
Fototaal ‘Wij weigeren vijanden te zijn’ 

Ga aan de hand van foto’s en kaarten met elkaar in gesprek over wat het thema ‘Wij weigeren 
vijanden te zijn’ betekent in jouw eigen leven, en / of in Nederland.  
 
Deze werkvorm is geschikt voor een diversiteit aan groepen: als onderdeel van een 
gemeenteavond, bij een studentengroep, gespreksgroep of catechesegroep.  
Deze werkvorm kan goed als vervolg dienen op een themadienst, of aansluiten bij het 
bekijken van één van de documentaires / korte films (zie downloads) 

  
Voorbereiding 
- Verzamel zelf 40 afbeeldingen of vraag een fotokaartensetje op bij Vrienden van Tent of 

Nations (via e-mail tentofnationsnl@gmail.com of tel. 06 488 09 550) 
- Afhankelijk van de tijd die beschikbaar is, kun je er voor kiezen om een (deel van) één van 

de documentaire (zie downloads) te vertonen.  
- Zoek een inspirerende tekst ter afsluiting (of gebruik de ‘zegen van onrust’ hieronder) 

 
Werkvorm 
- Leg de kaarten neer op een tafel waar je als groep omheen staat.  
- Lees een korte tekst over Tent of Nations (p.3 uit boekje, of vertel zelf iets).  
- Vraag iedereen om één kaart uit te kiezen die voor hem of haar het beste laat zien wat het 

thema “Wij weigeren vijanden te zijn” betekent in zijn of haar eigen leven. 
- Vraag iedereen om omstebeurt de kaart aan de anderen te laten zien en toe te lichten 

waarom deze kaart werd gekozen. 
- Sluit af met een inspirerende tekst, bijv. ‘Zegen van onrust’ (onder) en een actiemoment 

(onder). 
 

 
Zegen van onrust – Franciscaanse zegenbede 
Moge God ons zegenen met onrust 
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties 
zodat er diepgang moge zijn in onze harten. 
 
Moge God ons zegenen met boosheid 
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen 
zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
 
Moge God ons zegenen met tranen 
te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog 
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. 
 
En moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid 
om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld 
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is  
Amen 
 

 
 Actiemoment 

Schrijf met elkaar een kaart naar Tent of Nations Bethlehem waarop je alle namen zet en een 
wens, als teken van solidariteit, vriendschap en betrokkenheid.  
 
Stuur deze kaart naar:  
Tent of Nations Bethlehem 
t.a.v. Vrienden van Tent of Nations Nederland 
Jan Th. Tooroplaan 34-2 
6717 KJ Ede.  
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