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VOORWOORD 
Veertig jaar in de woestijn ... Op 25 september j.1. werd gevierd, dat SOH 
veertig jaar bestaat. Zoals reeds geschreven in het jubileumboekje is deze 
periode een tocht geweest met wonderen, verleidingen en onderling 
gesprek. Het was zeker de moeite om tijdens de jubileumviering even stil te 
staan bij de reiservaringen tot nu toe; samen te vieren dat we ondenveg zijn, 
op zoek naar gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Daarmee is 
het jubileum, waar velen uit de kring van zending, werelddiakonaat en 
ontwikkelingssamenwerking bijeen waren, een oase, een pleisterplaats 
geworden. 

Dit boekje bundelt de toespraken, die tijdens de jubileumviering zijn uit- 
gesproken en teksten uit de vesper - woorden van goede vrienden uit de 
wereldwijde oecumene, die ons kunnen sterken en begeleiden bij het 
vervolg op onze tocht. 

Henk Zomer 
Directeur 



Drs. D. Scheele, voorzitter van SOH 



WELKOMSTWOORD 
Drs. D. Scheele 

Geachte aanwezigen, beste vrienden van SOH. 

Hartelijk welkom op deze bijeenkomst ter gelegenheid van het veertig-jarig 
bestaan van de Stichting Oecumenische Hulp. In de kerkelijke wereld is een 
periode van veertig jaar niet zo bijzonder, maar toch vinden wij het een 
goede zaak op dit moment stil te staan bij wat er in de laatste veertig jaar is 
gebeurd, ons te bezinnen op de toekomst en deze dag te vieren. Dat doen 
wij niet als SOH alleen, maar samen met de mensen en groeperingen, die 
vanaf de start bij SOH betrokken zijn. 

Niet alleen de sprekers van deze middag komen aan het woord. Een groot 
aantal anderen heeft zijn of haar gedachten over SOH op papier gezet. Ook 
deze gedachten willen wij graag aan u meegeven. U zult in  de loop van deze 
middag nog merken op welke wijze.') 

De doelstelling, het mandaat en de taakuitvoering van SOH als samen- 
werkinb van de kerken in Nederland zijn de afgelopen veertig jaar bijna 
voortdurend onderwerp van discussie geweest. Helaas maakt de situatie in 
de wereld op dit moment maar al te zeer duidelijk, dat er een taak bestaat 
voor een instelling die namens de kerken de eerste hulp in noodsituaties 
coordineert en waar nodig uitvoert. Dat wij daarbij onderscheid maken 
tussen natuurrampen en rampen die door mensen veroorzaakt zijn in de 
vorm van conflicten, maakt voor de slachtoffers niet uit; zij hebben onze 
steun nodig als dakloze vluchteling zonder voedsel of middelen van bestaan. 
Deze paradox van hulporganisaties, waarbij de omvang van het werk tevens 
de omvang van de misstanden in de wereld weerspiegelt, gaat op dit 
moment ook voor SOH op. Om u als indicatie hiervan een momentopname 
te geven: in 1991 had SOH ten behoeve van haar activiteiten ruim 40 
miljoen gulden aan inkomsten. Als u daarbij de waarde van giften in natura, 
die SOH voor hulpacties van de EG ter beschikking kreeg, meerekent, komt 
dit bedrag op ruim 92 miljoen gulden. Bij de besteding hiervan streven wij 
steeds naar een zo gering mogelijk percentage aan apparaatskosten. Voor 
ons lag dit voor 199 1 op ongeveer 7%. 

' ) O p  25 september is het ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van SOH samengestelde jubi- 
Ieurnboekje 'Veertig jaar in de woestijn' uitgereikt. Het boekje is bij SOH te verkrijgen voor Fl. 9,50. 



SOH werkt binnen het mandaat van hulp bij rampen, aan vluchtelingen en 
voedingshulp in het veld van ZWO - zending, werelddiakonaat en ontwik- 
kelingssamenwerking. De discussie over deze drie letters binnen de kerken 
is in volle gang en heeft ook effect op positie en taak van SOH. Dit is niet 
de plaats om deze discussie te voeren. Een aantal personen heeft hierover, 
zoals ik in het begin reeds aangaf, ter gelegenheid van deze dag iets geschre- 
ven. Vragen als de verhouding tussen noodhulp en structurele hulp, de 
verhouding tussen het binnenlandse en het buitenlandse diakonaat, de 
taak van de zending en de hulp aan vluchtelingen in Nederland komen hier- 
bij aan de orde. Daarnaast speelt de structuur van de fondsenwerving ten 
behoeve van deze activiteiten en de wijze waarop dit geld wordt verdeeld, 
hierbij, zoals overal in de wereld een grote rol. Ik verwijs hier graag naar de 
inhoud van de schriftelijke bijdragen. 

In de afgelopen veertig jaar is niet alleen de eigen taak die SOH namens de 
kerken uitvoert, veranderd en in omvang toegenomen. De Stichting Oecu- 
menische Hulp stond, samen met anderen, ook aan de wieg van een aantal 
organisaties die aanvankelijk deeltaken ter hand namen en soms in grootte 
en omvang de initiatiefnemers overtroffen. Vertegenwoordigers van deze 
instellingen, zoals onder meer DOG, ICCO en Vluchtelingenwerk Neder- 
land, zijn hier vandaag aanwezig. 

Op een dag als deze bestaat de neiging om terug te zien, maar van belang is 
te beseffen dat er nog een lange toekomst voor ons ligt, waarin veel te doen 
valt. Aan een aantal ontwikkelingen zal SOH actief bijdragen. 

In dat kader hebben wij gisteravond een zeer boeiend symposium afgeslo- 
ten, waar wij met een groot aantal binnenlandse en buitenlandse deskundi- 
gen gesproken hebben over het recht op humanitaire bijstand voor slacht- 
offers in noodsituaties, zoals rampen, oorlogssituaties en massale vluchtelin- 
genstromen. Dit seminar heeft geleid tot een concept voor een protocol dat 
richtlijnen bevat voor niet-gouvernementele organisaties, zoals SOH. Het is 
de bedoeling dat deze richtlijnen het handelen van deze organisaties bij het 
verlenen van humanitaire hulp sturen. Hoewel de discussie over dit soort 
zaken niet snel is afgerond, zullen wij met dit protocol naar buiten treden 
om anderen, zowel collega-organisaties als nationale en internationale over- 
heden, van onze opvattingen op dit terrein op de hoogte te stellen en een 
inbreng te leveren in de discussie die hierover elders wordt gevoerd. 

SOH zal haar taak ook in de toekomst zoveel mogelijk in samenwerking met 
anderen blijven uitvoeren, zowel binnen als buiten Nederland. Voorop staat 



de samenwerking met de participanten, met de werelddiakonale organen 
van een aantal kerken, ICCO en de Wereldraad van Kerken. Ik bedoel hier- 
mee niet alleen de Commissie Werelddiakonaat van de Hervormde Kerk 
en het Centrum voor Zending en Werelddiakonaat van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland. In een aantal delen van de wereld werken wij bijvoor- 
beeld heel nauw en heel goed samen met de Lutherse Wereld Federatie, de 
stichting ADRA van de Zevende Dags Adventisten en andere kerkelijke ver- 
banden op internationaal niveau. 
Onze band met Mensen in Nood, onze rooms-katholieke counterpart, is 
heel hecht. Samen met hen participeren wij in de Samenwerkende Hulp- 
organisaties, naast onder meer het Rode Kruis en Novib. Grote landelijke 
acties worden in dit samenwerkingsverband voorbereid. Voor zorg voor 
vluchtelingen zullen we blijven participeren in de vereniging Vluchtelingen- 
Werk Nederland en in de Stichting Vluchteling. Op Europees nivo werken 
we in Brussel met zusterinstellingen uit andere landen samen in Aprodev en 
Euronaid. 

De belangrijkste samenwerking zowel in het verleden als in de toekomst is 
echter de samenwerking met onze partners overzee. De effectiviteit van het 
werk van SOH staat en valt met de mogelijkheid partners ter plaatse te 
steunen het werk daar zelf uit te voeren. Bezoeken aan of van deze partners 
staan dan ook in het teken van luisteren naar hun gedachten over ons werk 
en hen zoveel mogelijk te steunen het werk zelf uit te voeren. Ik ben blij dat 
een aantal van onze partners ook vandaag in deze kerk aanwezig kan zijn. 

SOH kan haar taak ook in de toekomst alleen vervullen als deze wordt 
gedragen door de participanten, de protestantse kerken en de Oud-Katho- 
lieke Kerk in Nederland. Het is een opmerkelijk feit, waar we dankbaar voor 
mogen zijn, dat ondanks alle discussie die over formele zaken en structuren 
worden gevoerd, deze oecumenische samenwerking tot nu toe zoveel con- 
crete resultaten heeft gehad. Ik spreek de wens uit dat deze samenwerking in 
het licht van 1 Corinthe 12 en 13 nog jaren mag voortgaan. In dit bijbel- 
gedeelte wordt gesproken over de gaven van de Geest, de verschillende 
gaven leidend tot verschillende taken die in eendrachtelijkheid moeten 
worden verricht, en over de liefde, die niet leidt tot grootspraak en trots, 
maar tot geduld, tot geloven, hopen en volharden. 

Dames en heren, naast alles wat ik gezegd heb is er nog een belangrijke 
factor, die waarschijnlijk alles overheersend het werk van SOH bepaalt. 
Alle mooie plannen, alle bestuursbesluiten en al het geld hebben geen effect 
als daar niets mee wordt gedaan. Het bureau van SOH, de mensen van 



de Cornelis Houtmanstraat, zowel in het verleden als de bestaande bezettin& 
hebben altijd op elk moment Maar gestaan om bij noodsituaties te helpen en 
actie te voeren. Het zijn bijzondere mensen met een speciale gedrevenheid, 
voor wie reguliere werktijden en vakanties lang niet altijd opgaan. Daarom 
wil ik aan het begin van deze bijeenkomst onze waardering en dankbaarheid 
overbrengen aan alle SOH-medewerkers van dit moment maar ook uit het 
verleden, die met volledige inzet de taak van SOH hebben uitgevoerd. 

Afrondend heet ik u nogmaals welkom, in het bijzonder de sprekers vaq 
vanmiddag. Ik wens u een interessante en aangename middag toe. 





Pro$ Dr. D. C. Mulder, oud-voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland 



VEERTIG JAAR IN DE WOESTIJN 
Prof. Dr. D.C. Mulder 

Veertig jaar in de woestijn. De titel van mijn bijdrage is niet door mij be- 
dacht maar aan mij opgegeven door de leiding van SOH. Dat is een merk- 
waardig fenomeen, dat een instituut zijn veertigjarig jubileum onder die titel 
wil vieren en men kan zich afvragen wat er mee bedoeld kan zijn. Dat zou 
kunnen zijn: we hebben al die veertig jaar van ons bestaan in een woestijn 
gewerkt: de woestijn, de chaos van ons arbeidsterrein. Men kan er ook in 
lezen: onze Stichting, onze organisatie is met een woestijn te vergelijken, 
leeg, dreigend, chaotisch met misschien een enkele oase erin. En om nu 
andere mogelijke interpretaties maar terzijde te laten: de titel veertig jaar in 
de woestijn kan ook betekenen: we zijn er, we zijn door alle moeilijkheden 
heen en staan op het punt om het beloofde land binnen te gaan. Laat ik alle 
drie de mogelijkheden vasthouden en iets zeggen over het arbeidsterrein van 
SOH, over haar organisatie en over de toekomst. 

Eerst iets over de woestijn, waarin SOH de afgelopen jaren heeft gewerkt. Ik 
hoef daar niet lang over uit te weiden en dat niet omdat er niet vele en 
schokkende verhalen over te vertellen zouden zijn, maar wel omdat u, en 
waarschijnlijk wel alle aanwezigen hier, van de ernst van de situatie volop 
weten. Toch is het nodig er telkens opnieuw aan te herinneren. Laat ik uit- 
gaan van het nieuwe mandaat dat sedert 1 januari 1987 voor SOH geldt: 
noodhulp, vluchtelingenhulp en voedsel- en voedingshulp, dan kent u de 
feiten. Rampen en noden treffen jaar in, jaar uit grote delen van de mens- 
heid. Vorig jaar, las ik ergens, zijn er meer dan 160.000 mensen ten gevolge 
van natuurrampen omgekomen. Het aantal vluchtelingen in de wereld loopt 
in de miljoenen is ook dit jaar weer met vele honderdduizenden toege- 
nomen. De honger slaat toe, vooral in Afrika, en bedreigt het leven van 
honderden miljoenen, in het bijzonder dat van vrouwen en kinderen. 
Volgens de laatste cijfers is de honger in de laatste twintig jaar wel afge- 
nomen, maar nog altijd lijden 786 miljoen mensen, waaronder 200 miljoen 
kinderen, honger. In die woestijn-situatie, in die chaos probeerde en 
probeert SOH haar werk te doen. 

Het is de moeite waard om hier even stil te staan en zich af te vragen of het 
wel zo nodig is dat hulp in nood, hulp voor vluchtelingen, voedselhulp ter 
hand genomen worden door kerken of door kerkelijke organisaties. Als ik 
het evaluatie-rapport van 1990 lees en de besprekingen die daaromheen 



gevoerd zijn, dan merk ik dat die vraag zo nu en dan opduikt. Soms wordt ze 
gekoppeld aan een andere vraag, namelijk of SOH en aanverwante organi- 
saties wel voldoende duidelijk kunnen maken dat zijn hun werk namens de 
kerken of geinspireerd door het evangelie doen. Dus enerzijds de vraag: 
waarom moeten hier kerken of christenen via aparte organisaties hun activi- 
teiten ontplooien, er zijn immers talloos velen buiten de kerken die zich in 
nood- en ramp-situaties voor hun medemensen inzetten, waarom zouden 
we dit werk niet kunnen doen op basis van breed aanvaarde humanitaire 
waarden? En anderzijds de vraag: als we dit werk dan toch vanuit eigen 
geloofsinspiratie menen te moeten doen, moeten we dan niet duidelijker 
maken dat we het daarom doen? Als antwoord op die vragen breng ik een 
paar gedachten naar voren. 

In de eerste plaats, het moge duidelijk zijn dat zorg voor mensen in nood, 
voor armen, vreemdelingen, vluchtelingen, hongerenden onherroepelijk en 
intrinsiek behoort tot het geloof in God en in Jezus Christus en daarom ook 
tot het wezen en leven van de kerk. Dat heeft de kerk ook wel van het begin 
af aan beseft en gepraktiseerd door middel van haar diakonia, haar diako- 
naat. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de kerken, zeker ook in Neder- 
land, begrepen dat het daarbij niet alleen ging om charitas, liefdadigheid 
tegenover slachtoffers van allerlei rampen en noden en helemaal zeker niet 
alleen om liefdadigheid tegenover slachtoffers uit eigen kerkelijke kring. Dat 
is een grote winst geweest. Om het scherp te stellen: religie, godsdienst die 
niet opkomt voor gerechtigheid, die niet probeert om noden te voorkomen 
evenzeer als slachtoffers achteraf te helpen, is waardeloos. Er  moet niet 
alleen nazorg'zijn, maar ook voorzorg. In de laatste tijd wordt wel eens 
gezegd dat die bevlogenheid van de jaren zestig en zeventig passe is en dat 
kerken zich maar moeten houden aan hun eigenlijke taak, prediken over 
God, over verzoening, over de Geest; dat we het moeten zoeken in spiritua- 
liteit, niet in activiteit. Laten we niet in die valstrik lopen. Nog eens: zoals 
God zich altijd het lot van weduwen, de wezen, de vreemdelingen, de armen 
aangetrokken heeft ('t Is de Heer die 't recht der armen, der verdrukten 
gelden doet), en zoals Jezus mensen van hun kwalen genas en een blijde 
boodschap voor de armen bracht, zo zullen wij in dat spoor moeten hande- 
len. Spiritualiteit, goed, maar dan om het met M.M. Thomas te zeggen: 
'spirituality for combat', spiritualiteit voor de strijd. 

En als er gezegd wordt: maar zoveel anderen dan kerkleden en kerkelijke 
organisaties zetten zich in voor gerechtigheid en hulp; dan lijkt me de beste 
reactie om te zeggen: des te beter! Wij moeten het doen; als anderen het ook 
doen: des te beter. Was het niet Jezus zelf die de criteria noemde om te 



weten wie bij zijn Rijk horen: als ze rechtvaardig geweest zijn en hongerigen 
te eten hebben gegeven, dorstigen te drinken, vreemdelingen hebben gehuis- 
vest, naakten gekleed, gevangenen bezocht, ook al zouden ze hem nooit zijn 
tegengekomen en van hem niet hebben geweten? 
Dat betekent ook dat er geen enkel probleem is om met al die rechtvaardi- 
gen samen te werken. Integendeel, zou ik zeggen. Er is onder christenen wel 
eens de neiging 'to do it alone7, de pretentie als zouden zij de oplossing in 
handen hebben. Maar de problemen zijn zo overweldigend groot dat het 
absoluut nodig is om met alle mensen van goeden wille samen te werken in 
de aanpak van die problemen. En moeten we dan telkens zo nadrukkelijk 
zeggen dat onze inspiratie van een eigen aard is? Het lijkt me voldoende om 
maar rustig te doen wat we moeten doen en als er dan naar gevraagd wordt, 
is dat de beste gelegenheid om rekenschap af te leggen van de hoop die in 
ons leeft. 

Dat brengt me op een derde punt, enigszins terzijde gebracht. Onder de 
rechtvaardigen vinden we vele aanhangers van andere godsdiensten dan het 
christendom, en zeker in het Zuiden van de wereld, in Azie en Afrika. We 
zullen met hen moeten samenwerken. Daarbij moeten we ons niet ontvein- 
zen dat religies, inclusief de christelijke, helaas maar al te vaak een negatieve 
kant hebben gehad en nog hebben. Niet alle conflicten in de wereld zijn reli- 
gieus van aard, maar wel hebben religies vaak de rol gespeeld van olie op het 
vuur van conflicten, ze hebben mensen gefanatiseerd. Dat is er in onze tijd 
niet minder op geworden, de laatste jaren zelfs toegenomen. De combinatie 
van religie en nationalisme, van religieus fundamentalisme en nationalisti- 
sche agressiviteit speelt nog steeds en soms erger dan ooit een desastreuze 
rol. Hoeveel slachtoffers vallen er niet, hoeveel mensen moesten niet op dc 
vlucht slaan omdat ze in naam van God en goden bedreigd werden. Daarom 
is gesprek tussen aanhangers van verschillende godsdiensten, verzoening, 
wederzijdse steun aan positieve krachten binnen de respectieve godsdien- 
sten broodnodig. Hans Kung, de rooms-katholieke theoloog, zegt het her- 
haaldelijk: geen vrede in de wereld zonder vrede tussen de godsdiensten, 
geen vrede tussen de godsdiensten zonder dialoog. Zalig zijn de vredestich- 
ters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

Dat was een lange uitweiding, die u me, hoop ik, niet kwalijk zult nemen. 
Terug naar SOH en haar veertig jaar in de woestijn. Aan het begin zei ik al 
dat veertig jaar in de woestijn ook kan slaan op de situatie van SOH zelf. Ik 
heb de indruk dat dat niet bedoeld was, toen die titel aan mij werd opge- 
geven. Maar het is wel de moeite waard vandaag even in de geschiedenis van 
SOH zelf terug te kijken. Ook dat hoeft niet lang, omdat de meesten van u 



die van binnenuit kennen. Maar als ik er als buitenstaander tegen aan kijk, is 
er toch wel een aantal punten die nadere aandacht verdienen. Het grote 
keerpunt in de geschiedenis van de SOH lijkt begin 1987 te zijn. Toen kreeg 
SOH een nieuw mandaat. Dat had een negatieve kant en een positieve kant 
en het roept een aantal vragen op. 
Om met de negatieve kant te beginnen, de omslag in 1987 betekende het 
definitieve opgeven van een oud ideaal, namelijk dat SOH de instantie zou 
zijn waarin de nederlandse kerken hun werelddiakonaat oecumenisch 
zouden coordineren. De Nederlandse Hervormde Kerk heeft wel altijd in 
SOH geparticipeerd maar ontwikkelde tevens een eigen werelddiakonaat en 
deed als gevolg daarvan slechts met de linkerhand mee. De Gereformeerde 
Kerken waren in de jaren vijftig nog niet oecumenisch ingesteld, ze waren 
ook geen lid van de toenmalige Oecumenische Raad van Kerken, waarmee 
de SOH nauw verbonden was. In 1960 besloten zij een eigen werelddiako- 
naat te ontwikkelen. Ook toen in de Gereformeerde Kerken eind jaren 
zestig een omslag kwam in oecumenische richting - ze werden lid van de 
Raad van Kerken in Nederland en van de Wereldraad van Kerken - sloten 
ze zich niet bij SOH aan. De Rooms-Katholieke Kerk heeft tot op heden 
geen bereidheid getoond om in het Werelddiakonaat oecumenisch samen te 
werken en zo was SOH de Stichting waarin een aantal kleine kerken en de 
NHK voor een deel van haar werk samenkwam. Dat dit een onbevredigende 
situatie was, blijkt wel uit een verhaal van P.P. van Lelyveld in de bundel 
'Veertig jaar in de woestijn'. 

In 1987 zou een collega in het werelddiakonaatswerk met vriendelijke mee- 
levendheid de vraag gesteld hebben: en wanneer stort SOH in? De geschie- 
denis nam ecn andere wending, maar, nog eens, de negatieve kant daarvan is 
dat het oude ideaal van brede oecumenische samenwerking voorlopig begraven 
is. Er is ook een positieve kant: na jarenlange discussie is er een nieuwe mandaat 
voor SOH geformuleerd en vanaf 1 januari 1987 is dat in werking getreden. 
Het mandaat komt er op neer dat SOH actief is op drie terreinen, te weten 
noodhulp in rampsituaties, vluchtelingenhulp en voedsel- en voedingshulp. 
Het voordeel daarvan is dat er nu een duidelijke afbakening is van wie wat 
doet. Bovendien traden nu ook de Gereformeerde Kerken toe en de wereld- 
diakonaten van Hervormde en Gereformeerde Kerken droegen hun werk 
op genoemde terreinen aan SOH over. Dat wil zeggen dat de meeste, zeg 
maar oecumenisch ingestelde protestantse kerken plus de Oud-Katholieke 
Kerk het werk van SOH dragen. Bij de evaluatie na drie jaar, in 1990 dus, 
bleek dat de nieuwe formule goed werkt. Maar vragen blijven er wel en uit 
lezing van de stukken rondom de evaluatie van 1990 blijkt wel dat ze ook bij 
de participanten van SOH volop leven. 



Ik noem de volgende hete hangijzers. De verdeling van het werkterrein blijkt 
kunstmatig te zijn. Men kan niet volhouden dat SOH aan noodhulp doet en 
de werelddiakonaten aan structurele hulp. Nog afgezien van het feit dat 
voedingshulp in zichzelf al structurele hulp is, valt te bedenken dat nood, 
zelfs in het geval van sommige natuurrampen, denk maar aan de gevolgen 
van erosie, vaak ontstaat ten gevolge van structurele problemen en dat 
rehabilitatie na de eerste hulp bij noden en rampen zeker van structurele 
aard is. Dat geldt ook voor vluchtelingen. Natuurlijk moeten ze worden 
opgevangen en geholpen, maar achter de vluchtelingenstroom liggen struc- 
turele problemen. 

Het is op zijn minst ook uiterst verwarrend voor partners in de verte. Met 
wie moeten ze spreken en samenwerken. Worden ze van het kastje naar de 
muur gestuurd of kunnen ze op gehoor achter verschillende loketten een 
beroep doen? En misschien de loketten tegen elkaar uitspelen? 

En dan is de huidige opzet natuurlijk ook verwarrend in de nederlandse 
situatie, vooral omdat er een beroep gedaan wordt op regeringsgelden en op 
een breder publiek dan alleen de kerkelijke achterban. Dat het anders kan, 
bleek wel uit de actie voor Afrika dit jaar. Kerken en hun instanties brachten 
in goede coordinatie ruim 20 miljoen gulden op voor hongerend Afrika en 
stonden daarmee vooraan. Naar mijn indruk was dat incidenteel. Het is 
dringend nodig om telkens weer aan het ideaal herinnerd te worden: ten 
eerste dat zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking bijeen 
horen, ten tweede dat noodhulp en structurele hulp op elkaar afgestemd 
moeten worden, en ten derde dat kerken moeten leren alles samen te doen 
wat niet perse apart gedaan hoeft te worden. Overigens, laten we wc1 wczen, 
ook binnen de Raad van Kerken in Nederland is dat laatste ideaal nog lang 
niet bereikt. Men doet nog lang niet alles samen wat niet perse alleen gedaan 
moet worden, maar eerder alles apart behalve wat perse samen gedaan moet 
worden. Niet ten onrechte noemde iemand het nieuwe mandaat van SOH 
een eerste stap. 
En dat brengt me op de afronding van mijn verhaal. Veertig jaar in de woes- 
tijn. Betekent dat, dat we vlak voor het beloofde land staan en aan het moei- 
zame gezwoeg in de woestijn een einde komt? Kunnen we vanaf de Nebo 
naar een land kijken van melk en honing? We weten wel beter! De woestijn 
strekt zich nog in alle richtingen uit. De nood noch de rampen nemen af, 
eerder toe. De vluchtelingenstroom zwelt. De honger wordt steeds dreigender. 
Druppels op de gloeiende plaat, druppels in een dorstende woestijn, dat is heel 
onze inzet. Daarom kun je SOH ook niet goed gelukwensen met haar veertig- 
jarig bestaan en je kunt haar geen lange, voorspoedige toekomst toewensen. 



Wat we wel kunnen doen, dat is dankbaar erkentelijk zijn voor de inzet van , 

de afgelopen jaren, voor de kleine groep mensen van SOH, die namens ons 
. allen een enorm stuk werk hebben verzet. En we wensen ze de moed toe om 

vol te houden, geduld bij tegenslagen, ook dat ze nooit gewend raken aan de 
nood waarmee ze bezig zijn. We wensen jullie toe dat jullie met innerlijke 
ontferming bewogen blijft, zoals Jezus het was als hij mensen in nood op zijn 
weg ontmoette. 

En om samenvattend terug te komen op eerder genoemde punten: De orga- 
nisatie van het werk, de interkerkelijke samenwerking, de samenhang van 
noodhulp en structurele hulp, van nazorg en voorzorg zullen ons een zorg 
moeten blijven. En verder, we weten ons geinspireerd door God die in Jezus 
Christus solidair werd met onze nood. Mensen worden van drie kanten 
bedreigd: door rampen die ons overkomen, door het kwaad dat door mede- 
mensen ons wordt aangedaan, door ons eigen falen. In al die bedreigingen 
heeft Jezus met ons meegeleefd. In zijn spoor proberen we te gaan, en als we 
anderen met ons op die weg vinden, ik zei het al: des te beter! 





Dr. A. Tolen, vice-president van de Wereldraad van Kerken 
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SOH EN HET WERELDWIJDE 
OECUMENISCHE PARTNERNETWERK 
Dr. A. Tolen 

Ik zou graag het organisatiecomite willen bedanken voor de vriendelijke uit- 
nodiging die ik mocht ontvangen als een van de voorzitters van de Wereld- 
raad van Kerken. De Wereldraad en SOH hebben al jarenlang een goede 
verhouding. Namens de Wereldraad bied ik U graag mijn gelukwensen aan 
voor alles wat u hebt gedaan aan hulp, steun, redding en hoop voor velen die 
zonder hoop en zonder hulp waren. 

Onze verbintenis dateert al vanaf het begin. Er is samengewerkt op een 
tamelijk breed scala van onderwerpen, maar door een herverdeling van 
taken tussen de nederlandse kerken en instellingen, heeft SOH zich sinds 
1987 gericht op steun aan vluchtelingen en noodprogramma's. Deze samen- 
werking strekt zich uit over de hele wereld, maar als een van de afrikaanse 
voorzitters vervult het mij met dankbaarheid dat SOH in het bijzonder bij 
Afrika betrokken is met een aanzienlijke hoeveelheid geld. 

We hebben met belangstelling geconstateerd dat SOH op het terrein van 
voedselhulp een systematische benadering voorstaat en tracht te verhinde- 
ren dat voedselhulp de plaatselijke produktie vernietigt. U werkt met plan- 
nen zoals 'voedsel voor werk: driehoektransacties, plaatselijke voedsel- 
aankopen, financiele hulp in plaats van het simpelweg overbrengen van 
Europese overschotten, een systeem van tijdig waarschuwen, enz. Op deze 
manier helpt u de EEG politiek op positieve wijze te beinvloeden, met 
andere woorden: SOH is betrokken bij rampenhulp maar doet dat in de 
context van pogingen zich te richten op structurele zaken die tot doel 
hebben te voorkomen dat die situaties zich in de toekomst herhalen. 

Wat betreft voedselhulp en voeding besteedt SOH in het bijzonder aandacht 
aan de situatie van de vrouw en de rol van vrouwen in voedselproduktie en 
inkomstenverwerving. 

SOH was en is niet alleen bezig met het geld. We krijgen ook hulp bij onze 
personeelsbehoefte. U bent altijd vol begrip en genereus in het geven van 
steun; zoals uw bijdrage in de kosten van een adviseur voor het werken met 
vluchtelingen uit Mocambique en nu van een adviseur voor het Africa 



Drought Response Programme. U heeft ook regelmatig bijgedragen aan ons 
Service Programme en onze begroting, om ons zo te helpen ons werk te 
doen op de drie terreinen van vluchtelingenhulp, noodhulp en interkerke- 
lijke hulp. 

Hoewel CICARWS/Unit IV altijd de belangrijkste partner van SOH in de 
Wereldraad is geweest en nog is, zijn er indirect ook aanzienlijke bijdragen 
aan Unit I11 voor het mensenrechtenwerk geleverd. 

De Stichting Oecumenische Hulp is voor de Wereldraad ook een intelligen- 
te, geinteresseerde en ter zake kundige gesprekspartner. De huidige staf 
heeft zich, op ons verzoek, bezig gehouden met het verzamelen van feiten 
namens de oecumenische familie. Haar bijdragen aan onze vergaderingen 
waren verrijkend en ze hielpen mensen na te denken en meer begrip te 
krijgen. Haar kritische bijdrage heeft geholpen onze gezamenlijke acties en 
samenwerking te verbeteren. 

Natuurlijk kan dit ook van een andere kant bekeken worden: u moet, of 
moest, ook veel leren. En dat heeft u gedaan omdat u bereid was om te luis- 
teren. Maar soms is het moeilijk voor de betrokkenen om zich de tijd en het 
geduld te gunnen om alle coordinatie en de vele processen goed door te 
nemen. Men kan ook het slachtoffer worden van illusies of van de urgentie 
en bezwijken voor de verleiding van een oplossing die uiteindelijk niet meer 
is dan een kortstondige 'quick-fix'. Ik zou willen verklaren dat de medewer- 
kers van SOH hun uiterste best hebben gedaan in de afgelopen veertig jaar. 
Maar daar wil ik aan toe voegen dat niets menselijks hun vreemd is in het 
omgaan met deze verleidingen. 

De SOH heeft een groot aantal programma's bilateraal opgezet. Het meest 
bekend zijn de grensoverschrijdende operaties voor Ethiopie, waardoor veel 
mensen van de hongerdood zijn gered. Dit gebeurde in samenwerking met 
Norwegian Church Aid en dat was belangrijk, omdat deze operaties niet 
door CICARWS zelf uitgevoerd konden worden vanwege onze relatie met 
de Ethiopische Orthodoxe Kerk en hun interne politieke problemen. O p  
dcze manier werkten SOH en andere instanties samen als de plaatsvervan- 
gers van de Wereldraad en er zijn meer van zulke voorbeelden. Maar SOH 
werkte ook samen met anderen zoals Danchurch Aid of Christian Aid, dus 
zonder de coordinatie met Unit IV. Ook daar kan urgentie de reden geweest 
zijn. Hoewel het wellicht juist is in het licht van de voordelen die er voor de 
doelgroep uit voortvloeien, is het toch wat pijnlijk (voor ons). Wij proberen 
alle instanties waar we mee werken uit te nodigen om zo hun bilaterale 



operaties in een oecumenisch verband te leren zien en hen onder een oecu- 
menische koepel te plaatsen, zodat het mogelijk wordt ook andere oecume- 
nische hulpbronnen bij de acties in te schakelen. 

In de naam van uw organisatie staat het woord 'kerk: U bent een interkerke- 
lijke organisatie. In hoeverre neemt u de kerken in de landen waar u uw 
getuigenis aflegt, serieus? Ondanks hun zwakheden maken zij ook deel uit 
van hetzelfde lichaam van Christus. 

We moeten onze oecumenische hulpbronnen mobiliseren en samenvoegen 
en er voor zorgen dat instanties een mandaat hebben en toegerust zijn om 
voor en namens de oecumenische familie op te treden in een bepaald 
probleemgebied. Deze mogelijkheden zouden veel meer onderzocht 
moeten worden en met de bereidheid tot samenwerking van SOH zien we 
kansen om het concept van wat we 'lead agency' zouden kunnen noemen, 
uit te breiden en toe te passen. 

Lang leve de SOH! 
Lang leve de oecumenische dienstverlening! 
God zegene U! 



Ms. J. Borden, adjunct-directeur van Christian Aid 
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SAMENWERKING TUSSEN OECU- 
MENISCHE DONORORGANISATIES 
Mw. J. Borden 

Sprankelend, helder en schoon water, drinkwater voor de nomaden, de 
kamelen, de koeien, de schapen, de geiten en de groententuin. Water heel 
diep vanuit de woestijn naar boven gehaald met pompen die werken op 
zonne-energie, grote zonne-panelen die schitteren in het zonlicht. Zo ver het 
oog reikt dieren die wachten op hun beurt om gedrenkt te worden, het 
vrolijke geluid van de woestijn en een beeld van de lange samenwerking van 
Christian Aid en SOH, onderlinge samenwerking, met andere noordelijke 
instanties, maar vooral samenwerking met onze partners in het Zuiden. Een 
paar jaar geleden stond ik in Noord-Oost Somalie met Jacques van SOH en 
Arte van EDGS (Ecumenical Development Group for Somalia) en daar 
zagen we het met eigen ogen: water in de woestijn, met de zon als kracht- 
bron, de vrucht van jarenlange minutieuze samenwerking, een beeld van een 
doel dat bereikt was. Dat was in 1988. De waterputten voorzien de 
nomaden nog steeds van water, er zijn er nu nog veel meer, onze samen- 
werking duurt voort. We hebben samen reizen gemaakt, niet alleen naar die 
plek maar ook naar Brussel om de machthebbers in de EEG ervan te over- 
tuigen dat het programma uitgevoerd kon worden, dat het hun voortdurende 
steun verdiende, dat hun financiele dekking noodzakelijk was voor succes. 
Maar behalve successen zijn er ook vele mislukkingen geweest. Door de 
burgeroorlog in het land werd het kantoor dat in Mogadishu was opgericht, 
geplunderd en verwoest, waardoor het personeel overal heentrok. Het bete- 
kende menselijk lijden voor zoveel mensen waar we mee samenwerkten, 
omdat middelen van bestaan verloren gingen en familieleden verdwenen. 
Maar boven alle moeilijkheden bleef de samenwerking bestaan. Het kantoor 
is inmiddels weer opgericht, nu in Djibouti, het personeel is van heinde en 
ver weer bij elkaar gebracht in Garowe in het noordoosten en in Djiboeti. 
Sommigen hadden weken nodig voor de reis door Ethiopie, een reis die 
georganiseerd was door de oudsten in de gemeenschap naar wie we geleerd 
hebben zorgvuldig te luisteren, en die we geleerd hebben te respecteren. 
Zorgvuldig zijn de groepen weer samengesteld, de nieuwe communicatie- 
systemen met Djiboeti zijn weer opgestart, het werk gaat door. Naarmate de 
zelfs nog grotere ramp in Somalie zich de afgelopen maanden ontvouwde, 
ontstonden er nieuwe problemen: het verbreden van het programma niet in 
de richting van lange termijn programma's zoals we gehoopt hadden, maar 



in een poging voedselhulp te brengen naar een land dat door hongersnood 
wordt getroffen en invloed uit te oefenen op de spelers op het internationale 
toneel. 

En dan is er de ERD-familie (Emergency Relief Desk), waar SOH samen 
met Norwegian Church Aid zo'n cruciale rol heeft gespeeld in de leiding, 
waar zoveel oecumenische hulporganisaties al meer dan tien jaar samenwer- 
ken om voedsel, zaden, gereedschap en de middelen om voedsel te produ- 
ceren te brengen naar het door oorlog verscheurde Eritrea en Ethiopie. Dat 
ging niet vanzelf. De routes waren lang en moeilijk, over verlaten en mooie 
bergen, door opgedroogde rivierbeddingen. In zeven van de tien jaar viel daar 
geen regen. En de oorlog duurde maar onbarmhartig voort. In al die jaren 
leerde de oecumenische familie hoe je een grote organisatie draaiende moet 
houden in een van de moeilijkste delen van de wereld. Ze leerden om te 
gaan met de spanningen van verschillende instanties en verschillende stand- 
punten, met personeel dat onder druk moet werken, met donoren en rege- 
ringen waar we op rekenden en waarvan de politieke voorkeur veranderde. 

We daagden elkaar uit met veranderende gezichtspunten. We kwamen 
erachter dat de stelling 'smal1 is beautiful' niet altijd opgaat als miljoenen 
mensen voedsel en de middelen nodig hebben om te overleven; dat particu- 
liere organisaties zoals wij ons niet kunnen veroorloven onszelf te onder- 
schatten en dat in sommige moeilijke situaties iets overlaten aan de regering 
betekent dat er niets wordt gedaan. Maar bovenal hebben we geleerd dat het 
volk van Eritrea en het volk van Tigray wisten wat zij nodig hadden en dat ze 
jaar in jaar uit letterlijk bergen hebben verzet in hun streven naar voedsel- 
voorziening voor de bevolking. Het was onze taak hen daarin te steunen 
door voedsel te vinden en het daar te krijgen. 

Vorig jaar was de vergadering van de ERD voor het eerst in de Eritrese 
hoofdstad Asmara, nadat we jarenlang hoopvol hadden gezegd: 'Tot ziens in 
Asmara'. De oorlog was voorbij, we waren er en het was een groot feest, 
maar de moeilijkheden zijn zeker niet verdwenen. Hoe garanderen we dat 
we leren van de uitzonderlijke ervaring van de laatste tien jaar in de Hoorn 
van Afrika? Hoe garanderen we dat er gezorgd wordt voor internationale 
hulp voor de tcrugkccr van dc vluchtclingen? Hoc weten we zeker dat de 
voedselpijplijnen vol blijven, terwijl ook de plannen voor de vernieuwing 
van de landbouw gerealiseerd worden? Daarvoor zijn nieuwe methoden 
nodig, zoals pleiten namens onze partners, afspraken maken met VN-instan- 
ties. 



Dit waren slechts twee voorbeelden van onze samenwerking; er is bijvoor- 
beeld ook voedsel gebracht naar Zuid-Angola, er is samengewerkt voor hulp 
na een cycloon in Bangladesh, assistentie in het Midden-Oosten, in Mocam- 
bique, in Zimbabwe, er is groeiende samenwerking in onze hulp aan vluch- 
telingen die in Centraal Amerika terug gaan naar El Salvador. Nu we veertig 
jaar activiteiten van SOH vieren, is het eerste dat ik wil zeggen: goed werk 
en bedankt voor jullie aanwezigheid hier als de instantie die jullie zijn en 
waar we mee kunnen werken. Ik denk dat we in de jaren van samenwerking 
een aantal lessen hebben geleerd. 

De eerste les is, dat hoe moeilijk de situatie ook is, er altijd wel iets gedaan 
kan worden en dat we samen veel meer kunnen doen dan ieder afzonderlijk. 
In hechte samenwerking met de partners overzee ligt er een taak voor ons in 
de moeilijke humanitaire situaties in onze wereld, niet als een compleet 
operationeel instituut, maar ook niet alleen als fondsen verschaffende 
instantie. Het is een nieuw soort partnerschap waarin alle partijen gelijk zijn, 
waar ieder zich verplicht zijn programma uit te werken en in te voeren en 
waar ieder ook de plicht heeft de zaak te bepleiten en voor de fondsen zorg 
te dragen. We zijn allemaal mensen die organiseren, geld inzamelen en de 
zaak verdedigen. Niet twee partijen met hun eigen opdracht, maar een groep 
partners die in alles hun aandeel hebben met het gezamenlijke doel iets van 
de grond te krijgen en de armen te helpen. Deze omvangrijke en moeilijke 
problcmcn vragen om visie en een geloofsverandering, maar ook om prag- 
matisme, een praktische instelling en de wil om iets tot stand te brengen. 
SOH heeft zeer vaak een belangrijke rol gespeeld op beide terreinen. 

De tweede les is, dat het niet voldoende is om met de partners samen te 
werken aan het realiseren van een programma. Onze pogingen als pleit- 
bezorgers zijn even belangrijk en zij moeten veel verder reiken dan onze 
traditionele verhoudingen met de EEG, de VN, het grote publiek en met 
onze regeringen en de regeringen van andere landen. Hongersnood en de 
steeds moeilijker situaties waarin we ons werk moeten doen, hebben niet 
alleen te maken met droogte en oorlog, maar evenzeer met armoede. We 
moeten bezorgd zijn over het algemene peil van de hulp, over leverings- 
tijden en respons. We moeten campagne voeren tegen oneerlijke handels- 
voorwaarden. We moctcn strijden tegcn de schuld van de Derde Wereld en 
erkennen dat dat een slechte zaak is. Als antwoord moeten wij de wereld- 
machten hiermee confronteren namens de armen en verdrukten. 

De derde les is het belang van doorgaan, van volhouden, van erkennen dat 
de grote problemen van deze tijd geen korte-termijn problemen zijn en dat 



we niet kunnen opgeven wanneer we worden geconfronteerd met onover- 
komelijke problemen. Helaas kunnen we op deze veertigste verjaardag niet 
het feit vieren dat er minder armen in de wereld zijn, minder noodsituaties 
die om een oplossing vragen, of dat er minder behoefte is aan onze instelling 
en het werk van de SOH. Integendeel. Maar we kunnen wel het feit vieren , 

dat we hebben volgehouden, dat we ondanks de groeiende problemen niet 
hebben opgegeven. We hebben doorgezet, zowel in het werken met onze 
partners overzee om hulp te bieden als in het confronteren van de autoritei- 
ten, onze regeringen, de EEG en de andere machten. We hebben onze 
diplomatieke kwaliteiten gebruikt, onderhandeld met mensen van wie de 
stijl en de methoden ons bepaald niet aanstonden, maar dat hebben we 
gedaan om het beste voor de armen te bereiken. We moeten die opdracht 
erkenrien en het belang ervan, erkennen dat de keuzes niet altijd gemakkelijk 
zijn, dat er vaak geen goed antwoord is, dat we soms op een dubbelzinnige 
manier met macht om moeten gaan en vuile handen moeten maken en 
weten dat die methoden ook van een christen kunnen zijn. En omdat de 
problemen maar blijven bestaan, is het de taak van de kerken en van Chris- 
tian Aid en SOH als instellingen van de kerk te proberen met onze partners 
wat hoop te brengen in al deze moeilijke omstandigheden. We kunnen de 
enorme problemen niet zelf oplossen, maar we kunnen diegenen die hulp 
en verandering brengen, steunen. We kunnen proberen de hoop levend te 
houden en als de twijfel en de wanhoop dreigen te winnen dan kunnen we 
als instelling en als individu kiezen voor de christelijke optie van de hoop. In 
het begin van het vorig jaar op het hoogtepunt van de crisis en nog voordat 
de oorlog was afgelopen, kwam een vriend uit Eritrea in mijn kantoor. Zijn 
taak in Europa omvatte o.a. het mobiliseren van geldelijke steun voor 
Eritrea. Hij probeerde me te overtuigen van de ernst van de situatie. Hij ver- 
telde over de oorlog, over de problemen in de streek, over de ernst van de 
droogte en toen zei hij: 'Ik geloof dat God ons vergeten heeft: Ons gesprek 
was strikt zakelijk en praktisch, het ging over tonnen voedsel en aantallen 
vrachtwagens en het spijt me te moeten zeggen dat ik op dat moment noch 
het geloof noch de hoop had om te bevestigen dat hij in de inspanningen van 
de internationale gemeenschap, die door ons gemobiliseerd moest worden, 
wel zou zien dat God zijn volk niet had vergeten. 

In deze tijd is het moeilijk te blijven hopen, het is moeilijk als je weet dat 
veertig miljoen mensen met hongersnood bedreigd worden, terwijl er 
genoeg voedsel in de wereld is. Als je hoort dat president Bush overweegt 
om Iraq weer te bombarderen, omdat hij denkt daarmee zijn kansen om de 
verkiezingen te winnen te vergroten, als de gevechten in Joegoslavie steeds 
maar doorgaan en de wereld niet bij machte lijkt er iets aan te doen, dan is 



het moeilijk te blijven hopen. Maar onze organisaties hebben altijd gekozen 
voor de hoop en zij zullen dat ook in de toekomst blijven doen. 

En er zijn tekenen van hoop in onze wereld. De langdurige oorlogen in 
Ethiopie, Angola en El Salvador zijn voorbij. De wetenschap dat in al die 
plaatsen mensen die jarenlang vluchteling zijn geweest nu naar huis terug- 
keren en kun leven weer gaan opbouwen. Het geeft hoop dat er heuvels her- 
bebost zijn en kilometerslange terrassen aangelegd, waterputten geslagen en 
voedseldistributie georganiseerd. Het geeft hoop dat er steeds meer mensen 
zijn die produkten van eerlijke handel willen kopen, die bezorgd zijn over 
de schuldenlast van de Derde Wereld, die geloven dat het nivo van Euro- 
pese hulp niet hoog genoeg is. Al het werk in het verleden, de hulp die gege- 
ven is, de campagnes, het lobbyen, het is niet voor niets geweest, veel is op 
vruchtbare grond gevallen, er kan geoogst worden. Ik put hoop uit het feit 
dat ondanks alle moeilijkheden de mensen waarmee we werken overzee en 
in ons eigen land, niet opgeven, ook al worden ze geconfronteerd met moei- 
lijke opdrachten, moeten ze verstrekkende keuzes maken. Ze hebben onze 
steun nodig. ERRA (Eritrean Relief and Rehabiltation Association) en 
REST (Relief Society of Tigray) in Eritrea en Ethiopie zijn druk bezig met 
de distributie van voedsel, gereedschap en zaden. Het EDGS team gaat 
verder met het repareren van de waterputten, ondanks de problemen in 
Somalie. Christian Care in Zimbabwe is zelfs bezig capaciteit en doeltref- 
fendheid te vergroten in plaats van de moed op te geven nu zij geconfron- 
teerd worden met een rampzalige hongersnood. Degenen die ons steunen, 
blijven geven, bidden en brieven schrijven om veranderingen tot stand te 
brengen. En wij kunnen niet opgeven omdat het Evangelie van Jezus Chris- 
tus ons hoop geeft, zelfs als de problemen onoverkomelijk lijken en zoveel 
energie wordt gebruikt voor iets dat zo weinig lijkt op te leveren. Het Evan- 
gelie geeft reden voor hoop, geen gemakkelijke hoop, het Evangelie is ook 
niet gemakkelijk. Het gaat niet om zachtaardig optimisme of snelle en een- 
voudige oplossingen voor de problemen van de wereld. Het Evangelie 
spreekt van een moeilijke en kostbare weg die bezaaid is met verdriet, ver- 
volging en lijden. Het is een weg die we bewandelen met vele van de mensen 
met wie we samenwerken. In een tijd van crisis voor onze wereld moeten we 
bedenken dat overal op aarde mensen moeizaam proberen de belofte van 
God te vervullen en zij hebben onze hulp nodig en van mensen waar ook ter 
wereld. Samen met al die mensen kunnen we helpen zaaien, hulp verlenen, 
schulden te verminderen, eerlijker te handelen, volheid van leven te bren- 
gen, want er is vruchtbare grond aanwezig en de belofte van God is, dat er 
altijd een oogst zal zijn. 



l 

. . 
De boodschap uit de woestijn, de woestijn van Somalie, de woestijn van het 
nieuwe land Eritrea, uit zo veel landen waar SOH werkt, is dat hoe moeilijk 
de situatie ook is, er altijd iets bereikt kan worden; dat er meer bereikt kan 
worden als we samenwerken, elkaar bemoedigen en soms uitdagen; dat hoe 
moeilijk de situatie ook is en hoe lang de strijd, het onze taak is om door te 
gaan en vol te houden; dat we onze steun op vele fronten moeten geven, aan 
de partners overzee en in ons eigen land, in samenwerking met de machten, 
maar soms ook tegen de machten in en dat alles in naam van de armen en 
dat we zo, samen, ondanks de moeilijkheden, kunnen kiezen voor de hoop 
en op die manier de hoop levend kunnen houden. 





Ds. A. Hofrnan, pastor 
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UIT DE LITURGIE 
Ds. A. Hofman 

GEBEDEN 

Liturg: 

Allen: 

Liturg: 

Allen: 

Liturg: 

Allen: 

Liturg: 

Allen: 

Liturg: 

Als wij vandaag deelhebben aan het leven van uw kerk, bidden we u 
dat onze getuigenis recht doet aan Christus. 
Geef ons een stem voor hen die het zwijgen is opgelegd. 

En een gezamenlijk gedragen gemeenschap, in plaats van zwijgen als 
ons antwoord op pijn en lijden. 

Geef ons tranen in onze ogen voor hen die in rouw zijn gedompeld. 

En vreugde als wij ons kunnen verheugen in de geneugten van uw 
schepping. 

Geef ons inzicht om onrecht te onthullen. 

En uw eeuwige barmhartigheid voor hen die in wanhoop onze wegen. 
kruisen. 

Geef ons de oprechtheid om onze machteloosheid te erkennen en 
onze verwarring te belijden. 

En trouw en volharding in de omgang met onze naasten. 

Moge onze gebeden onze liefde verenigen met uw liefde voor de 
wereld, uw schepping. 



LITANIE 

Litanie om het menselijk lijden: door de liturg gesproken teksten en telkens 
door allen gezongen Kyrie. 

Liturg: God, iemand huilt. Iemand onder ons - iemand ginds - iemand voor te 
velen - iemand voor te veel plaatsen - 
tranen van pijn en lijden 
tranen van zwakheid en tranen van teleurstelling 
tranen van de rijken - van de armen 
bij God - mensen huilen - mensen schreeuwen het uit - ons gebed om 
heling en om verlossing van de rampzalige tijden: 

Allen: Kyrie 

Liturg: Om het waanzinnige sterven in Somalie 
om de rampen van nationalisme, haat en geweld in Bosnie- 
Herzegowina 
om systemen die armen er onder houden en rijken aan de macht van 
vervreemding 
God, een mens die sterft, mensen vergaan als verwaaiend kaf 
wij roepen om uw allen omvangende ontferming: 

Allen: Kyrie 

Liturg: Om wie opstond tegen de satanische tand van de tijd 
om ieder die strijdt tegen de dood die ons omringt 
om het gevecht met het kwaad waarmee wij elkaar kruisigen 
onze inzet - ons tastend proberen - onze dubbele schreeuw 
om verlossing - vernieuwing van leven - herbronning op onze tocht 
door de wereld - woestijn 
om hen voor wie wij geroepen worden te zijn - verenigen wij ons in 
gebed - om een van zin te worden met uw medelijden, uw woede en 
uw hartstochtelijke liefde: 

Allen: Kyrie 



Liturg: Wij bidden in tranen en in woede 
uit teleurstelling en in zwakheid 
met kracht en volharding 
wij laten niet af 
we worstelen schreeuwend 
zoals Jacob met de engel 
die geraakt werd 
en die gezegend werd 
wie zijn wij 
wij zijn toch ook mensen 
dat je ons zou onthouden 
wat je Jacob gaf 
kracht om te verbeelden wie wij mogen worden 
inzet - persoonlijk, in onze saamhorigheid als gemeenschap van SOH - 
in onze politieke wil om scherp te zien en om de droom van uw 
genadejaar niet op te geven, 

zo bidden wij in naam van Jezus - blijf ons voorgaan als Licht en Vuur 
- wijs ons nieuwe wegen van genade, barmhartigheid en recht - en laat 
niet los- laat ook ons niet los - mensen van een ogenblik - werk van je 
handen - als een volkje langs het zand van de zee - op doortocht - naar 
beloofd land, bewoonbaar voor allen. 

Allen: Kyrie 

ZEGEN 

Ga nu in de kracht die je ontvangen hebt 
ga in eenvoud 
lichtvoetig 
en dat de liefde 
in de Geest zij met jullie 



Dit boekje is verkrijgbaar bij de 
Stichting Oecumenische  hul^ 
Postbus 13077 
3507 LB Utrecht 
Tel: 030-710614 

Prijs: Fl. 4,50 






