
A A N K O N D I G I N G 

‘Laat recht als water stromen…!’ 
symposium over de spiritualiteit van verzet 

vrijdag 22 maart 2013 (Wereldwaterdag) 

Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht 

 

programma: 
13.00  registratie, koffie en thee 
13.30  opening 
13.45  Daoud Nasser en Meta Floor vertellen over hun bronnen van verzet 
14.50 interactie met deelnemers 
15.00  koffie en thee 
15.30  Bram Grandia reflecteert op de bijdragen van Daoud en Meta 
15.50  reacties, gesprek tussen Meta, Bram en Daoud  
16.30   liturgische afsluiting  
16.45- 18.00 hapje en drankje  
 
De christelijke familie Nasser bezit sinds 1916 een stuk landbouwgrond in de buurt van 
Bethlehem. De grond wordt nu omgeven door Israëlische nederzettingen, die de familie 
voortdurend onder druk zetten. Daoud Nasser vertelt over de strijd die hij met zijn familie 
voert tegen de onteigening van hun grond door de Israëlische staat. Ondanks de vergaande 
druk die het militaire gezag al jarenlang op Daoud en de zijnen uitoefent, weigert hij vijand te 
worden van degenen die hem het leven moeilijk maken. Integendeel: Daoud en zijn broer 
Daher hebben op hun land de Tent of Nations opgericht, een plek waar Palestijnse kinderen 
kennis maken met het buitenleven en bruggen worden gebouwd tussen mensen overal 
vandaan.  
 
De geweldloze houding en het doorzettingsvermogen van de familie Nasser zijn bepaald niet 
vanzelfsprekend. Centraal tijdens dit symposium staat de vraag waar mensen zoals Daoud de 
veerkracht vandaan halen. De vraag hoe we de lange adem vinden die nodig is om in verzet 
te komen tegen situaties van onrecht, stellen we ook onszelf. Meta Floor, die vijf jaar als 
uitgezonden medewerker van Kerk in Actie bij de Palestijnse organisatie voor 
bevrijdingstheologie Sabeel in Jeruzalem werkte, vertelt over haar bronnen van verzet. Bram 
Grandia, IKON pastor, reflecteert vanuit zijn eigen ervaringen met spiritualiteit en verzet op 
de bijdragen van Daoud en Meta.   
 

Graag tevoren opgeven, bij rien.wattel@gmail.com 
Deelname kost € 5,00 (op de 22e aan de zaal te voldoen) 
 
Dit symposium wordt georganiseerd door Vrienden van Sabeel&Stichting Kairos Nederland.  
Zie ook:  www.vriendenvansabeel.nl,  

http://www.facebook.com/#!/events/209616739180976/?fref=ts 
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