herzegovina’, in: ed. J.D. conciliation in Bosnia Herzegovina’, in: ed. J.D. 

Gort, H. Jansen, H.M. Vroom, Gort, H. Jansen, H.M. Vroom, Religion, Conflict Religion, Conflict 

and Reconciliation. Multifaith Ideals and Realiand Reconciliation. Multifaith Ideals and Reali--

ties,ties, Amsterdam-New York, 2002, 345, 348 Amsterdam-New York, 2002, 345, 348
22 Website van de Roemeens-Orthodoxe Kerk Website van de Roemeens-Orthodoxe Kerk
33 Dumitru Stăniloae,  Dumitru Stăniloae, Ortodoxie şi RomânismOrtodoxie şi Românism, , 

BucureBucureşşti, 2014, 19-20, 40-43ti, 2014, 19-20, 40-43

— Foka van de Beek, theoloog en stafme— Foka van de Beek, theoloog en stafme--

dewerker bij de Nederlandse Zendingsraad, dewerker bij de Nederlandse Zendingsraad, 

woonde en werkte zeven jaar in Roemenië voor woonde en werkte zeven jaar in Roemenië voor 

Kerk in Actie en komt regelmatig in veel andere Kerk in Actie en komt regelmatig in veel andere 

landen in Oost-Europa, onder andere voor de landen in Oost-Europa, onder andere voor de 

Stichting Hulp Oost-Europa en de Nederlandse Stichting Hulp Oost-Europa en de Nederlandse 

Zendingsraad.Zendingsraad.

Kerk en etniciteit verstrengeld in Oost-EuropaKerk en etniciteit verstrengeld in Oost-Europa
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WAS GETEKEND  l  Wi l leke Brouwer
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In veel landen in Afrika heeft de kerk nog een prominente rol in de samen-
leving. Het geloof in God is vanzelfsprekend en daarmee ook de belangrijke 
plaats die de kerk mag innemen. Kerken worden door velen gerespecteerd. 
Bij veel openbare activiteiten en gebeurtenissen worden kerkgemeenschap-
pen uitgenodigd om aanwezig te zijn en krijgen vertegenwoordigers een taak 
toebedeeld, bijvoorbeeld het uitspreken van een gebed. Door de persoonlijke 
aanwezigheid van kerkleiders is de kerk zichtbaar aanwezig. 
Ook in tijden van oorlog en geweld behoudt de kerk die plaats in de samenle-
ving en wordt de rol van de kerk misschien nog wel belangrijker. Nadenkend 
over het thema ‘kerken en geweld’ zie ik de kerk verschillende functies in de 
samenleving vervullen. Ik richt de focus daarbij op Rwanda, Kenia en Zuid-
Soedan, Afrikaanse landen die ik de afgelopen jaren als regiocoördinator van 
de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) regelmatig heb bezocht.

Zoeken naar vrede
Een eerste functie van de kerk in geweldssituaties is het bevorderen van vrede 
en verzoening: een rol in het beëindigen van het geweld tussen de verschil-
lende partijen in het conflict. De kerk heeft hierin een morele taak, maar krijgt 
die taak ook toegewezen vanuit de samenleving. 
De kerk – in de zin van het instituut – bemiddelt tussen de strijdende partijen 
en is actief betrokken bij het vredesproces. Verenigd in een raad van kerken 
trekken de diverse kerkgenootschappen op nationaal niveau gezamenlijk op 
in het zoeken naar vrede. Tegelijkertijd worden ook op plaatselijk en regionaal 
niveau allerlei activiteiten ontwikkeld om een einde te maken aan het conflict.
In het huidige conflict in Zuid-Soedan is de South Sudan Council of Churches 
in belangrijke mate betrokken bij het zoeken naar vrede. Vertegenwoordigd 

Een zichtbaar teken van hoopEen zichtbaar teken van hoop
Kerk in Rwanda, Kenia en Zuid-SoedanKerk in Rwanda, Kenia en Zuid-Soedan

Wanneer het om geweld gaat, is het de roeping van de kerk 
de vrede na te jagen, tot verzoening aan te moedigen, pre-
sent te zijn, bescherming te bieden en nood te lenigen. Dit 
artikel brengt iets in beeld van hoe de kerken in Rwanda, 
Kenia en Zuid-Soedan in situaties van oorlog en geweld hier-
aan handen en voeten proberen te geven.

KERK IN BEELD |  T im Verdui jn
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door deze raad van kerken zijn kerk-
leiders  aanwezig bij de vredesbe-
sprekingen tussen de aanhangers van 
president Salva Kiir (vooral Dinka) 
en de volgelingen van de Zuid-Soe-
danese oppositieleider Riek Machar 
(vooral Nuer) in Addis Abeba. In hun 
pogingen de strijdende partijen bij 
elkaar te brengen vertegenwoordigen 
zij miljoenen Zuid-Soedanezen die 
vrede willen. 
Een ander voorbeeld uit Zuid-Soe-
dan, op meer regionaal niveau, is de 
recente oproep van de aartsbisschop 
van de Anglicaanse Kerk om als kerk 
actief naar een oplossing te zoeken 
voor de strijd tussen regering en op-
positie en het huidige geweld een 
halt toe te roepen. 
Een oproep die de kerken daadwerke-
lijk ter harte genomen hebben, vooral 
omdat het huidige geweld inmiddels 
strijd betekent tussen de twee groot-
ste bevolkingsgroepen, de Dinka en 
de Nuer. Als gevolg van het politieke 
gevecht tussen de leiders Kirr (van de 
Dinka ) en Machar (van de Nuer) is 
ook de gewelddadige veeroof tussen 
deze (semi-nomadische) veehouders toegenomen, waarbij onder het nemen 
van revanche al veel mensen vermoord zijn. Door met name jongeren, afkom-
stig uit het gebied, in te schakelen hoopt de kerk hun ‘peers’ te bereiken en zo 
de boodschap van vrede en verzoening heel dichtbij te brengen. 

Boodschap van verzoeningBoodschap van verzoening
Naast de taak in het vredesproces heeft de kerk ook een belangrijke taak in 
het verzoeningsproces. Doordat de kerk in Afrikaanse landen dus (nog) een 
gerespecteerde rol heeft en overal aanwezig is in de samenleving, kunnen 
kerkgemeenschappen bij uitstek deze roeping gestalte geven. De opdracht 
van de kerk om mensen het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, geeft 

Kerk mobiliseert tweehonderd vredeKerk mobiliseert tweehonderd vrede--

stichters in Lakes Statestichters in Lakes State

De Anglicaanse Kerk van Zuid-Soedan en De Anglicaanse Kerk van Zuid-Soedan en 

Soedan heeft tweehonderd jongeren geSoedan heeft tweehonderd jongeren ge--

mobiliseerd om vrede en verzoening te bemobiliseerd om vrede en verzoening te be--

vorderen in acht districten en vijftien vorderen in acht districten en vijftien ‘cat‘cat--

tle camps’tle camps’ (kuddes met duizenden koeien)  (kuddes met duizenden koeien) 

in de periode van 7 tot 21 januari. Het in de periode van 7 tot 21 januari. Het 

doel is jongeren te bereiken met een doel is jongeren te bereiken met een 

boodschap van vrede en hen te bewegen boodschap van vrede en hen te bewegen 

het revanche nemen te stoppen. het revanche nemen te stoppen. 

's Zondags wordt de ‘kerkklok’ geluid, vaak 's Zondags wordt de ‘kerkklok’ geluid, vaak 

niet meer dan een oude velg van een auto.niet meer dan een oude velg van een auto.
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kerken ook de gelegenheid om de boodschap van verzoening te verkondigen 
en vooral deze te praktiseren. ‘God’s love is too great to be confined to any one side 
of a conflict or to any one religion’, is een uitspraak van bisschop Desmond Tutu 
die dit benadrukt: ‘Gods liefde is te groot om beperkt te worden tot slechts één 
van de partijen in een conflict of tot één groep van een bepaalde religie.’ 
In veel conflictsituaties is de kerk daarom actief in ‘reconciliation’. Grote secu-
liere organisaties erkennen deze rol zelfs en kerken krijgen fondsen om pro-
gramma’s uit te voeren die als doel hebben vrede en verzoening te bevorderen. 
Na de genocide in Rwanda (1994) zijn onder andere de Anglicaanse Kerk, de 
Presbyteriaanse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk nauw betrokken bij het 
verzoeningsproces tussen de verschillende bevolkingsgroepen, zowel op nati-
onaal niveau als op plaatselijk niveau. In Zuid-Soedan is de kerk betrokken bij 
verzoening op nationaal, maar ook plaatselijk niveau.

Niet altijd onpartijdigNiet altijd onpartijdig
Toch moet ook genoemd worden dat Afrikaanse kerken in landen met diverse 
bevolkingsgroepen vaak verdeeld zijn langs etnische lijnen. Tribale lijnen 
worden in conflictsituaties niet alleen zichtbaar in de samenleving, maar 
ook in de kerk. Kerkleiding die nauw verbonden is aan de politieke macht 
verliest soms ook haar onpartijdigheid. Verwachtingen dat de kerk de bood-
schap van liefde van Christus verkondigt en voorleeft blijken daardoor nog 
al eens beschaamd te worden. Er zijn helaas genoeg voorbeelden van kerken 
die in tribale verschillen blijven steken en niet de eenheid voorleven die er is 
in Christus. ‘The blood of the tribe is thicker than the blood of Jesus’, schreef Enock 
Thombe, bisschop in de Episcopal Church of South Sudan, onlangs in een 
artikel: ‘het bloed van de eigen stam is sterker dan het bloed van Jezus.’
Recent werd dit zichtbaar bij een grensconflict in Kajo Keji in Zuid-Soedan, 
toen ook anglicaanse gemeenteleden gewapend de strijd aangingen. Tegen 
de predikant die de gemeenteleden hierop aansprak, werd gezegd dat de kerk 
zich er nu niet mee moest bemoeien; die kwam op de tweede plaats. ‘Nu gel-
den de regels en rechten van de eigen stam!’ 

Kerk als toevluchtsoord Kerk als toevluchtsoord 
Tot voor kort waren kerkgebouwen met hun compounds plaatsen die veilig-
heid boden. Vechtende partijen respecteerden de compound en het gebouw 
als beschermd toevluchtsoord voor de bevolking. Helaas is dit niet langer zo 
vanzelfsprekend. In Rwanda zijn er schokkende gevallen van recente moord-
partijen in kerken. De kerken in Ntarama en Nyamata zijn helaas niet de enige 
in Rwanda waar duizenden mensen zijn vermoord. 

Een zichtbaar teken van hoop Een zichtbaar teken van hoop 
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Ook tijdens het geweld na de verkiezingen van 2007 in Kenia, werd de gemeen-
schap daar opgeschrikt door de brand in een kerk in Eldoret waarbij tientallen 
mensen omkwamen.
Toch kan de kerk deze bescherming op veel plaatsen nog wel blijven bieden en 
zijn er gelukkig nog veel voorbeelden te vinden waar kerkgebouwen wel een 
veilig toevluchtsoord vormen.

Nood lenigenNood lenigen
De kerk weet zich al eeuwen lang geroepen om de liefde van Christus zicht-
baar te maken in de dienst aan de naaste, de dienst van barmhartigheid. Juist 
ook in tijden van geweld en conflicten blijft de kerk trouw aan deze opdracht. 
Vaak is in landen die geteisterd worden door oorlog en geweld het maatschap-
pelijk middenveld afwezig. De kerk blijkt dan nog één van de weinige func-
tionerende organisaties. De vraag om uitvoering te geven aan noodhulp en 
andere hulpverleningsprogramma’s komt dan ook bij de kerken terecht.
Tijdens de burgeroorlog in Soedan van 1985 tot 2005 waren de kerken nauw 
betrokken bij het geven van onderwijs, medische zorg en voorzien in andere 
eerste levensbehoeften. Veel klinieken, ziekenhuizen en medische program-
ma’s worden aangestuurd door kerken (zowel anglicaanse, presbyteriaanse 
als rooms-katholieke) en zijn de belangrijkste zorgaanbieders in landen als 
Zuid-Soedan en Kenia. Via het noodhulpprogramma van de Reformed Church 
in East Africa konden na de geweldsuitbarsting volgend op de verkiezingen in 
2008, maar ook na de droogte in 2011, mensen in afgelegen dorpen snel bereikt 
worden met voedsel en andere hulpgoederen. 

Een teken van hoop Een teken van hoop 
‘I have been to the worst places on earth and found the church’, zei een medewerker 
van Tear uit het Verenigd Koninkrijk. Die uitspraak trof me: ‘Op welke vrese-
lijke plaatsen op aarde ik ook kwam, ik vond er de kerk.’ 
Zo’n sprekend voorbeeld van de kerk, van de geloofsgemeenschap als teken van 
hoop, werd zichtbaar in Homs. We herinneren ons de beelden van pater Frans 
van de Lugt. Ondanks al het geweld bleef hij in de stad. De gemeente, hoe klein 
ook en hoe ook in het nauw gedreven, kwam samen, hield de lofzang gaande en 
was en is zo een teken van hoop in de meest miserabele omstandigheden.
Tijdens de oorlog in Soedan bleven gelovigen wekelijks samenkomen, onder een 
boom, in een vervallen kerkgebouw of wat voor ruimte er ook maar beschikbaar 
was. ’s Zondags werd de kerkklok geluid, vaak niet meer dan een oude velg van 
een auto. Een teken van hoop! Dit is misschien wel de meest belangrijke taak 
van de kerk: een zichtbaar teken zijn van Gods Koninkrijk. God, die verbonden 
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is met mensen op aarde, wat de omstandigheden ook zijn. Mensen putten hoop 
uit de aanwezigheid van de kerk, onder die boom, onder dat zeiltje van UNHCR 
in een vluchtelingenkamp, in dat kapotgeschoten gebouw. Met alle tekorten is 
en blijft de kerk een plaats van hoop tot aan de wederkomst van Jezus Christus. 
Deze hoop klinkt door in het lied dat de Zuid-Soedanese Mary Alueel dichtte, 
toen zij vluchtte voor het geweld in de burgeroorlog van 1992. 

Let us give thanks Let us give thanks 
Let us give thanks to the Lord  
in the day of devastation,
and the day of contentment.
Jesus has bound the world round with pure light 
of the word of his Father.
When we beseech the Lord and unite our hearts 
and have hope,
then the joke has no power.
God has not forsaken us.
Evil is departing and holiness is advancing,
these are the things that shake the earth.

Uit: Mark C. Nikkel,Uit: Mark C. Nikkel, Dinka Christianity Dinka Christianity: : The origins and development of Christianity among the The origins and development of Christianity among the 

Dinka of Sudan with special reference to the songs of Dinka ChristiansDinka of Sudan with special reference to the songs of Dinka Christians, Faith in Sudan series, , Faith in Sudan series, 

Paulines Publications Africa, 2001Paulines Publications Africa, 2001

— Tim Verduijn is uitgezonden geweest naar Oost-Afrika. Hij is landencoördinator en programma— Tim Verduijn is uitgezonden geweest naar Oost-Afrika. Hij is landencoördinator en programma--

coördinator Diaconaat bij de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).coördinator Diaconaat bij de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).

Laten we dankenLaten we danken
Geef dank aan de Heer  
op de dag van verwoesting,
en op de dag van vreugde.
Jezus heeft de wereld verlicht  
met het Woord van Zijn Vader. 
Als we ons tot God richten, één zijn  
en hoop hebben, 
dan heeft de duivel geen macht.
God heeft ons niet verlaten.
Het kwade gaat weg en het goede komt,
het zal de aarde doen schudden.

Ook in oorlogstijd blijven gelovigen samenkomen. Kerk onder een boom in Adol, Soedan.Ook in oorlogstijd blijven gelovigen samenkomen. Kerk onder een boom in Adol, Soedan.
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De macht en de kracht

De krantenverslagen in Kenia liegen er niet om. Onschuldige mannen 
en vrouwen worden verwond en gedood als gevolg van etnische oorlogen en religieuze 
onverdraagzaamheid. Het recente geweld en de onmenselijke wreedheden worden 
veroorzaakt door sociale ongelijkheid, armoede, beschamend zwijgen, maar ook be-
gaan in naam van godsdienst. Ook al raakt het de hele maatschappij, de vrouwen als 
dochters, moeders, echtgenotes en weduwen, worden het hardst getroffen. Geweld 
tegen vrouwen komt over de hele linie voor, in alle religieuze tradities in Kenia. Ter-
wijl in alle geloofstradities juist menselijke waardigheid de basis vormt. Dat gegeven 
betekent dat juist religie bij uitstek beschikt over de macht en de kracht om geweld 
een halt toe te roepen. 

Ik ben er als docent heilig van overtuigd dat het spreken over deze geweldsvragen met 
onze theologiestudenten, die zich voorbereiden op leiderschap, van het allergrootste 
belang is. Juist gelovige morele en spirituele leiders hebben een uniek potentieel om 
zich sterk te maken voor preventie van geweld, goede voorlichting en opkomen voor 
slachtoffers van geweld. Het is ook de taak van onderwijs studenten bewust te maken 
van hoe geweld samenhangt met een heel aantal andere maatschappelijke problemen. 
Onderwijs dat zich sterk maakt voor preventie en belangenbehartiging voor gewelds-
slachtoffers is een belangrijk element in het omgaan met geweldsvragen. Geweldspre-
ventie omvat daarbij meer dan alleen sociale steun bieden. 
Het is ook een uitdaging voor de theologie om kritisch te kijken naar de religieuze 
mythes die geweld sanctioneren of in stand houden. Onderwijs dat geweldspreventie 
en belangenbehartiging voorop plaatst, stelt in staat om verder te kijken dan de eigen 
religieuze wereld en zal interactie te zoeken met een breder publiek. De overheid en 
beleidsmakers moeten hierbij betrokken worden om zo krachtige maatregelen tegen 
geweld te nemen. 

Het is de roeping en het verlangen van de inwoners van Kenia om in vrede en harmo-
nie te leven. Zolang de menselijke waardigheid echter aangetast wordt, zal er geen 
vrede zijn. 

— Esther Mombo is een Keniaanse theologe, verbonden aan St. Pauls University in — Esther Mombo is een Keniaanse theologe, verbonden aan St. Pauls University in 

Limuru, Kenia. Zij zet zich met name in op het gebied van vredesonderwijs en genLimuru, Kenia. Zij zet zich met name in op het gebied van vredesonderwijs en gen--

dergelijkheid.dergelijkheid.

COLUMN |  Esther Mombo
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Medegelovige of religieuze ‘ander’?

In een nummer over kerken en geweld wordt er veel gereflec-
teerd van binnenuit. Het is ook goed om in perspectief te krijgen 
hoe mensen uit andere tradities de houding van de kerken jegens 
hen ervaren. In dit tweeluik reageren zowel rabbijn Evers en als 
moslim Arnold Yasin Mol met ieder hun eigen observaties op de 
vraag: ‘Hoe ervaart u als jood, hoe ervaart u als moslim de relatie 
met kerken en christenen in Nederland?’

TWEELUIK |  Raphael  Evers en Arnold Yas in Mol

Teken van Messiaanse tijdenTeken van Messiaanse tijden

Groeiende broederschap tussen joden en christenenGroeiende broederschap tussen joden en christenen

De wereld wordt kleiner. We worden steeds meer met elkaar gecon-
fronteerd. Dat was ook Gods bedoeling toen Hij de wereld schiep. Vaak 
schrijven wij kritisch over wat er is misgegaan in de geschiedenis van het 
christendom ten opzichte van het jodendom. Er is inderdaad heel veel mis-
gegaan en er is nog steeds naijver, bekeringsijver en antisemitisme, al is het 
niet altijd even concreet. Hier wordt stevig op gereageerd. Maar ik concen-
treer me liever op de blijde boodschap. Er is in de loop der eeuwen namelijk 
ook een tegenbeweging geweest.

Er is vrijwel altijd sprake geweest van een 
tegenbeweging die positief stond tegenover 
Israël als het volk waarmee G’d een altijddu-
rend verbond heeft gesloten met beloften 
voor een toekomst in het land dat aan Abra-
ham werd toegezegd (dat overigens veel 
groter is dan het huidige Israël). Op dit mo-
ment zijn er christenen die support geven 
aan joden die aliyah willen maken (emigre-
ren) naar het joodse land en krachtig opko-

men voor het bestaansrecht van de staat Is-
raël. Ook in ons land pleiten dezelfde men-
sen voor tolerantie ten opzichte van de 
joodse gemeenschap die wil leven naar de 
bevelen van de Eeuwige. 

Gevoel van verbondenheidGevoel van verbondenheid
Hoe wordt er vanuit de joodse gemeen-
schap naar deze beweging gekeken? Ik kan 
u zeggen dat wij de steun van een aantal 
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christenen in Nederland en daarbuiten zeer 
waarderen. Het geeft een gevoel van warm-
te en verbondenheid, die tegenwoordig in 
de openbare ruimte nauwelijks meer aan-
getroffen wordt. Het is het G’ddelijk vuur, 
dat dit enthousiasme aanwakkert en bran-
dend houdt. Dit gevoel koesteren wij. Het 

gevoel van verbondenheid is inmiddels een 
zeldzaam fenomeen geworden. Soms lijkt 
het bijna uitgestorven in onze maatschap-
pij, die alleen gericht lijkt op aardse expan-
sie van steeds meer, steeds sneller, steeds 
rijker, steeds beter en mooier en steeds effi-

ciënter. Het is een heel andere realiteit dan 
de harde, zakelijke omgeving, die helaas 
steeds meer aan invloed wint. Het ademt de 
sfeer van de wereld van de geest, de goed-
willende nieuwe wind, die door de christe-
lijke wereld waait en nieuwe perspectieven 
schetst en een hoopvolle en verheven hori-
zon in het vooruitzicht stelt. 

Zonder Israël niet compleetZonder Israël niet compleet
In 1985 beschrijft een bevriende dominee 
de geschiedenis van de gemeente die zon-
der Israël niet compleet is. De verandering 
zette na 1945 in. In cycli van tien jaar ver-
schenen in de Protestanse Kerk geschriften, 
die dit proces van bezinning op de rol van 
Israël in de Kerk gestalte gaven. 

• 1949• 1949  In 1949 wordt voor het eerst in 
tweeduizend jaar gesteld, dat de Kerk 
met Israël in verband staat en ‘dat zij 
zonder Israël niet volgroeid is, G’d heeft 
nog een toekomst voor Zijn oude volk’. 
Het riekt eschatologisch. Een van de 
verwaarloosde stukken van de leer 
wordt nu naar voren geschoven met een 
nieuw elan van de bestemming van Is-
raël. De substitutieleer is verdwenen. 
Het triomfalisme heeft plaatsgemaakt 
voor een gevoel van naast elkaar staan, 
een samen op weg zijn naar een gedeel-
de toekomst in G’ds glorie, een predi-
king van een gezamenlijk Rijk G’ds 
waarin Israëls aanwezigheid onmisbaar 
is en zelfs van fundamenteel belang 
wordt geacht. Het gesprek met Israël 
begint. De overtuiging, dat ‘G’d nog 
heden met Israël bezig is, wint aan in-
vloed’.
• 1959• 1959  En hier verschijnt mijn vriend 

Het is het G’ddelijk vuur, 
dat dit enthousiasme aanwakkert 

en brandend houdt

Mr. drs. Raphael Evers is als rabbijn verbonMr. drs. Raphael Evers is als rabbijn verbon--

den aan het Nederlands-Israëlitisch Kerkgeden aan het Nederlands-Israëlitisch Kerkge--

nootschap. Hij is tevens rector van het Nenootschap. Hij is tevens rector van het Ne--

derlands Israëlitisch Seminarium. derlands Israëlitisch Seminarium. 
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de dominee ten voeten uit: de thema’s 
zending of gesprek, de stichting van de 
staat Israël, de plaats van de joodse 
christenen binnen de kerk en het ver-
schijnsel van het antisemitisme. Wat dit 
laatste betreft, wordt in de verklaring 
vermeld dat antisemitisme een ‘innerlijk 
verzet van de heidense mens tegen de 
G’d van Israël en zijn Messias is’. Dit is 
nogal wat in 1959. Maar hij meent wat 
hij zegt. In feite gaat dit heel ver.
• 1970• 1970  In 1970 wordt zelfs gesteld, dat 
‘er voor Israël sprake is van een blijven-
de verbondenheid van verkiezing, ver-
bond en land’. 
• 1979 • 1979 In 1979 is de verwachting van 
het Rijk geen exclusief kenmerk van de 
Kerk meer maar de Kerk ‘deelt in de aan 
Israël geschonken verwachting van het 
Koninkrijk G’ds’. Het is een principieel 
betrokken zijn bij de roeping van Israël 
in de wereld. Bestrijding van antisemi-
tisme wordt een kerkdoel. 
De ‘theologie na Auschwitz’ had haar 
sporen nagelaten: ‘De vraag van deze 
tijd is niet meer Jodendom tegenover 
christendom maar wat zijn wij aan de 
G’d van Israël verplicht met het oog op 
nihilisme en wanhoop?’ 

Hier wordt duidelijk welke kentering heeft 
plaatsgevonden in het christelijk denken in 
Nederland. Nu kunnen we begrijpen waar-
om een opvallend groot aantal christenen 
zich ook daadwerkelijk voor Israël inzet, 
zeker in orthodoxe kring. 

Apocalypse now?Apocalypse now?
G’d leidt de wereldgeschiedenis. Deze ont-
wikkeling van verbroedering en openstaan 

voor de ander was onvermijdelijk. Messi-
aanse tijden naderen. Apocalypse now? Nu 
niet direct, maar het proces is wel gaande 
en het heeft invloed op iedereen. Hoe vallen 
de stukjes van de puzzel op hun plaats?
Het jodendom gaat ervan uit dat de wereld 
vanuit één materieel punt werd geschapen. 
Dit materiële punt was de funderingssteen 
op de Tempelberg, waar altijd de Heilige 
Ark met daarin de Stenen Tafelen en de To-
ra-rol van Mozes gelegen heeft. Vanuit dit 
materiële punt dijde het heelal uit, totdat 
G’d de ongeremde groei van de materie een 
halt toeriep. In de Messiaanse tijden, die 
omstreeks het jaar 6000 na de Schepping, 
zullen aanvangen (we leven nu anno mundi 
5775), breken er één of twee millennia van 
ongebreideld zielsgenot aan. Gehuisvest in 
een aards omhulsel van vlees en bloed zul-
len de zielen ten volle kunnen genieten van 
G’ds uitstraling, zoals die reeds nu potenti-
eel in de wereld aanwezig is. 
Maimonides – een groot filosoof, codifica-
tor en exegeet, die van 1138 tot 1204 leefde 
in Cordova, Fez en Fostat (Egypte) – zegt 
aan het einde van zijn reusachtige codex, 
dat het enige verschil tussen nu en de tijd 
van de Messias zal zijn, dat wat nu potenti-
eel aanwezig is dan realiteit zal zijn gewor-
den. De mensheid zal kunnen genieten van 
de intense alomtegenwoordige aanwezig-
heid van het Opperwezen. Geen groter 
genot bestaat er, geen grotere beloning 
kunnen wij ons voorstellen. Aan het einde 
van het zevende of achtste millennium zal 
de wereld weer verder ineenschrompelen en 
verdwijnen in het Opperwezen. 
Zo ziet de apocalyps vanuit het jodendom 
eruit. Wij zijn een universele religie. Nie-

Medegelovige of religieuze ‘ander’? Medegelovige of religieuze ‘ander’? 
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mand wordt uitgesloten. Ik denk dat er  
geen positiever eindbeeld mogelijk is dan  
de gedachte, dat de hele wereld, het totale 
universum, weer volslagen op zal gaan en 
een éénheid zal gaan vormen met G’d.  

G’ds éénheid weerspiegelt zich in de één-
heid tussen de mensen. Wanneer de éénheid 
tussen de mensen gestalte krijgt, wordt G’ds 
éénheid steeds helderder en duidelijker. En 
dat is een teken van de Messiaanse tijden.

Van zending tot buurmanVan zending tot buurman

Het effect van de relatieontwikkeling tussen kerk en moslimHet effect van de relatieontwikkeling tussen kerk en moslim

De vraag hoe een moslim de kerk ziet is moeilijk te beantwoorden. Voor mij 
als een autochtone moslim met een katholieke achtergrond is deze vraag 
natuurlijk anders dan voor een allochtone moslim zonder christelijke achter-
grond. Ik probeer hier dus zowel te putten uit mijn academische kennis als 
mijn jarenlange ervaring binnen de moslimgemeenschap. 

Er is de afgelopen honderdvijftig jaar veel 
interactie geweest tussen de Nederlandse 
kerken en moslims; van koloniale zending 
buiten Nederland tot aan de jaren vijftig, 
daarna maatschappelijke steun bij de op-
vang van asielzoekers en illegalen, integra-
tie van migranten via christelijke basis-
scholen en vanaf de jaren negentig de inter-
religieuze dialoog. Dit vond vaak meer op 
cultureel niveau plaats en was in mindere 
mate religieus van aard. 
De meeste moslims die naar Nederland kwa-
men, hadden een agrarische, laaggeschoolde 
achtergrond. Hun religieuze beleving was 
zelden religieus doordacht en zij hadden 
weinig toegang tot de islam in academische 
kringen in moslimlanden. Wanneer een 
moslim in contact kwam met christenen of 
een kerkelijke organisatie, was het dus vaak 
een ontmoeting waarbij meer verschilde dan 

alleen religie; de cultureel-sociale kloof 
speelde hier ook een grote rol in. 

‘Sociale kerk’‘Sociale kerk’
Wanneer ik met de eerste en tweede genera-
tie Marokkanen en Turken praat (ouder dan 
50 jaar) over het Nederland van toen zij hier 
kwamen, noemen zij vaak de kerkelijke be-
wegingen die met hen mee demonstreerden 
voor betere arbeids-en verblijfsrechten. 
Kerken als de Mozes en Aaronkerk te Am-
sterdam herbergden vaak illegalen en gaven 
administratieve steun om de Nederlandse 
bureaucratie te begrijpen. 
Vanaf eind jaren tachtig werden er steeds 
meer moskeeën opgericht, islamitische ba-
sisscholen gesticht, en begon een emanci-
patie onder moslims zich af te tekenen. 
Hierdoor werd de relatie met kerken lang-
zaam aan verbroken. Vanuit de moslimwe-
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reld kwamen er vele neo-orthodoxe litera-
tuurstudies en predikers, en ook een verla-
te tegenreactie op de zending waarbij een 
mix van antichristelijke polemiek en occi-
dentalisme de moslims in Europa beïn-
vloedde: de christen was religieus fout, en 
het Westen was ethisch gezien pervers ge-
worden. 
Dit heeft veel invloed gehad op de manier 
waarop veel moslims naar het christen-
dom zijn gaan kijken. De jongere generatie 
heeft de ‘sociale kerk’ van hun ouders 

nooit meegemaakt, en kent christenen 
voornamelijk als de religieuze ‘ander’. Bij 
de meerderheid van de moslims is dus 
lange tijd geen behoefte geweest aan inter-
actie met kerken of christenen buiten het 
publieke domein om. 

Religieus zijn als brugReligieus zijn als brug
In de meeste moslimfamilies wordt ge-
leerd respect te hebben voor andersgelovi-
gen. Op zichzelf leidt dit niet direct tot in-
teractie, maar er valt sinds een aantal jaren 
een kentering waar te nemen. Door het 
areligieuze klimaat in Nederland ligt er nu 
meer nadruk op de ervaring of men al dan 
niet religieus is, waardoor de specifieke re-
ligieuze identiteit op de tweede plaats is 
komen te staan. Je bent eerst religieus, 
daarna moslim of christen. Dit vormt vaak 
een brug onder religieuze jongeren op 
school. 
Daarnaast is zowel de culturele als sociale 
en educatieve kloof meer gedicht. Steeds 
meer moslimjongeren van allochtone 
komaf studeren op hogescholen en univer-
siteiten, en er is een toename van autoch-
tone bekeerlingen tot de islam. Academi-
sche studies voor islamitische godsdienst-
leraar, theoloog en religiewetenschapper 
zorgen ervoor dat meer moslims professi-
oneel ingevoerd zijn in zowel hun eigen re-
ligie als die van anderen. Hierdoor zijn er 
steeds meer moslims die christenen zien 
als medereligieuzen en als medegelovigen, 
en meer openstaan voor contacten met 
kerken en christenen buiten het publieke 
domein om. Een goed voorbeeld hiervan is 
de grote belangstelling voor het project 
‘Komt een moslim in het klooster’ van 

Medegelovige of religieuze ‘ander’? Medegelovige of religieuze ‘ander’? 

Arnold Yasin Mol studeert Islamitische Arnold Yasin Mol studeert Islamitische   

theologie en Religiewetenschappen aan de theologie en Religiewetenschappen aan de 
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Greco Idema (Bureau Intermonde, www.
nieuwwij.nl en www.reliwerk.nl), waarbij 
groepen moslimjongeren een weekend in 
een klooster verblijven. 

Belangrijke kansenBelangrijke kansen
Het grote verschil is wel dat de nieuwe ge-
neraties weinig hebben met de kerk als re-
ligieuze organisatie. Zij kijken meer naar 
de contacten met individuele christenen, 
wat ook de individualisering onder mos-
lims laat zien. De vraag of kerken wel open 
en naastenlievend genoeg zijn is dan ook 
niet de juiste vraag in mijn ogen. Waar het 
meer om gaat is hoe de kerk de moslim 
ziet. Ziet de kerk hem eerst als medereligi-
euze en als medegelovige, of als moslim 
die de religieuze ‘ander’ is? 
Veel kerken organiseren interreligieuze 
dialogen en diensten, en ik geloof zeker 
dat deze van belang zullen blijven voor 
het contact met de nieuwe generatie mos-
lims. Veel moskeeën staan er nog niet 
voor open, maar deze worden ook (nog) 
niet gerund door de jongeren. Veel mos-
limjongeren hebben, naast het idee dat 
christelijke theologie veel verschilt met de 
islam, ook het idee dat christenen geen 
respect hebben voor de Koran en de islam. 
Voor hen zijn zending en oriëntalisme 

overgegaan in de huidige islamofobie. 
Hoe open kerken zijn voor moslims heeft 
dus ook te maken met hoe kerken reage-
ren op het huidige islamofobische kli-
maat. Er liggen dus belangrijke kansen 
voor een betere interactie tussen christe-
nen en moslims. 

Naast interreligieuze interacties zijn ook 
interreligieuze initiatieven als Anton 
Wessels’ Thora, Evangelie en de Koran: drie 
boeken, twee steden, één verhaal (Kok, 2010), 
www.bijbelenkoran.nl en www.acommon-
word.com belangrijke kanalen waardoor 
christenen en moslims meer open kunnen 
staan voor elkaar en waardoor de naasten-
liefde kan groeien, zowel vanuit exclusie-
ve, inclusieve als universalistische theolo-
gische visies. Vroeger ging de kerk naar de 
moslim toe in het buitenland, vervolgens 
kwam de moslim naar Nederland maar 
bleef een buitenlander, nu heeft de kerk te 
maken met de moslim als medelander en 
medereligieuze. Deze relatieontwikkeling 
zal zeker ook effect hebben in de manier 
waarop wij elkaar bezien. 

Meer openstaan voor 
elkaar waardoor de 

naastenliefde kan groeien
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Boeddhisme en Geweld – Boeddhisme en Geweld –   
Zelf en AnderZelf en Ander

Kloppen onze vooronderstellingen wat betreft onze eigen ‘tole-
rantie’ ten opzichte van andere religies als jodendom en islam, 
en de veelgeprezen geweldloosheid van anderen, zoals boed-
dhisten, wel?

PERSPECTIEF |  Henk Blezer

Boeddhisme: ‘de Ander’Boeddhisme: ‘de Ander’
Onder alle ‘anderen’ is boeddhisme een vrij ideale Ander, want het oogt inder-
daad zo … anders. Maar de ‘ander’ is ‘als ander’ door ons per definitie slecht 
gekend. Misschien heeft dit structurele redenen, omdat de ander hoofdzake-
lijk als een alter voor ons ‘zelf ’ functioneert en een soort projectie of ‘negatief ’ 
van onze eigen identiteit is: de ‘ander’ is juist gedefinieerd als wat wij niet zijn 
en omgekeerd. Er is uiteraard geen ‘zelf ’ zonder ‘ander’ en geen identiteit zon-
der verschil: ze zijn wederzijds geïmpliceerd. We hebben een ‘ander’ nodig als 
we ‘zelf ’ iemand of iets, bijvoorbeeld een westerling of christen, willen zijn.  
Er is ook een lange traditie om, bevoogdend, námens de ander te spreken. Wil-
len we iets over boeddhisme weten, bijvoorbeeld in Azië, dan vragen we onze 
eigen boeddhisme-kenners, niet in eerste instantie een Aziatische boeddhist.
Dit zijn belangrijke kenmerken van oriëntalisme (Edward Said): de oosterse 
Ander als projectie en alter van het westerse Zelf en spreken namens die ander, 
vaak in machtsongelijkheid (power of discourse, Michel Foucault). We hebben 
het intussen dus al over geweld: epistemisch geweld, tussen botsende zelf- en 
wereldbeelden (Foucault, Gayatri Cakravorty Spivac). Geweld heeft, ten diep-
ste, iets te maken met hoe we omgaan met ‘zelf ’ en ‘ander’.

Zelf en AnderZelf en Ander
De ander, de ‘oosterse boeddhist’, zien we als ‘anders’: spiritueel en geweldloos. 
Wij als moderne westerse christenen hebben in een postkoloniale reflex besloten 
dat we vuile handen hebben en we hebben ook twijfelachtige teksten in onze 
canon: we zijn niet zoals de spirituele oosterling. We kunnen het weten, want we 
hebben de canon van onze geschiedenis zelf geschreven – ook die van de ‘ande-
ren’, zoals die in onze canon verschijnen. Maar toch niet heus. We hadden, onder 
ons, immers al besloten dat onze romantische oriëntalistische projecties niet 
deugen: er is voortschrijdend inzicht, postkoloniaal, postmodern en zo meer.
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‘Mensen van het Boek’ en ‘Anderen’‘Mensen van het Boek’ en ‘Anderen’
We zijn geïnteresseerd in christenen en geweld, hun tolerantie jegens anderen 
– joden en moslims – en kijken ‘intercultureel theologisch’ hoe anderen zoals 
boeddhisten het in dit opzicht doen – wellicht niet beter dan wij? Eerst en 
vooral: boeddhisme is geen ander: boeddhisten zijn namelijk zichzelf, net zoals 
wij dat denken te zijn. Boeddhisten zijn ook niet op precies dezelfde manier 
zichzelf als wij: zij zijn, welnu, … anders. Dit is immers, hoe paradoxaal dit ook 
moge klinken, inherent aan het feit dat zij zichzelf zijn, want daar heeft nie-
mand een monopolie op – ook al dachten we daar lang anders over, zeker in de 
koloniale tijd.

Boeddhisme hoort in het rijtje anderen niet thuis. De andere genoemde ‘wereld-
godsdiensten’ betreffen allemaal mensen van het boek (‘ahl al-kita-b), zo vinden 
sommige ‘anderen’ (moslims). Wel zijn allen object van studie binnen de inter-
culturele theologie; inclusief de boeddhisten, al dienen zij geen God en hebben 
ze geen theologie. Maar we zonderen boeddhisten wel uit van de ‘openbarings-
religies’. Getuige de belangrijke positie van het geopenbaarde ‘boek’ te onzent. 
Ons boek heet dan ook ‘het boek’, of eigenlijk, ‘de boeken’: tà biblía, de bijbel(s). 
Dat hebben de hindoe-boeddhisten in Bali overigens geweten, toen moslims 
en christenen via de overheid vastlegden wie wel of niet een ‘agama’ is, met de 
bijkomende rechten en plichten, of slechts een ‘adat’. De vereisten waren: een 
Schepper-God, Profeet en Heilige Schrift …: epistemisch geweld.

Geen godsdienst, wel religie?Geen godsdienst, wel religie?
Boeddhisten dienen geen God die Schepper van hemel en aarde is en hangen 
geen godsdienst aan. De meeste boeddhisten kennen overigens wel goden (wel-
licht meer dan een monotheïst lief is, getuige de beeldenstormende veront-
waardiging van binnenvallende moslims in India); goden die ze soms ook ver-
eren. Boeddhisme is geen ‘openbaringsreligie’ en er liggen geen geopenbaarde 
heilige boeken aan de basis van boeddhisme(n); maar sommige boeddhisten 
hebben wel geopenbaarde teksten. Ze hebben uiteraard ook belangrijke heilige 
boeken en canons.
Is boeddhisme dan wel een religie? Voor mijn part. Denk daarbij alleen niet in 
de eerste plaats aan het katholicisme: de Heilige Roomse Kerk en typisch katho-
lieke begrippen, zoals orthodoxie en heterodoxie. Deze termen stammen uit 

Geweld heeft, ten diepste, iets 
te maken met hoe we omgaan 

met ‘zelf ’ en ‘ander’
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een katholiek institutioneel ervaringsveld en daarop gebaseerd sektarisch den-
ken (inclusief vervolgingen). Dit werkt niet op dezelfde manier bij boeddhisme; 
waarmee niet is gezegd dat boeddhisten niet sektarisch zijn of zich niet onver-
draagzaam tonen.
Boeddhisme heeft zich gedurende tweeëneenhalve millennia over een groot deel 
van de wereld verspreid en ontwikkeld, zonder centraal gezag, lokale pogingen 
uitgezonderd. Dat grote deel van de wereld noemen we ‘het Oosten’ of ‘Azië’  
(eigenlijk vooral omdat het niet ‘het Westen’ is …). Misschien is boeddhisme zelfs 
een van de weinige samenbindende kenmerken van Azië, eerder dan rijst of etni-
sche, genetische, taalkundige of andere kenmerken. Boeddhisme heeft daarom, 
typisch, zijn meeste massa aan de periferie. Het is lastig om een mainstream te 
ontwaren en een gemeenschappelijke positie over geweld en geweldloosheid te 
bepalen. Boeddhisme is, grosso modo, wellicht meer divers dan alle abrahami-
tische tradities bij elkaar. Het betekent heel veel verschillende dingen voor heel 
veel verschillende mensen, en dat is altijd al zo geweest.

De kwestie van GeweldDe kwestie van Geweld
Geweld heeft te maken met dit fundamentele dualistische onderscheid tussen 
‘zelf ’ en ‘ander’, en met van daaruit geprojecteerde vijandsbeelden. Hoe vanzelf-
sprekend dit ook moge klinken, het is tegelijk een beetje verrassend. Geweld en 
agressie schuilen dus ook in onverwachte hoek: impliciet in de onderscheidingen 
waarmee we onszelf en onze partijdige belangen van anderen afscheiden, en ook, 
subtieler, in hoe we over ‘anderen’ spreken. We scheppen geweld en kunnen het 
ook weer oplossen in ons denken over ‘zelf ’ en ‘ander’. Nadenken en spreken over 
geweld in onze verhouding tot de ander bergt dus groot potentieel in zich voor 
beide: zowel geweld als geweldloosheid.

De kwestie van geweld is ook een vraag naar voor wie dit zo is en volgens welke 
norm. Dit is een sociaal-ethische, aan conventies gebonden kwestie. Zij neemt 
een centrale plaats in alle menselijke samenlevingen, maar wordt telkens net iets 
anders ingevuld. Zij is van alle culturen en tijden; de antwoorden zijn dat niet.
Toch lijkt religieus gesanctioneerd geweld een meer ‘natuurlijke’ plaats te heb-
ben binnen van oorsprong partijdige sociale denkkaders, zoals in monotheïs-
tische religies, waar God als hoogste ‘Vader’ en ‘leider’ van de groep het sociale 

Boeddhist vecht niet allereerst voor 
een rechtvaardige en geweldloze samenleving, 
hij poogt begeerte en onwetendheid op te geven

Boeddhisme en Geweld – Zelf en AnderBoeddhisme en Geweld – Zelf en Ander
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leven beregelt; regels die via een convenant, profeet of anderszins geopenbaard 
zijn en door zijn plaatsvervangers en volgelingen geborgd worden (vergelijk de 
woordkeuze in shı-‘ah, de Shı-‘atu ‘Alı-: sjiieten, de Partij van Ali, de neef en schoon-
zoon van de profeet Mohammed). 
‘Wie niet mét mij is, is tégen mij’ (Lukas 11:23). Oorlog en vrede zijn conventio-
nele, cultuurbepaalde begrippen. De vraag dringt zich dus op: over wiens heilige 
oorlog en over wiens hemelse vrede hebben we het, en wie is hier verantwoorde-
lijk voor: God de Vader, of wijzelf, in ons denken? Dat brengt ons bij boeddhis-
tisch gedachtegoed.

WereldverzakingWereldverzaking
Ideologisch is boeddhisme een niet-theïstische weg naar bevrijding, die aan de 
sociale context en ermee samenhangende niet-aflatende uitwisseling en strijd, 
geweld et cetera probeert te ontsnappen. Nibba-na, de uiteindelijke ‘uitdoving’ en 
verlossing, ligt voor altijd voorbij aan winst en verlies, faam en blaam (‘de acht 
wereldse dharma’s of preoccupaties’). Het is een pad dat via een gematigd asceti-
sche middenweg vaardig tussen de extremen van versterving en hedonisme heen 
laveert, binnen een systeem waarin wereldverzaking ‘cultureel kapitaal’ (Pierre 
Bourdieu) vertegenwoordigt.
Begeerte – traditioneel gedefinieerd als verlangen naar plezier, bestaan en niet-
bestaan – is de oorzaak van ons lijden. Er is geen andere oplossing voor lijden, 
inclusief agressie en geweld, dan het radicaal opgeven van begeerte. Begeerte 
bestaat op haar beurt bij de gratie van gehechtheid, het vasthouden aan een Zelf, 
ook tegen beter weten in (vergankelijkheid). Het Zelf als vergankelijk doorzien, 
het opgeven van die illusie der illusies, is de eerste voorwaarde voor bevrijding 
van lijden en ontwaken uit de schijnwereld, waarin we ten diepste verstrikt zit-
ten, als uit een droom.

De waterscheiding is dus niet die van een god-gegeven onderscheid tussen goed 
en kwaad; de crux is onderscheiden tussen vaardig en niet-vaardig handelen met 
het oog op bevrijding van lijden. Deze categorieën kunnen elkaar incidenteel 
overlappen, maar dat is niet noodzakelijk zo.
Een mens staat helemaal alleen met zijn karma, de gevolgen van intentioneel han-
delen. Er is geen schepping, geen slachtoffer: hij is soeverein schepper van zijn ei-

Het vermijden van geweld en het kwade 
is geen doel op zich, maar noodzakelijk 

voor de weg naar bevrijding
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gen lot, verantwoordelijk voor zijn bevrijding of verlossing. Er is dus ook geen ver-
losser – al komt, bijvoorbeeld, de Boeddha Amita-bha in het Reine Land Boeddhis-
me wel aardig dicht in de buurt of de Bodhisattva van mededogen Avalokiteśvara.
Het meest vaardig en effectief bereikt de boeddhist bevrijding buiten de sociale 
context, als monnik of kluizenaar die radicaal alle (sociale) banden verbroken 
heeft. Boeddhisme heeft zich dan ook binnen de context van een zogenaamde 
tweesporenmaatschappij ontwikkeld, waar, naast succes in het gewone leven, 
wereldverzaking een leefbaar alternatief is; meestal zelfs de meest gerespecteerde 
optie. Dit is in Zuid- en Zuid-Oost-Azië nog steeds te vinden; of boeddhisme 
heeft er in ieder geval toe bijgedragen dat deze optie, ondanks verzet, voor bre-
dere lagen toegankelijk werd, bijvoorbeeld in confucianistisch Oost-Azië. Omdat 
de boeddhistische wereldverzaker radicaal met alle geweldpleging afrekent, be-
lichaamt hij de absolute geweldloosheid. Er zijn uiteraard ook meer gemiddelde 
posities te vinden, vooral in modernistische vormen van boeddhisme.
Sedert de teloorgang van het contemplatieve leven (vita contemplativa) te onzent 
is dat tweede spoor in toenemende mate onbekend en onbemind geworden. Het 
heeft thans geen hoge status als men zich terugtrekt uit zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheden, integendeel. Het contrast met seculier protestants-
christelijk op deze wereld gericht ascetisme – dat wil zeggen, uitstellen van 
bevrediging van begeerte, ‘woekeren met je talenten’ – kon bijna niet groter zijn: 
impliciet levens- en wereldbevestigend, sociaal-maatschappelijk geëngageerd, 
met nadruk op een productief, godsvruchtig en vruchtbaar (‘Gaat heen en verme-
nigvuldigt u’ uit het boek Genesis), en ethisch sociaal (gezins)leven, hier en nu.

Boeddhisme en Geweld – Zelf en AnderBoeddhisme en Geweld – Zelf en Ander

‘Nibba‘Nibba--na’, de uiteindelijke verlossing, ligt voor altijd voorbij aan winst en verlies, faam en blaam. na’, de uiteindelijke verlossing, ligt voor altijd voorbij aan winst en verlies, faam en blaam. 
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De ‘geweldloze’ anderDe ‘geweldloze’ ander
Boeddhisten zijn uiteraard evenzeer bij geweldpleging, uitbuiting en onder-
drukking betrokken, zowel incidenteel als structureel. Schrijnende recente 
voorbeelden vindt men in Thailand, Sri Lanka en Birma. Het reilen en zeilen van 
machtige kloosters, bijvoorbeeld in het door ons zo vaak geromantiseerde oude 
Tibet, bieden bedroevend veel materiaal ter nadere illustratie. Schandalen rond 
misbruik in boeddhistische organisaties zijn minstens zo ten hemel schreiend 
als in de Rooms-Katholieke Kerk; al is het misschien een andere hemel, het krij-
ten is even hartverscheurend.

Als er al een significant verschil is, dan zit dit in de aannames. Een boeddhist 
kan zich in zijn geweldpleging moeilijker aan de kant van God scharen of van een 
gemachtigde daarvan, zoals de Partij van Ali, de sjiieten; hij kan vanuit leegte 
(Sanskriet: Su-nyata-) ook moeilijker een vijand projecteren. Hij kan zich al even 
moeilijk op God beroepen als hij, profetisch, wil rebelleren tegen onrecht.
Het is zijn verantwoordelijkheid door de fundamentele illusie van zelf en ander 
te snijden, inclusief de mogelijkheid een vijandsbeeld op de ander te projecteren: 
absolute geweldloosheid (vergelijk ook: Marshall Rosenberg, Geweldloze Com-
municatie). Hij vecht dus niet allereerst voor een rechtvaardige of geweldloze 
samenleving, maar poogt eerst en vooral zijn begeerte en onwetendheid op te 
geven. Modernistische boeddhisten denken uiteraard anders over kwesties als 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en dergelijke. Maar boeddhisten zijn 
toch vooral ook mensen, zoals gebleken is in Thailand, Sri Lanka, Birma, Tibet.

Goed en KwaadGoed en Kwaad
Goed en kwaad zullen altijd en overal ter wereld, conventioneel, gerespecteerd 
(moeten) worden. Het zijn echter niet alleen de conventies die verschillen: soms 
ook heel fundamentele aannames. In boeddhistische theorie hebben goed en 
kwaad geen absolute goddelijke sanctionering: zij zijn beide even relatief als il-
lusoir: ook fixatie op het goede is een blijk van onwetendheid.
Voor veel Europese christenen is God goed en het kwade enkel de afwezigheid 
daarvan: een robuust monotheïstisch optimisme (Augustinus). Dit creëert uiter-
aard tegelijk het probleem van de oorsprong van het kwaad. Moslims zullen het 
hier overigens niet altijd mee eens zijn. Allah is immers niet gehouden aan men-

Vriend en vijand zitten evenzeer gevangen 
in lijden, het kernprobleem dat 

boeddhisme probeert op te lossen
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selijke maten en conventies: wat er ook gebeurt, goed of slecht, het is zo:  
In ša-‘Alla-h, het is zo ‘als Allah het wil’.
Boeddhistische bevrijding en een ‘Ontwaakte’ of ‘Verlichte’ (boeddha) zijn per 
definitie ethisch neutraal, voorbij aan goed en kwaad. Het vermijden van ge-
weld en het kwade is geen doel op zich, maar een noodzakelijke voorwaarde 
om de weg naar bevrijding effectief te kunnen gaan, en ook een noodzakelijk 
gevolg ervan. Men zou kunnen zeggen: het vermijden van het conventioneel 
kwade is een noodzakelijk ‘euvel’, maar dan het mindere. De gehechtheid aan 
geweldloosheid en het goede is de laatste fixatie die men opgeeft voor het vol-
ledig ontwaken.

Verschillende fundamenten - verschillende wereldbeeldenVerschillende fundamenten - verschillende wereldbeelden
God versus LeegteGod versus Leegte
Al handelen en oordelen mensen met het oog op geweld en geweldloosheid 
vaak niet zo heel erg verschillend, het perspectief waarbinnen zij handelen 
en de religieuze legitimering (jihad, kruistochten) verschilt aanzienlijk. De 
onderliggende aannames maken uiteindelijk wel degelijk een verschil uit, zo 
leert de geschiedenis.
Aan de éne kant vinden we in monotheïsme de ingebakken ‘partijdigheid’ en 
‘onverdraagzaamheid’ van een ‘jaloerse’ God – ooit immers de God van één 
groep tegenover anderen – en daarmee onlosmakelijk verbonden het probleem 
van een geprivilegieerd onderscheid tussen, en scheppen van, goed en kwaad 
als goed en kwaad – zeker problematisch als je God als alleen maar goed po-
neert. Aan de ándere kant vinden we de even onverbiddelijke als ongenaakbare 
ethische neutraliteit van een radicaal doordacht non-dualisme; als men Goed 
en Kwaad of Zelf en Ander doorziet als fundamenteel niet verschillend, is er 
geen vijandsbeeld meer mogelijk: vriend en vijand zitten evenzeer gevangen in 
lijden, het kernprobleem dat boeddhisme probeert op te lossen. 
Als fundamentele aannames laten beide in de wereldbeelden die er op geba-
seerd zijn, interessante patronen van convergentie en divergentie rond het the-
ma geweld zien, waar het ‘heilige gelijk’ van de een het (epistemische) geweld 
van de ander kan zijn; en waar de transcendente vrede van de ander laakbare 
onverschilligheid voor de een is. Terwijl de mensen die de tradities dragen, 
zonder uitzondering, even feilbaar blijken (Parijs, Charlie Hebdo, januari 2015).

— Henk W.A. Blezer doceert boeddhisme aan de Universiteit Leiden en aan de Vrije — Henk W.A. Blezer doceert boeddhisme aan de Universiteit Leiden en aan de Vrije 

Universiteit van Amsterdam. Hij werkt bij het Leiden University Institute for Area Universiteit van Amsterdam. Hij werkt bij het Leiden University Institute for Area 

Studies (LIAS).Studies (LIAS).

Boeddhisme en Geweld – Zelf en AnderBoeddhisme en Geweld – Zelf en Ander
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Gebroken tralies

BEELDMEDITATIE |  R ieteke Hoogendoorn

Gevangenschap, uitzichtloosheid, moedeloosheid. 

God wil Johannes op Patmos bemoedigen. Hij opent de hemel en Johannes  
ziet een geopende deur en het Lam zittend op de troon. Kleuren van sardius  
en diamant, een regenboog van smaragd om de troon. 

Een open hemel in de vorm van een oog. Troost! God ziet ons en Hij laat zich 
door ons in de ogen kijken en daarmee in zijn Vaderhart. Hij laat de grote lief-
de zien die Hij voor mensen heeft: zijn Zoon, voor ons gegeven aan het kruis.

God verbreekt de gevangenis, Hij komt erbij. In de quilt zijn in de persoon en 
op het eiland tralies gequilt, gebroken tralies. Al bleef Johannes nog op Pat-
mos, met God erbij betekent dit: bevrijding in gevangenschap. Een bemoedi-
ging voor ieder die gevangen zit op een eiland van ziekte, eenzaamheid, rouw, 
verdriet. 

‘Als God de hemeldoeken openvouwt …
dan zie ik daar een ruimte in,
voor al mijn pijn, voor alles wat verwart.’

— Rieteke Hoogendoorn maakt sinds 1991 quilts, veelal met bijbelse onderwerpen — Rieteke Hoogendoorn maakt sinds 1991 quilts, veelal met bijbelse onderwerpen 

als thema, en werkt daarbij zoveel mogelijk met traditionele technieken. als thema, en werkt daarbij zoveel mogelijk met traditionele technieken.   

www.bijbelquilts.nl www.bijbelquilts.nl 
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Van 20 tot en met 22 ja-
nuari vond de jaarlijkse 
conferentie voor Europese 
Oecumenische Zendings-
raden (EEMC) plaats in 
Helsinki. De NZR en EA-
EZA namen hieraan met 
een delegatie deel. Tijdens 
de conferentie was er 
veel tijd ingeruimd om 
kennis te maken met het 
missionaire werk van de 
Lutherse kerk in Finland, 

Op 14 november 2014 was 
Jooseop Keum, directeur 
van de zendingsafde-
ling van de Wereldraad 
van Kerken, te gast op de 
raadsvergadering van de 
Nederlandse Zendings-
raad. Hij was nauw betrok-
ken bij de totstandkoming 
van de zendingsverklaring 
van de Wereldraad, Toge-
ther Towards Life (in het 
Nederlands uitgebracht 
als Samen voor het leven). 
Tijdens de vergadering 
verzorgde hij een lezing 
over deze verklaring en 
de ontvangst daarvan in 
de kerken. Hij begon zijn 
lezing met een indringend 

bezig zijn en wat de uitda-
gingen zijn. Ook andere zen-
dingsraden hadden, net als 
de NZR, aandacht geschon-
ken aan de zendingsverkla-
ring Together Towards Life 
van de Wereldraad van Ker-
ken. Verder is er nagedacht 
over mogelijkheden om op 
bepaalde gebieden samen te 
publiceren.  
— Foka van de Beek

waartoe 75 procent van de 
bevolking behoort. Binnen 
de kerk is een aantal missi-
onaire organisaties actief, 
die zich vooral richten op 
zending in het buitenland. 
Er was een ontmoeting 
met de Fins-Orthodoxe 
secretaris-generaal van de 
Finse Raad van Kerken en 
er waren sessies waarin we 
als zendingsraden konden 
uitwisselen waar we mee 

persoonlijk verhaal over 
zijn afkomst uit een 
multireligieuze familie 
en gemeenschap. Hieruit 
bleek ook zijn gedreven-
heid bij zijn huidige 
werk en het schrijven van 
deze zendingsverklaring. 
De verklaring kwam 
zo nog meer tot leven, 
wat ook de bedoeling is. 
Het gaat er niet om een 
mooie verklaring op zich 
te maken, maar dat deze 
mensen aanspreekt en in 
beweging zet. Uit de vra-
gen en gesprekken vol-
gend op de lezing bleek 
dat ook gebeurd te zijn.

Ontmoeting van zendingsraden in HelsinkiOntmoeting van zendingsraden in Helsinki

Jooseop Keum te gast bij NZRJooseop Keum te gast bij NZR

IMPRESSIES |  samenstel l ing:  Tom Boesten
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Op 8 december 2014 werd 
Stefan Paas geïnaugureerd 
als hoogleraar in de missio-
logie aan de Theologische 
Universiteit van de Gerefor-
meerde Kerken in Kampen. 
Bij de aanvaarding van zijn 
benoeming gaf hij een rede 
met als titel ‘Vreemdelin-
gen en priesters. Christelij-
ke missionaire identiteit in 
seculier Europa’. Hierin 
kijkt hij met een positieve 
blik naar de minderheids-
positie van christenen in 
het tegenwoordige Europa. 
Vanuit missiologisch oog-
punt wijst hij erop dat wes-
terse theologen niet meer 
de agenda van zending 

loof eigenlijk thuishoort: 
een klein onderdeel van de 
samenleving, die deels 
vreemd is aan die samenle-
ving, en die er anderzijds 
een eigen inbreng in heeft. 
Geen dominante cultuur 
meer, ook geen tegencul-
tuur. Bijbels-theologisch 
biedt de eerste brief van Pe-
trus veel inzichten: christe-
nen zijn uitverkoren vreem-
delingen, een volk van 
priesters. Priesters komen 
uit het volk en naderen na-
mens dat volk tot God. Wie 
naar de kerk gaat, doet dat 
ook voor zijn buren. De ge-
meente hoeft niet heel tal-
rijk te zijn, als ze maar zo 

moeten proberen te bepa-
len. Christenen uit het Zui-
den zien Europa als een ge-
bied waar verkondiging 
hard nodig is. Het zou ver-
keerd zijn om dat af te wij-
zen vanuit schuldgevoel 
over het verleden. Vanuit de 
geschiedenis van het chris-
tendom in Europa haalt 
Paas het inzicht dat altijd 
maar een kleine minder-
heid van de mensen echt 
met het geloof bezig was. 
Omdat de overheden hun 
landen als christelijk be-
schouwden, leek het chris-
tendom alomvattend. Nu 
zijn we weer in een situatie 
waarin het christelijk ge-

Strategisch partnerschap NZR en EA-EZA Strategisch partnerschap NZR en EA-EZA 

Stefan Paas over christen zijn in Europa nuStefan Paas over christen zijn in Europa nu

EA-EZA en de NZR spreken 
in een overeenkomst van 
begin dit jaar de intentie uit 
de bestaande samenwer-
king verder te intensiveren. 
Ze doen dit vanuit de over-
tuiging ‘dat eenheid en zen-
ding onlosmakelijk met el-
kaar verbonden zijn’. Beide 
koepels richten zich op de 
versterking van het missio-
nair getuigenis en de missi-
onaire presentie van kerken 

en christenen in binnen- en 
buitenland. ‘Een intensieve-
re samenwerking in de 
vorm van een strategisch 
partnerschap schept moge-
lijkheden om elkaars kracht 
en expertise met betrekking 
tot de missionaire opdracht 
te benutten, van elkaar te 
leren en samen beter uit-
voering te geven aan de 
missie van de organisaties.’ 
In de praktijk werken EA-

EZA en de NZR al ruim tien 
jaar samen bij de organisa-
tie van activiteiten, het rea-
liseren van publicaties en 
participatie in internatio-
nale netwerken. De NZR 
profileert zich daarbij voor-
al op missiologische bezin-
ning van de zendingsorga-
nisaties, terwijl EA-EZA 
meer nadruk legt op prakti-
sche ondersteuning. 
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De Geertekerk in Utrecht was 
vrijdag 16 januari tijdens de 
Oecumenelezing goed ge-
vuld. De Vlaamse theoloog 
en rooms-katholiek priester 
prof.dr. Peter Schmidt sprak 
over pelgrimage. Hij trok lij-
nen vanuit de Bijbel door 

mage als een levenshouding, 
een oefening in de ontledi-
ging, het steeds weer loslaten 
van al te vertrouwde godsbeel-
den. ‘Israël wordt geconfron-
teerd met haar eigen identi-
teit. Er is oog voor de vreem-
deling, omdat men zelf 

naar de kunst en de theolo-
gie. De toonzetting was 
vriendelijk, maar wie mee-
schreef met de tekst, merkte 
dat hij bestaande denkkaders 
en kerkelijke gerustheden 
stevig bekritiseerde.
Schmidt tekende de pelgri-

Oecumenelezing 2015 - Pelgrimage als levenshoudingOecumenelezing 2015 - Pelgrimage als levenshouding

Op 11 november hield Benno 
van den Toren zijn inaugu-
rele rede als hoogleraar In-
terculturele Theologie in 
Groningen. Hij hield een 
beschouwing over het feit 
dat het vak interculturele 
theologie het risico loopt 
een westers gesprek te blij-
ven, als ze geen rekening 
houdt met specifieke bar-
rières om echt intercultu-
reel te worden. Het sterke 
gebruik van sociale weten-
schappen leidt tot de nei-
ging om de theologische di-
mensie van ontwikkelingen 
in het wereldchristendom 
onderbelicht te laten: je 

veelkleurig mogelijk is. 
Mensen van allerlei pluima-
ge moeten zich er thuis 
kunnen voelen. Daarom is 

kunt allerlei sociale oorza-
ken aanwijzen waarom 
mensen zich tot de pente-
costale kerken wenden, 
maar mensen bekeren zich 
niet omdát het economisch 
aantrekkelijk is. Een ander 
probleem is dat theologie 
doorgaans bedreven wordt 
via geschreven teksten. Er 
zijn echter legio andere 
bronnen waaruit een theo-
loog kan putten: preken, 
liederen, gebeden, pastora-
le handelingen. Echt inter-
culturele theologie zal vóór 
alles over God moeten 
gaan. Geloof in God heeft 
niet alleen betekenis van-

het nodig nieuwe mensen 
erbij te betrekken: niet 
omdat je je zorgen maakt 
om hun zielenheil, maar 

wege het vele goede dat we 
eraan kunnen ontlenen. God 
bestaat en is werkzaam. 
Daarmee wordt het intercul-
turele theologische gesprek 
een driegesprek. Buiten de 
deelnemers is er een geza-
menlijke aandacht voor een 
derde realiteit, voor God in 
Christus. Gods stem, ge-
hoord in de kerk via de 
Schriften en de Heilige 
Geest, neemt deel aan het 
theologische gesprek. Juist 
door dit driegesprek kunnen 
we buitengewoon veel leren 
over wat het betekent om 
hier en nu volgeling van 
Jezus Christus te zijn.

omdat de gemeente de vol-
heid van Christus probeert 
present te stellen.

Interculturele theologie als driegesprekInterculturele theologie als driegesprek
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Conferentie ‘Kerk zijn in Centraal- en Oost-Europa’Conferentie ‘Kerk zijn in Centraal- en Oost-Europa’

vreemdeling is geweest. Je 
moet eerst veel identiteit ver-
liezen om identiteit te vin-
den. Je moet jezelf loslaten.’ 
Ds. Karin van den Broeke, lid 
van het Centraal Comité van-
uit de Protestantse Kerk, gaf 
een eerste reactie. Ze vertelde 
hoe de assemblee in Busan 
het thema van de pelgrimage 
heeft aangereikt. Daarbij was 
er discussie over de vraag of 

De jaarlijkse conferentie 
van de Central and Eastern 
European Association of 
Mission Studies (CEEAMS) 
werd van 10 tot en met 13 
februari gehouden in Heili-
genkreuz bij Wenen. Het 
thema was ‘Achter het IJze-
ren Gordijn: Kerk zijn in 
Centraal- en Oost-Europa 
25 jaar na de politieke ver-
anderingen’.  
CEEAMS is opgericht in 
2002 en is interdenominaal, 
internationaal en intercul-
tureel en houdt zich bezig 
met de wetenschappelijke 
studie van onderwerpen op 
het terrein van zending, 
met speciale focus op Cen-
traal- en Oost-Europa.
Er waren uit dertien landen 
mensen aanwezig, van ver-

Karin van den Broeke waar-
deerde het lef aangereikt 
door Schmidt om de eigen 
taal en daarmee de al te snel 
geconcludeerde eigen waar-
heid ter discussie te durven 
stellen. De consequenties zijn 
spannend op het moment dat 
je bijvoorbeeld doorpraat 
over de toon van het blad 
Charlie Hebdo. 
Bron: Raad van Kerken

het eigen land of Europa 
een stempel gedrukt bleken 
te hebben op de missionai-
re visie van mensen. Hier-
uit bleek ook weer eens de 
veelkleurigheid die Europa 
rijk is. Een Duitse menno-
niet uit Kazachstan, een 
Moldaviër en een Oekraïner 
spraken samen in het Rus-
sisch, terwijl daarnaast En-
gelse, Nederlandse en Hon-
gaarse protestantse vrou-
wen overlegden met Roe-
meens-orthodoxe collega’s 
(die geen vrouw in het 
ambt accepteren) in het 
Roemeens. En dat alles in 
een sfeer van eenheid, de 
eenheid in Christus. 
— Foka van de Beek

het een pelgrimage ván ge-
rechtigheid en vrede zou moe-
ten zijn of een pelgrimage 
náar gerechtigheid en vrede. 
De keus viel op de eerste ter-
men, waarmee werd aangege-
ven dat de tocht zelf ook in het 
kader staat van gerechtigheid 
en vrede. Het bracht meer ba-
lans in de spanning, die ook 
door Schmidt was getekend 
tussen Jenseits en Diesseits. 

schillende kerkelijke achter-
gronden (orthodox, evange-
lisch, hervormd, rooms-ka-
tholiek, baptist, luthers). 
Thema’s die besproken wer-
den waren onder andere de 
kloof tussen academisch 
missiologisch onderwijs en 
de praktijk, eenheid en di-
versiteit, kerk en staat, kerk 
in de minderheid, kerk en 
islam, kerk in een gesecula-
riseerde samenleving. De 
conferentie begon met de 
verhouding tussen de eigen 
biografie en de zending. 
Welke rol hebben gebeurte-
nissen in je leven gespeeld 
bij je keus voor zending en 
je staan in zending? Er ont-
stonden goede gesprekken, 
waarin persoonlijke ervarin-
gen en gebeurtenissen in 
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Lucien van Liere, Klaas Spronk (eds.), Images of En-
mity and Hope. The Transformative Power of Reli-
gions in Conflicts, nummer 15 in de serie Contact-
Zone. Explorations in Intercultural Theology, Zürich: 
LIT Verlag, 2014, 148 bladzijden, D 29,90

Deze bundel bevat artikelen van een conferentie over dit thema, georganiseerd 
in 2009 door ICCO, in samenwerking met de Protestantse Theologische Uni-
versiteit (PThU) en de Wereldraad van Kerken. De bundel is onlangs pas ver-
schenen, maar de bijdragen zijn dus al enkele jaren oud, alhoewel sommige 
auteurs – aan de voetnoten te zien – nog wel nieuwere informatie hebben toe-
gevoegd.
Het boek bestaat uit twee delen: het eerste deel bevat drie achtergrondartike-
len, het tweede deel vijf casestudies. De bijdragen zijn zeer verschillend, zowel 
wat lengte als inhoud betreft. Ik noem enkele voorbeelden.  
Van Klaas Spronk is er een helder artikel over het Oude Testament en geweld, 
vergelijkbaar (maar uitgebreider ) met het artikel in deze TussenRuimte. De bij-
drage over de Koran en beelden van de vijand van Muhammad Farooq Khan is 
echter zeer kort, wat erg jammer is, want juist dit thema staat nu erg in de be-
langstelling. De reden zal zijn, dat hij in 2010 vermoord is. 
Aart Verburg draagt bij met een korte, maar interessante casestudy over een 
bijeenkomst met mensen uit Rwanda en Burundi na de genocide. Het artikel 
van Dion van den Berg (PAX) over Sbrenica is erg uitgebreid; op zich interes-
sant voor wie zich goed wil verdiepen in dit thema, maar voor deze bundel te 
gedetailleerd, ook omdat het niet goed aansluit bij het thema: religie speelt 
nauwelijks een rol in het artikel of het moet zijn dat hij wil laten zien wat een 
organisatie als PAX kan doen op het gebied van verzoening. Andere artikelen 
gaan over Pakistan, de Molukken en de meer psychologische achtergronden 
van dit thema. 

— Foka van de Beek, theoloog en stafmedewerker Nederlandse Zendingsraad— Foka van de Beek, theoloog en stafmedewerker Nederlandse Zendingsraad

BOEKEN
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J.D.Th. Wassenaar, Vreemdelingschap. Historische en 
hedendaagse stemmen uit kerk en theologie,  
Zoetermeer: Boekencentrum, 2014, 366 bladzijden, D 
22,50 

Dit boeiende boek gaat niet over migranten die hun bestaan als vreemdelingschap 
ervaren, maar over de plaats van christenen en hun kerken in de samenleving. 
Wassenaar beschouwt vreemdelingschap als een sleutelbegrip dat bepalend is voor 
de identiteit van christenen. Het boek biedt tal van aanknopingspunten voor 
vruchtbare missiologische dwarsverbindingen met theologie van de migratie. 
Opmerkelijk is dat Wassenaar in de eerste hoofdstukken voorbijgaat aan vreemde-
lingschap in het Oude Testament, omdat dit begrip daarin ‘slechts enkele malen in 
niet-letterlijke, geestelijke betekenis’ voorkomt. Migranten herkennen hun vreem-
delingschap juist in veel oudtestamentische verhalen. 
Het hoofdstuk over de vroege kerk roept de klemmende vraag op of christenen 
de identiteitsbepalende notie van de vreemdelingschap vergaten toen keizer 
Constantijn het christelijk geloof maakte tot geoorloofde religie. Christenen 
hoorden bij God, maar zij waren vanaf die tijd niet langer ‘vreemd in elk land’ 
(Diognetus). De parochie werd van tijdelijke pleisterplaats voor vreemdelingen 
tot permanente lokale gemeente van gelovigen. 
Boeiend is Wassenaars verhandeling over Calvijn die zijn verblijf als vluchteling 
in Genève omschreef in termen van vreemdelingschap. Hij had oog voor de kerk 
in diaspora. Hier komt Wassenaar dicht bij een uitwerking van de relatie van 
vreemdelingschap en migratie-ervaring. 
De auteur signaleert dat apostolaatstheologen, met hun maatschappelijk engage-
ment, weinig ruimte lieten voor de notie van vreemdelingschap. Daarmee wijst 
hij op een belangrijk theologisch tekort. In recente missiologische bezinning op 
migratie klinkt die notie echter wel door. Hoewel Wassenaar enkele paragrafen 
wijdt aan migrantengemeenschappen in Nederland, gaat hij aan deze ontwikke-
ling voorbij. Opmerkelijk in theologie van migranten is juist de verbinding van 
maatschappelijk engagement en dubbel vreemdelingschap.

— Gert Noort, directeur Nederlandse Zendingsraad— Gert Noort, directeur Nederlandse Zendingsraad
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Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God.  
The Global Rise of Religious Violence, Oakland:  
University of California Press, 336 bladzijden,  
$ 25,68 (ook als e-book verkrijgbaar)

Mark Juergensmeyer is professor religiewetenschappen aan de Universiteit 
van Californië, gespecialiseerd in de verbinding tussen religie en geweld. 
Terror in the Mind of God is een van zijn meest gelezen boeken. Het gaat over ‘de 
publieke geweldshandelingen rond de eeuwwisseling waarvoor religie de 
motivatie, rechtvaardiging, de organisatie en het wereldbeeld vormde’ (7). 
Juergensmeyer wil het wezen begrijpen van religieus terrorisme en ook de rol 
die geweld altijd heeft gespeeld in het religieuze voorstellingsvermogen van 
mensen en de rol van geweld in het ‘brein van God’ (15).
Zijn belangrijkste punt dat elke religie inherent gewelddadig is. Voor 
Juergensmeyer heeft religie een gewelddadige en een vredelievende kant. De 
gewelddadige kant is logischerwijs de focus van zijn boek. Het eerste gedeelte 
geeft een analyse van de omgevingsfactoren waarin religieus geweld tot bloei 
kan komen. Het tweede gedeelte analyseert de logica van religieus geweld.  
Aan de hand van interviews en casestudies, portretteert Juergensmeyer 
verschillende groepen uit verschillende religies. Christenen die 
abortusklinieken bombarderen, moslimterroristen en de gifaanval op de 
metro van Tokio door de boeddhistische Aum Shinrikyo komen voorbij.
Dit boek geeft een goed inzicht in terrorisme, hoe terroristen naar de wereld 
kijken en wat hen er toe beweegt deze gruwelen te begaan. De vraag na het 
lezen van het boek blijft echter: is het echt alleen maar religieus geweld of 
spelen andere factoren een even belangrijke of misschien wel belangrijkere rol 
in dit geweld? Zijn de economische en sociale  omstandigheden en politieke 
situaties niet veel belangrijker voor de terrorist? Wordt religie niet ge- dan wel 
misbruikt door terroristen? Volgens mij wordt religie gebruikt ter legitimatie 
van geweld en vormt het maar zelden de motivatie voor geweld.
 
— Arjan Schoemaker, beleidsmedewerker EA-EZA en redactielid van — Arjan Schoemaker, beleidsmedewerker EA-EZA en redactielid van TussenRuimtTussenRuimtee
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Gerrit Christiaan de Gier
In ’t spoor van Schweitzer
(in eigen beheer uitgegeven)
2015, D 15,00

Behalve arts, theoloog en filosoof was Albert Schweitzer (1874-1965) ook orga-
nist en Bachkenner. Om geld op te halen voor zijn ziekenhuis in Lambaréné 
(Gabon) gaf hij met regelmaat orgelconcerten in Europa. 
Als opmaat van het herdenkingsjaar van Schweitzer, die vijftig jaar geleden 
overleed, bracht organist Gerrit Christiaan de Gier een cd uit met orgelwerken 
die Schweitzer zelf regelmatig programmeerde: muziek van Johann Sebastian 
Bach, Felix Mendelssohn Bartoldy en César Franck. De opnames vonden plaats 
in de St.-Thomaskerk te Straatsburg, een kerk waar Schweitzer zelf vaak te 
gast was als concertgever, en waar zich behalve een schitterend Silbermann-
orgel uit 1741 een door Schweitzer ontworpen koororgel bevindt. 
De Gier opent met de wervelende Toccata, adagio en fuga in C (BWV 564) van 
Johann Sebastian Bach. Dit werk komt uitstekend tot zijn recht op het Silber-
mann-orgel met zijn heldere klank en de lekker ronkende, typisch Frans-ba-
rokke Bombarde op het pedaal. In de daaropvolgende partita ‘Sei gegrüsset, 
Jesu gütig’, één van de mooiste variatiereeksen die ooit zijn gecomponeerd, is 
het veelkleurig klankenpalet van het instrument te horen. De cd sluit af met 
twee werken die gespeeld worden op het koororgel. Dit orgel werd in 1905 ge-
bouwd door Dalstein & Haerpfer, naar een ontwerp van Albert Schweitzer. Dit 
is een veel bescheidener instrument dan het Silbermann-orgel, maar het 
neemt de luisteraar voor zich in met zijn warme, fluwelen klank. Op dit orgel 
verklankt De Gier twee orgelwerken uit de Romantiek: Sonate VI (‘Vater unser 
im Himmelreich’) van Felix Mendelssohn Bartholdy en ‘Prière’ van César 
Franck. Aanbevolen voor wie kennis wil maken met de muziek waarvan 
Schweitzer een pleitbezorger was en door De Gier met overtuiging vertolkt 
wordt, óf met de orgels van de St.-Thomaskerk in Straatsburg! 

— Sebastiaan ’t Hart, kerkmusicus en muziekredacteur— Sebastiaan ’t Hart, kerkmusicus en muziekredacteur

MUZIEK |  Sebast iaan ’t  Hart
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TR AGENDA

28 maart 28 maart 
Naïma-conferentie Naïma-conferentie 

Jaarlijkse ontmoetings- en bemoedigings-
dag voor christenvrouwen die vriendschap 
(willen) sluiten met moslimvrouwen. Chris-
tenvrouwen die het verlangen hebben dat 
hun moslimvriendinnen met hen gaan leven 
uit de rijkdom van het evangelie van Jezus 
Christus. Dit jaar ligt de focus op het lief-
hebben van onze naaste, onze moslimvrien-
dinnen. Hoe kunnen we toch liefhebben 
terwijl het nieuws vol is van angst en wan-
trouwen over wat er gebeurt in naam van de 
islam? Wat betekent liefhebben in de prak-
tijk van het leven van alledag? Hoe geven 
we het inhoud en vorm? Hoofdspreekster 
is Lenna Lidstone, die jarenlang in Turkije 
heeft gewoond en nu onder de moslimge-
meenschap te Glasgow in Schotland werkt. 
’s Middags is er keuze uit mini-workshops. 
Kosten: € 15 (lunch inbegrepen). Aanmelden 
vóór 20 maart bij Evangelie & Moslims,  
(033) 465 92 90, info@evangelie-moslims.nl

28 maart28 maart
Studiedag IconenStudiedag Iconen 

Op deze studiedag met als titel de begin-
woorden van een Griekse Maria Boodschap-
hymne: ‘Heden: de blijde boodschap van 
vreugde!’ wordt stilgestaan bij de ‘werking’ 
van iconen als hedendaagse geloofsverkondi-
ging. De dag is bedoeld voor alle mensen die 

zich geraakt weten door iconen als verbeel-
ding van het Mysterie, als een uiting van 
geloof en spiritualiteit; kortom, voor  
kenners en niet-kenners, voor ‘gewone’  
geïnteresseerden, icoonschilders, cateche-
ten, pastores, zoekers en iconenliefheb-
bers. De dag staat ook in het teken van  
Geert Hüssteges vijfentwintigjarig jubileum 
als iconograaf. Van 10.30-17.30 uur in Kasteel 
Hernen, Dorpsstraat 40, 6616 AH Hernen. 
Kosten: € 20. Opgeven en informatie:  
secretariaat@oecumene.nl; (073) 73 200 26.  
www.brediusstichting.nl; www.oecumene.nl; 
www.husstege-iconen.nl

10 april t/m 16 augustus 10 april t/m 16 augustus 
In gouddraad en zijdeIn gouddraad en zijde

Kerkelijke gewaden in de Middeleeuwen 
behoorden tot de meest waardevolle kunst-
schatten. Deze pronkstukken, gemaakt 
van materialen als goudbrokaat, fluweel, 
gouddraad en zijde, waren kostbaarder dan 
schilderijen, beelden en gouden of zilveren 
voorwerpen. In tegenstelling tot de mid-
deleeuwse beeldhouwkunst zijn kerkelijke 
gewaden in Nederland goed bewaard geble-
ven, juist met dank aan de beeldenstormen. 
In landen die overwegend katholiek bleven, 
waren de middeleeuwse gewaden volop in 
gebruik en raakten ze versleten en uit de 
mode. De paramenten in de Nederlanden 
moesten worden verborgen en behielden 
zo hun waarde. Ook de zeventiende-eeuwse 
Utrechtse schilder Abraham Bloemaert heeft 
mogelijk paramenten in bewaring gehad. Hij 
gebruikte ze als voorbeeld voor zijn schilde-
rijen. Te zien in Museum Catharijneconvent 
te Utrecht. www.catharijneconvent.nl
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18 april18 april
Missionaire oriëntatieklasMissionaire oriëntatieklas

Op 18 april kunt u een begin maken met uw 
missionaire werk. In de missionaire oriën-
tatieklas van EA-EZA leert u uw passies en 
talenten kennen, onderzoekt u of u geschikt 
bent voor cross-cultureel werk en krijgt u 
bijbelse informatie over missionair werk. 
Aan het einde van deze dag kunt u gebruik 
maken van de mogelijkheid om met een 
adviseur verder op pad te gaan. Het pro-
gramma biedt veel ruimte voor persoonlijke 
gesprekken met ervaringsdeskundigen. 
Locatie: EA-EZA in Driebergen.  
Kosten: € 50,- www.ea.nl/orientatieklas

25 april25 april
Werelddag Kerk in ActieWerelddag Kerk in Actie

Tijdens dit jaarlijkse evenement wordt u 
geïnspireerd door verhalen van medechris-
tenen en ontmoetingen met partnerorgani-
saties van Kerk in Actie uit de hele wereld. 
Karin van den Broeke, preses van de Protes-
tantse Kerk, denkt ’s morgens met u na over 
het thema ‘Geloven in delen’. Hoe kunt u de 
kerk versterken, noodhulp mogelijk maken 
of kinderen in de knel ondersteunen?  
’s Middags zijn er interactieve workshops. 
Ga in gesprek met gelovigen uit Bangladesh 
of Myanmar, leer meer over vluchtelingen 
in Thailand of ontdek hoe het is om als kind 
in een sweatshop te moeten werken. Van 
10.00-15.30 uur in Zalencentrum Ermelo. 
Toegang gratis (lunch inbegrepen), met een 
vrijwillige bijdrage voor de onkosten. Aan-
melden: www.kerkinactie.nl/agenda/kerk-
in-actie-werelddag

13 juni13 juni
GZB-dag ‘Bedreigde kerk’GZB-dag ‘Bedreigde kerk’

De GZB-dag 2015 staat in het teken van het 
nieuwe jaarthema ‘Bedreigde kerk’. Met dit 
jaarthema wil de Gereformeerde Zendings-
bond de moeilijkheden maar ook de bevlo-
genheid van christenen in het Midden-Oos-
ten, met name in Egypte, voor het voetlicht 
brengen. Let op de gewijzigde locatie én 
verschoven datum: vanwege de verbouwing 
van Hydepark en de beschikbaarheid van de 
hal is ook de datum vervroegd: zaterdag 13 
juni in de Evenementenhal in Gorinchem. 
www.gzb.nl

18 juni18 juni
Informatieavond Xplore InterserveInformatieavond Xplore Interserve

Geïnteresseerd in zending en benieuwd 
naar het werk van Interserve? Oriënteren op 
een uitzending naar het buitenland? Kom 
naar de informatieavond Xplore Interserve 
op 18 juni van 19.30-22.00 uur, Interserve, 
Hoofdstraat 55, Driebergen-Rijsenburg. 
Aanmelden via arthur.debruin@interserve.
nl of (0343) 74 54 00. www.interserve.nl

3 oktober3 oktober
TFC-dag EA-EZATFC-dag EA-EZA

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de 
jaarlijkse dag voor Thuisfrontcommissies 
van zendingswerkers dit jaar niet in maart, 
maar op 3 oktober. De TFC-dag heeft als 
thema: ‘Sprankel! – Wees een lichtpuntje 
voor je zendingswerker’.  
info@eza.nl; www.eza.nl 
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Van zending tot verzoening:Van zending tot verzoening:
IndonesiëIndonesië

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat In-
donesië onafhankelijk werd. In die jaren is 
er veel veranderd, ook voor de kerken. Het 
juninummer van TussenRuimte beziet de 
ontwikkelingen sindsdien op het gebied 
van kerk en zending. 

In de jaren na 1945 lag het accent op kerk-
opbouw in een zelfstandige natie. Nu, te 
midden van toegenomen interreligieuze en 
etnische spanningen en in de context van 
economische ontwikkeling, is een belang-
rijke vraag hoe kerken vorm geven aan hun 
getuigenis. Daarbij schenken we in het ko-
mende nummer vooral aandacht aan de 
specifieke vraag op welke manier de kerk 
omgaat met de islam. Daarnaast is er bezin-
ning op hoe er omgegaan kan worden met 
geweld. Naast artikelen over Indonesië zelf 
richten we de blik ook op Indonesiërs in 
Nederland en hoe zij bepaalde theologische 
vragen hanteren. 

TR


