
 interreligieuze dialoog in Israël startte eind 

jaren vijftig dankzij de inzet van een kleine 

groep visionairs, waaronder Martin Buber en 

anderen. Meer dan veertig jaar later constateerden we dat, 

ondanks decennia van prijzenswaardige interreligieuze 

activiteiten, slechts een uiterst beperkte kring van 

individuen serieus met de dialoog bezig was. Het was van 

groot belang om de bestaande interreligieuze inspanningen 

te versterken, om grotere aantallen individuen bij de 

interreligieuze dialoog te betrekken en om interactieve 

ontmoetingsmodellen op grotere schaal te implementeren. 

Dit betreft modellen die een echte en blijvende 

visieverandering van de deelnemers tot stand kunnen 

brengen. 

Om deze redenen heeft een groep langdurig betrokkenen 

bij de interreligieuze dialoog in mei 2001 de Interfaith 

Encounter Association (IEA) opgericht. Onze visie: wij 

streven naar een samenleving waarin het anders zijn van de 

ander niet alleen wordt getolereerd, maar ook echt wordt 

begrepen en gerespecteerd. De IEA laat zich leiden door de 

volgende basisprincipes en doelstellingen: Gelijke 

vertegenwoordiging van alle religies; gelijkheid van de 

geslachten; betrokkenheid op individuen van alle religies, 

leeftijdsgroepen, rangen en standen van de samenleving; 

betrokkenheid op individuen ongeacht waar ze zich 

bevinden in het religieus-seculiere en politieke spectrum; 

voortdurende werving door betrokken activisten; 

implementatie 

van interactieve 

programma’s die 

perspectieven en 

attitudes effectief 

veranderen, zoals 

uitgebreide 

seminars en 

studiegroepen; 

voortdurende ontwikkeling van nieuwe modellen voor 

effectieve ontmoeting; doorlopende evaluatie van alle 

strategieën en programma’s. 

Het IEA zet zich in voor het bevorderen van echt en 

duurzaam samenleven door middel van een interactieve 

interreligieuze dialoog. Wij geloven dat religie in plaats 

van de oorzaak van het probleem, een bron van de 

oplossing kan en zou moeten zijn voor de bestaande 

conflicten in de regio en daarbuiten. We geloven niet in het 

samensmelten van alle tradities in één ongedifferentieerde 

groep, maar in het bieden van een tafel waaraan iedereen 

veilig en onvoorwaardelijk kan aanschuiven. De 

deelnemers mogen volledig zijn wie ze zijn met hun 

respectievelijke religies. Meer dan 8.000 mensen uit alle 

lagen van de bevolking van Israël weten zich betrokken op 

de IEA. De IEA werkt verder samen met zeven Palestijnse 

organisaties. Regionaal speelt de IEA een grote rol in het 

Middle East Abrahamic Forum, samen met organisaties uit 

Egypte, Iran, Jordanië, Libanon, de Palestijnse Autoriteit, 

Tunesië en Turkije. 

 

Enkele van onze huidige projecten zijn: 

 

• Weekendretraites 
 Zo'n tachtig deelnemers uit verschillende religieuze 

contexten komen twee tot drie dagen samen voor een 

intensieve en 

persoonlijke 

ontmoeting met 

elkaar. Ze 

brengen het 

grootste deel van 

de tijd door in 

kleine groepen, 

waar elk van hen 

zijn mening over 

religieuze aspecten van onderwerpen kan uiten – 

verdeeldheid zaaiende politieke debatten worden 

vermeden. Door de intensieve en persoonlijke interactie 

leren de deelnemers elkaar goed kennen en gaan ze het 

anders-zijn van de ander begrijpen en respecteren. De 

retraites zijn erop gericht een gevoel van gezamenlijkheid 

en gemeenschap te creëren en moedigt vervolgactiviteiten 

aan die de continuïteit en duurzaamheid van de contacten 

garanderen. 

 

• Interreligieuze ontmoetingen 

Deze sessies zijn elke keer gewijd aan één thema en 

beginnen meestal met 

een korte presentatie, 

gevolgd door 

gezamenlijke studie en 

bespreking van de 

overtuigingen, 

gebruiken en heilige 

teksten van de 

verschillende tradities. Interreligieuze studie wordt 

gebruikt als een voertuig voor begrip, acceptatie en respect 

voor de ander en als een manier om het bewustzijn van de 

eigen religie te verdiepen. De meeste sessies worden 

georganiseerd in het kader van tientallen bestaande 

groepen voor interreligieuze ontmoetingen in het hele land 

– van Noord-Galilea tot Eilat. Deze groepen ontwikkelen 

zich tot minigemeenschappen van harmonieuze 

coëxistentie waar de uniciteit van elke gemeenschap wordt 

gerespecteerd. Ze dienen als model voor grotere 

gemeenschappen. De deelnemers verlangen ernaar om ook 

daar de gewenste intercommunale relaties te ontwikkelen. 

 

• Interreligieuze ontmoetingen voor vrouwen 

 Islamitische, christelijke, druzische en joodse vrouwen 

bestuderen samen 

onderwerpen die 

voor vrouwen 

relevant zijn vanuit 

het oogpunt van de 

verschillende 

religies. De 

ontmoeting is een 

bron van kracht en 

‘empowerment’ voor vrouwen. Ze ontdekken gedeelde 

waarden en strijd. Door middel van maandelijkse 

bijeenkomsten, gedeelde religieuze vieringen en 

conferenties creëert dit programma een context van 

vertrouwen, harmonie en steun, ook in moeilijke tijden.   

 

• Interreligieuze ontmoetingen voor jongeren 

De interreligieuze ontmoetingen voor jongeren creëren een 

ruimte waar jongeren elkaar ontmoeten. Daarbij wordt 

rekening gehouden 

met de speciale 

dynamiek van jonge 

mensen. De 

ontmoetingen zijn een 

bron van 

‘empowerment’ voor 

de deelnemers. Het 

betrekt een nieuwe 

generatie bij interreligieuze processen en nodigt jongeren 

uit om hun eigen input te leveren. Op dit moment zijn er 

groepen actief in Jeruzalem en Tel Aviv. Meer groepen 

zijn gepland in Haifa, Be'er Sheba en andere plaatsen. 

De



   

• Israëlisch-Palestijnse dialoog en sessies 

We houden regelmatig interreligieuze bijeenkomsten en 

conferenties in samenwerking met Palestijnse organisaties. 

Het doel hiervan is duurzame vrede op te bouwen tussen de 

twee 

naties op 

het 

niveau 

van mens 

tot mens. 

Omdat 

we een 

interreli-

gieuze, 

niet-

politieke 

benade-

ring 

hanteren, zijn we in staat om mensen uit alle geledingen 

van de respectievelijke samenlevingen bij het proces te 

betrekken. Het leidt tot diepe en duurzame gesprekken en 

waardevolle contacten tussen de deelnemers.  

 

• “The Middle East Abrahamic Forum”  

The Middle East Abrahamic Forum is een forum van 

mensen en groepen die behoren tot de Abrahamitische 

tradities in het Midden-Oosten. Het forum wil het 

interculturele begrip en wederzijdse respect verhogen en 

beschouwt ontmoeting als een krachtig instrument voor 

vredesopbouw in het Midden-Oosten. Jaarlijks komen 

moslims, joden, christenen en druzen bijeen om plannen te 

bespreken die moeten leiden tot verbetering en consolidatie 

van de acceptatie en coëxistentie binnen en tussen lokale 

gemeenschappen. Ook werkt men aan het plannen en 

promoten van regionale programma's.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEUN DE IEA 
 

Steunmogelijkheden: 

 Partner/vriend   45 € 

 Sponsor (vermelding van uw naam in het 

jaarverslag)                         150 € 

 Donateur (vermelding van uw naam aan het 

begin van het jaarverslag)                500 € 

      
 

U kunt uw gift overmaken naar het volgende 

rekeningnummer: 
BANKACCOUNTNUMBER:               1187386 

IBAN:                IL25 0110 6900 0000 1187 386 
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Contact: 

E-mail:     office@interfaithencounter.org  

Adres:      2 HaSoreg, P.O.Box 3814,  

                 Jerusalem 91037, Israel 

Telefoon:  +972-2-6510520 

Fax:           +972-2-6510557 

 

 

 www.interfaith-encounter.org 
 

 

Wilt u regelmatig updates ontvangen van onze 

activiteiten (1 tot 2 berichten per week)? Stuur dan 

een blanco email naar: 
  

IEA-stories+subscribe@groups.io 

MISSION  STATEMENT: 

 

De Interfaith Encounter Association zet zich in 

voor het bevorderen van echt samenleven en 

menselijke vrede in het Heilige Land en het 

Midden-Oosten door interculturele studie en 

interreligieuze dialoog. Wij geloven dat religie 

in plaats van de oorzaak van het probleem, een 

bron van de oplossing kan en zou moeten zijn 

voor de bestaande conflicten in de regio en 

daarbuiten. We geloven niet in het 

samensmelten van alle tradities in één 

ongedifferentieerde groep, maar in het bieden 

van een tafel waaraan iedereen veilig en 

onvoorwaardelijk kan aanschuiven. De 

deelnemers mogen volledig zijn wie ze zijn met 

hun respectievelijke religies.  


