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Lucas2 

1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van 
Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats 
waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad 
van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten 
inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar 
waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor 
hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 

8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij 
hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het 
stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 
vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 
12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek 
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels 
leger dat God prees met de woorden: 
14‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’  

15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten 
we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons 
bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het 
kind dat in de voederbak lag. (Lucas 2: 1 - 16, NBV) 
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KERSTBOODSCHAP 2019 

 

Z.G. Patriarch Michel Sabbah 

 

Jezus Christus is geboren. Laten we ons verheugen. ‘Het Woord werd vlees, hij leefde onder ons, en 

we zagen zijn glorie’ (Johannes 1:14) en ‘van zijn volheid hebben wij, allen, het ene geschenk na het 

andere ontvangen’ (Johannes 1:16). ‘De engelen zeiden tegen de herders in Bethlehem: 'Ik kom jullie 

goed nieuws brengen... jullie redder is geboren' '(Lucas 2: 10-11), en zij zongen het lied van ‘vrede op 

aarde' (Lucas 2: 14). 

In Bethlehem is Kerstmis een herinnering aan wat er 2000 jaar geleden gebeurde. In de harten van 

mensen is er vreugde en gebed maar ook droefheid: o Heer, heb genade. Omdat in Bethlehem, in het 

hele Heilige Land, Israël en Palestina, soldaten gewapend met wapens de stem van de engelen doen 

zwijgen. 

Velen in ons land horen tegenwoordig niet het lied van engelen en de boodschap van de hemel. Onze 

wereld heeft nog steeds een Heiland nodig die de harten van mensen transformeert en hen vrede en 

gerechtigheid leert. Omdat het land van vrede nog steeds een land van oorlog is. Israël legt 

Palestijnen militaire bezetting op met allerlei aanvallen op hun door God geschonken waardigheid. 

Israël ziet zijn eigen voortbestaan alleen door de Palestijnen te ontdoen van hun onafhankelijkheid, 

zelfs van hun bestaan. Daarom leven de twee volkeren nog steeds in oorlog, niet in vrede. 

Toen Jezus werd geboren, bracht God een heilige boodschap over aan de herders die over hun vee 

waakten (Lukas 2: 8-14): ‘Een Redder wordt u geboren...’ Zij zongen de hymne van vrede die de aarde 

met de hemel verbindt: ‘Glorie aan God in de hoogste en vrede op aarde.’ God heeft deze boodschap 

in die dagen niet aan de grote en machtige mensen overgebracht. Ook vandaag ontvangen de 

eenvoudigen de boodschap van Kerstmis. De gebeden van de eenvoudigen - arm en 

gemarginaliseerd – worden gericht tot God ten behoeve van diegenen die doen alsof ze groot zijn; 

mogen ze hun geest openen en de boodschap horen. Met hun vreugde en gebeden en steun richten 

de eenvoudigen zich ook tot mensen aan die worden gemarteld en onderdrukt, de gevangenen, 

degenen van wie de huizen zijn gesloopt, die worden vernederd door de soldaat met een pistool, de 

soldaat die vergeet dat hij of zij een mens is en ook vergeet dat de persoon die hij of zij vernedert 

ook een mens is. 

Degenen die groot zijn in de wereld, die macht hebben, die onrechtvaardigheid en oorlog in ons land 

ondersteunen: sommigen van hen geloven misschien nog steeds en bidden. Misschien komen ze 

naar Bethlehem om te luisteren naar de boodschap van de hemel en naar de hymnes van Kerstmis. 

Maar ze horen het niet. Het woord van God is verre van hen. Aan degenen die zich aansluiten bij de 

groten en machtigen van ons land om oorlog te ondersteunen, vertelt God hun wanneer ze voor God 

komen om te bidden: de boodschap van Kerstmis is geen oorlog, noch in Palestina en Israël, noch in 

enig land in het Midden-Oosten en in de wereld. Kerstmis is een boodschap aan hen die 'gered' zijn 

of redding zoeken, zij wier handen niet zijn ondergedompeld in het bloed van mensen, vooral in het 

bloed en de vernedering van de mens in het Heilige Land. God zegt tegen hen wanneer zij komen om 

te bidden: ga, was eerst uw handen van het bloed van mensen, kom dan bidden. 
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Tegenwoordig bieden de grootsten van de wereld de Palestijnen de ‘deal van de eeuw’, waarin ze 

aanbieden om de vrijheid en onafhankelijkheid van Palestijnen met veel geld te kopen. Ze willen 

onze Palestijnse identiteit, ons bestaan en onze ziel ruilen voor de belofte van welvaart. Maar 

Kerstmis zegt tegen hen en wij zeggen het ook: wij zijn menselijke wezens, Gods schepping. Onze 

waardigheid komt van God, niet van enige menselijke kracht. Wij zijn gelijk geschapen naar Gods 

beeld en gelijkenis. Wie God heeft geëerd, moet door alle mensen geëerd worden, in het bijzonder 

door hen die macht hebben. 

 

We bidden: O Heer, vertel de groten van de 

wereld dat u mensen, Israëli en Palestijnen, 

hebt gemaakt, ‘iets minder dan God, hebt u de 

mens met heerlijkheid en schoonheid 

gekroond, de mensheid heer gemaakt van de 

werken van uw handen, legt alle dingen onder 

zijn voeten’ (Ps. 8: 5-6). Niemand zal een 

ander volk en hun land bezetten. Niemand 

heeft het recht om het Palestijnse volk van zijn 

land en waardigheid te ontdoen – ongeacht de 

prijs.  

 

 

Dit is een trieste kerstboodschap. De groten van deze wereld zijn verplicht om de ‘Deal of the 

Century’ te veranderen door op te kijken, omhoog, waar ze God hun zullen horen vertellen, als er 

tenminste enige rust van Kerstmis in hun hart is: luister naar de boodschap van de engel: ‘Een Redder 

is je geboren.’ Als je in staat bent om de boodschap van de hemel te horen, maak dan vrede op basis 

van het zien van Gods beeld in zowel Israëlische als Palestijnse mensen. Volg de wegen van God en 

de logica van God. Geld en macht zullen voorbijgaan. De onderdrukten zullen blijven, ondanks hun 

zwakte, omdat ze mensen blijven die gezegend zijn door God en hun door God gegeven waardigheid 

eisen. 

Terwijl we de ‘Deal of the Century’ leren kennen die gericht is op het kopen van de vrijheid van een 

volk, is de kerstboodschap van dit jaar van Bethlehem een roep naar God, onze Schepper en onze 

Vader.
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O Heer, heb genade. O God, de boodschap die 

u in die dagen aan de eenvoudige herders 

stuurde, zend het vandaag naar degenen die 

macht hebben.  

O Heer, verander de harten van de groten van 

deze wereld. Geef ze licht om te zien en te 

weten dat de Palestijnen en zijzelf evenzeer 

naar Uw beeld zijn geschapen en dezelfde 

waardigheid hebben die U aan iedereen hebt 

gegeven. 

Jezus is geboren in Bethlehem. Bid, gelovigen 

over de hele wereld, dat God vrede en 

gerechtigheid zal schenken aan het land van 

geboorte, zodat het feest compleet zal zijn in 

Bethlehem en over de hele aarde. 

 

 

 

 

 

Z.G. Patriarch Michel Sabbah was van 1987 tot 2008 aartsbisschop en Latijnse (rooms-

katholieke) patriarch-emeritus van Jeruzalem. Patriarch Sabbah werd in juni 1955 priester 

gewijd in het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem. Hij was een paar jaar als priester gezonden 

naar de Universiteit van St. Joseph in Beiroet om Arabische taal en literatuur te studeren. Kort 

daarna werd hij directeur van de scholen voor het Latijns Patriarchaat. In 1980 werd hij 

benoemd tot president van de Bethlehem University. In 1987 benoemde Paus Johannes 

Paulus II hem tot Latijns-Patriarch van Jeruzalem, waardoor hij de eerste inheemse Palestijn 

was sinds eeuwen die het ambt bekleedde. Sinds 1999 is Patriarch Sabbah de internationale 

voorzitter van Pax Christi, een katholieke organisatie die vrede bevordert. Sabbah nam in 

2008 ontslag als patriarch. Hij is momenteel de hoofdprior van de ridderorde van het Heilig 

Graf van Jeruzalem, een van de ridderlijke orden opgericht in 1099. Patriarch Sabbah is 

coauteur van het Kairos Palestina Document en gelooft in pluralisme en gelijkheid om de 

waardigheid van de mens te behouden.  
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EERSTE ZONDAG IN DE ADVENT 

 

Een open brief aan mijn collega, Amerikaans ambtenaar Jared 

Kushner 

 

Sam Bahour 

 

Het Witte Huis heeft eindelijk het langverwachte economische plan vrijgegeven waarvoor als kwalijke 

titel is bedacht: 'De deal van de eeuw'. Ik heb het net gelezen. Ik weet echt niet of ik moet lachen of 

huilen, dus in plaats van een van beide, dacht ik dat het het beste zou zijn om mijn gedachten te delen 

via de volgende open brief aan Jared Kushner. 

 

Beste Jared, 

Ik heb net je Peace to Prosperity Economisch plan gelezen. Ik zal het voor je samenvatten: je 

produceerde 136 pagina's met niets. 

Ik las het op mijn veranda, die tegenover de illegale Israëlische nederzetting Psagot tegenover de 

vallei staat. Elke keer als ik opkeek om een slok water te nemen, keek ik naar de lichten van de 

settlement die op me neerkeken en keek toen op je plan om te zien waar het past. Ik zie dat het 

perfect past, omdat je niet eens een hint geeft dat zo’n illegale settlement bestaat. Ik weet het, wij 

Palestijnen moeten je niet vermoeien met ongemakkelijke feiten ter plaatse. 

Ik vond het deel van de visie van het plan erg leuk, waarin wordt opgemerkt dat het alleen kan 

worden bereikt ‘na een vredesakkoord’. Je bent hier goed bezig, Jared, maar is dat niet wat de 

Palestijnse leiders en mensen je hebben gezegd vanaf het begin: laat ons de politieke parameters 

zien en dan kunnen we over economie praten? 

Ik vond het geweldig hoe je het verhalende deel van het plan begon: ‘Generaties Palestijnen hebben 

geleefd zonder vrede te kennen, en de Westelijke Jordaanoever en Gaza zijn in een langdurige crisis 

terechtgekomen.’ Echt waar? Ik vraag me af waarom. ‘Terechtkomen’ in een dergelijke crisis is zo'n 

tegenslag, we moeten de volgende keer voorzichtiger zijn. 

Nu, serieus Jared, ik lees goed Engels, dacht ik, maar delen van je plan begreep ik eenvoudig niet Kun 

je het uitleggen? 

Je stelt dat het plan 'de Westelijke Jordaanoever en Gaza fundamenteel kan transformeren en een 

nieuw hoofdstuk kan openen in de Palestijnse geschiedenis - niet door tegenspoed en verlies, maar 

door vrijheid en waardigheid’. 'Tegenspoed en verlies’, een ander minpunt. Ik vraag me om te 

beginnen. af hoe we dat hebben gekregen Ik was zo blij dat je daarover niet in je plan hebt 

geschreven; het zou zo ‘oud gepraat’ zijn geweest om uit te leggen waarom. Laten we gewoon doen 

alsof een aardbeving ons treft en gefocust blijven op de toekomst. 

Je bent weer doelgericht, Jared, wanneer je zegt: ‘Geen visie voor de Palestijnen kan worden 

gerealiseerd zonder de volledige steun van het Palestijnse volk en hun leiderschap.’ Ik kan je hiervoor 

kussen. 
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Ik was zo blij dat je weet dat ‘zekerheid en voorspelbaarheid voor beleggers’ nodig is en dat je plan 

dit belooft. Het plan belooft ook ‘de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook te openen’. Het enige 

probleem met deze beloften, mijn vriend, is dat je geen rekening houdt met ‘zekerheid en 

voorspelbaarheid’ en de vraag waarom en door wie we vandaag ‘gesloten zijn’ overslaat. Jared, je 

raakt me op dit punt kwijt 

Je bent weer doelgericht, Jared, wanneer je zegt: 

‘Geen visie voor de Palestijnen kan worden 

gerealiseerd zonder de volledige steun van het 

Palestijnse volk en hun leiderschap.’ Ik kan je 

hiervoor kussen. 

Ik was zo blij dat je weet dat ‘zekerheid en 

voorspelbaarheid voor beleggers’ nodig is en dat je 

plan dit belooft. Het plan belooft ook ‘de Westelijke 

Jordaanoever en de Gazastrook te openen’. Het 

enige probleem met deze beloften, mijn vriend, is 

dat je geen rekening houdt met ‘zekerheid en 

voorspelbaarheid’ en de vraag waarom en door wie 

we vandaag ‘gesloten zijn’ overslaat. Jared, je raakt me op dit punt kwijt. 

Je plan belooft ‘financiële en technische hulp te bieden om de capaciteit van immigratie- en 

douanediensten op te bouwen om doorlaatposten te exploiteren en te beheren in coördinatie met 

aangrenzende staten’ en ‘nieuwe havens voor import te bouwen.’ Excuseer mijn onwetendheid hier, 

maar deze vereisen een staat, dus ik moet vragen wat de nationaliteit zal zijn van die ‘immigratie- en 

douanebeambten’ en tot welk land deze nieuwe havens zullen behoren? 

Je plan zegt: ‘Hoewel de landbouw ongeveer acht procent van de Palestijnse werkgelegenheid 

uitmaakt, heeft deze sector zijn potentieel niet bereikt vanwege de beperkte toegang van Palestijnse 

boeren tot land, water en technologie.’ Jared, je hebt niet vermeld wat het percentage 

werkgelegenheid eerder was in het laatste, 25 jaar oude, door de VS geleide vredesplan genaamd 

Oslo. Ik weet het, ik weet het, kijk vooruit, blijf positief. Ik probeer het, echt, ik probeer het, maar 

toen je opmerkte dat het kwam door ‘beperkte toegang van Palestijnse boeren tot land, [en] water’, 

keek ik gewoon op en zag die verdomde nederzetting weer over de vallei. Maar maak je geen zorgen, 

ik deed alsof deze er niet was en voel me nu goed. 

Jared, o Jared, ik sprong letterlijk van vreugde toen ik dit las: ‘In overeenstemming met de beginselen 

van de rechtsstaat en scheiding van machten, moet de onafhankelijkheid van de Palestijnse 

rechterlijke macht opnieuw worden beoordeeld en versterkt.’ JA! JA! JA, maar kunnen we afspreken 

dit eerst in de VS te doen, weet je, als proef? 

Ik kan doorgaan, maar ik weet dat je het druk hebt. Je heeft een plan voor Palestina gemaakt zonder 

Palestina te vermelden. Je sprak over het Palestijnse volk zonder te erkennen dat 300.000 van ons in 

Jeruzalem zijn en 5 miljoen van ons wachten om naar huis te gaan. Je hebt het woord 'bezetting' op 

geen enkele van de 136 pagina's van het plan gebruikt. Welnu, je kwam in de buurt door de term 

'snelgroeiende beroepen' te gebruiken, wat een woordspeling zou kunnen zijn, maar die je niet van 

plan was te maken. 

Ik weet beter, Jared. Ik heb hier 25 jaar in de privésector gewerkt. Dit is een leuk luchtkasteel. In de 

wereld van managementconsulting noemen we dit deskresearch, zonder veldwerk, geen aannames 
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en zeker geen bureau dat het project uitvoerbaar kan maken. Bijna elk project dat je vermeldt, is niet 

origineel. Maar ik moet het je toegeven, dat zeg je zelfs in het rapport. 

Jared, je rijdt dronken, vertrouwend op macht. Omdat we nu vrienden zijn, vraag ik je alsjeblieft te 

luisteren. Van de ene Amerikaan tot de andere: Stap uit die auto. Ga naar huis. Je verspilt tijd en 

dollars van de belastingbetalers en probeert 52 jaar Israëlische militaire bezetting te vergoelijken, 

een bezetting die vandaag nog volop leeft en gezond is, zelfs als je er blind voor bent. 

 
Met vriendelijke groet, 
Sam  

 
 
 
 
 
 
Sam Bahour is Palestijns-Amerikaans bedrijfsadviseur uit Ramallah / Al-Bireh op de Westelijke 
Jordaanoever. Hij is voorzitter van het bestuur van ‘Amerikanen voor een levendige 
Palestijnse economie’ (AVPE), fungeert als beleidsadviseur voor Al-Shabaka, het Palestijnse 
beleidsnetwerk en is mederedacteur van ‘Homeland: Oral Histories of Palestine and 
Palestinians’ (1994). Hij blogt op ePalestine.com. @SamBahour 
 
 
 
 
 

 

“ 
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‘Onze verbondenheid met dit land is een natuurlijk recht. Het is niet alleen een 
ideologische of een theologische kwestie. Het is een kwestie van leven en dood. Er zijn 

mensen die het niet met ons eens zijn, die ons zelfs als vijanden definiëren, alleen omdat 
we verklaren dat we als vrije mensen in ons land willen leven. We lijden onder de bezetting 

van ons land omdat we Palestijnen zijn. En als christelijke Palestijnen lijden we onder de 
verkeerde interpretatie van sommige theologen. Onze taak is om het Woord van God te 

beschermen als een bron van leven en niet van de dood, zodat ‘het goede nieuws’ blijft wat 
het is, ‘goed nieuws’ voor ons en voor iedereen. Tegenover hen die de Bijbel gebruiken om 

ons bestaan als christenen en moslims in Palestina te bedreigen, hernieuwen we ons geloof 
in God, omdat we weten dat het woord van God niet de bron kan zijn van onze 

vernietiging.’ 
 

Kairos Palestina Document – Het Uur der Waarheid, hoofdstuk 2.3.4a 

 
 
 

 

‘Gerechtigheid zal niet worden gediend totdat degenen die niet worden getroffen zo verontwaardigd 

zijn als degenen die dat wel zijn.’ 

Benjamin Franklin 

 

 

  

O God die onder ons verscheen waarbij U tafels omverwierp, roer in mij een gevoel van 

verontwaardiging op, temper het met uw wijsheid en onderscheidingsvermogen en beweeg me om 

te handelen met een moed die het gezond verstand te boven gaat. Amen. 

 

 

 

Lees een exemplaar (of samenvatting) van de Deal of a Century en schrijf een korte kritiek waarin de 

tekortkomingen aan het licht komen. Stuur uw kritiek als een brief aan de redacteur en / of een open 

brief aan de gekozen leiders die u vertegenwoordigen. Post het op sociale media. 
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TWEEDE ZONDAG IN DE ADVENT 

 

De religieuze implicaties van de Deal of the Century voor christenen 

 

Ds. dr. Stephen Sizer 

 

Jared Kushner's langverwachte ‘Deal of the Century’ streeft naar vrede tussen Israël en de Palestijnen 

door $ 28 miljard aan investeringen in de Palestijnse economie. Eerdere internationale initiatieven 

hebben voorgesteld om land te ruilen voor vrede. Dit Amerikaanse initiatief, toepasselijk ‘Peace to 

Prosperity’ genoemd, stelt schaamteloos voor om land te ruilen voor geld. In dit opzicht heeft de 

'deal' van Kushner eigenlijk een sterk bijbels precedent. In Genesis 25 lezen we hoe Jacob Ezau zijn 

geboorterecht voor een kom met stoofpot heeft misleid. 

‘Eens toen Jacob een stoofpot kookte, kwam Esau uitgehongerd van het land thuis. Hij zei tegen 

Jacob: ‘Snel, laat me wat van die rode stoofpot nemen! Ik ben uitgehongerd! 'Antwoordde Jacob:' 

Verkoop me eerst je geboorterecht. '' Kijk, ik sta op het punt te sterven, 'zei Esau. ‘Wat heb ik aan het 

geboorterecht?’ Maar Jacob zei: ‘Zweer mij eerst.’ Dus zwoer hij een eed aan hem en verkocht zijn 

geboorterecht aan Jacob. (Genesis 25: 29-33) 

Ondanks het verleidelijke smeergeld van Kushner, zullen de Palestijnen hun geboorterecht niet 

verkopen: het recht op zelfbeschikking; het recht op een onafhankelijk, soeverein aaneengesloten 

Palestina; het recht op terugkeer voor vluchtelingen; het recht op compensatie voor gestolen grond, 

gesloopte huizen en vernietigde bedrijven. Deze onvervreemdbare rechten zijn verankerd in het 

internationale recht en ze worden niet geruild voor Kushner's 'Deal of the Century'. 

Dit heeft christenzionisten echter niet belet unilaterale beslissingen van de Amerikaanse regering te 

onderschrijven om de sluipende annexatie en kolonisatie van Palestina door Israël te 

vergemakkelijken. Robert Jeffries, de dominee van de First Baptist Church in Dallas, en John Hagee, 

de oprichter van Christians United for Israel (CUFI) bijvoorbeeld, spraken tijdens de 

openingsceremonie van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. 

Evangelische christenen hadden tientallen jaren 

opeenvolgende Amerikaanse presidenten 

gelobbyd om de Amerikaanse ambassade naar 

Jeruzalem te verplaatsen om exclusieve 

Israëlische soevereiniteit over de stad te laten 

gelden. President Trump heeft ook tientallen 

jaren Amerikaanse beleid omgekeerd door het 

erkennen van de soevereiniteit van Israël over de 

Golanhoogten. Met meer dan 40 miljoen 

aanhangers wordt nu door christenzionisten druk 

uitgeoefend op de Amerikaanse president om de 

annexatie van de Westelijke Jordaanoever, of het 

'bijbels hartland' zoals ze het graag noemen, te 

onderschrijven.
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Christenenzionisten geloven dat een belofte die God 4000 jaar geleden aan Abraham deed, de 

huidige verjoodsing van Palestina rechtvaardigt. ‘Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram 

en zei:’ Aan uw nakomelingen geef ik dit land, van de Wadi van Egypte tot de grote rivier, de Eufraat 

... ‘(Genesis 15: 18-21) 

Hier zijn drie observaties uit de Schrift die laten zien hoe christenzionisten de ware aard van 

Abrahams erfenis verkeerd hebben begrepen. 

1. De erfenis van Abraham was voorwaardelijk 

Er mag geen dubbelzinnigheid bestaan over de titel van het land, omdat de Heer kristalhelder is in 

Leviticus: ‘'Het land moet niet permanent worden verkocht, omdat het land van mij is en u als 

vreemdelingen en vreemdelingen in mijn land woont.’ (Leviticus 25: 23). Gods volk mocht alleen als 

vreemdelingen en bijwoners in Gods land verblijven. Het land was nooit hun persoonlijk bezit. Ze 

genoten erfpacht, geen eigendom. 

2. De erfenis van Abraham moest worden gedeeld 

Toen de ballingen uit gevangenschap terugkeerden, stond God erop dat ze het land deelden met die 

van andere naties die onder hen woonden. 

'Jullie moeten dit land onder jullie verdelen volgens de stammen van Israël. Je moet het toewijzen als 

een erfenis voor jezelf en voor de vreemdelingen die onder jullie wonen en die kinderen hebben. Je 

moet ze beschouwen als inheemse Israëlieten; samen met u zal hen een erfenis worden toegewezen 

onder de stammen van Israël. In welke stam vreemdelingen ook wonen, daar moet je hun hun 

erfenis geven, verklaart de Heer.' (Ezechiël 47: 21-23) 

De profeet Jesaja staat erop: ‘Laat geen vreemdelingen die zich aan de Heer hebben gebonden 

zeggen:’ De Heer zal mij zeker van zijn volk uitsluiten. ‘(Jesaja 56: 3). Gods mensen werden altijd 

bepaald door geloof, niet door ras. 

3. De erfenis van Abraham is van ons door Jezus Christus 

De apostel Paulus legt uit: ‘De beloften werden tot Abraham en zijn zaad gesproken. De Bijbel zegt 

niet ‘en tegen zaden’, wat veel mensen betekent, maar ‘en tegen je zaad’, wat betekent één persoon, 

die Christus is.’ (Galaten 3:16) 

De Schriften staan erop dat de erfenis van Abraham nooit bedoeld was als het 'eeuwige' bezit van 

Palestina, maar in plaats daarvan, door geloof in Jezus, ons eeuwige thuis in de hemel. De schrijver 

van de Hebreeën houdt vol: ‘Niemand van hen ontving wat was beloofd, omdat God iets beters voor 

ons had voorzien, zodat ze alleen samen met ons volmaakt zouden worden gemaakt’ (Hebreeën 11: 

39-40) 

Christenzionisten die het apartheidskolonialisme van Israël rechtvaardigen, hebben veel gemeen met 

degenen die de moord op Naboth door koning Achab verdedigden om zijn erfenis te stelen. Terwijl 

we de komst van de Heer Jezus, de Vredevorst vieren. 

Ons getuigenis van het evangelie moet een totale toewijding aan gerechtigheid omvatten als de 
voorwaarde voor duurzame vrede en uiteindelijk, als God het wil, verzoening. Inshallah. 

 
Ds. dr Stephen Sizer is de oprichter en directeur van Peacemaker Trust, een goede 
doelenorganisatie die zich inzet voor vredeshandhaving [www.peacemakers.ngo]. Stephen 
heeft 35 jaar als Anglicaanse priester gediend. Hij heeft een MTh van Oxford University en is 
gepromoveerd aan de Middlesex University. Hij heeft verschillende boeken en artikelen over 
christenzionisme geschreven, toegankelijk via www.stephensizer.com. Hij leverde een 



ADVENT EN KERSTBOODSCHAP 2019   KAIROS 

PALESTINA 

13 
 

bijdrage aan ‘Time for Action’, een Brits christelijk antwoord op A Moment of Truth, het 
Kairos Palestina-document. 

 

 
 

 
‘Bovendien weten we dat bepaalde theologen in het Westen proberen een Bijbelse 
en theologische legitimiteit te verbinden aan de inbreuk op onze rechten. Zo zijn de 

beloften, als we hun interpretatie volgen, een bedreiging voor ons bestaan 
geworden. Het 'goede nieuws' in het evangelie zelf is voor ons 'een voorbode van 
de dood' geworden. We roepen deze theologen op om hun reflectie op het Woord 
van God te verdiepen en hun interpretaties recht te zetten, zodat ze in het Woord 

van God een bron van leven voor alle volkeren kunnen zien. ' 
 

Kairos Palestina Document – Het Uur der Waarheid, hoofdstuk 2.3.3 
 
 

 
De basisprincipes van religieus fundamentalisme: 

 Triomfalisme (gelovigen worden geroepen om de leiding te hebben) 

 Nadruk op slechts enkele verzen van heilige tekst, uit de context gehaald 

 Aanhangers worden geroepen en gemachtigd om het koninkrijk van God te 'herstellen' 

 Religie is ideologie, geen relatie 

 Identificatie van een vijand 
Fr. Rafik Khoury 
 

 
God van elke stam, taal, volk en natie, maak de machthebbers bewust van de waarheid dat de aarde 
en alles wat er in is de uwe is, het land en al diegenen die erop leven. Geef licht aan hen die in 
duisternis en in de schaduw van de dood zitten. Leid hun voeten op de weg van vrede. In de naam 
van Degene die onze vrede is. Amen. 
 

 
Lees een van de publicaties van Stephen Sizer over christenzionisme. Deel het dan met een vriend 
om een gesprek te beginnen over hoe de kerk door de eeuwen heen de Bijbel heeft misbruikt. 
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DERDE ZONDAG IN DE ADVENT 

 
 

Amerikaanse visie en de gevolgen daarvan voor de regio 

 

Daoud Kuttab 

 

Sinds Donald Trump werd beëdigd als president van de Verenigde Staten, leek het erop dat hij 

geobsedeerd was om een oplossing te vinden voor het Palestijns-Israëlische conflict. Maar na een 

eerste vlaag van bijeenkomsten met alle partijen in het conflict werd het Amerikaanse standpunt 

heel duidelijk en het was niet erg prettig. De belangrijkste conclusie uit de acties en uitspraken die 

daaruit zijn voortgekomen, toont duidelijk een totale en blinde neiging één kant van het conflict te 

zien. Het witte nationalisme van Trump en zijn racistische haat voor moslims en niet-witte 

immigranten droegen ook bij aan deze mentaliteit. De eerdere passie voor het vinden van een 

oplossing bleek alleen te zijn gebaseerd op het narcisme van Trump omdat hij dacht dat hij een 

vredesverdrag in het Midden-Oosten kon gebruiken om de felbegeerde Nobelprijs voor de vrede te 

winnen. 

In werkelijkheid was Trump in staat om een beleid te creëren dat twee extreme politieke partijen 

combineerde: extreemrechtse Israëli's met extreem pro-Israëlische christenzionisten. De eerste 

groep onder leiding van een rechtse leider met vergelijkbare kenmerken als hijzelf, en de andere een 

belangrijke rechtse republikeinse achterban die de sterkste steunbasis voor hem werd. 

Het was niet moeilijk voor Donald Trump om mensen te vinden om hem te helpen een beleid te 

ontwikkelen dat deze twee groepen zou behagen. Jared Kushner, zijn schoonzoon, een groot 

voorstander van de staat Israël en een financieel voorstander van exclusieve Joodse nederzettingen, 

werd aangesteld als de leidende persoon in het bereiken van deze ongrijpbare vrede. Trump heeft 

ook een aantal van zijn nauwe Amerikaanse joodse advocaten aangesteld om dit beleid te helpen 

uitvoeren. David Friedman, zijn vertrouwde faillissementsadvocaat - een man zonder diplomatieke 

ervaring die ook een bijdrage leverde aan Joodse nederzettingen - werd aangesteld als ambassadeur 

in Israël. Jason Greenblatt, nog een pro-Israëlische Amerikaanse zionist, kreeg de positie in het Witte 

Huis om dit beleid uit te voeren.  

Aan het christenzionistische kamp had Trump enkele sleutelfiguren in zijn regering onder leiding van 

vicepresident Mike Pence, staatssecretaris Mike Pompeo en perssecretaris Sarah Sanders Huckabee, 

dochter van de fundamentalistische christelijke predikant Mike Huckabee. 

Aanvankelijk werden de Palestijnse leiders verleid om te denken dat Trump serieus was. De 

Palestijnse president Mahmoud Abbas ontmoette een aantal keren de Amerikaanse president en zijn 

team en er was een vals gevoel dat Amerikanen een oplossing wilden vinden op basis van een 

overeengekomen compromis dat mogelijk in de buurt kwam van wat was overeengekomen in 

eerdere regeerperiodes. 

Maar dit bleek een val te zijn. Het echte Amerikaanse beleid ontstond al snel met het stoppen van de 

steun aan UNRWA1, het naar Jeruzalem overbrengen van de Amerikaanse ambassade, de sluiting van 

het PLO-kantoor in Washington en de sterke band tussen Trump en Netanyahu. 

 
1 UNWRA: Het Agentschap van de Verenigde Naties voor essentiële voorzieningen voor Palestijnse 
vluchtelingen 
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Niet alleen was het Trump-team in het Midden-Oosten duidelijk gericht op het ondersteunen van de 

Israëlische positie. Ze deden iets dat maar heel weinig politieke waarnemers konden volgen. Ze 

deden hun best om de Palestijnse kant te vernietigen. Jared Kushner gaf toe dat het Amerikaanse 

beleid was gebouwd op het idee om Palestijnen financieel zo kapot te maken dat ze op hun knieën 

zouden worden gebracht zodat ze zouden accepteren wat de VS wilden dat ze zouden accepteren. 

Het idee om een enorme druk uit te oefenen op de Palestijnen lijkt zeer nauw te passen bij de 

gedachten van een andere Amerikaanse zionist en islamofoob, Daniel Pipes. 

Pipes, een vroege voorstander van de noodzaak om moslims te profileren en actief te volgen, is de 

oprichter en president van het Middle East Forum, een onafhankelijke non-profitorganisatie. Haar 

missie is het promoten van Amerikaanse belangen door publicaties, onderzoek en media-bereik. 

Maar zijn belangrijkste schrijven op dit gebied zijn zijn herhaalde oproepen dat de oplossing van het 

conflict in het Midden-Oosten zich moet concentreren op het idee dat Israël heeft gewonnen en 

Palestijnen hebben verloren en dat vrede een totale Palestijnse overgave vereist. De ideeën van 

Pipes zijn vertaald in een samenwerking tussen het Amerikaanse Congres, de Israëlische Knesset en 

Amerikaanse christenzionisten, getiteld The Israel Victory. Het project introduceert een nieuw beleid 

voor een vreedzame oplossing: 'De Palestijnen' verliezen 'door hun eeuwenlange afwijzing van de 

Joodse staat op te geven, en Israël' wint 'door echt te slagen in zijn 150-jarige zoektocht naar een 

soeverein vaderland.' 

De Palestijnse president Mahmoud Abbas, door velen verweten dat hij niet volledig democratisch 

was, reageerde resoluut. Palestijnen hebben het machtigste land ter wereld volledig geboycot in een 

zeldzame daad van principiële politieke moed, iets wat in veel opzichten zijn fouten en andere 

zwakheden heeft uitgewist. Palestijnen maakten het onmogelijk dat de Amerikanen konden beweren 

dat zij een Palestijnse partner hebben in hun eenzijdige pogingen om een eenzijdige oplossing in het 

conflict te dicteren. Amerikanen dachten, of werden geadviseerd, dat Palestijnen snel zouden 

bezwijken en toegeven. Israël werd binnengehaald om te helpen in dit perverse plan door Palestijnen 

hun rechtmatige belastinggelden te ontzeggen die namens hen werden ingehouden als onderdeel 

van de Palestijnse-Israëlische Verklaring van Principes die was ondertekend in het Witte Huis in 1993 

in het kader van de Oslo-akkoorden. De VS deden niets om Israël ertoe aan te zetten een 

overeenkomst na te leven die tot stand was gekomen met Amerika als getuigen (noot: ‘Oslo’), 

waardoor de Palestijnen met weinig hulp, zelfs uit Arabische landen, voor hun eigen overleven 

moesten vechten (Jordanië was een uitzondering). 

Terwijl de zogenaamde Amerikaanse visie op vrede in het Midden-Oosten niets minder dan een 

dictaat is gebleken, vechten de Palestijnen voor hun politieke leven en hun recht om in vrijheid op 

hun eigen land te leven. Palestijnse bezittingen zijn er misschien maar weinig, maar hun 

standvastigheid kan alleen voortduren zolang de volkeren van de wereld in hun principiële positie 

blijven om de onvervreemdbare en legitieme rechten van de Palestijnen te ondersteunen. Op geen 

enkel moment in de geschiedenis van de Palestijnse strijd is de behoefte aan deze steun zo nodig 

geweest als vandaag.  

Daoud Kuttab is Palestijns journalist, media-activist en columnist voor Palestine Pulse. 

Hij is een voormalige Ferris-professor in de journalistiek aan de Princeton University 

en is momenteel directeur-generaal van Community Media Network, een organisatie 

zonder winstoogmerk die zich toelegt op de bevordering van onafhankelijke media in 

de Arabische regio. 
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‘Ons woord aan de internationale gemeenschap is om het principe van ‘ 

dubbele standaarden ‘ te stoppen en aan te dringen op naleving van de 

internationale resoluties over het Palestijnse probleem door alle partijen. 

Selectieve toepassing van internationaal recht dreigt ons kwetsbaar te 

maken voor een junglewet. Het legitimeert de beweringen van bepaalde 

gewapende groeperingen en stelt dat de internationale gemeenschap alleen 

de logica van geweld begrijpt. Daarom vragen wij om een reactie op wat de 

civiele en religieuze instellingen hebben voorgesteld, zoals eerdergenoemd: 

het begin van een systeem van economische sancties en boycot dat tegen 

Israël moet worden toegepast. We herhalen nogmaals dat dit geen wraak is, 

maar eerder een serieuze actie om een rechtvaardige en definitieve vrede te 

bereiken die een einde zal maken aan de Israëlische bezetting van 

Palestijnse en andere Arabische gebieden en veiligheid en vrede voor 

iedereen zal garanderen.’ 

Kairos Palestina Document – Het Uur der Waarheid, hoofdstuk 7 
 

 

 

‘Het is een zegen te weten dat geen macht op aarde, geen verleiding, geen 

menselijke zwakheid kan ontbinden wat God samenhoudt.’ 

Dietrich Bonhoeffer 

 

 

God, als ik geen woorden heb om te bidden, hoor dan mijn zuchten. Maar laat noch 

mijn woorden noch mijn zuchten voorkomen dat ik opsta in liefde en u te dienen 

door anderen lief te hebben en te dienen. In de naam van Degene die in de tuin bad: 

'Uw wil, niet de mijne. 'Amen. 

 

 

Ondersteun Palestijnse rechten door Boycott, Desinvestering en Sancties (BDS) tegen 

de staat Israël te steunen totdat zijn wetten en beleid en praktijken voldoen aan de 

internationale wetgeving en VN-resoluties. Spreek je uit voor het recht van personen, 

bedrijven, staten en naties om Israël te boycotten als een uitdrukking van vrijheid van 

meningsuiting. 
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Vierde zondag in de advent 

 

Hoop is onze toevlucht 

 

Yasmine Rishmawi 

 

Op 2 november 2016, negenennegentig jaar na de Verklaring van Balfour, brachten de covoorzitters 

van het Israel Advisory Committee van Donald Trump, Jason Greenblatt en David Friedman Trumps 

Position Paper over Israël uit. Het artikel benadrukte de ‘onbreekbare band tussen de Verenigde 

Staten en Israël’ en schetste de strategie van Trump in de regio, en vormt daarmee de hoeksteen 

voor het ‘Vredesplan’ van Trump, ook bekend als Deal of The Century. 

Hoewel de formele publicatiedatum van de Deal of the Century nog moet worden vastgesteld, is de 

implementatie ervan al begonnen. Het begon met het erkennen van Jeruzalem als de hoofdstad van 

Israël en het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade naar het bezette oostelijke deel van de 

stad, waardoor Israël de absolute vrijheid kreeg om de nederzettingen uit te breiden en meer land in 

beslag te nemen, samen met de Amerikaanse erkenning van de Golanhoogten als onderdeel van 

Israël. Bovendien werd de steun aan het VN-hulp- en werkagentschap voor Palestijnse vluchtelingen 

(UNRWA) volledig stopgezet en werd het kantoor in Washington van de Palestijnse 

Bevrijdingsorganisatie (PLO) gesloten, waardoor de toch al dode tweestatenoplossing werd 

begraven. 

 

Volgens het plan van Trump zal meer dan $ 50 miljard worden geïnvesteerd in de regio in een 

periode van tien jaar, wat een veelbelovende voorspoed en een boost voor de Palestijnse economie 

zal betekenen door een voorgestelde vermindering van de beperkingen op de Palestijnse 

economische groei. Deze economische vrede komt echter als een vervanging voor het recht van het 

Palestijnse volk op zelfbeschikking binnen een soevereine staat. Met andere woorden, wij als 

Palestijnen worden betaald om onze rechten, ons land en ons verhaal op te geven in ruil voor een 

welvarende economie.  

Dit is een flagrante liquidatie van het geval ‘Palestina’ op vele niveaus, niet alleen door de realiteit te 

veranderen en nieuwe feiten ter plaatse te creëren, maar ook door het Palestijnse verhaal en het 

collectieve Palestijnse bewustzijn aan te vechten. De deal houdt in dat, als wij als Palestijnse 

bevolking een normaal leven willen leiden, we onze rechtvaardige overtuiging moeten verlaten dat 

Israël een koloniaal zionistisch project is en het als een staat voor het Joodse volk erkennen en zo ons 

eigen bestaan in ons thuisland opgeven. Het bestuur van Trump spaart geen moeite om de 

Palestijnen ertoe te bewegen de deal te accepteren, door te herhalen dat de tijd niet aan onze kant is 

vanwege de snelle uitbreiding van Israëlische nederzettingen en plannen voor annexaties.  

Het accepteren van een dergelijke deal is echter geen optie voor het Palestijnse volk - zelfs niet met 

de voortdurende normalisering van de betrekkingen tussen Israël en verschillende Arabische landen, 

en het gebrek aan een solide reactie van de Palestijnse Autoriteit op de Deal. Het Palestijnse volk 

moet het alleen onder ogen zien. 
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Verder wordt het bestuur van Trump ondersteund door ongeveer 50 miljoen Amerikaanse 

evangelische christenen, die geen acht slaan op de inheemse Palestijnse bevolking, omdat ze naar 

verluidt proberen de tweede komst van Christus te versnellen. 

Tegenwoordig voelen wij ons als Palestijnse christenen nog meer in de steek gelaten als we getuige 

zijn van het gebruik van onze eigen Bijbel als rechtvaardiging voor de onrechtvaardigheden die ons 

deel zijn en we kijken hoe het Goede Nieuws een bedreiging wordt voor ons bestaan in ons 

thuisland. Christenzionisten zien het woord van God als een politiek programma en staan 

onverschillig tegenover ons lot en tegenover Gods liefde voor de mensheid. 

Nu, te midden van deze donkere realiteit, is het behouden van onze hoop een uitdaging. We hebben 

echter niet de luxe van wanhoop. Hoop is onze toevlucht. Omdat het moment dat we ons overgeven 

aan wanhoop, het moment is waarop we worden verslagen. We worden verslagen op het moment 

dat we ons overgeven aan de duistere realiteit om ons heen en vergeten ons tot God te wenden en 

God vragen om via ons te handelen om gerechtigheid en vrede te brengen in dit probleemland. Nu is 

ons Kairos-moment. Het is de tijd om ons geloof in actie te zetten en samen te werken aan een 

gezamenlijke visie op gerechtigheid en vrede. 

 

Yasmine Rishmawi  

Yasmine Rishmawi is Palestijns christen, geboren en getogen in de stad Bethlehem. 

Zij heeft een bachelor in werktuigbouwkunde, is lid van het bestuurscomité van de Palestijnse  

Oecumenische Jeugdbeweging (PYEM) en van de Executive Commission (ExCo) van de 

World Student Christian Federatie (WSCF). 

Yasmine is gepassioneerd voor vrede, gerechtigheid en gelijke mensenrechten. 

 

 

 

 

 



ADVENT EN KERSTBOODSCHAP 2019   KAIROS 

PALESTINA 

19 
 

 

‘Bij afwezigheid van alle hoop, schreeuwen we onze roep van hoop. Wij geloven in 

God, goed en rechtvaardig. Wij geloven dat Gods goedheid uiteindelijk zal 

zegevieren over het kwaad van haat en dood dat nog steeds in ons land blijft 

bestaan. We zullen hier 'een nieuw land' en 'een nieuw menselijk wezen' zien, in 

staat om op te staan in de geest om van elk van zijn of haar broers en zussen te 

houden.  

'Kairos Palestine Document – uur der Waarheid, hoofdstuk 10 
 

 

‘Yarraba Ssalami’ 

 

God van vrede, regen vrede op ons. 

Vul onze harten met vrede. 

 

God van vrede, regen vrede op ons. 

Geef ons land vrede. 

 

Traditioneel Palestijns / Libanees gezang 

 

 

Schrijf een derde vers op het bovenstaande en maak er je eigen gebed van. 

 

 

Bid het gebed dat je zojuist hebt helpen schrijven. Bied het aan als een middel in uw plaats 

van aanbidding. 
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Eerste Kerstdag 

 

 

Dit is waarom voor de armen het evangelie goed nieuws is! 

 

Munther Isaac 

 

De maagd Maria is een van de meest invloedrijke figuren in onze christelijke traditie. Haar voorbeeld, 

nederigheid en gehoorzaamheid, zijn inderdaad inspirerend! En de tekst van vandaag (Lucas 1: 46-

55) opent onze ogen voor een belangrijk aspect van Maria. Hoewel we ons vaak richten op haar 

geloof en gehoorzaamheid aan God, zien we vandaag ook haar diep begrijpen van wie God is. 

Vandaag maken we kennis met Maria de theoloog. Het is mijn gebed dat we ons door haar wijsheid 

en inzicht laten onderwijzen.  

Maria sprak haar loflied in tijden van crisis. We kunnen de tijd van Maria als volgt samenvatten. 

Het land was een plaats van onrust. Haar volk werd bezet en onderdrukt. Het rijk was sterk en actief. 

De inwoners van het land Palestina probeerden vaak in opstand te komen om hun vrijheid te krijgen, 

maar werden altijd onderdrukt. Het rijk was meedogenloos. Het bepaalde de werkelijkheid die 

mensen ervoeren. 

Het land was ook een plaats van sterke religiositeit. Religie was alles en overal. Er waren altijd 

discussies over de juiste aanbidding, traditie en interpretatie. En men ging ervan uit dat als men de 

goede religie had, men uit de problemen zou zijn. Dit creëerde een omgeving van religieuze trots, 

eigengerechtigheid en controle over de ander. 
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Het land was een plaats van verwachtingen. De mensen van het land verwachtten dat God zich zou 

bemoeien met onze wereld en er een betere plaats van zou maken, dat God zou terugkeren naar 

Jeruzalem en er het koninkrijk zou vestigen - 

een koninkrijk dat tegen alle andere 

koninkrijken en rijken zou ingaan. Eens zal de 

Messias hier zijn en hij zal zijn volk bevrijden en 

het oordeel brengen tegen de vijanden van het 

volk van God. Hij zal gerechtigheid en vrede 

brengen. Tenminste, dit is wat de mensen 

verwachtten.

Lucas schreef zijn evangelie om ons te vertellen 

dat de tijd van wachten voorbij is. Dit wordt 

duidelijk in de inleiding van zijn evangelie. Het 

koninkrijk is hier! God heeft ons in Jezus 

bezocht. Het visioen van vandaag van Maria 

opent onze ogen voor de aard van dit koninkrijk 

en de aard van de God van dit koninkrijk. 

Vandaag wil ik twee eenvoudige vragen beantwoorden. Wie profiteert volgens Maria van dit 

goddelijke bezoek? En wie wordt beoordeeld en uitgedaagd? Als we naar de tekst kijken, ontdekken 

we dat de boodschap van Maria eenvoudig is: Het koninkrijk van God is goed nieuws voor degenen 

die God vrezen, mensen van lage staat en hongerigen;  het is slecht nieuws voor de hoogmoedigen, 

machtigen en rijken.  

Maria trok deze conclusie uit haar eigen ervaring! Gods bezoek aan haar wordt het paradigma 

waardoor Maria God begrijpt en de manier waarop God met de mensheid omgaat. Een jonge vrouw? 

Een maagd? Van Nazareth? Waarschijnlijk arm. Niet de meest bekende familie. Niet uit een lijn 

koningen of zelfs religieuze leiders. Een 'niemand' volgens de definitie van de wereld wordt een van 

de belangrijkste figuren in de geschiedenis. Daarom roept ze, want God heeft de nederige staat van 

zijn dienstmaagd omgezien.  

Inderdaad, het hele kerstverhaal zit vol met zulke interessante keuzes - keuzes die we zelf niet 

hadden gemaakt! Overweeg de timing: in de dagen van politieke onrust, bezetting, religieus 

extremisme, meedogenloze regels voor het doden van baby's en een trots imperium. Overweeg dan 

de elementen van het verhaal: Bethlehem, een gemiddeld gezin uit Nazareth, een 

vluchtelingenfamilie, een grot, herders. 

Dit alles zou ons iets moeten vertellen over de aard van het koninkrijk dat de evangeliën presenteren 

als ‘goed nieuws!’ Wat we hebben is een radicale omkering. God zal alles op zijn kop zetten! God is 

hier, maar het lijkt niet op wat we hadden verwacht. 

Maria vervolgt: ‘Hij heeft de hoogmoedigen verstrooid in de gedachten van hun harten ... hij heeft de 

machtigen van hun tronen neergehaald ... en de rijken heeft hij ledig weggestuurd.’ Zij die hun 

vertrouwen stellen op hun macht, rijkdom, hun eigen wijsheid en zelfs hun eigen religieuze tradities 

en eigengerechtigheid - voor allen is de geboorte van Christus slecht nieuws. 

Ze zingt verder: ‘En zijn genade is voor degenen die hem vrezen ... hij heeft degenen van nederige 

staat verheven ... hij heeft de hongerigen gevuld met goede dingen.’ Aan degenen die in hoop 
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wachten, die hun vertrouwen op God stellen, die zichzelf 

vernederen voor God - de geboorte van Christus is goed 

nieuws. 

Dit is een bevrijdende waarheid ... als we het accepteren! 

Het bevrijdt ons van onze trots. Het bevrijdt ons van onze 

lust naar macht. Het bevrijdt ons van onze 

afhankelijkheid, van onze eigen verdienste en rijkdom. 

Onze waarde in God vinden is bevrijdend! 

Verder worden we er vandaag aan herinnerd dat 

nederigheid een voorwaarde is om de genade van God te 

ontvangen. Nederigheid is nodig zodat we het evangelie 

als goed en bevrijdend nieuws kunnen accepteren. 

Daarom is het evangelie voor de armen goed nieuws! 

De armen en de onderdrukten en degenen die lijden aan 

onrecht: ze realiseren zich dat ze verlossing nodig hebben 

en dat de wereld in haar huidige structuren verlossing en 

correctie nodig heeft. De armen hoeven er niet aan te 

worden herinnerd dat ze hun veiligheid niet in 'dingen' 

moeten leggen omdat ze geen 'dingen' hebben. Ze 

hebben geen andere keuze dan hun vertrouwen in God 

te stellen. Ze worden niet bedreigd door een God die om 

volledige trouw vraagt. Dit is wat we tegenkomen in het 

lied van Maria. ‘Want hij heeft de nederige toestand van 

zijn dienaar bekeken.’ Voor Maria was dit goed en 

bevrijdend nieuws. 

Als we vandaag naar het Midden-Oosten kijken, zullen we ons realiseren dat de tijd van Maria niet zo 

veel anders is dan die van ons, vooral in Palestina. We hebben de invloed van een wereldrijk, 

bezetting, spanning, wanhoop en sterke religiositeit. We hebben nog steeds dezelfde argumenten, 

dat als we onze godsdienst juist belijden, dingen beter zullen gaan. 

Mensen verwachten ... en wachten ... en vragen zich af: heeft God ons vergeten? Kan het evangelie 

vandaag goed en bevrijdend nieuws zijn - voor het volk van Palestina, het Midden-Oosten of waar 

ook ter wereld? Het antwoord moet 'ja' zijn. Maar als en alleen als we deze eeuwige waarheid 

accepteren: God zoekt het nederige hart, voor zachtmoedigheid, voor totale afhankelijkheid van 

God. Als en alleen als we de Bijbelse waarheid accepteren dat het koninkrijk van God - een ander 

soort koninkrijk - is gearriveerd. 

Wat Maria in haar lied viert, is radicaal anders dan dat van het wereldrijk of dat van godsdienst. Jezus 

zei: ‘Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk van de hemel ... Zalig zijn de 

zachtmoedigen, want zij zullen het land beërven ... Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar recht 

en gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’ (Uit Mattheüs 5) Dit zijn degenen - bekrachtigd 

door waarheid en liefde - die het evangelie als goed nieuws ontvangen. Moge dit voor ons allemaal 

waar zijn deze Kerst.  

Amen.
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Dr. Munther Isaac is Palestijns predikant, theoloog, schrijver, spreker, blogger en, nog 

belangrijker, echtgenoot en vader. Hij is nu predikant in de Lutherse Kerk in Bethlehem en is 

de Academisch deken van het Bethlehem Bible College. Hij is ook directeur van de 

veelgeprezen en invloedrijke Christus op de Checkpoint-conferenties en is bestuurslid van 

Kairos Palestina. Munther is gepassioneerd over kwesties die verband houden met Palestijnen 

en Palestijnse christenen. Hij spreekt lokaal en internationaal over kwesties met betrekking 

tot de theologie van het land, Palestijnse christenen en Palestijnse theologie. Hij is de auteur 

van From Land to Lands, from Eden to the Renewed Earth: A Christ-Centered Biblical Theology 

of the Promised Land ‘. Munther speelt gitaar en fluit. Hij is ook een fervent sportfan, speciaal 

voetbal en basketbal. Munther studeerde oorspronkelijk civiele techniek in Birzeit. Hij 

realiseerde zich dat cijfers en bouwplaatsen niet zijn ding zijn, en behaalde een master in 

Biblical Studies aan het Westminster Theological Seminary en een PhD aan het Oxford Centre 

for Mission Studies. 

Munther is getrouwd met Rudaina; zij is architect. Samen hebben ze twee jongens, Karam (6) 

en Zaid (4). 

 

 

 

‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God 
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 

en verschijnen aan allen die leven in duisternis 
en verkeren in de schaduw van de dood, 

zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’ 
 

Lucas 1: 78-79 (uit de Lofzang van Zacharias) 
 

 

 

O Heer, heb genade. O God, de boodschap die u in die dagen aan Maria en de eenvoudige herders 

stuurde, zend die ook naar hen die macht hebben. O Heer, verander de harten van de groten van 

deze wereld. Geef ze licht om te zien en te weten dat de Palestijnen en zijzelf evenzeer naar uw 

beeld zijn geschapen en dezelfde waardigheid hebben die U aan iedereen hebt gegeven. Amen. 

(Patriarch Sabbah) 

 

 

 

Kom en zie. Neem deel aan een alternatieve tour door het Heilige Land naar Palestina en Israël, 

waarbij u de heilige plaatsen zult bezoeken, veel van de bezigheden van Jezus zult ervaren en joden, 

moslims en christenen zult ontmoeten die werken voor een rechtvaardige en duurzame vrede. 
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Tot slot 

 

Kairos Palestina dringt er bij u op aan om het volgende te doen: 

1. Verspreid en bestudeer achtergrondmateriaal en theologische reflecties in uw eigen 

kerken op elke zondag van de advent om uw zusters en broeders te informeren over 

de situatie van uw Palestijnse zusters en broeders die onder Israëlische bezetting 

leven. 

 

2. Deel de overwegingen met gemeenten en bisdommen in uw land 

 

3. Stuur alstublieft brieven van solidariteit en steun voor gerechtigheid in Palestina / 

Israël naar de Israëlische ambassades in uw eigen land. Zie 

www.allembassies.com/israeli_embassies.htm voor meer informatie. 

 

4. Kom alsjeblieft bij ons kijken. We zullen naar waarheid onze werkelijkheid laten zien, 

je ontvangen als pelgrims die naar ons toe komen om te bidden en een boodschap 

van vrede, liefde en verzoening mee te dragen. Zo zul je de feiten en de mensen van 

dit land, zowel Palestijnen als Israëli's, leren kennen. (Kairos 6.2) 

 

5. Onderneem tastbare acties en steun de Palestijnse rechten door de boycot, 

desinvestering en sancties (BDS) tegen Israël te steunen totdat het voldoet aan de 

internationale wet en de VN-resolutie; verder door het recht te ondersteunen om 

Israël te boycotten als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting, zolang dit nodig 

is voor gelijke rechten voor alle inwoners van het land.  

 

6. Informeer uw Palestijnse broeders en zusters over de manier waarop u bij de 

Christmas Alert bent betrokken door ons te schrijven op dit e-mailadres: 

kairos@kairospalestine.ps    

 

 

 

 

Reacties, ervaringen, tips om te delen en al uw  

suggesties en vragen zijn welkom op  

info@kairos-sabeel.nl of www.kairos-sabeel.nl 

 

 

 

 

 


