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YK heeft een eigen theologisch geluid inzake de onderdrukking van Palestijnen en het 
Israëlisch/Palestijns conflict. Aan tafel gaan we verkennen wat zijn geluid is. We 
doen dat aan de hand van vijf vragen. Wat ik laat liggen: het Kairosdocument en het 
hoofdstuk Kairostheologie. 
 
Tussendoor zal ik tijdens de soep een korte inhoud van het boek geven. 
 
 

• De titel Het land van Christus benoemt kernachtig de rode draad in 
Katanacho’s betoog.  
 
Ø Vraag: Wat lijkt jou het bijzondere aan de titel? (NB pag. 44-45) 

En kun je iets vermoeden van mogelijke consequenties? 
 
 

• “Christus is Eigenaar van het land” (pag. 58 et passim) 
 
Ø Vraag: Hoe komt Katanacho tot deze bewering? (hoofdstuk 3, NB pag. 58) 

 
 

• Een bijbelcitaat uit Katanacho’s boek: Ez.33:23-26 (pag.42-43) 
 

De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, de bewoners van de ruïnes in het 
land van Israël zeggen: “Abraham was maar alleen en toch kreeg hij heel het 
land in bezit; wij zijn met velen, dus is het land zeker aan ons gegeven en is het 
onze eigendom.” Antwoord hun: “Dit zegt God, de HEER: Jullie eten vlees waar 
het bloed nog in zit, jullie vereren je afgoden, jullie vergieten bloed – en jullie 
willen het land bezitten? Jullie vertrouwen op je zwaard, jullie begaan 
gruweldaden en onteren elkaars vrouwen – en jullie willen het land bezitten? 

 
Ø Vraag: Wat is hier volgens jou aan de hand.  
Ø Welk punt zou Katanacho hieruit trekken. 

 
 
 

• Katanacho’s hoofdstuk ‘Een boodschap van hoop’ (!) draait om twee bijbelse 
gegevens: de persoon Hagar en Psalm 87. We beginnen bij het laatste.  
 
Psalm 87 maakt deel uit van een Korachitische (Ps.84.85.87.88) reactie op de 
Asafitische (Ps.73-83) toonaard. Tegenover een vijandige houding van Asaf 
jegens niet-Joden (bijv. “Stort uw grimmigheid uit over de volken die U niet 
kennen”, Ps.79:6) laat Psalm 87 de Egyptenaren, de Filistijnen en de volken van 
Tyrus en Kush delen in het goddelijke visioen: zij worden ook in Sion geboren. 
Katanacho: “In Sion zijn geen tweerangsburgers. [   ] Alle burgers hebben 
dezelfde God” (pag. 84).  



Dat leidt tot een hoopvol visioen, waarvan het Kairosdocument doorspekt is: 
Psalm 87 “stelt Jeruzalem present als symbool van hoop voor alle bewoners 
van Israël/Palestina. Jeruzalem biedt een kader dat geografie in verband 
brengt met gelijkheid, liefde, recht en hoop voor allen” (pag. 85; cursivering HB).  

En dat leidt weer tot kritiek op de huidige situatie: “Deze lezing [van Psalm 87; 
HB] staat op gespannen voet met het nastreven van een Joods Jeruzalem of 
een Joodse staat. Dat kan niet gezegd worden van het pleidooi voor een 
democratische Israëlische staat en een gedeeld Jeruzalem. Een onuitvoerbare 
geografie die gericht is op het isolement van Joden te midden van andere 
etnische groepen wordt in Psalm 87 ingeruild voor een andere visie op 
geografie: een samenleving van gelijkwaardige burgers die zich allemaal 
inzetten voor recht en gerechtigheid voor allen” (pag. 84-85).  

 
 

• Met Hagar begint Katanacho zijn hoofdstuk ‘Een boodschap van hoop’ met 
Hagar, “een Palestijnse lezing van het verhaal” (pag. 78).  
 
Ø Vraag: Wat zou volgens jou die Palestijnse lezing kunnen zijn?  

Anders gevraagd: Hoe kunnen Palestijnen meevoelen? Gebeurt er nog 
meer dan meevoelen? 

 
 


