
 

 

 

Wereldwijde Gebedsweek voor Vrede in Palestina en Israël (13-21 

september 2020) 

         Brussel, 31 augustus 2020 
 

Beste zusters en broeders, 

Ook dit jaar organiseert de Wereldraad van Kerken, in samenwerking met de Raad van Kerken in het 

Midden Oosten, weer een Wereldwijde Gebedsweek voor Vrede in Palestina en Israël.                                                                                                               

Kerken in de hele wereld zullen in de week van 13-21 september a.s. verenigd zijn in gebed voor 

vrede en gerechtigheid in het Heilige land. Het thema voor dit jaar is: "Creatieve Solidariteit in 

Kwetsbare Verbondenheid". 

Op de hierna volgende pagina's vindt u  

1. Achtergrond en Toelichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Bijbelstudie Marcus 2:1-12 (De verlamde man).                                                                                                                                                                                                                                                   

3 . Gebeden. Verwoord door de kerkleiders in Jeruzalem en aangepast door de werkgroep KidS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Suggesties voor activiteiten die u  eventueel kunt gebruiken in uw plaatselijke gemeente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. Suggesties voor communicatie. 

Wij hopen dat uw gemeente op één of andere wijze kan aansluiten bij de Gebedsweek. Ook kunt u 

overwegen om concrete steun te verlenen aan initiatieven in Palestina en Israël, die gericht zijn op 

het bevorderen van wederzijds begrip, en  rechtvaardige vrede in het Heilige Land. Dit jaar stellen 

we voor om te collecteren voor Nes Ammim, een christelijke gemeenschap in het westen van Galilea 

in Israël. Het dorp is in 1963 gesticht met het doel om na de Holocaust de relatie tussen christenen 

en het joden te herstellen. Het uitgangspunt was daarbij dat de wortels van het christendom in het 

jodendom liggen. Meer informatie vindt u op: https://www.nesammim.nl/  

Giften kunnen worden overgemaakt naar de volgende bankrekeningen:  

Nederland: NL51INGB0000055556 (Nes Ammim Nederland, Apeldoorn).  
Israël: IBAN IL62 0204 4300 0000 0212 298 
 
Met hartelijke groet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) 

Contact: Greet Heslinga (voorzitter) - greetheslinga@skynet.be 
Rob van Drimmelen (secretaris) - robvandrimmelen4@gmail.com 
 
PS: 21 September is de Internationale Dag van de Vrede. De Vlaamse Vredesweek begint op 21 
september en eindigt op 2 oktober, de Internationale Dag van Geweldloosheid. 

https://www.nesammim.nl/


 
 
 
 
 

Creatieve Solidariteit in Kwetsbare Verbondenheid 
 

Wereldwijde Gebedsweek voor Vrede in Palestina en Israël 2020 
 

 

1.  Inleiding/achtergrond 
 
VREDE is altijd een kwetsbaar proces. Het is verre van synoniem met pacten en strategische 
overeenkomsten. Het is eerder een fundamentele diepgewortelde houding in de harten van 
mensen . En zij gaat voor duurzame oplossingen in.  Het herstel van de vrede in het Heilige 
Land is, zoals verschillende inspanningen in de loop van de decennia al hebben aangetoond, 
een zeer kwetsbaar proces. De gevolgen van oorlogen, de nasleep van geweld, de haat en 
de bitterheid, die in de zielen gegrift staan, het sociale onrecht en de gecompromitteerde 
toekomst van twee volkeren ( Joden en Palestijnen). En daarbij komt de spanningen tussen 
de drie godsdiensten: Jodendom, Christendom, Islam. En dan spreken we nog niet van de 
Covid-19-pandemie. Dit alles maakt de kwetsbaarheid van VREDE in deze regio alleen maar 
groter, dag na dag. 
 
De hele regio van het Midden-Oosten lijkt in een impasse te verkeren en vrede lijkt 
onmogelijk. Wat te doen? Wat is het doel van de jaarlijkse wereldwijde week van gebed 
voor vrede in Palestina en Israël, georganiseerd door de Wereldraad van Kerken (WCC) met 
daarbij de Bijbelse bezinning van de Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC)? 
 
In de uiterst kwetsbare situatie in Palestina en Israël geloven we nog steeds in de kracht van 
het gebed, omdat alleen de Geest van God harten kan verzachten en houdingen kan 
veranderen. Het gebed betekent echter geen berusting. Het wil vooral kracht geven aan een 
“creatieve solidariteit”, die geloven combineert met  praktisch actie. ( “Bid en werk”) . Onze 
reactie zal geleid moeten worden door een geest van goede wil die culturele en 
godsdienstige verschillen overstijgt.  
 
In een tijd  van extreme kwetsbaarheid, die we zien in Israël en Palestina is “creatieve 
solidariteit” een teken van hoop!                                                                                                                                                                                                          
De kracht van het gebed en gezamenlijke actie kan vrede en gerechtigheid in het Heilige 
Land - en ook van alle mensen in de regio - mogelijk maken! 
 
 



2.  Bijbelse bezinning (Markus 2: 1 – 12, De verlamde man) 
 
1 Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm terugkeerde, werd bekend dat hij 
weer thuis was. 2 Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats 
meer was, en hij verkondigde hun de heilsboodschap. 3 Er werd ook een verlamde bij hem 
gebracht , die door vier mensen gedragen werd. 4 Omdat zij zich niet door de menigte 
konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en 
toen zij een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden 
zakken. 5 Bij het zien van hun geloof, zei Jezus tot de verlamde: 'Vriend, uw zonden worden u 
vergeven'. 6 Er zaten ook een paar Schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij 
zichzelf:  Hoe durft hij dat te zeggen? 7 Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan 
immers zonden vergeven! 8 Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: "Waarom 
denkt u zoiets? 9 Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: 'Uw zonden worden u 
vergeven', of: 'Sta op, pak uw bed en loop'? 10 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon 
volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven." Toen zei hij zei tegen de verlamde - 11 'Ik 
zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar uw huis'. 
12 Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en 
loofden God. " Zoiets he hebben nog nooit gezien," zeiden ze. 
 
Er is moed voor nodig om op een ongekende manier te handelen. Voordat men besluit om 
dergelijke actie te ondernemen, wordt men meestal overweldigd door een tsunami van 
tegenstrijdige gedachten. Er is bijvoorbeeld twijfel over de verwachte of onvoorziene 
resultaten van die actie. Meestal is er ook de angst om te falen; wat als het niet gaat zoals 
verwacht? En er is ook de zorg om verkeerd begrepen te worden of dat er een verkeerde 
voorstelling van zaken wordt verkregen. In de diepe krochten van de geest spelen de vragen 
- Is mijn actie gerechtvaardigd? Klinkt dat goed? Is wat ik ga doen aanvaardbaar? 
 
Het bereiken van een punt van handelen op een ongeziene manier kan worden 
toegeschreven aan verschillende factoren. Ongeziene acties groeien uit de grond van het 
creatieve denken. Het is niet alleen het omarmen van de bereidheid om buiten de 
spreekwoordelijke 'doos' - out of the box”- te denken.  Creatief denken en ongekend 
handelen zijn onlosmakelijk verbonden met de allesoverheersende vraag - wat kunnen we 
doen wat we nog niet eerder hebben gedaan? 
 
Echter, door de vraag te stellen wat te doen is wat nooit eerder gedaan werd, dwingt ook 
tot een aantal andere onderling samenhangende vragen. Hoe zal het gebeuren? Wanneer 
zal het gebeuren? Waarom zou er een totaal andere aanpak moeten worden geprobeerd? 
Waar beginnen we? Wie zijn onze bondgenoten of zelfs onze tegenstanders? Creatief 
denken vereist dat we begrijpen dat een succesvolle invoering van het ongekende vereist is, 
en dat er een paradigmaverschuiving plaatsvindt ten opzichte van degenen met wie men 
probeert te handelen. Met andere woorden, om te doen wat nog nooit eerder is gedaan, 
moet je anderen om je heen met nieuwe ogen zien, en de dingen zien op een manier die je 
nog nooit eerder hebt gezien. 
 
In de Evangelielezing hierboven komen we verschillende personages tegen die ons helpen 
om het thema van dit jaar beter te begrijpen door de lens van deze Bijbelse vertelling. De 
verlamde man wil genezen worden en opereert vanuit de overtuiging dat dit verlangen in 



vervulling kan gaan als hij de kans krijgt om Jezus te ontmoeten. Zijn verlangen en zijn 
overtuiging worden evenzeer geëvenaard door zijn vier vrienden die de 
verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat het beoogde wordt gerealiseerd. 
Misschien hebben zij ook wel hetzelfde verlangen om een audiëntie bij Jezus te hebben. 
Misschien zijn ze gewoon nieuwsgierig. Er is echter een schijnbaar onoverkomelijk obstakel - 
een menigte. Mensen staan in de weg. 
 
De verlamde man is door zijn handicap overgeleverd aan de gemeenschap. Maar ook al 
staat hij in de marge van de samenleving, hij heeft vier vrienden die solidair met hem zijn. Zij 
delen in zijn dilemma. Het feit dat ze zijn verlamde lichaam dragen, toont aan dat ze bereid 
zijn te delen in zijn kwetsbaarheid. Ze delen de last en zijn gewicht op dezelfde manier als 
dat ze zijn verlangen delen om genezen te worden. Het is deze sterke en compromisloze 
solidariteit die hen aanzet om creatief na te denken over hoe ze het schijnbaar 
onoverkomelijke obstakel dat voor hen ligt kunnen overwinnen. 
 
Hun oplossing was ingenieus. Het was creatief. Omdat de toegang niet via de normale weg 
kon worden verkregen, werd besloten een andere weg te kiezen: via het dak. Het verhaal 
zegt niet bij wie het idee is ontstaan. Als er enige eer te behalen is, wordt het aan hen alle 
vijf gegeven om solidair te zijn en creatief een koers uit te zetten om tot een afgesproken 
resultaat te komen. Daarvoor prijst Jezus hen. In vers 5 staat dat Jezus zich bewust is van 
'hun geloof', niet alleen dat van de verlamde man. 
 
De verlamde man kreeg niet alleen zijn fysieke genezing. Hij werd heel gemaakt, want 
Jezus heeft hem ook zijn zonden vergeven. De man die in zijn kwetsbaarheid voor Jezus 
werd neergelaten, nam zijn matras op en liep naar buiten met datgene wat ooit gebruikt 
werd om hem te dragen. Zijn genezing en herstel vertellen ons vandaag de dag hoe de 
liefde van God, die we in dit verhaal belichaamd zien in Christus, onder ons kan werken als 
we ons in een geest van barmhartige solidariteit richten op de noden van anderen. We 
moeten ook nota nemen van de waarschuwing in dit verhaal dat het voor ons allemaal 
mogelijk is om ons hart te verharden tegen het transformerende werk van God dat 
genezing en heelheid biedt aan individuen en gemeenschappen. 
 

 
3. Gebeden 
 
Inleidende woorden 
Laten we nu bidden voor vrede in Israël en Palestina, 
bidden om Gods’ genade om een negatieve, verlammende geest, die alom heerst, te 
weerstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                  
We bidden  om een hart dat openstaat voor de noden van twee volken, Joden en 
Palestijnen, die elkaars’ buren zijn. 
Dat we door de kracht van het gebed instrumenten mogen worden van Gods verzoenend 
werk; voor gerechtigheid en vrede voor allen .                                                                                                                                                                                                                                          
Dan kunnen ook wij, net als de vrienden van de verlamde mens, deelgenoten worden van 
"Creatieve Solidariteit in onze kwetsbaarheid". 
Laten we bidden: 



  
God van de hele schepping, 
uw liefde is oneindig en omarmt alle mensen en de hele schepping. 
We kunnen de hoogte, diepte of breedte van uw goddelijke liefde niet volledig begrijpen.                                                                                                                                                                                                                                                             
Toch danken wij u dat uw liefde ons hart heeft geraakt en ons in staat stelt om iedereen lief 
te hebben, vooral degenen met wie we het niet eens zijn en die elkaar als vijanden zien. 
Geef ons de moed om solidair te zijn en deel te zijn van uw mensheid . 
Mogen onze harten worden geopend en onze vuisten worden losgemaakt; 
Dat wij ons willen laten leiden door de Heilige Geest om de barrières te overwinnen die 
Joden en Palestijnen verdelen. 
Allen: God, geef ons als uw Kerk, volk onderweg, de moed voor creatieve solidariteit in al 
onze kwetsbaarheid. 
 
God en Vader van Jezus van Nazareth, die geboren is in het land dat wij heilig noemen, 
wij, uw kerk - het lichaam van Christus - zijn uw handen en voeten. 
Begeleid onze voeten , zodat we moedig naar de plaatsen gaan die vergeten en over het 
hoofd gezien worden;                                                                                                                                                                                                                     
Open onze ogen om de pijn van anderen te zien die worstelen om te overleven; 
Gebruik onze handen om te helpen bij het herstel van degenen wier leven is verscheurd 
door conflict en oorlog;                                                                                                                                                                                                                      
Gebruik onze stemmen om de aandacht te vestigen op daden van onrechtvaardigheid, 
die de machtelozen door de machtigen worden aangedaan; terwijl we proberen het 
Lichaam van Christus te zijn in een kwetsbare en gebroken wereld. 
Geef ons moed als we ons inzetten voor de waarden van Gods Koninkrijk. 
Allen: God, geef ons als uw Kerk, volk onderweg, de moed voor creatieve solidariteit in al 
onze kwetsbaarheid. 
(…) 
God, die drie in één en één in drie is, 
hoor onze gebeden voor vrede in het land Israël en Palestina. 
Geef wijsheid aan allen die werken aan, en pleiten voor een rechtvaardige vrede, dat ze niet 
moe zullen worden in hun inspanningen. 
Moge alle mensen van goede wil zo diep geraakt worden, dat hun verlangen naar 
gerechtigheid en vrede in Israël en Palestina hen zal motiveren om daarin  te blijven 
geloven. Dat zij niet zwijgen en waar nodig met overtuiging spreken.  
Moge de roep om een rechtvaardige vrede in Israël en Palestina in de hele wereld 
weerklank vinden. 
Dat mensen niet berusten, waakzaam blijven, opstaan. 
Wees met de politieke leiders, dat hun motieven heilzaam zijn en waarachtig. 
Dat zij niet opportunistisch zijn en doen wat populair is.  
Allen: God, geef ons als uw Kerk, volk onderweg, de moed voor creatieve solidariteit in al 
onze kwetsbaarheid. 
 
God, wij bidden op deze zondag, nu wij  wereldwijd verenigd zijn in gebed voor een 
rechtvaardige vrede in Israël en Palestina,  
om inzicht, om creatieve oplossingen  en betrokkenheid.  
Dat wij ons aller menselijke kwetsbaarheid erkennen. 
En vasthouden aan de hoop, gezien in het leven, sterven en herrezen Christus. 



In Zijn naam bidden we.  
Onze Vader..... 
Amen 
 

4. Suggesties voor actie 
 
a. Organiseer een Bijbelstudie en gebedsbijeenkomst met leden van uw lokale 
geloofsgemeenschap, gebruik makend van de bovenstaande Bijbeltekst en gebeden. 
b. Kijk/luister naar het nieuws uit Israël en Palestina. Denk na over de vraag of de huidige 
ontwikkelingen in het Heilige Land overeenstemmen met uw begrip van "de dingen die voor 
vrede zorgen", en hoe creatieve solidariteit in de gemeenschappelijke kwetsbaarheid zou 
kunnen leiden tot verschillende benaderingen. Bespreek dit ook met uw familie en 
vrienden. 
c. Organiseer, indien mogelijk en gepast, een gemeenschapsmaaltijd met leden van de 
plaatselijke joodse en moslimgemeenschappen, met als doel relaties tussen de 
gemeenschappen op te bouwen. 
d. Organiseer een gezamenlijk gebedsevenement, waarbij kerkleiders samen met andere 
religieuze leiders - op hetzelfde moment of op dezelfde plaats - in gebed gaan. 
e. Neem contact op met de politici die uw kiesdistrict op nationaal niveau 
vertegenwoordigen. Betrek hen bij de correspondentie/discussie over het belang van een 
rechtvaardige vrede in het Heilige Land, zowel voor de Palestijnen als voor de Israëli's, maar 
ook voor de gemeenschappen van uw eigen land. 
 

5. Suggesties voor communicatie 
 
a. Concentreer je op het vertellen van verhalen en authentieke ervaringen van mensen en 
gemeenschappen binnen de kerken die anders misschien niet gehoord zouden worden, zelfs 
als ze kritisch zijn over praktijken van de machthebbers. 
b. Maak het werk zichtbaar in sociale media en werk samen met lokale media om de beste 
praktijken te delen. Probeer je te richten op sterke, spirituele en korte boodschappen. 
c. Als u social media gebruikt, deel dan uw ervaringen en perspectieven met de hashtag 
#HolyLandPeace 
 
Augustus 2020 


