
Om duidelijk te maken hoe hij 
denkt over mensen die veel kla-
gen in plaats van iets te doen om 
hun leven aangenamer te maken, 
heeft paus Franciscus in juli 2017 
een bordje op de deur van zijn 
werkkamer in het Vaticaan ge-
hangen: Verboden te zeuren.

Hij kreeg het bordje van de Itali-
aanse psycholoog, zelfhulpboe-
kenschrijver en positiviteitsgoeroe 
Salvo Noè. De paus beloofde het 
op te hangen in het apostolisch 
paleis, maar mogelijk zouden 
daar de bezoekende staats-
hoofden vreemd van hebben 
opgekeken. Daarom hing hij het, 
even voor de zomervakantie, op 
zijn werkkamer in Santa Marta, 
het huis waar hij in Vaticaanstad 
woont.

De paus is het dus met deze 
boodschap eens. Onder de 

verbodscirkel staat dat het zeur-
verbod is bedoeld ter bescher-
ming van gezondheid en welzijn. 
“Mensen die de regel schenden, 
ontwikkelen een slachtoffer-
complex, raken hun gevoel voor 
humor kwijt en ook nog eens het 
vermogen om problemen op te 
lossen”. De ‘straf’ voor zeuren 
en klagen wordt verdubbeld als 
de overtreding wordt begaan in 
het bijzijn van kinderen, luidt de 
waarschuwing.
Het bordje eindigt met een bood-
schap, die typerend had kunnen 
zijn voor de spiritualiteit van de 
ordestichter van de Jezuieten: Ig-
natius van Loyola: “Om het beste 
uit jezelf te halen, moet je focus-
sen op je mogelijkheden en niet 
op je beperkingen. Dus stop met 
klagen en verbeter je leven.”

(naar het persbericht
van Reuters)
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‘Arme kerst’

Onlangs is een nieuw boek van 
neurobioloog Stefano Mancuso 
verschenen: Verde brillante. Sen-
sibilità e intelligenzia del mondo 
vegetale. Het is vertaald in het 
Nederlands Briljant groen. De 
intelligentie van planten. Hierin 
bevestigt Mancuso wat Darwin al 
vermoedde. Planten beschikken 
over verbazingwekkende vaar-
digheden; zelfs over intelligentie. 
Deze stelt planten ook in staat 
ons te overleven. Hoewel, aldus 
Mancuso, de mens door ontbos-
sing en andere klimaat-ontrege-
lende activiteiten de teloorgang 
van vele plantensoorten teweeg-
brengt, zullen planten de mens-
heid overleven, ook omdat zij 
99 procent van de biomassa op 
aarde uitmaken en de mensheid 
zuurstof geven. De mens heeft 

het vegetatieve leven nodig. Dit is 
niet omgekeerd.

Ook omdat mensen dus kwanti-
tatief onbeduidend zijn pleit Man-
cuso al jaren voor het omarmen 
van een wereldbeeld dat minder 
antropocentrisch is. Bovendien 
acht hij het ethisch meer verant-
woord planten dan dieren te eten 
omdat voor een kilo vlees onge-
veer 1600 kilo plant nodig is. 

Nu vragen wij in onze nieuws-
brief eigenlijk nooit om financiële 
bijdragen voor projecten waarin 
ontbossing wordt tegengegaan. 
Ook het project dat u in deze 
nieuwsbrief van harte wordt aan-
bevolen is dit niet. Door de finan-
ciering van dit project wordt na-
melijk getracht werkgelegenheid 

te scheppen door de werkeloze 
beroepsbevolking te betrekken 
bij het opknappen van huizen van 
de allerarmsten, huizen die zwaar 
achterstallig onderhoud heb-
ben. Dit stimuleert de economie, 
verbetert de leefomstandigheden 
en heeft een positieve impact op 
de gemeenschap. Maar toch. De 
schepping en de natuur blijven 
een belangrijke randvoorwaarde 
voor een goed leven in welbe-
vinden. Wie goede huizen bouwt 
draagt hieraan indirect bij omdat 
een goede natuur en een goede 
bouw(-cultuur) meestal toch echt 
samengaan.

Dank voor uw steun!

De redactie

Paus Franciscus heeft het 
afgelopen jaar voor het eerst 
een Werelddag voor armoede 
uitgeroepen. Het is de bedoeling 
dat dit een jaarlijkse gebeurte-
nis wordt op de zondag voor 
het einde van het kerkelijk jaar. 
We weten dat armen de paus 
na aan het hart liggen en dat hij 
onvermoeibaar probeert om zelf 
hun nood te lenigen en ook onze 
harten gevoelig te maken voor de 
noden van mensen in armoedige 
omstandigheden. Zij vormen voor 
hem een weg naar een oprechte 
Godsontmoeting.

We weten dat de herders uit 
het Kerstevangelie de armen, 
de kleinen zijn aan wie God zijn 
boodschap van heil en vrede 
het eerst doet toekomen. Deze 
herders werden met de volks-

telling waarschijnlijk niet eens 
meegeteld. Een van de doelstel-
lingen van deze volkstelling was 
gelegen in de belastingregistratie 
ten behoeve van het Romeinse 
Rijk. Deze herders vielen buiten 
dit systeem. Dit Kind dat geboren 
werd te midden van de herders 
valt dus ook buiten dit systeem. 
Net als de herders is dit Kind dus 
een marginaal Kind.

Sterker nog: dit Kind valt buiten 
alle denkbare categorieën die wij 
mensen kunnen bedenken. Hoe 
kan Gods Zoon, het scheppende 
Woord, intrek nemen in een 
mensenkind en op die manier de 
eeuwige wereld van God verbin-
den met de tijdelijke wereld van 
ons mensenbestaan? De herders 
komen een mysterie op het spoor 
dat de wereld verandert: God 

verbindt zich op een nieuwe wijze 
met de mensheid: niet meer via 
gezonden profeten of via he-
melse gezichten. Hij zelf neemt 
zijn intrek in de mensheid: de 
gelaatstrekken van dit marginale 
Kind helpen ons om God beter te 
leren kennen. God wordt ontdekt 
in de marge, in de grensgangers 
van onze wereld.

De armen en de mensen in de 
marge weten dat het leven en 
de liefde niet vanzelfsprekend 
zijn. Zij hebben het besef dat op 
de grenzen van het menselijke 
bestaan ook de mooiste dingen 
kunnen gebeuren. Daar waar het 
leven vanzelfsprekend is en over-
vloedig, is er geen openheid voor 
het wonder dat ons kan overko-
men. De arme die niets meer te 
verwachten heeft kan dit wel, laat 
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dit verlichte eigenbelang komt 
voort uit wederkerigheid. Maar 
tegelijk wees Smith erop dat het 
intensiveren van wederkerige 
relaties, om zo des te beter de 
wederzijdse belangen te realise-
ren, wordt bemoeilijkt door de 
onvolkomenheden van de mens. 
Ook hij veronderstelt dat het 
menselijk verstand ontoereikend 
is. Dit wordt al duidelijk in het 
feit dat mensen nooit (1) al hun 
keuzemogelijkheden en (2) de 
gevolgen van de gemaakte keuze 
kunnen overzien. Management-

wetenschapper Herbert Simon 
zou dit later ‘bounded rationality’ 
noemen.

Zowel Augustinus als Adam 
Smith maken mensen dus 
bewust van het feit dat bij alles 
wat zij doen, bij iedereen die ze 
tegenkomen en bij wat ze ook 
over God denken en geloven, zij 
zich moeten realiseren dat zij ge-
bonden zijn door de beperktheid 
van het verstand. Gevolg van een 
dergelijke aanname is volgens mij 
wel dat je dan toch heel anders 

in het leven komt te staan. Au-
gustinus en Adam Smith leiden 
de mensheid op grond van hun 
inzicht in de beperktheid van het 
menselijk verstand tot een soort 
bescheidenheid bij hun lezers, die 
hen aangenamer maakt voor an-
deren. Smith’s ‘benevolence’ kan 
niet anders dan ook juist uit deze 
bescheidenheid voortkomen.

Paul van Geest
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Achter de schermen
De vernieuwde website van SSHL 
is deze zomer de lucht in gegaan: 
heeft u hem al bekeken? Ik vind 
hem prachtig: veel informatie, 
fraaie links en ook de nieuws-
brieven kunt u nog eens digitaal 
teruglezen. 
Een aantal jaren geleden hebben 
we als kerstproject het cister-
nen- en woningrenovatie project 
in Bethlehem gehad. Jarenlang 
werd dit door Pontifical Mis-
sion for Palestine, Jerusalem 
in samenwerking met de lokale 
partner HCEF op uitstekende 
wijze geborgd. In verband met 
veranderde omstandigheden is 
de rol van HCEF door het Fran-
ciscaanse Pro Terra Sancta (ATS) 
overgenomen. Rekening houdend 
met het verleden heeft inmiddels 
een geruisloze overname van alle 
activiteiten plaatsgevonden en 
blijft de voortgang gelukkig op 
een goede wijze gewaarborgd. Bij 
het verschijnen van deze nieuws-
brief zullen de eerste 12 huizen, 
met behulp van uw sponsoring 
ter gelegenheid van advent 2016 
gerenoveerd zijn.

Advent 2017
Zoals eerder aangegeven willen 
wij door middel van ons kerstpro-

ject 2017 wederom huisrenova-
ties in Bethlehem ondersteunen. 
Wij zijn zeer dankbaar dat sedert 
vorig jaar de Bisschoppelijke 
Adventsactie met ons een 3 jarige 
samenwerking is aangegaan. 
Onze Kerstactie 2017 “Toekomst 
bieden voor de allerarmsten op 
de Westelijke Jordaanoever door 
creëren werkgelegenheid en 

renovatie huizen” is één van de 
vijf projecten die de Bisschop-
pelijke Adventsactie ondersteunt. 
De nadruk ligt dit jaar niet alleen 
op de renovaties zelf, die verbe-
terde leefomstandigheden voor 
de christenen in Bethlehem regio 
tot gevolg hebben maar ook op 
het creëren van werkgelegenheid. 
Ruim 22% van de mannelijke 

Project

zich toch nog verrassen door een 
teken van Liefde. De herders van 
Bethlehem worden verrast door 
het teken van Liefde van God dat 
zij herkennen in dit Kind.

Daarin schuilt nu juist de Bijbelse 
boodschap: God wil de mensen 
gevoelig maken en alert voor de 
Liefde die Hij te bieden heeft en 
die bron is van de gehele schep-
ping. Hij geeft het leven en de 
liefde niet op een presenteer-
blaadje. De mens dient te besef-
fen dat deze Liefde waar Christus 
van spreekt, het fundament is van 
de evangelische boodschap: een
liefde is die keuzes vraagt. “Geen
groter liefde dan de liefde van de-
gene die zijn leven geeft voor zijn
vrienden.” (Joh 15, 13). God daagt 
de mensen uit om een keuze te 
maken: het begrip ‘roeping’ be-
treft iedere mens in zijn/haar per-
soonlijke leven: in familierelaties, 
in vriendschappen, in professie 
en studie, in vrijwilligerswerk, in 
de omgang met de schepping.

In hun armoede kiezen de herders

om de boodschap van de engel 
te onderzoeken en naar Beth-
lehem te gaan om dit Kind te 
ontmoeten dat hun redding zal 
brengen. Zij kiezen om deze 
Liefde van God in hun leven een 
plaats te geven. Sterker nog: zo-
dra zij dit Kind ontmoet hebben, 
gaan zij verder om dit te verkon-
digen aan de mensen. Zij houden 
het niet voor zichzelf, zij delen het 
met de inwoners van die streek. 
Staan dezen open voor de bood-
schap van de herders? Dat is niet 
in het verhaal opgetekend. Dat is 
niet relevant. Het gaat God niet 
om het succes van verkondiging, 
maar om de keuze die mensen 
maken.

In zijn boodschap voor de we-
relddag van armoede nodigt de 
paus de katholieken uit om Chris-
tus na te volgen in zijn armoede. 
Dat betekent naast hem oplopen 
met een nederig en bescheiden 
hart, waarin we onze beperkthe-
den als schepselen aanvaarden 
waardoor we de verleiding kun-
nen overwinnen almachtig en on-

sterfelijk te zijn. In onze moderne 
wereld is dit een sterke verleiding: 
we kunnen toch alles en iedereen 
naar onze hand zetten! Armoede 
is een innerlijke houding die ons 
afwendt van onze oriëntatie op 
materiële zaken en op persoon-
lijk aanzien en succes. Armoede 
schept de voorwaarden voor een 
vrije keuze om sociale en per-
soonlijke verantwoordelijkheden 
op ons te nemen, met vertrouwen 
op Gods nabijheid en de kracht 
van zijn genade. Armoede is de 
maatstaf om relaties te bouwen 
die noch egocentrisch zijn noch 
bezitterig.

Of de herders deze houding 
meteen geleerd hebben op deze 
eerste kerstdag, weet ik niet. 
Maar we kunnen dit toch iedere 
kerstmis weer inoefenen.

In de geest van deze boodschap 
van paus Franciscus voor de 
Werelddag van armoede, wens ik 
u dit jaar een ‘Arme kerst’!

Ad van der Helm

Column
Een van de uitgangspunten 
van de zogenaamde ‘negatieve 
theologie’ is dat woorden niet 
toereikend zijn om God adequaat 
te kunnen omschrijven. Wij kun-
nen van God zeggen dat God 
‘barmhartig’ is, of ‘rechtvaardig’. 
Maar de negatieve theoloog in 
Oost en West zal altijd ontkennen 
dat die termen werkelijk ‘gepast’ 
zijn, omdat ze teveel de mense-
lijke ideeën over rechtvaardigheid 
en barmhartigheid in herinnering 
brengen. Gods ‘werkzaamheid’ is 
té anders om hiermee vergeleken 
te kunnen worden. Augustinus 
zegt daarom zelfs dat God zich 
in de woorden van de Schrift aan-
gepast heeft aan het menselijk 
bevattingsvermogen. God ver-
mag en is veel meer – vooral veel 
ondoorgrondelijker – dan in deze 
woorden tot uitdrukking gebracht 
wordt. God valt niet samen met 
wat in de Schrift over God is op-
getekend: daarvoor is het myste-
rie van God te groot. Augustinus 
gaat zelfs zover dat hij een soort 
‘negatieve antropologie’ ontwik-

kelt: alles wat je over een mens 
zegt, moet je ook weer ontken-
nen omdat je in het -het liefst in 
liefde-‘labellen’ van mensen hen 
als mysterie ook weer onrecht 
doet. Voor hem vormde deze 
‘strategie’ een opmaat tot een 
respectvol omgaan met elkaar. 
Harry Kuitert, zaliger gedachte-
nis nu, versmalde dit augustijnse 
inzicht door er alleen maar op te 
hameren dat alle spreken over 
God ‘van beneden’ komt. Ik heb 
er tien jaar geleden met hem over 
gecorrespondeerd en dat was 
leuk. Hij had wel gelijk: taal is een 
uitvinding van mensen, volgens 
Augustinus trouwens ontstaan 
na de zondeval. Taal maakt het 
namelijk mogelijk te liegen en dat 
was in het paradijs natuurlijk niet 
aan de orde. Maar Augustinus 
bleef niet steken bij de taal alléén 
zoals mijn collega Harry deed. 
Juist in die enorme spanning 
tussen dat wat over God gezegd 
kan worden en de ontkenning 
van wat gezegd is over God (of 
mensen) raken stervelingen aan 

het mysterie, volgens Augustinus 
het mysterie van de ontmoette 
mens en van de ondoorgronde-
lijke God. Het was mooi om hier 
met Kuitert over van gedachten 
te wisselen.

Nu is het interessante dat be-
paalde principes van de theologie 
soms doorwerken in of raakvlak-
ken hebben met uitgangspun-
ten in de economie. Zo ook het 
uitgangspunt van de negatieve 
theologie dat het menselijk ver-
stand als te ontoereikend wordt 
opgevat om alles en allen te 
kunnen doorgronden. Zeker: de 
founding father van de huidige 
discipline die we ‘economie’ 
noemen, Adam Smith, ging uit 
van het verlicht eigenbelang. In 
zijn mensbeeld beschikken wij 
over het vermogen ons in de 
ander te verplaatsen. Dit noemde 
hij ‘human sympathy’. Men-
sen willen anderen ook dienen 
(‘benevolence’), maar zij denken 
daarbij niet altijd uitdrukkelijk aan 
hun eigen belang. Hoe dan ook: 

beroepsbevolking is werkeloos 
en de meerderheid van de gezin-
nen leeft op de rand van het 
bestaansminimum. Dit laat diepe 
sporen na: de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van de 
kinderen is door de slechte be-
huizing en de geringe financiële 
slagkracht niet goed. Dit kan tot 
gevolg hebben dat deze kinderen 
de school voortijdig verlaten en 

het gevaar lopen te gronde te 
gaan door drugs- en alcoholmis-
bruik.

Het creëren van werkgelegen-
heid door de werkeloze beroeps-
krachten te betrekken bij het 
opknappen van huizen van de 
allerarmsten, huizen die zwaar 
achterstallig onderhoud hebben, 
stimuleert de economie, verbe-

tert de leefomstandigheden en 
heeft een positieve impact op de 
gemeenschap. Op de website 
van de Bisschoppelijke Advents-
actie www.adventsactie.nl kunt 
u meer informatie vinden maar 
ook de nog door HCEF gemaakte 
video via deze Youtube link te 
bekijken geeft een goede impres-
sie https://www.youtube.com/
watch?v=Rbwo9c1gA_Y

Wat kunt u deze
kerstperiode doen?
Als u kijkt naar uw kerststal of 
tijdens kerkbezoek een mooie 
stal ziet in uw kerk, denk dan 
aan de christenen in Bethlehem. 
Heilige plaatsen moeten geen 
musea worden. De Christenen 
die er leven en werken zijn onze 
“ living stones”. Geef ze de kans 
op een menswaardig bestaan. 
Deel uw rijkdom door uw bijdrage 
te storten op IBAN-rekening 
NL64INGB0005111738 van 
Stichting Steun Heilig Land onder 
vermelding van “Kerst 2017”.

Wij danken u hartelijk voor uw 
financiële steun!

Erik Cornel
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maatstaf om relaties te bouwen 
die noch egocentrisch zijn noch 
bezitterig.

Of de herders deze houding 
meteen geleerd hebben op deze 
eerste kerstdag, weet ik niet. 
Maar we kunnen dit toch iedere 
kerstmis weer inoefenen.

In de geest van deze boodschap 
van paus Franciscus voor de 
Werelddag van armoede, wens ik 
u dit jaar een ‘Arme kerst’!

Ad van der Helm

Column
Een van de uitgangspunten 
van de zogenaamde ‘negatieve 
theologie’ is dat woorden niet 
toereikend zijn om God adequaat 
te kunnen omschrijven. Wij kun-
nen van God zeggen dat God 
‘barmhartig’ is, of ‘rechtvaardig’. 
Maar de negatieve theoloog in 
Oost en West zal altijd ontkennen 
dat die termen werkelijk ‘gepast’ 
zijn, omdat ze teveel de mense-
lijke ideeën over rechtvaardigheid 
en barmhartigheid in herinnering 
brengen. Gods ‘werkzaamheid’ is 
té anders om hiermee vergeleken 
te kunnen worden. Augustinus 
zegt daarom zelfs dat God zich 
in de woorden van de Schrift aan-
gepast heeft aan het menselijk 
bevattingsvermogen. God ver-
mag en is veel meer – vooral veel 
ondoorgrondelijker – dan in deze 
woorden tot uitdrukking gebracht 
wordt. God valt niet samen met 
wat in de Schrift over God is op-
getekend: daarvoor is het myste-
rie van God te groot. Augustinus 
gaat zelfs zover dat hij een soort 
‘negatieve antropologie’ ontwik-

kelt: alles wat je over een mens 
zegt, moet je ook weer ontken-
nen omdat je in het -het liefst in 
liefde-‘labellen’ van mensen hen 
als mysterie ook weer onrecht 
doet. Voor hem vormde deze 
‘strategie’ een opmaat tot een 
respectvol omgaan met elkaar. 
Harry Kuitert, zaliger gedachte-
nis nu, versmalde dit augustijnse 
inzicht door er alleen maar op te 
hameren dat alle spreken over 
God ‘van beneden’ komt. Ik heb 
er tien jaar geleden met hem over 
gecorrespondeerd en dat was 
leuk. Hij had wel gelijk: taal is een 
uitvinding van mensen, volgens 
Augustinus trouwens ontstaan 
na de zondeval. Taal maakt het 
namelijk mogelijk te liegen en dat 
was in het paradijs natuurlijk niet 
aan de orde. Maar Augustinus 
bleef niet steken bij de taal alléén 
zoals mijn collega Harry deed. 
Juist in die enorme spanning 
tussen dat wat over God gezegd 
kan worden en de ontkenning 
van wat gezegd is over God (of 
mensen) raken stervelingen aan 

het mysterie, volgens Augustinus 
het mysterie van de ontmoette 
mens en van de ondoorgronde-
lijke God. Het was mooi om hier 
met Kuitert over van gedachten 
te wisselen.

Nu is het interessante dat be-
paalde principes van de theologie 
soms doorwerken in of raakvlak-
ken hebben met uitgangspun-
ten in de economie. Zo ook het 
uitgangspunt van de negatieve 
theologie dat het menselijk ver-
stand als te ontoereikend wordt 
opgevat om alles en allen te 
kunnen doorgronden. Zeker: de 
founding father van de huidige 
discipline die we ‘economie’ 
noemen, Adam Smith, ging uit 
van het verlicht eigenbelang. In 
zijn mensbeeld beschikken wij 
over het vermogen ons in de 
ander te verplaatsen. Dit noemde 
hij ‘human sympathy’. Men-
sen willen anderen ook dienen 
(‘benevolence’), maar zij denken 
daarbij niet altijd uitdrukkelijk aan 
hun eigen belang. Hoe dan ook: 

beroepsbevolking is werkeloos 
en de meerderheid van de gezin-
nen leeft op de rand van het 
bestaansminimum. Dit laat diepe 
sporen na: de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van de 
kinderen is door de slechte be-
huizing en de geringe financiële 
slagkracht niet goed. Dit kan tot 
gevolg hebben dat deze kinderen 
de school voortijdig verlaten en 

het gevaar lopen te gronde te 
gaan door drugs- en alcoholmis-
bruik.

Het creëren van werkgelegen-
heid door de werkeloze beroeps-
krachten te betrekken bij het 
opknappen van huizen van de 
allerarmsten, huizen die zwaar 
achterstallig onderhoud hebben, 
stimuleert de economie, verbe-

tert de leefomstandigheden en 
heeft een positieve impact op de 
gemeenschap. Op de website 
van de Bisschoppelijke Advents-
actie www.adventsactie.nl kunt 
u meer informatie vinden maar 
ook de nog door HCEF gemaakte 
video via deze Youtube link te 
bekijken geeft een goede impres-
sie https://www.youtube.com/
watch?v=Rbwo9c1gA_Y

Wat kunt u deze
kerstperiode doen?
Als u kijkt naar uw kerststal of 
tijdens kerkbezoek een mooie 
stal ziet in uw kerk, denk dan 
aan de christenen in Bethlehem. 
Heilige plaatsen moeten geen 
musea worden. De Christenen 
die er leven en werken zijn onze 
“ living stones”. Geef ze de kans 
op een menswaardig bestaan. 
Deel uw rijkdom door uw bijdrage 
te storten op IBAN-rekening 
NL64INGB0005111738 van 
Stichting Steun Heilig Land onder 
vermelding van “Kerst 2017”.

Wij danken u hartelijk voor uw 
financiële steun!

Erik Cornel



Om duidelijk te maken hoe hij 
denkt over mensen die veel kla-
gen in plaats van iets te doen om 
hun leven aangenamer te maken, 
heeft paus Franciscus in juli 2017 
een bordje op de deur van zijn 
werkkamer in het Vaticaan ge-
hangen: Verboden te zeuren.

Hij kreeg het bordje van de Itali-
aanse psycholoog, zelfhulpboe-
kenschrijver en positiviteitsgoeroe 
Salvo Noè. De paus beloofde het 
op te hangen in het apostolisch 
paleis, maar mogelijk zouden 
daar de bezoekende staats-
hoofden vreemd van hebben 
opgekeken. Daarom hing hij het, 
even voor de zomervakantie, op 
zijn werkkamer in Santa Marta, 
het huis waar hij in Vaticaanstad 
woont.

De paus is het dus met deze 
boodschap eens. Onder de 

verbodscirkel staat dat het zeur-
verbod is bedoeld ter bescher-
ming van gezondheid en welzijn. 
“Mensen die de regel schenden, 
ontwikkelen een slachtoffer-
complex, raken hun gevoel voor 
humor kwijt en ook nog eens het 
vermogen om problemen op te 
lossen”. De ‘straf’ voor zeuren 
en klagen wordt verdubbeld als 
de overtreding wordt begaan in 
het bijzijn van kinderen, luidt de 
waarschuwing.
Het bordje eindigt met een bood-
schap, die typerend had kunnen 
zijn voor de spiritualiteit van de 
ordestichter van de Jezuieten: Ig-
natius van Loyola: “Om het beste 
uit jezelf te halen, moet je focus-
sen op je mogelijkheden en niet 
op je beperkingen. Dus stop met 
klagen en verbeter je leven.”

(naar het persbericht
van Reuters)
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‘Arme kerst’

Onlangs is een nieuw boek van 
neurobioloog Stefano Mancuso 
verschenen: Verde brillante. Sen-
sibilità e intelligenzia del mondo 
vegetale. Het is vertaald in het 
Nederlands Briljant groen. De 
intelligentie van planten. Hierin 
bevestigt Mancuso wat Darwin al 
vermoedde. Planten beschikken 
over verbazingwekkende vaar-
digheden; zelfs over intelligentie. 
Deze stelt planten ook in staat 
ons te overleven. Hoewel, aldus 
Mancuso, de mens door ontbos-
sing en andere klimaat-ontrege-
lende activiteiten de teloorgang 
van vele plantensoorten teweeg-
brengt, zullen planten de mens-
heid overleven, ook omdat zij 
99 procent van de biomassa op 
aarde uitmaken en de mensheid 
zuurstof geven. De mens heeft 

het vegetatieve leven nodig. Dit is 
niet omgekeerd.

Ook omdat mensen dus kwanti-
tatief onbeduidend zijn pleit Man-
cuso al jaren voor het omarmen 
van een wereldbeeld dat minder 
antropocentrisch is. Bovendien 
acht hij het ethisch meer verant-
woord planten dan dieren te eten 
omdat voor een kilo vlees onge-
veer 1600 kilo plant nodig is. 

Nu vragen wij in onze nieuws-
brief eigenlijk nooit om financiële 
bijdragen voor projecten waarin 
ontbossing wordt tegengegaan. 
Ook het project dat u in deze 
nieuwsbrief van harte wordt aan-
bevolen is dit niet. Door de finan-
ciering van dit project wordt na-
melijk getracht werkgelegenheid 

te scheppen door de werkeloze 
beroepsbevolking te betrekken 
bij het opknappen van huizen van 
de allerarmsten, huizen die zwaar 
achterstallig onderhoud heb-
ben. Dit stimuleert de economie, 
verbetert de leefomstandigheden 
en heeft een positieve impact op 
de gemeenschap. Maar toch. De 
schepping en de natuur blijven 
een belangrijke randvoorwaarde 
voor een goed leven in welbe-
vinden. Wie goede huizen bouwt 
draagt hieraan indirect bij omdat 
een goede natuur en een goede 
bouw(-cultuur) meestal toch echt 
samengaan.

Dank voor uw steun!

De redactie

Paus Franciscus heeft het 
afgelopen jaar voor het eerst 
een Werelddag voor armoede 
uitgeroepen. Het is de bedoeling 
dat dit een jaarlijkse gebeurte-
nis wordt op de zondag voor 
het einde van het kerkelijk jaar. 
We weten dat armen de paus 
na aan het hart liggen en dat hij 
onvermoeibaar probeert om zelf 
hun nood te lenigen en ook onze 
harten gevoelig te maken voor de 
noden van mensen in armoedige 
omstandigheden. Zij vormen voor 
hem een weg naar een oprechte 
Godsontmoeting.

We weten dat de herders uit 
het Kerstevangelie de armen, 
de kleinen zijn aan wie God zijn 
boodschap van heil en vrede 
het eerst doet toekomen. Deze 
herders werden met de volks-

telling waarschijnlijk niet eens 
meegeteld. Een van de doelstel-
lingen van deze volkstelling was 
gelegen in de belastingregistratie 
ten behoeve van het Romeinse 
Rijk. Deze herders vielen buiten 
dit systeem. Dit Kind dat geboren 
werd te midden van de herders 
valt dus ook buiten dit systeem. 
Net als de herders is dit Kind dus 
een marginaal Kind.

Sterker nog: dit Kind valt buiten 
alle denkbare categorieën die wij 
mensen kunnen bedenken. Hoe 
kan Gods Zoon, het scheppende 
Woord, intrek nemen in een 
mensenkind en op die manier de 
eeuwige wereld van God verbin-
den met de tijdelijke wereld van 
ons mensenbestaan? De herders 
komen een mysterie op het spoor 
dat de wereld verandert: God 

verbindt zich op een nieuwe wijze 
met de mensheid: niet meer via 
gezonden profeten of via he-
melse gezichten. Hij zelf neemt 
zijn intrek in de mensheid: de 
gelaatstrekken van dit marginale 
Kind helpen ons om God beter te 
leren kennen. God wordt ontdekt 
in de marge, in de grensgangers 
van onze wereld.

De armen en de mensen in de 
marge weten dat het leven en 
de liefde niet vanzelfsprekend 
zijn. Zij hebben het besef dat op 
de grenzen van het menselijke 
bestaan ook de mooiste dingen 
kunnen gebeuren. Daar waar het 
leven vanzelfsprekend is en over-
vloedig, is er geen openheid voor 
het wonder dat ons kan overko-
men. De arme die niets meer te 
verwachten heeft kan dit wel, laat 

Ter inleiding

‘Arme kerst’

Verboden te zeuren

Jeruzalem
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, 
vorming, huisvesting en gezondheid in 
het Heilig Land. Het project dat in deze 
Nieuwsbrief is voorgesteld, is slechts 
een van de projecten die wij steunen.
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dit verlichte eigenbelang komt 
voort uit wederkerigheid. Maar 
tegelijk wees Smith erop dat het 
intensiveren van wederkerige 
relaties, om zo des te beter de 
wederzijdse belangen te realise-
ren, wordt bemoeilijkt door de 
onvolkomenheden van de mens. 
Ook hij veronderstelt dat het 
menselijk verstand ontoereikend 
is. Dit wordt al duidelijk in het 
feit dat mensen nooit (1) al hun 
keuzemogelijkheden en (2) de 
gevolgen van de gemaakte keuze 
kunnen overzien. Management-

wetenschapper Herbert Simon 
zou dit later ‘bounded rationality’ 
noemen.

Zowel Augustinus als Adam 
Smith maken mensen dus 
bewust van het feit dat bij alles 
wat zij doen, bij iedereen die ze 
tegenkomen en bij wat ze ook 
over God denken en geloven, zij 
zich moeten realiseren dat zij ge-
bonden zijn door de beperktheid 
van het verstand. Gevolg van een 
dergelijke aanname is volgens mij 
wel dat je dan toch heel anders 

in het leven komt te staan. Au-
gustinus en Adam Smith leiden 
de mensheid op grond van hun 
inzicht in de beperktheid van het 
menselijk verstand tot een soort 
bescheidenheid bij hun lezers, die 
hen aangenamer maakt voor an-
deren. Smith’s ‘benevolence’ kan 
niet anders dan ook juist uit deze 
bescheidenheid voortkomen.

Paul van Geest


