
Op 31 oktober 2017 zal het 
precies 500 jaar geleden zijn dat 
Maarten Luther zijn 95 stellingen 
‘publiceerde’ op de deur van de 
slotkerk in Wittenberg. Daarom is 
1517 tot Lutherjaar uitgeroepen. 
Gelukkig heeft de paus 2017 niet 
tot Leo X-jaar uitgeroepen omdat 
deze paus in dat jaar in een men-
geling van desinteresse, erger-
nis en arrogantie die sommige 
renaissancevorsten eigen was, 
Luther in de ban deed en in 1519 
nog eens een keer. Dat is zonde 
geweest. Misschien is het teveel 
gedacht vanuit het heden, maar 
áls deze medici-paus bereid was 
geweest eerst eens te dialogeren 
met de toekomstige reformatoren 
van over de Alpen, dan was de 
geschiedenis anders gelopen. 
Luther was namelijk tot zijn uit-
treden uit de orde van de augus-
tijner eremieten een buitenge-
woon integer levende monnik.

Zoals de scholastieke theologen 
in zijn tijd was hij zeer schatplich-
tig aan Augustinus. De kerkva-
der was wel de meest getrouwe 
interpretator van de gedachte 

van Paulus dat er niets is dat een 
mens niet heeft ontvangen. Dank-
zij Augustinus leerde Luther weer 
Paulus’ gedachten over de ge-
nade steeds dieper doorgronden. 
Steeds meer eigende hij zich het 
inzicht toe dat er niets is dat een 
mens niet heeft ontvangen. Het 
leven: een mens kan het leiden 
en zichzelf hierin gestalte geven. 
Maar mensen vragen niet zelf om 
tot leven te komen: het wordt hun 
geschonken en het is eerst een 
gave, die vervolgens een opgave 
blijkt te zijn. Karaktereigenschap-
pen: een mens kan door oefe-
ningen, cursussen of ook in de 
school van het leven zelf trachten 
de gebreken hierin te elimineren 
en de sterke kanten ervan te cul-
tiveren. Maar zoals het leven zelf 
zijn deze eigenschappen eerst 
een gave en dan pas een opgave. 
Talenten: een mens kan ze ont-
wikkelen in de werken die worden 
verricht. Maar aan de opgave ze 
te cultiveren gaat de gave van 
de talenten vooraf, meegegeven 
bij de geboorte of zelfs bij de 
conceptie.

Aan Luthers opvatting van de
genade, zo treffend verwoord
in het sola gratia principe, ging 
dus een grondige kennis van de 
brieven van Paulus én van het
latere werk van Augustinus 
vooraf. Dat dus ook katholieken 
zich in het jaar dat naar Luther 
genoemd is, en niet naar paus 
Leo X, zich maar mogen verdie-
pen in de continuïteit van denken 
tussen Luther en de kerkvaders 
uit onze traditie.
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Hoop

Een maatschappij gedijt het best 
als de mensen, die hier deel van 
uitmaken, hoopvol zijn gestemd. 
Zo lang als het christendom
bestaat benadrukken de grote 
geesten hierin dat de mensheid 
maar beter kan hopen dan
wanhopen. Augustinus ziet er-
gens in een preek de teloorgang 
van Judas niet gelegen in diens 
verraad van Christus, maar in 
diens wanhoop over zijn eigen 
lot. Judas had toch maar beter 
op de goedheid van God kun-
nen vertrouwen dan zich over te 
geven aan zijn eigen radeloos-
heid. Het is haast een wet uit 
de psychologie: wanhoop leidt 
tot zelfdestructie; hoop doet 
leven. Paulus schreef ook aan 
de Romeinen dat ‘wij door hoop 
zijn gered’. Niet voor niets koos 
bijna tweeduizend jaar later paus 
Benedictus XVI dit citaat als titel 
voor een encycliek over de

hoop: Spe salvi (facti sumus; 
Romeinen 8:24).

Nu komt de hoop als drijvende 
kracht niet zomaar uit de hemel 
vallen. De vraag is hoe in een tijd 
van onzekerheid, wantrouwen, 
achterdocht en angst voor de 
toekomst nu juist de hoop aan 
terrein kan winnen. De geschie-
denis leert dat hoop niet vrij-
komt in een maatschappij als de 
heersende cultuur hier niet aan 
bijdraagt.

Uitgerekend in een tijd waarin zo 
ongeveer de hele regio waarin 
hij woonde, Noord-Africa, door 
Vandalen, Visigoten, en andere 
volkeren onder de voet werd 
gelopen en mensen wanhopig 
naar veilige heenkomens zoch-
ten, ontwierp Augustinus een 
visie op een maatschappij, die 
gekenmerkt wordt door hoop en, 

hiermee in samenhang, (zelf-)ver-
trouwen. En in In de schaduwen 
van morgen schreef de Neder-
landse historicus Johan Huizinga 
al in 1936 dat het streven naar 
welstand, veiligheid, vrede en 
orde idealen zijn die voortvloeien 
uit het natuurinstinct, ‘onveredeld 
door de geest’. Immers, ‘reeds de 
holbewoner kende deze idealen’. 
Augustinus lezend zou hier aan 
toe te voegen zijn dat deze ‘oer-
idealen’ de basis vormen voor 
een cultuur van hoop, als mensen 
in hun verwerkelijking hiervan 
vóór alles overtuigd zijn van el-
kaars waardigheid, ongeacht hun 
status, gezondheid of leeftijd. Wij 
kunnen daar aan bijdragen: heel 
concreet, bijvoorbeeld door het 
project te ondersteunen, dat in 
deze nieuwsbrief van harte aan-
bevolen wordt. Bij voorbaat dank!

De redactie

De boodschap van Pasen roept 
steeds weer weerstand op. Zelfs 
de leerlingen van het eerste uur 
weten er niet goed raad mee.
In de verhalen van de evangelis-
ten klinkt de verwarring die zich 
van de leerlingen meester heeft 
gemaakt.

Pasen is in eerste instantie ver-
warring en onbegrip. De vrouwen 
bij het graf schrikken van de 
weggerolde steen en zij halen de 
leerlingen erbij, die aanvankelijk, 
volgens de evangelist Marcus, 
hun verhaal afdoen als beuzel-
praat.

Het Evangelie volgens Johan-
nes richt zich op het verhaal van 

Maria Magdalena, Petrus en de 
geliefde leerling die slechts een 
leeg graf ontdekken. Er is leegte 
en stilte. Maar daarna volgen 
ontmoetingen, wonderlijke ont-
moetingen met Degene die zij als 
verrezen Heer herkennen. Dat 
herkennen kost meestal moeite. 
Het zijn vooral woorden (‘vrede’), 
gebaren (Breken van het brood) 
en tekenen (de wonden) die de 
Verrezen Christus herkenbaar 
maken. Zij herinneren aan de 
kern van zijn leven.

De aanwezigheid van christe-
nen roept in onze samenleving 
weerstand op, omdat hun bood-
schap niet meer strookt met de 
algemene opvattingen die in de 

samenleving heersen. De bood-
schap van Pasen verstoort het 
menselijke evenwicht omdat een 
grens wordt verlegd. De grens 
van dood en leven wordt met de 
opstanding van Christus verlegd. 
Daardoor is een nieuwe visie op 
de mens mogelijk. Als de mens 
God zo dierbaar is dat het graf 
niet onze bestemming is, maar 
het leven, ja zelfs eeuwig en
verheerlijkt leven, dan houdt
dat in dat wij een opdracht heb-
ben om ieder menselijk leven te 
koesteren.

Discussies over de plaats van 
religies en uitingen van religies 
in het openbare leven maken 
duidelijk dat er in onze moderne 
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Steun Heilig Land. De brief 
verschijnt in een oplage van 6000 en 
wordt verspreid om voorlichting te 
geven over de situatie van met name 
Christenen in het Heilig Land en om 
gelden in te zamelen voor hulp aan 
projecten op het gebied van scholing, 
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Mgr. Fouad Twal, patriarch van Jeruzalem is enige tijd geleden, in ver-
band met het bereiken van de daartoe gestelde leeftijd (75) afgetreden. 
In afwachting van een definitieve opvolger is de Italiaanse franciscaner 
pater Pierbattista Pizzaballa benoemd tot apostolisch administrator. 
Op	10	september	2016	werd	mgr.	Pizzaballa	in	Bergamo	(Italië)	tot	
(aarts)bisschop gewijd. Als wapenspreuk koos hij: Sufficit tibi gratia 
mea, Je hebt niet meer dan mijn genade.
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Waarom zomerkampen voor
Palestijnse christen jongeren?
De bezette Palestijnse gebieden 
blijven ook nu, anno 2017, nog 
steeds onrustig; toename van 
nieuwe nederzettingen, blijvende 
veiligheidscontroles en moeilijke 
arbeidsomstandigheden zijn niet 
de ideale omstandigheden voor 
de jeugd om op te groeien. Zo-
merkampen bieden jongeren een 
veilige haven, weg van het ge-
weld, waar ze getraind worden in 
waardevolle sociale vaardigheden 
die hen helpen om te gaan met 
de dagelijkse uitdagingen waar
ze mee te maken hebben. Al jaren 
worden daarom zomerkampen

door zowel de locale christelijke 
en islamitische overheden, maar 
ook door tal van scholen en jeug-
dorganisaties georganiseerd. Van 
oudsher zijn deze programma’s 
vol van een verscheidenheid aan 
buitenschoolse activiteiten, spel-
letjes, wedstrijden en uitjes die 
eindeloos entertainment bieden 
tijdens de zomermaanden. De 
laatste jaren beseffen de organi-
satoren steeds meer dat tijdens 
zomerkampen niet alleen aan-
dacht aan ontspanning maar ook 
aan sociale educatie moet wor-
den besteed om de jeugd sociaal 
weerbaarder te maken. Maar ook 
om de jeugd te scholen in het 

ontwikkelen van vaardigheden in 
burgerlijk leiderschap en kennis 
over democratisch bestuur.

Deze nieuwe vorm van zomer-
kampen heeft de steun van de 
Palestijnse overheid en wordt 
door Pontifical Mission of
Palestine (PMP) in samenwer-
king met een Palestijnse niet-
gouvernementele organisatie 
georganiseerd. In deze zomer-
kampen wordt het succesvolle 
‘Role-Balancing’ Drama Program 
in combinatie met voldoende 
ontspanning aangeboden. Tijdens 
‘Role-Balancing’ wordt door mid-
del van dialoog en debat, drama, 
meningsuiting en deelname van 
het publiek de jongeren geleerd 
om op een verantwoorde wijze 
hun mening te vormen en ervoor 
uit te kunnen komen. Deelnemers 
en organisatoren van de afgelo-
pen jaren hebben het programma 
geprezen omdat het op een 
gemakkelijke manier de jongeren 
heeft geleerd hun mening zonder 
angst of schaamte uit te drukken. 
De jongeren krijgen zelfvertrou-
wen en vergroten hun gevoel van 

Zomervakantie voor
christen Palestijnse jongeren

samenleving veel mensen zijn die 
menen dat het christendom in 
ons land failliet is. Ze denken dat 
de kerken ineenstorten en zij hel-
pen graag mee dat proces te ver-
snellen. Het publieke leven moet 
zoveel en zo snel mogelijk ge-
vrijwaard worden van christelijke 
symbolen, omdat anderen er last 
van zouden kunnen hebben. Of 
het nu gaat om kruisen in een pu-
blieke ruimte, een Bijbel of Koran 
in de Tweede Kamer, het verbod 
op kruisjes op rouwauto’s, “bij de 
gratie van God” in wetteksten, en 
ga maar door. De algemeenheid 
regeert. Daarmee groeit de bete-
kenisloosheid. Daardoor valt de 
mensengemeenschap uit elkaar, 
omdat mensen niet meer geneigd 
zijn met elkaar te delen wat er toe 
doet in hun leven. Het menselijk 
leven wordt banaal en het doel 
van het leven wordt amusement. 
Wanneer het leven en de wereld 
vervolgens toch ingewikkelder 
worden dan mensen aankunnen 
en tegenslagen moeten worden 
geïncasseerd dan zijn er geen 
antwoorden meer. Dan lijkt het 
leven voltooid en afgedaan.

Voor ons is het leven echter de 
unieke kans voor ieder individu 
om een bijdrage te leveren aan 
de boodschap van Christus dat 
het Koninkrijk van gerechtigheid 
en liefde meer onder handbereik 
is dan je denkt. Het Koninkrijk 
is niet een hemel van goden en 
helden, maar het is een wereld 
die in het leven, lijden en sterven 
en verrijzen van Christus nabij is 
gekomen en bereikbaar is gewor-
den voor mensen.
Die boodschap is dat Christus 
ons is voorgegaan op een weg 
van vergeving. In plaats van de 
weg van vergelding die altijd nog 
veel aanhangers heeft in deze 
wereld, toont Christus een andere 
weg. Het is een weg die juist 
door Christus, die Gods Zoon, 
maar ook de Mensenzoon is, een 
menselijke weg blijkt te zijn.

En er zijn inderdaad mensen in 
onze wereld die voor die weg kie-
zen, mensen die geconfronteerd 
worden met burgeroorlog, met 
moord, met belediging, maar toch 
de weg kiezen van verzoening 
en vergeving. Wie goed rondkijkt 

en leest, meestal in de marges 
van de kranten en het internet, 
ziet deze verhalen van mensen, 
heiligen, soms verborgen, die 
de negatieve spiraal van geweld 
en haat doorbreken. Hun keuze 
roept tegenstand en verzet op, 
want wereldvreemd: het getuigt 
immers van een andere wereld. 
Deze nieuwe wereld dragen we 
mee met ons zelf; aan die wereld 
bouwen we vanuit onze geloofs-
gemeenschap.

Het vraagt om mensen die mee-
bouwen, het vraagt om mensen 
die in de voetsporen van Jezus 
laten zien dat mens-zijn betekent, 
om tegen de verdrukking in, het 
goede uit te zaaien en te ver-
spreiden. De negatieve krachten 
die zich verzetten tegen het 
christendom in onze samenle-
ving, vragen om duidelijke keuzes 
van alle mensen die gedoopt zijn. 
Geen tijd meer voor excuses en 
uitvluchten. Het is een tijd van 
wakker worden en opstaan! Dat 
is een tijd van Pasen!

Ad van der Helm

Column
Wie de abdij van Koningshoeven 
binnenkomt, ontwaart daar een 
op het eerste gezicht onbegrij-
pelijke spreuk: ‘Beata solitudo’: 
Gelukkige eenzaamheid. Nu 
kiezen trappisten bewust voor 
een leven in stilte en relatieve 
eenzaamheid. Voor hen kan de 
spreuk dus opgaan, maar de 
eenzaamheid die velen in dit land 
ervaren houdt allerminst verband 
met geluk. Onderzoek wees uit 
dat minstens één miljoen mensen 
zich sterk eenzaam voelen en 
nog eens vijf miljoen zich relatief 
eenzaam voelen, vaak ook door 
een samenhang van verschillende 
gebeurtenissen. En zelfs als het 
verlies van een baan, van de ge-
zondheid of van een partner niet 
samenvallen vormt elk van deze 
drie calamiteiten een oorzaak 
van en opmaat tot een gevoel 
van eenzaamheid, die verre van 
gelukkig makend is, maar juist als 
chronisch probleem, als leegte, 
al angst, als zinloosheid wordt 
ervaren.
Toch zijn monniken ook weer niet 
zo wereldvreemd als hun op-
schrift doet vermoeden. Van de 
spreuk ‘beata solitudo’ aangevuld 
met ‘sola beatitudo’ (‘gelukzalige 
eenzaamheid, eenzaam geluk’) 
werd wel gedacht dat hij van de 
filosoof Seneca afstamde of van 
de hervormer van de orde van 

de	cisterciënzers,	Bernardus	van	
Clairvaux. Maar in hun werk is 
deze niet te vinden. De spreuk 
stamt van Cornelis Musius, een 
Nederlandse priester, geleerde en 
humanist die in 1572 zeer tegen 
de zin van zijn persoonlijke kennis 
Willem van Oranje door Willem 
van der Marck, heer van Lumey, 
werd gemarteld en opgehangen 
even na de dood van de martela-
ren van Gorcum.
Voor Musius betekende een-
zaamheid in eerste instantie dus 
veiligheid. Maar met zijn spreuk 
schaarde hij zich toch ook in een 
traditie die het christendom en 
het humanisme dat hieruit voort-
kwam gekenmerkt heeft. Zo keer-
de, bijvoorbeeld, de bisschop van 
Grenoble, Bruno van Keulen, na 
een succesvol leven als docent 
in Reims en als bisschop in 1080 
het openbare leven de rug toe om 
met zes metgezellen een leven in 
eenzaamheid te gaan leiden. Hij 
werd de stichter van de meest 
gestrenge orde in de katholieke 
kerk, die van de kartuizers. Ook 
de Franse renaissancefilosoof en 
inspirator van Descartes en Pas-
cal, Michel de Montaigne, trok 
zich in 1571 uit het publieke do-
mein terug; hij was raadsheer aan 
het gerechtshof van Bordeaux. 
In de toren van het voorvaderlijk 
kasteel richtte hij zich, zoals hij in 

het begin van zijn Essais (1580) 
schrijft, in afzondering en een-
zaamheid op zijn gebreken en zijn 
‘natuurlijke manier van zijn, naar 
het leven getekend’. In zijn Essais 
dringt hij er ook steeds op aan de 
dagelijkse conversatie met zich-
zelf te laten plaatsvinden en wel 
zo dat daarin geen enkele relatie 
of omgang met de buitenwereld 
plaatsvindt. En zo zijn er talloos 
velen geweest, die de eenzaam-
heid als genezend en vervullend 
hebben ervaren.
Dan rest er eigenlijk maar één 
vraag. Waarom hebben Musius, 
Bruno en anderen de eenzaam-
heid nu als gelukkig makend er-
varen en doen normale stervelin-
gen dit niet? Waarschijnlijk heeft 
dit te maken met het gegeven dat 
zij de eenzaamheid niet hebben 
ervaren als een zich-niet-verbon-
den-voelen. Verbonden waren 
zij namelijk wel: Musius aan zijn 
geloofsgenoten, Bruno aan zijn 
medebroeders, Montaigne aan 
zijn familieleden. Wie zich gedra-
gen weet door de liefde, welwil-
lendheid en vriendelijkheid van 
anderen, kan nooit eenzaam zijn, 
zelfs niet in een kloostercel. Maar 
als die verbondenheid ten diepste 
niet wordt ervaren, dan is een-
zaamheid een groot probleem.

Paul van Geest

eigenwaarde. Bovendien krijgen 
ze informatie over gevoelige en 
urgente maatschappelijke en cul-
turele kwesties in de samenleving 
die grotendeels worden gene-
geerd of te taboe zijn om openlijk 
te bespreken.

Zomerkampen 2017
PMP stelt voor om 12 zomerkam-
pen van de lokale parochies in 
de Westelijke Jordaanoever (met 

name Nablus, Jenin, Ramallah en 
Bethlehem) te ondersteunen. De 
begeleiders van de zomerkampen 
krijgen een speciale tweedaagse 
training workshop met deskun-
digen om het ‘Role-Balancing’ 
Drama Program te leren. Op deze 
manier zullen de door de PMP 
en lokale overheid ondersteunde 
zomerkampen naast ontspanning 
ook de broodnodige sociale edu-
catie en vorming kunnen bieden.

Wat kunt u doen?
U kunt meehelpen aan het on-
dersteunen van deze educatieve 
zomerkampen voor de jeugd in 
het Heilig Land door een financi-
ele bijdrage te geven. Per kamp 
is rond de € 2000-2500 nodig.
Net zo min als wij in ons land 
de jeugd een toekomst willen 
onthouden door haar geen goede 
opleiding en scholing te geven, 
zo kunnen wij als christenen ook 
onze mede zusters en broeders 
in het Heilig Land niet in de steek 
laten. De jeugd is de toekomst. 

Deze zomerkampen dragen bij tot 
ontspanning, scholing en training 
van sociale vaardigheden voor 
de nieuwe generatie. Op deze 
manier zal deze nieuwe generatie 
bewust gemaakt kunnen worden 
van	de	potentiële	rol	die	zij	kan	
spelen in het behouden van de 
eeuwenoude rol die de christe-
nen vervullen in het Heilig Land. 
Christelijk leiderschap en chris-
telijke eenheid zijn noodzakelijk 
om de christenen in het Heilig 
Land een menswaardig bestaan 
te laten behouden. Dit project zal 
hieraan	bijdragen.	Uw	financiële	
hulp is hierbij onontbeerlijk.

Uw persoonlijke bijdrage aan 
dit noodzakelijk project kunt u 
overmaken op IBAN-rekening 
NL64INGB0005111738 van 
Stichting Steun Heilig Land onder 
vermelding van “Zomerkamp”.
Wij danken u hartelijk voor uw 
financiële	steun!

Erik Cornel

Ik schrijf deze bijdrage tijdens de zogenaamde voorjaarsvakantie. Half 
Nederland is op wintersport of gaat een weekje naar de zon. Meerdere 
malen per jaar op vakantie gaan lijkt normaal te zijn in ons welvarende 
landje. Maar is dat zo normaal? Ook in ons land leven velen rond het 
bestaansminimum en moeten noodgedwongen een beroep doen op 
voedselbanken, Christelijke instellingen of andere vrijwilligersorganisa-
ties. Iedereen kent in zijn eigen woonomgeving wel gezinnen die geen 
geld hebben voor een oh zo normaal geachte vakantie. Niet alleen in 
ons land, is vakantie voor velen een niet te verwezenlijken droom. Ook 
onze christen medebroeders en zusters in het Heilig Land zijn meestal 
niet in staat om met de familie op vakantie te gaan, laat staan hun kin-
deren tijdens de schoolvakanties de broodnodige ontspanning te geven.
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zomerkampen niet alleen aan-
dacht aan ontspanning maar ook 
aan sociale educatie moet wor-
den besteed om de jeugd sociaal 
weerbaarder te maken. Maar ook 
om de jeugd te scholen in het 

ontwikkelen van vaardigheden in 
burgerlijk leiderschap en kennis 
over democratisch bestuur.

Deze nieuwe vorm van zomer-
kampen heeft de steun van de 
Palestijnse overheid en wordt 
door Pontifical Mission of
Palestine (PMP) in samenwer-
king met een Palestijnse niet-
gouvernementele organisatie 
georganiseerd. In deze zomer-
kampen wordt het succesvolle 
‘Role-Balancing’ Drama Program 
in combinatie met voldoende 
ontspanning aangeboden. Tijdens 
‘Role-Balancing’ wordt door mid-
del van dialoog en debat, drama, 
meningsuiting en deelname van 
het publiek de jongeren geleerd 
om op een verantwoorde wijze 
hun mening te vormen en ervoor 
uit te kunnen komen. Deelnemers 
en organisatoren van de afgelo-
pen jaren hebben het programma 
geprezen omdat het op een 
gemakkelijke manier de jongeren 
heeft geleerd hun mening zonder 
angst of schaamte uit te drukken. 
De jongeren krijgen zelfvertrou-
wen en vergroten hun gevoel van 

Zomervakantie voor
christen Palestijnse jongeren

samenleving veel mensen zijn die 
menen dat het christendom in 
ons land failliet is. Ze denken dat 
de kerken ineenstorten en zij hel-
pen graag mee dat proces te ver-
snellen. Het publieke leven moet 
zoveel en zo snel mogelijk ge-
vrijwaard worden van christelijke 
symbolen, omdat anderen er last 
van zouden kunnen hebben. Of 
het nu gaat om kruisen in een pu-
blieke ruimte, een Bijbel of Koran 
in de Tweede Kamer, het verbod 
op kruisjes op rouwauto’s, “bij de 
gratie van God” in wetteksten, en 
ga maar door. De algemeenheid 
regeert. Daarmee groeit de bete-
kenisloosheid. Daardoor valt de 
mensengemeenschap uit elkaar, 
omdat mensen niet meer geneigd 
zijn met elkaar te delen wat er toe 
doet in hun leven. Het menselijk 
leven wordt banaal en het doel 
van het leven wordt amusement. 
Wanneer het leven en de wereld 
vervolgens toch ingewikkelder 
worden dan mensen aankunnen 
en tegenslagen moeten worden 
geïncasseerd dan zijn er geen 
antwoorden meer. Dan lijkt het 
leven voltooid en afgedaan.

Voor ons is het leven echter de 
unieke kans voor ieder individu 
om een bijdrage te leveren aan 
de boodschap van Christus dat 
het Koninkrijk van gerechtigheid 
en liefde meer onder handbereik 
is dan je denkt. Het Koninkrijk 
is niet een hemel van goden en 
helden, maar het is een wereld 
die in het leven, lijden en sterven 
en verrijzen van Christus nabij is 
gekomen en bereikbaar is gewor-
den voor mensen.
Die boodschap is dat Christus 
ons is voorgegaan op een weg 
van vergeving. In plaats van de 
weg van vergelding die altijd nog 
veel aanhangers heeft in deze 
wereld, toont Christus een andere 
weg. Het is een weg die juist 
door Christus, die Gods Zoon, 
maar ook de Mensenzoon is, een 
menselijke weg blijkt te zijn.

En er zijn inderdaad mensen in 
onze wereld die voor die weg kie-
zen, mensen die geconfronteerd 
worden met burgeroorlog, met 
moord, met belediging, maar toch 
de weg kiezen van verzoening 
en vergeving. Wie goed rondkijkt 

en leest, meestal in de marges 
van de kranten en het internet, 
ziet deze verhalen van mensen, 
heiligen, soms verborgen, die 
de negatieve spiraal van geweld 
en haat doorbreken. Hun keuze 
roept tegenstand en verzet op, 
want wereldvreemd: het getuigt 
immers van een andere wereld. 
Deze nieuwe wereld dragen we 
mee met ons zelf; aan die wereld 
bouwen we vanuit onze geloofs-
gemeenschap.

Het vraagt om mensen die mee-
bouwen, het vraagt om mensen 
die in de voetsporen van Jezus 
laten zien dat mens-zijn betekent, 
om tegen de verdrukking in, het 
goede uit te zaaien en te ver-
spreiden. De negatieve krachten 
die zich verzetten tegen het 
christendom in onze samenle-
ving, vragen om duidelijke keuzes 
van alle mensen die gedoopt zijn. 
Geen tijd meer voor excuses en 
uitvluchten. Het is een tijd van 
wakker worden en opstaan! Dat 
is een tijd van Pasen!

Ad van der Helm

Column
Wie de abdij van Koningshoeven 
binnenkomt, ontwaart daar een 
op het eerste gezicht onbegrij-
pelijke spreuk: ‘Beata solitudo’: 
Gelukkige eenzaamheid. Nu 
kiezen trappisten bewust voor 
een leven in stilte en relatieve 
eenzaamheid. Voor hen kan de 
spreuk dus opgaan, maar de 
eenzaamheid die velen in dit land 
ervaren houdt allerminst verband 
met geluk. Onderzoek wees uit 
dat minstens één miljoen mensen 
zich sterk eenzaam voelen en 
nog eens vijf miljoen zich relatief 
eenzaam voelen, vaak ook door 
een samenhang van verschillende 
gebeurtenissen. En zelfs als het 
verlies van een baan, van de ge-
zondheid of van een partner niet 
samenvallen vormt elk van deze 
drie calamiteiten een oorzaak 
van en opmaat tot een gevoel 
van eenzaamheid, die verre van 
gelukkig makend is, maar juist als 
chronisch probleem, als leegte, 
al angst, als zinloosheid wordt 
ervaren.
Toch zijn monniken ook weer niet 
zo wereldvreemd als hun op-
schrift doet vermoeden. Van de 
spreuk ‘beata solitudo’ aangevuld 
met ‘sola beatitudo’ (‘gelukzalige 
eenzaamheid, eenzaam geluk’) 
werd wel gedacht dat hij van de 
filosoof Seneca afstamde of van 
de hervormer van de orde van 

de	cisterciënzers,	Bernardus	van	
Clairvaux. Maar in hun werk is 
deze niet te vinden. De spreuk 
stamt van Cornelis Musius, een 
Nederlandse priester, geleerde en 
humanist die in 1572 zeer tegen 
de zin van zijn persoonlijke kennis 
Willem van Oranje door Willem 
van der Marck, heer van Lumey, 
werd gemarteld en opgehangen 
even na de dood van de martela-
ren van Gorcum.
Voor Musius betekende een-
zaamheid in eerste instantie dus 
veiligheid. Maar met zijn spreuk 
schaarde hij zich toch ook in een 
traditie die het christendom en 
het humanisme dat hieruit voort-
kwam gekenmerkt heeft. Zo keer-
de, bijvoorbeeld, de bisschop van 
Grenoble, Bruno van Keulen, na 
een succesvol leven als docent 
in Reims en als bisschop in 1080 
het openbare leven de rug toe om 
met zes metgezellen een leven in 
eenzaamheid te gaan leiden. Hij 
werd de stichter van de meest 
gestrenge orde in de katholieke 
kerk, die van de kartuizers. Ook 
de Franse renaissancefilosoof en 
inspirator van Descartes en Pas-
cal, Michel de Montaigne, trok 
zich in 1571 uit het publieke do-
mein terug; hij was raadsheer aan 
het gerechtshof van Bordeaux. 
In de toren van het voorvaderlijk 
kasteel richtte hij zich, zoals hij in 

het begin van zijn Essais (1580) 
schrijft, in afzondering en een-
zaamheid op zijn gebreken en zijn 
‘natuurlijke manier van zijn, naar 
het leven getekend’. In zijn Essais 
dringt hij er ook steeds op aan de 
dagelijkse conversatie met zich-
zelf te laten plaatsvinden en wel 
zo dat daarin geen enkele relatie 
of omgang met de buitenwereld 
plaatsvindt. En zo zijn er talloos 
velen geweest, die de eenzaam-
heid als genezend en vervullend 
hebben ervaren.
Dan rest er eigenlijk maar één 
vraag. Waarom hebben Musius, 
Bruno en anderen de eenzaam-
heid nu als gelukkig makend er-
varen en doen normale stervelin-
gen dit niet? Waarschijnlijk heeft 
dit te maken met het gegeven dat 
zij de eenzaamheid niet hebben 
ervaren als een zich-niet-verbon-
den-voelen. Verbonden waren 
zij namelijk wel: Musius aan zijn 
geloofsgenoten, Bruno aan zijn 
medebroeders, Montaigne aan 
zijn familieleden. Wie zich gedra-
gen weet door de liefde, welwil-
lendheid en vriendelijkheid van 
anderen, kan nooit eenzaam zijn, 
zelfs niet in een kloostercel. Maar 
als die verbondenheid ten diepste 
niet wordt ervaren, dan is een-
zaamheid een groot probleem.

Paul van Geest

eigenwaarde. Bovendien krijgen 
ze informatie over gevoelige en 
urgente maatschappelijke en cul-
turele kwesties in de samenleving 
die grotendeels worden gene-
geerd of te taboe zijn om openlijk 
te bespreken.

Zomerkampen 2017
PMP stelt voor om 12 zomerkam-
pen van de lokale parochies in 
de Westelijke Jordaanoever (met 

name Nablus, Jenin, Ramallah en 
Bethlehem) te ondersteunen. De 
begeleiders van de zomerkampen 
krijgen een speciale tweedaagse 
training workshop met deskun-
digen om het ‘Role-Balancing’ 
Drama Program te leren. Op deze 
manier zullen de door de PMP 
en lokale overheid ondersteunde 
zomerkampen naast ontspanning 
ook de broodnodige sociale edu-
catie en vorming kunnen bieden.

Wat kunt u doen?
U kunt meehelpen aan het on-
dersteunen van deze educatieve 
zomerkampen voor de jeugd in 
het Heilig Land door een financi-
ele bijdrage te geven. Per kamp 
is rond de € 2000-2500 nodig.
Net zo min als wij in ons land 
de jeugd een toekomst willen 
onthouden door haar geen goede 
opleiding en scholing te geven, 
zo kunnen wij als christenen ook 
onze mede zusters en broeders 
in het Heilig Land niet in de steek 
laten. De jeugd is de toekomst. 

Deze zomerkampen dragen bij tot 
ontspanning, scholing en training 
van sociale vaardigheden voor 
de nieuwe generatie. Op deze 
manier zal deze nieuwe generatie 
bewust gemaakt kunnen worden 
van	de	potentiële	rol	die	zij	kan	
spelen in het behouden van de 
eeuwenoude rol die de christe-
nen vervullen in het Heilig Land. 
Christelijk leiderschap en chris-
telijke eenheid zijn noodzakelijk 
om de christenen in het Heilig 
Land een menswaardig bestaan 
te laten behouden. Dit project zal 
hieraan	bijdragen.	Uw	financiële	
hulp is hierbij onontbeerlijk.

Uw persoonlijke bijdrage aan 
dit noodzakelijk project kunt u 
overmaken op IBAN-rekening 
NL64INGB0005111738 van 
Stichting Steun Heilig Land onder 
vermelding van “Zomerkamp”.
Wij danken u hartelijk voor uw 
financiële	steun!

Erik Cornel

Ik schrijf deze bijdrage tijdens de zogenaamde voorjaarsvakantie. Half 
Nederland is op wintersport of gaat een weekje naar de zon. Meerdere 
malen per jaar op vakantie gaan lijkt normaal te zijn in ons welvarende 
landje. Maar is dat zo normaal? Ook in ons land leven velen rond het 
bestaansminimum en moeten noodgedwongen een beroep doen op 
voedselbanken, Christelijke instellingen of andere vrijwilligersorganisa-
ties. Iedereen kent in zijn eigen woonomgeving wel gezinnen die geen 
geld hebben voor een oh zo normaal geachte vakantie. Niet alleen in 
ons land, is vakantie voor velen een niet te verwezenlijken droom. Ook 
onze christen medebroeders en zusters in het Heilig Land zijn meestal 
niet in staat om met de familie op vakantie te gaan, laat staan hun kin-
deren tijdens de schoolvakanties de broodnodige ontspanning te geven.



Op 31 oktober 2017 zal het 
precies 500 jaar geleden zijn dat 
Maarten Luther zijn 95 stellingen 
‘publiceerde’ op de deur van de 
slotkerk in Wittenberg. Daarom is 
1517 tot Lutherjaar uitgeroepen. 
Gelukkig heeft de paus 2017 niet 
tot Leo X-jaar uitgeroepen omdat 
deze paus in dat jaar in een men-
geling van desinteresse, erger-
nis en arrogantie die sommige 
renaissancevorsten eigen was, 
Luther in de ban deed en in 1519 
nog eens een keer. Dat is zonde 
geweest. Misschien is het teveel 
gedacht vanuit het heden, maar 
áls deze medici-paus bereid was 
geweest eerst eens te dialogeren 
met de toekomstige reformatoren 
van over de Alpen, dan was de 
geschiedenis anders gelopen. 
Luther was namelijk tot zijn uit-
treden uit de orde van de augus-
tijner eremieten een buitenge-
woon integer levende monnik.

Zoals de scholastieke theologen 
in zijn tijd was hij zeer schatplich-
tig aan Augustinus. De kerkva-
der was wel de meest getrouwe 
interpretator van de gedachte 

van Paulus dat er niets is dat een 
mens niet heeft ontvangen. Dank-
zij Augustinus leerde Luther weer 
Paulus’ gedachten over de ge-
nade steeds dieper doorgronden. 
Steeds meer eigende hij zich het 
inzicht toe dat er niets is dat een 
mens niet heeft ontvangen. Het 
leven: een mens kan het leiden 
en zichzelf hierin gestalte geven. 
Maar mensen vragen niet zelf om 
tot leven te komen: het wordt hun 
geschonken en het is eerst een 
gave, die vervolgens een opgave 
blijkt te zijn. Karaktereigenschap-
pen: een mens kan door oefe-
ningen, cursussen of ook in de 
school van het leven zelf trachten 
de gebreken hierin te elimineren 
en de sterke kanten ervan te cul-
tiveren. Maar zoals het leven zelf 
zijn deze eigenschappen eerst 
een gave en dan pas een opgave. 
Talenten: een mens kan ze ont-
wikkelen in de werken die worden 
verricht. Maar aan de opgave ze 
te cultiveren gaat de gave van 
de talenten vooraf, meegegeven 
bij de geboorte of zelfs bij de 
conceptie.

Aan Luthers opvatting van de
genade, zo treffend verwoord
in het sola gratia principe, ging 
dus een grondige kennis van de 
brieven van Paulus én van het
latere werk van Augustinus 
vooraf. Dat dus ook katholieken 
zich in het jaar dat naar Luther 
genoemd is, en niet naar paus 
Leo X, zich maar mogen verdie-
pen in de continuïteit van denken 
tussen Luther en de kerkvaders 
uit onze traditie.
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Hoop

Een maatschappij gedijt het best 
als de mensen, die hier deel van 
uitmaken, hoopvol zijn gestemd. 
Zo lang als het christendom
bestaat benadrukken de grote 
geesten hierin dat de mensheid 
maar beter kan hopen dan
wanhopen. Augustinus ziet er-
gens in een preek de teloorgang 
van Judas niet gelegen in diens 
verraad van Christus, maar in 
diens wanhoop over zijn eigen 
lot. Judas had toch maar beter 
op de goedheid van God kun-
nen vertrouwen dan zich over te 
geven aan zijn eigen radeloos-
heid. Het is haast een wet uit 
de psychologie: wanhoop leidt 
tot zelfdestructie; hoop doet 
leven. Paulus schreef ook aan 
de Romeinen dat ‘wij door hoop 
zijn gered’. Niet voor niets koos 
bijna tweeduizend jaar later paus 
Benedictus XVI dit citaat als titel 
voor een encycliek over de

hoop: Spe salvi (facti sumus; 
Romeinen 8:24).

Nu komt de hoop als drijvende 
kracht niet zomaar uit de hemel 
vallen. De vraag is hoe in een tijd 
van onzekerheid, wantrouwen, 
achterdocht en angst voor de 
toekomst nu juist de hoop aan 
terrein kan winnen. De geschie-
denis leert dat hoop niet vrij-
komt in een maatschappij als de 
heersende cultuur hier niet aan 
bijdraagt.

Uitgerekend in een tijd waarin zo 
ongeveer de hele regio waarin 
hij woonde, Noord-Africa, door 
Vandalen, Visigoten, en andere 
volkeren onder de voet werd 
gelopen en mensen wanhopig 
naar veilige heenkomens zoch-
ten, ontwierp Augustinus een 
visie op een maatschappij, die 
gekenmerkt wordt door hoop en, 

hiermee in samenhang, (zelf-)ver-
trouwen. En in In de schaduwen 
van morgen schreef de Neder-
landse historicus Johan Huizinga 
al in 1936 dat het streven naar 
welstand, veiligheid, vrede en 
orde idealen zijn die voortvloeien 
uit het natuurinstinct, ‘onveredeld 
door de geest’. Immers, ‘reeds de 
holbewoner kende deze idealen’. 
Augustinus lezend zou hier aan 
toe te voegen zijn dat deze ‘oer-
idealen’ de basis vormen voor 
een cultuur van hoop, als mensen 
in hun verwerkelijking hiervan 
vóór alles overtuigd zijn van el-
kaars waardigheid, ongeacht hun 
status, gezondheid of leeftijd. Wij 
kunnen daar aan bijdragen: heel 
concreet, bijvoorbeeld door het 
project te ondersteunen, dat in 
deze nieuwsbrief van harte aan-
bevolen wordt. Bij voorbaat dank!

De redactie

De boodschap van Pasen roept 
steeds weer weerstand op. Zelfs 
de leerlingen van het eerste uur 
weten er niet goed raad mee.
In de verhalen van de evangelis-
ten klinkt de verwarring die zich 
van de leerlingen meester heeft 
gemaakt.

Pasen is in eerste instantie ver-
warring en onbegrip. De vrouwen 
bij het graf schrikken van de 
weggerolde steen en zij halen de 
leerlingen erbij, die aanvankelijk, 
volgens de evangelist Marcus, 
hun verhaal afdoen als beuzel-
praat.

Het Evangelie volgens Johan-
nes richt zich op het verhaal van 

Maria Magdalena, Petrus en de 
geliefde leerling die slechts een 
leeg graf ontdekken. Er is leegte 
en stilte. Maar daarna volgen 
ontmoetingen, wonderlijke ont-
moetingen met Degene die zij als 
verrezen Heer herkennen. Dat 
herkennen kost meestal moeite. 
Het zijn vooral woorden (‘vrede’), 
gebaren (Breken van het brood) 
en tekenen (de wonden) die de 
Verrezen Christus herkenbaar 
maken. Zij herinneren aan de 
kern van zijn leven.

De aanwezigheid van christe-
nen roept in onze samenleving 
weerstand op, omdat hun bood-
schap niet meer strookt met de 
algemene opvattingen die in de 

samenleving heersen. De bood-
schap van Pasen verstoort het 
menselijke evenwicht omdat een 
grens wordt verlegd. De grens 
van dood en leven wordt met de 
opstanding van Christus verlegd. 
Daardoor is een nieuwe visie op 
de mens mogelijk. Als de mens 
God zo dierbaar is dat het graf 
niet onze bestemming is, maar 
het leven, ja zelfs eeuwig en
verheerlijkt leven, dan houdt
dat in dat wij een opdracht heb-
ben om ieder menselijk leven te 
koesteren.

Discussies over de plaats van 
religies en uitingen van religies 
in het openbare leven maken 
duidelijk dat er in onze moderne 
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