
Gesprekshandleiding voor de kring of groep

TOESPRAAK MYRTO THEOCHARUS | LOVE DOES NOT ENVY
Deze gesprekshandleiding kan je gebruiken bij de toespraak 
van Myrto Theocharous. Het is geen complete Bijbelstudie, 
maar de handleiding biedt wel voldoende stof voor een 
prikkelende avond. Eerst bekijk je samen een toespraak. 
Vervolgens gebruik je de teksten, opmerkingen en vragen bij 
je voorbereidingen om de avond vorm te geven, zoals past bij 
jullie kring of groep.

OVER MYRTO THEOCHAROUS | De van oorsprong 
Cypriotische bijbelwetenschapper Myrto Theocharous kun 
je gerust een geleerde noemen. Ze geeft les aan het Greek 
Bible College. Als theoloog mengt Myrto zich voortdurend in 
het publieke debat. Ze schrijft blogs en artikelen. Daarnaast 
steekt ze als bijbelwetenschapper ook praktisch haar 
handen uit de mouwen. Ze zet zich in voor slachtoffers van 
mensenhandel. ‘Om de liefde te leren’, zegt ze zelf.
 
Heb je op- of aanmerkingen over dit materiaal, of heb je 
een vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Voor 
meer informatie over The Justice Conference kijk je op 
justiceconference.nl 
 

Veel zegen toegewenst!

 
Annemarthe Westerbeek | coordinator@michanederland.nl
Joost van Dieren | jvandieren@tear.nl
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  BIDDEN  

Bid voor een open hart, open ogen en de nieuwsgierigheid om iets nieuws te leren. 

  KIJKEN  

Bekijk met elkaar op justiceconference.nl/extra de toespraak van Myrto Theocharous.

  DELEN  

Vraag elkaar na het bekijken van de toespraak:
• Wat is je eerste indruk?
• Wat blijft, na het zien van de toespraak, het meeste hangen?
• Wat is volgens jou de kernboodschap?

  LEZEN  

Lees met elkaar 1 Samuel 2:22-25 en 1 Samuel 4:2-11

En lees de verzen over de ark in Exodus 25:8
De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. 
en Exodus 25:22
Daar zal ik je ontmoeten en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat tussen de twee 
cherubs op de ark met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van 
de Israëlieten verlang. 

Het is een geestelijke rommel rond en in de tempel. De zonen van Eli, Chofni en Pinechas, 
maken er een potje van. De priesters nemen het beste vlees van de offers voor zichzelf en 
ze misbruiken de vrouwen die werkzaam zijn in de ontmoetingstent. God waarschuwt Eli en 
spreekt tot Samuel om te vertellen wat Hij gaat doen om dit recht te zetten. God is boos! 
Zoals de zonen van Eli de ark dwingend misbruiken, zo worden vrouwen nu door hun pooiers 
gedwongen hun lichamen te laten misbruiken. #Godtoo? In haar toespraak legt Myrtho de 
link tussen de ark die geweld aangedaan wordt en de lichamen van mensen die wereldwijd 
geweld worden aangedaan. 

Als de ark naar de Filistijnen wordt gebracht, blijkt die vooral onheil te brengen. De ark van 
het verbond is geen anonieme kist die je zomaar kunt verplaatsen. Dit is de woonplaats van 
de levende God. En die is altijd omhuld door het tentdoek van het heilige der heilige en door 
de ontmoetingstent. De ark wordt beschermd vanwege haar heiligheid. Lichamen zijn ook 
geen anonieme objecten, maar verdienen bescherming en respect. 

  DELEN  

Welke reactie heb jij als je hoort dat iemand misbruikt is? God wordt boos als zijn kinderen 
misbruikt worden. We zagen dat Hij zich met hen vereenzelvigd. Wat vind je daarvan?

  DOEN  

Geweld is in veel kerken een onzichtbaar en onbesproken leed. Hoe wordt in jullie kerk 
aandacht gegeven aan dit thema? Denk samen na over hoe jullie als kerk geweld kunnen 
erkennen, voorkomen en aanpakken. 

Zijn jullie bijvoorbeeld aangesloten bij een christelijk meldpunt? En is er een 
vertrouwenspersoon aangesteld? Bij wie kun je terecht als er sprake is van geweld of 
misbruik? Er zijn er meerdere meldpunten voor de verschillende kerkgenootschappen. 

Neem een kijkje op resister.nl/kom-in-actie. Daar vind je heel veel verschillende materialen, 
onderzoeken, bijbelstudies en preekschetsen. Denk na over een eerste stap om dit thema 
bespreekbaar te maken. Zet het als bespreekthema op de agenda van de kerkenraad of ga 
in gesprek met een ouderling of predikant over hoe dit in jullie gemeente geregeld is. 

http://www.justiceconference.nl/extra
http://www.resister.nl/kom-in-actie


Organiseer een Freedom Sunday in jullie kerk met als thema de bevrijding van vrouwen uit 
geweldsituaties. Kijk op freedomsunday.nl voor meer informatie.

  BIDDEN  

Vader, we komen tot U met een zwaar hart vanwege de situatie van vrouwen in de wereld 
als gevolg van kwade praktijken. Praktijken die hen treffen puur en alleen omdat ze vrouw 

zijn. We noemen gedwongen huwelijken, genitale verminking, huiselijk geweld, verkrachting en 
seksuele intimidatie.

Vader, we vragen U ons te vergeven voor het beschadigen van uw beeld in hen en voor die 
momenten dat we hebben gezwegen wanneer we onze mond hadden moeten opendoen. 

Dat we niets deden wanneer we hadden moeten handelen.

God, U die voor ons een vader en moeder bent, we vieren vrouwen in de hele wereld. Ze laten 
ons iets van uw karakter zien in uw leven gevende kracht en de zorg en liefde die ze geven.
Jezus, we staan versteld van de kracht en weerbaarheid van vrouwen die geconfronteerd 

worden met ongelooflijk moeilijke omstandigheden. Want vaak zijn het vrouwen die 
achterblijven om hun familie te onderhouden in landen verscheurd door oorlog, honger en 

ziekte.

Vader, er is al veel bereikt. Maar er is nog veel nodig, zodat vrouwen in de hele wereld hun 
leven mogen leiden in uw volheid. We denken aan hen die keihard werken om de cyclus 
van discriminatie en onrecht te doorbreken; van kleine lokale organisaties tot grote 
overheidsinstanties. Laten ze vasthoudend zijn in het nastreven van hun doelen met 

integriteit en wijsheid.

Jezus, geef kracht aan vrouwen in posities van leiderschap, zodat ze hun eigen worstelingen 
niet vergeten. Geeft U hen de wijsheid om goed om te gaan met de macht die ze hebben.

Heilige Geest, we bidden om moed om te veranderen en alle onbewuste en bewuste 
vooroordelen in ons eigen hart uit te bannen.

We bidden voor onze eigen relaties met alle vrouwen om ons heen. Dat we voluit hun 
uniekheid vieren en hun ontwikkeling zoeken. We danken dat u ons heeft geschapen voor 
relaties en dat mannen en vrouwen van gelijke waarde zijn in uw ogen. Laat ons dagelijks 

deze waarheid respecteren en uitleven.

Tekst: aangepast en vertaald uit A prayer of thanksgiving and intercession 
door Martina Fraanje

http://www.freedomsunday.nl


MICHA NEDERLAND 
Joseph Haydenlaan 2A 
3533 AE Utrecht 
Telefoon: 030 69 69 600 
E-mail: info@michanederland.nl 
www.michanederland.nl 

MICHA NEDERLAND 
Micha Nederland komt op voor gerechtigheid. De 
organisatie verbindt, inspireert en activeert christenen, 
kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze 
wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. 
Geïnspreerd en gedreven door de profeet Micha: 

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de 
Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw 
te betrachten en nederig de weg te gaan van je God” - 
Micha 6:8. 

COLOFON 
Deze gesprekshandleiding is ontstaan uit een samenwerking tussen Tear en Micha Nederland.
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Joost van Dieren   www.tear.nl
Schrijver   Dorina Nauta
Redigeren  Rike Quist
Vormgeving  Joor Design, Dordrecht
Uitgave   Maart 2019

TEAR
Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE Utrecht
Telefoon: 030 69 69 600
E-mail: info@tear.nl
www.tear.nl
 
TEAR
Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en 
onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties 
en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. 
We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om 
de wereld mooier te maken.
 
Tear helpt kerken om samen met hun dorp of wijk 
initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te 
verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen we via onze 
partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze 
kerken toerusten, adviseren en ondersteunen.
 
Tear richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid 
te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of 
politieke overtuiging. In Nederland dagen wij mensen 
uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen 
daarvan voor de armen. Dat doen we met behulp van 
campagnes en actiemodellen. En wij verbinden kerken in 
Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces 
van leren en bemoedigen te stimuleren.
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