
Vragen als: ‘Wordt er weer op 
ketters gejaagd?’ waren natuurlijk 
niet van de lucht toen bekend 
werd dat mgr. Luis Ladaria, de 
prefect van de Congregatie voor 
de Geloofsleer in Rome een brief 
had geschreven waarin moderne 
varianten van het pelagianisme 
en het gnosticisme werden bekri-
tiseerd. Natuurlijk wordt in deze 
brief niet op ketters gejaagd. 
Placuit Deo is geschreven op 
uitdrukkelijk verzoek van de paus 
omdat deze zich zorgen maakt 
over de gevolgen die alle sociaal-
maatschappelijke en culturele 
veranderingen hebben voor de 
wijze waarop de persoon van 
Christus nog kan worden uitge-
dragen als iemand die als Verlos-
ser wordt ervaren.
Dit laatste is ook best ingewik-
keld. Je kunt heden ten dage 
natuurlijk wel verkondigen dat 
Jezus de Verlosser is, maar dan 
bereik je grote groepen mensen 
in geseculariseerde landen niet. 
Zij associëren een ‘verlosser’ 
eerder met een directeur van een 
kraamkundige kliniek. Augustinus 
kampte al met dit probleem. Voor 
de vissers en havenarbeiders die 
op zondag naar zijn kathedraal-
tje kwamen sprak hij dan ook 
liever over Christus als een arts 
in plaats van over een Salvator 
(Verlosser). Dit laatste was veel 
te plechtig. Daarom vergeleek 
Augustinus Christus liever met 
een arts. Een arts doet soms pijn, 
als hij snijdt. Maar die pijn heeft 
een doel: namelijk iemand een 
gezonder, beter mens te maken. 
Zo ging Christus voor de kerkva-
der ook te werk: hij confronteerde 

mensen op pijnlijke wijze met hun 
hoogmoed. Augustinus noemt 
deze ondeugd een tumor, omdat 
mensen van de jaloezie die eruit 
voortkomt doodziek worden en 
anderen in hun omgeving ermee 
vergiftigen. Christus is voor hem 
als een arts omdat hij in zijn 
woorden, leven, lijden en dood 
de mensheid het tegengif tegen 
deze hoogmoed liet proeven. 
Zo trachtte Augustinus de per-
soon van Christus dus een stuk 
toegankelijker te maken voor de 
katholieken in Hippo. Ditzelfde 
streven naar toegankelijkheid ligt 
ten grondslag aan Placuit Deo. 
Als tijden veranderen zal naar 
andere woorden moeten worden 
gezocht om het wezen en de 
werkzaamheid van Christus zo 
goed mogelijk weer te geven.
Maar waarom dan toch de kritiek 
op de moderne levensopvat-
tingen waarin aspecten van het 
pelagianisme en gnosticisme aan 
het licht komen? Dat is omdat 
aan deze stromingen een mens-
beeld ten grondslag ligt, dat niet 
bepaald bevorderlijk is voor een 
leven in navolging van Christus. 
Gnostici zagen de verlossing van 
de mens vooral besloten liggen in 
de afkeer van materie met alle ex-
tremiteiten in de levensorde van 
dien. Orthodoxen hadden een 
minder dualistische opvatting en 
waren gematigder en positiever in 
hun visie op en beleving van het 
lichaam. Pelagius, Augustinus’ 
opponent, was van mening dat 
de mens toch vooral door eigen 
inspanning gelukkig en gered 
zou kunnen worden. Dat is toch 
ook weer beroerd omdat je er 
als pelagiaan toch redelijk alleen 
voorstaat in het leven. Het ging 
er bij Pelagius niet in dat genade 
en liefde, jou toebedeeld voor-
dat je er ook maar iets voor hebt 
hoeven doen, heilzamer en meer 
genezend is dan het succes dat 
door het leveren van je prestaties 
is bewerkt. Het pelagianisme 
heeft dan toch iets triests. Er is 
namelijk niets zo mooi en helend 
als je onvoorwaardelijk geliefd 
weten. Dat leren kinderen bijvoor-
beeld van moeders; dat leerde de 
verloren zoon van zijn Vader. Ket-

terijen zijn niet alleen hobby’s van 
theologen. In ‘ketterijen’ ligt vaak 
een mensbeeld besloten waar 
vooral psychologen helemaal niet 
vrolijk van worden.
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Een nieuwe koers

Wij leven we in een snel veran-
derende samenleving. Tal van 
dingen die vroeger vanzelfspre-
kend waren, zijn dat nu niet meer. 
Omgangsnormen veranderen, er 
zijn andere communicatiemid-
delen; een brief is ouderwets, wij 
worden nu via Twitter, Facebook, 
Instagram van elkaars wel en 
wee op de hoogte gehouden. 
Niet alleen privé personen maar 
ook organisaties communiceren 
steeds vaker digitaal in plaats van 
schriftelijk. Ook wij als redactie 
van de nieuwsbrief van de Stich-
ting Steun Heilig Land (SSHL) 
merken dit. Ons lezersbestand 
is de laatste jaren afgenomen, 
wellicht mede door onze huidige 
wijze van communiceren. Maar 
de daling van het aantal lezers 
betekent ook dat de kosten van 
het uitbrengen van de nieuwsbrief 
onevenredig hoog worden. Wij 
hebben derhalve moeten beslui-
ten het roer om te gooien en een 
andere koers te gaan varen.

Dit jaar zullen van de nieuwsbrief 

in deze vorm nog 2 nummers 
verschijnen, te weten in april en 
juni. Daarna stoppen we met de 
papieren versie. Maar uiteraard 
willen wij u graag op de hoogte 
blijven houden blijven houden 
van onze werkzaamheden in het 
Heilig Land en de projecten die 
wij daar met uw donaties on-
dersteunen. Wij willen dat doen 
door het uitbrengen van een 
digitale nieuwsbrief met korte 
items die verwijzen naar artike-
len op de vernieuwde website 
van Stichting Steun Heilig Land. 
Op de website kunt u dan onder 
het kopje Projecten alle lopende 
projecten vinden. U kunt dan ook 
zelf kiezen voor welk project uw 
donatie bestemd is. Daarnaast 
worden van de afgeronde pro-
jecten de eindverslagen met de 
financiële verantwoording op de 
website gepubliceerd. En verder 
zullen meer achtergrondartikelen 
over ons geloof te vinden zijn. Al 
met al kunnen wij u, door deze 
stap naar digitalisering, meer en 
nog betere informatie verschaffen 

over ons geloof en de positie van 
de Christenen in het Heilig Land.

Wij als redactie van de nieuws-
brief hopen dat met deze nieuwe 
aanpak u ook in de toekomst 
betrokken blijft bij onze activitei-
ten in het Heilig Land.
Maar om u onze digitale nieuws-
brief toe te kunnen zenden 
hebben wij wel uw email-adres 
nodig. U kunt dit aan ons kenbaar 
maken door een e-mail te sturen 
naar info@heilig-land.nl met uw 
naam en e-mailadres. U kunt 
uw mailadres ook invullen op 
de homepage van onze website 
www.heilig-land.nl bij ‘Nieuws-
brief ontvangen’.

Wij danken u voor uw betrokken-
heid en steun in de afgelopen 
jaren en vertrouwen dat u ook in 
de toekomst met ons en daarmee 
met onze medechristenen in Hei-
lig Land verbonden wil blijven.

De redactie

Het mag ons heden ten dage 
in Nederland vreemd in de oren 
klinken, maar in de vierde tot en 
met de zesde eeuw groeide de 
welvaart in de christelijke kerk 
enorm. De salarissen van de bis-
schoppen, priesters en diakens 
rezen de pan uit, zeker als zij in 
de steden werkten of verbon-
den waren aan een plaats waar 
een martelaar werd vereerd. Zo 
kreeg de bisschop van Anasta-
siopolis zes keer het salaris 
van de huisarts in zijn stad en 
verdiende hij vijfmaal zoveel als 
een hoogleraar in de retorica in 

Carthago. Daarnaast genoten 
geestelijken ook privileges en 
waren zij bijvoorbeeld vrijgesteld 
van munera sordida: klussen 
waar je je handen voor moest 
vuilmaken, zoals brood bakken of 
een vloer schrobben. Het motto 
‘bid en werk (met de handen)’ 
van Benedictus was wel aan 
diens monniken maar niet aan de 
geestelijkheid besteed. Jammer 
voor de laatste groep, want de 
combinatie van beide houdt elk 
mens, dus ook een geestelijke, 
goed in balans.
Door de groeiende welvaart ont-

stond in het christelijk bewustzijn 
wel een merkwaardige spanning. 
Enerzijds waren de christenen 
zich er door Jezus’ woorden 
goed van bewust dat een kameel 
makkelijker door het oog van een 
naald zou gaan dan dat een rijke 
het Koninkrijk Gods binnengaat 
(Mattheus 19: 24). Anderzijds 
vielen dus vooral geestelijken na 
het tolerantie-edict van keizer 
Constantijn privileges ten deel, 
waardoor hun welvaart groeide. 
In dit spanningsveld ontwikkelde 
zich de christelijke liefdadigheid: 
de caritas. De heidense elite liet 

Ter inleiding

Van brood en spelen naar caritas

Column

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.

Website: www.heilig-land.nl.

Adreswijziging of opzegging aan:  
info@heilig-land.nl, of aan:  
Schapendijk 46, 7574 PG  Oldenzaal

Giften zijn van harte welkom op reke-
ningnummer: NL64 INGB 0005111738 
ten name van Stichting Steun Heilig 
Land.

Stichting Steun Heilig Land is door de 
belastingdienst erkend als ANBI en  
ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 41193470.

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets
uit deze uitgave mag worden ver-
menigvuldigd, opgeslagen in een 
geautoriseerd bestand of openbaar 
gemaakt, tenzij met bronvermelding 
of voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Zoveel mogelijk is 
geprobeerd eventuele rechthebbenden 
van beeld en tekst te achterhalen. De-
genen die desondanks menen rechten 
te kunnen doen gelden, kunnen zich 
alsnog wenden tot de uitgever, via: 
info@heilig-land.nl.
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en gelijkenis van God (Gen. 1: 
26-28). Een schrijnender theolo-
gische tegenstelling, met zulke 
mondiaal-dramatische gevolgen 
ook, is in de geschiedenis van het 

christendom niet gevonden. Dat 
aan artikel 1 van onze grondwet 
wel het mensbeeld van het boek 
Genesis ten grondslag ligt, en 
niet dat van Sepulveda’s inter-

pretatie van Aristoteles, stemt tot 
grote dankbaarheid.

Paul van Geest

Mgr. Luis Ladaria bij de pers-
conferentie ter gelegenheid van 
de publicatie van Placuit Deo op 
5 maart 2018 in het Vaticaan.
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Christelijke barmhartigheid
Op de website van het Vaticaan 
stond onlangs een artikel over 
de ‘Collecte’, een collecte die de 
Heilige Stoel jaarlijks uitschrijft 
om op Goede Vrijdag christe-
nen in het Heilig Land financieel 
te ondersteunen. Deze collecte 
wordt in vele landen gehouden. 
Kardinaal Leonardo Sandri, 
prefect van de Congregatie voor 
de Oosterse Kerken licht de 
verdere motieven voor en achter-
gronden van deze collecte ook 
toe. Katholieke kerken in landen 
over de hele wereld hebben in 
de Vastentijd van oudsher een 
speciale collecte, waarvan het 
geld wordt gebruikt voor restau-
ratie en onderhoud van de heilige 
plaatsen, de zorg voor pelgrims 
en hulp aan behoeftige christe-
lijke gezinnen in de hele regio. 
In een brief bij de lancering van 
de collecte beschreef kardinaal 
Sandri het vastenseizoen als “een 
reisroute van solidariteit”, waarin 
we worden opgeroepen, zoals de 
barmhartige Samaritaan, “onze 
broeders te vergezellen die het 
om vele redenen moeilijk vinden 
om op te staan en hun reis voort 
te zetten”. Vele kerken, zoals de 
Oosters Orthodoxe, en christe-
lijke organisaties die actief zijn 
in het Heilig Land zoals o.a. de 
Franciscaanse Custodie profite-

ren van de opbrengst van deze 
collecte om projecten ten bate 
van het onderhoud van de Heilige 
Plaatsen, scholen en gezond-
heidszorg te ondersteunen.

In Nederland hebben we he-
laas geen Goede Vrijdag col-
lecte. Maar met een bijdrage aan 
een van de projecten van onze 
stichting kunt u bijdragen aan 
de financiële ondersteuning van 
de Christenen in het Heilig Land, 
onze ”Living stones”.

In deze nieuwsbrief vragen wij in 
het bijzonder een bijdrage voor 
de vervanging van een oude, niet 
goed functionerende anesthesie-
machine in het Italian Hospital te 
Kerak, Jordanië.

Kerak is een regiohoofdstad in 
het armste deel van Jordanië,
140 km ten zuiden van Am-
man. Jordanië is omringd door 
conflicten. De gebeurtenissen in 
Syrië, Irak, Egypte, Libanon en 
Palestina beïnvloeden Jordanië 
op veel manieren. In de afgelopen 
zes jaar hebben heel wat vluch-
telingen, niet alleen uit Syrië, een 
schuilplaats gevonden in de dor-
pen en steden in de regio Kerak.

Het Italian Hospital in Kerak (IHK) 
is in 1935 door de Comboni Mis-

sionary Sisters gesticht. Het heeft 
zijn deuren geopend voor vluch-
telingen die medische hulp nodig 
hebben. Vorig jaar behandelde 
het IHK meer dan 2300 Syrische 
vluchtelingen. Dit heeft een grote 
impact op het reilen en zeilen van 
het IHK. Het Jordaanse ministerie 
van volksgezondheid heeft strikte 
regels voor de kwaliteit en de vei-
ligheid van de zorg opgesteld. Dit 
vereist onder andere een voortdu-
rende verbetering en vervanging 
van verouderde apparatuur. Het 
IHK is een instelling zonder winst-
oogmerk en het geven van meer 
gratis noodhulp slaat gaten in de 

Project

in die welvarende vierde eeuw 
haar edelmoedigheid blijken door 
de financiering van theaters of 
van een circus: van het enter-
tainment dus. Maar in diezelfde 
vierde eeuw ontwikkelden de 
christelijke leiders een alterna-
tief model, waarin ‘de armen’ de 
plaats innamen van de burgers 
die voorzien moesten worden 
van entertainment in de vorm 
van spelen. De zelfbewusten en 
goed opgeleiden onder de bis-
schoppen haastten zich om de 
spelen in de steden in scherpe 
polemieken tegenover de chris-
telijke caritas, de naastenliefde, 
te zetten. Zo bewerkten zij dat 
de aandacht niet alleen uitging 
naar de groeiende rijkdom van 
het steeds machtiger wordende 
‘instituut’ kerk. Maar hoe danook 
werden voor het eerst ‘de ar-
men’ gezien, ook omdat de rijker 
wordende christenen zich onge-
makkelijk voelden bij de toename 
van hun welvaart. Soms deden zij 
er zelfs ook radicaal afstand van   

en trokken de woestijn in.
Maar afstand doen van bezit 
betekende in het christendom 
ook weer niet dat alle gelden 
direct ten goede kwamen aan 
de armen. Vele geestelijken 
deden in het begin van de vijfde 
eeuw vooral ook aan fundraising 
ten behoeve van de bouw van 
kerken en kloosters. In 403 zou 
Augustinus zelfs de financiering 
van kerkgebouwen propageren 
teneinde die van de spelen in 
Carthago te laten opdrogen. Door 
de omstandigheden lukte dit 
vele bisschoppen na hem steeds 
beter, ook omdat de invasies van 
de barbaren het gecentraliseerde 
gezag van de wereldlijke over-
heid hadden ondermijnd. Deze 
overheid was steeds minder bij 
machte het betalen van belasting 
te eisen. Het waren de religieuze 
instituties die hiervan profiteer-
den. En zo geschiedde het dat 
bisschoppen als pater populi   
(vader van het volk) of zelfs als 
pater patriae (vader des vader-

lands) werden omschreven.
Dat waren andere tijden. Terug 
naar de onze kunnen wij alleen 
maar constateren dat leiders 
van de christelijke kerken in 
Nederland zich nu eerder zorgen 
moeten over de ontmanteling 
van kerkgebouwen in plaats van 
over de financiering van de bouw 
ervan. En dat ook nog eens voor 
beduidend minder salaris dan de 
bisschop te Anastasiopolis. De 
kerk heeft voor de zoveelste keer 
in de geschiedenis weer eens een
ander aanzien. Maar toch ook 
weer niet. Onlangs maakte een 
oud-student van mij, een diaken, 
behoorlijk vuile handen door 
levensmiddelen te gaan halen 
voor een voedselbank die hij zelf 
had opgericht. Ik durf te wedden 
dat hij binnen een paar maanden 
een sponsor heeft gevonden, die 
niet langer een theatervoorstelling 
maar juist zijn voedselbank gaat 
financieren. Tegen de slavenhandel

In de vroege middeleeuwen werd 
in de theologie een soort theorie 
ontwikkeld waarin gesteld werd 
dat de kerkvaders altijd een 
magistrale consensus hadden 
over wezenlijke zaken in geloof 
en moraal. Dat is natuurlijk too 
good to be true. Alleen al over de 
status van het huwelijk vochten 
Augustinus en Hieronymus elkaar 
beleefd de tent uit en bij dit 
voorbeeld laat ik het maar. In het 
denken van de kerkvaders over 
God, mens en maatschappij is 
zeer veel pluriformiteit te onder-
kennen.

Dat zich in de katholieke theolo-
gie zelfs ronduit tegengestelde 
posities ontwikkelden als over het 
verschijnsel mens werd nage-
dacht kwam in later eeuwen nog 
schrijnender aan het licht. 
Opgeleid als classicus, filosoof 
en theoloog kreeg de dominicaan 
Juan Ginés de Sepúlveda in 1534 
de opdracht van paus Clemens 
VII de werken van Aristoteles te 
vertalen. Hierdoor ontwikkelde 
hij de gedachte dat de oorspron-
kelijke bewoners in de Spaanse 
kolonies in Centraal- en Zuid-
Amerika tot slaaf gemaakt kon-
den worden omdat zij de ‘serviele 
ziel’ hadden en van nature slaaf 
waren. Aristoteles had namelijk 
over deze zielen geschreven. Zijn 
interpretatie van het aristotelische 
natuurrechtssysteem deed De 
Sepúlveda een mens- en maat-
schappijvisie ontwikkelen waarin 
de slavernij gerechtvaardigd werd 
op basis van de vermeende infe-

rioriteit van de inheemse bewoner 
van Amerika.

De Sepúlveda stond met zijn 
opvattingen echter lijnrecht tegen 
over Bartolomeo de las Casas. 
Ook de las Casas behoorde tot 
de orde van de dominicanen. 
Uitgezonden naar Amerika zou 
hij er in 1544 de eerste bis-
schop van Chiapas worden. In 
1522 had hij van keizer Karel V 
al toestemming verkregen om 
een kolonie te stichten in Vene-
zuela. Deze keizer had in 1530 
verordend dat indianen niet tot 
slaaf mochten worden gemaakt. 
Ook paus Paulus III had onder 
meer in Breve veritas ipsa (1537) 
en Sublimis Deus (1537) deze 
praktijken streng veroordeeld 
en de menselijke waardigheid 
van de indianen en hun recht op 
vrijheid en eigendom benadrukt. 
Maar de slavenhandelaren wisten 
van geen wijken en handelden 
gewoon door. Daarom nam Karel 
V ‘Nieuwe Wetten’ aan waarin 
de slavernij verboden werd. Dat 
was onder meer te danken aan 
De las Casas. Die had zich eerder 
genoodzaakt gezien in zijn Bre-
vísima relación de la destrucción 
de las Indias een felle aanklacht 
in te dienen tegen het onrecht 
jegens en de mishandeling van 
de Indianen.

Beiden dominicanen kregen 
in 1550 de gelegenheid elkaar 
hun tegengestelde mensbeeld 
te confronteren. De strijd bleef 
onbeslist. De Sepulveda kon de 

‘Nieuwe Wetten’ niet terugge-
draaid krijgen. Maar De las Casas 
kon de Spaanse veroveringsoor-
log en het misbruik van de india-
nen geen halt toeroepen, ook al 
wist hij te bewerkstelligen dat In-
dianen niet meer tot slaaf konden 
worden gemaakt. Hetzelfde kreeg 
hij evenwel niet gedaan voor de 
mensen die uit Afrika werden 
getransporteerd. Zeker in het licht 
van het meest treffende punt dat 
De las Casas maakte, bleken de 
tijden dus niet zo christelijk als zij 
leken. Zijn beste argument tegen 
de slavenhandel van wie ook was 
dat Aristoteles dan wel over het 
onderscheid in zielen sprak, maar 
er in de Schrift werkelijk niets 
maar dan ook helemaal niets 
werd gezegd over het onder-
scheid in zielen. Sterker nog: er 
stond geschreven dat ieder mens 
was geschapen naar het beeld 

begroting, waardoor noodzake-
lijke vervanging van apparatuur 
niet meer uit eigen middelen kan 
worden bekostigd.

Op dit moment is er een dringend 
probleem; een van de drie anes-
thesiemachines is zwaar verou-
derd en vertoont bij tijd en wijle 
ernstige gebreken. Na 20 jaar 
trouwe dienst moet deze op korte 
termijn worden vervangen. 

Tijdens een caritas werkbezoek 
eind vorig jaar heb ik het zieken-
huis bezocht en met de zusters 
gesproken. Ik was onder de 
indruk van wat deze zusters met 
weinig middelen tot stand heb-
ben gebracht. Ik kan u dit project 
dan ook van harte aanbevelen. 
November 2018 zal ik het IHK 

weer bezoeken, dan om de voort-
gang te beoordelen. 

Het IHK heeft mijn inziens een 
belangrijke missie in dit onrustige 
conflictgebied in het Midden-
Oosten. Het is het enige Chris-
telijke instituut op medisch en 
sociaal gebied in het hele zuiden 
van Jordanië. Dit geeft de Com-
boni Missionary Sisters ook de 
moed en vastberadenheid om te 
blijven en een klein lichtje te zijn 
in dit deel van de wereld. Helaas 
kunnen de Comboni Missionary 
Sisters van het IHK zonder uw 
steun niet overleven.

Wat kunt u doen?
U kunt meehelpen aan het bor-
gen van goede geneeskundige 
zorg in Kerak en haar achterland. 

Uw financiële hulp is hierbij
onontbeerlijk. Uw persoonlijke 
bijdrage aan dit noodzakelijk pro-
ject kunt u overmaken op IBAN-
rekening NL64INGB0005111738 
van Stichting Steun Heilig Land 
onder vermelding van “Kerak”.

Wij danken u hartelijk voor uw 
financiële steun!

Erik Cornel

Bartolomeo de las Casas
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Christelijke barmhartigheid
Op de website van het Vaticaan 
stond onlangs een artikel over 
de ‘Collecte’, een collecte die de 
Heilige Stoel jaarlijks uitschrijft 
om op Goede Vrijdag christe-
nen in het Heilig Land financieel 
te ondersteunen. Deze collecte 
wordt in vele landen gehouden. 
Kardinaal Leonardo Sandri, 
prefect van de Congregatie voor 
de Oosterse Kerken licht de 
verdere motieven voor en achter-
gronden van deze collecte ook 
toe. Katholieke kerken in landen 
over de hele wereld hebben in 
de Vastentijd van oudsher een 
speciale collecte, waarvan het 
geld wordt gebruikt voor restau-
ratie en onderhoud van de heilige 
plaatsen, de zorg voor pelgrims 
en hulp aan behoeftige christe-
lijke gezinnen in de hele regio. 
In een brief bij de lancering van 
de collecte beschreef kardinaal 
Sandri het vastenseizoen als “een 
reisroute van solidariteit”, waarin 
we worden opgeroepen, zoals de 
barmhartige Samaritaan, “onze 
broeders te vergezellen die het 
om vele redenen moeilijk vinden 
om op te staan en hun reis voort 
te zetten”. Vele kerken, zoals de 
Oosters Orthodoxe, en christe-
lijke organisaties die actief zijn 
in het Heilig Land zoals o.a. de 
Franciscaanse Custodie profite-

ren van de opbrengst van deze 
collecte om projecten ten bate 
van het onderhoud van de Heilige 
Plaatsen, scholen en gezond-
heidszorg te ondersteunen.

In Nederland hebben we he-
laas geen Goede Vrijdag col-
lecte. Maar met een bijdrage aan 
een van de projecten van onze 
stichting kunt u bijdragen aan 
de financiële ondersteuning van 
de Christenen in het Heilig Land, 
onze ”Living stones”.

In deze nieuwsbrief vragen wij in 
het bijzonder een bijdrage voor 
de vervanging van een oude, niet 
goed functionerende anesthesie-
machine in het Italian Hospital te 
Kerak, Jordanië.

Kerak is een regiohoofdstad in 
het armste deel van Jordanië,
140 km ten zuiden van Am-
man. Jordanië is omringd door 
conflicten. De gebeurtenissen in 
Syrië, Irak, Egypte, Libanon en 
Palestina beïnvloeden Jordanië 
op veel manieren. In de afgelopen 
zes jaar hebben heel wat vluch-
telingen, niet alleen uit Syrië, een 
schuilplaats gevonden in de dor-
pen en steden in de regio Kerak.

Het Italian Hospital in Kerak (IHK) 
is in 1935 door de Comboni Mis-

sionary Sisters gesticht. Het heeft 
zijn deuren geopend voor vluch-
telingen die medische hulp nodig 
hebben. Vorig jaar behandelde 
het IHK meer dan 2300 Syrische 
vluchtelingen. Dit heeft een grote 
impact op het reilen en zeilen van 
het IHK. Het Jordaanse ministerie 
van volksgezondheid heeft strikte 
regels voor de kwaliteit en de vei-
ligheid van de zorg opgesteld. Dit 
vereist onder andere een voortdu-
rende verbetering en vervanging 
van verouderde apparatuur. Het 
IHK is een instelling zonder winst-
oogmerk en het geven van meer 
gratis noodhulp slaat gaten in de 

Project

in die welvarende vierde eeuw 
haar edelmoedigheid blijken door 
de financiering van theaters of 
van een circus: van het enter-
tainment dus. Maar in diezelfde 
vierde eeuw ontwikkelden de 
christelijke leiders een alterna-
tief model, waarin ‘de armen’ de 
plaats innamen van de burgers 
die voorzien moesten worden 
van entertainment in de vorm 
van spelen. De zelfbewusten en 
goed opgeleiden onder de bis-
schoppen haastten zich om de 
spelen in de steden in scherpe 
polemieken tegenover de chris-
telijke caritas, de naastenliefde, 
te zetten. Zo bewerkten zij dat 
de aandacht niet alleen uitging 
naar de groeiende rijkdom van 
het steeds machtiger wordende 
‘instituut’ kerk. Maar hoe danook 
werden voor het eerst ‘de ar-
men’ gezien, ook omdat de rijker 
wordende christenen zich onge-
makkelijk voelden bij de toename 
van hun welvaart. Soms deden zij 
er zelfs ook radicaal afstand van   

en trokken de woestijn in.
Maar afstand doen van bezit 
betekende in het christendom 
ook weer niet dat alle gelden 
direct ten goede kwamen aan 
de armen. Vele geestelijken 
deden in het begin van de vijfde 
eeuw vooral ook aan fundraising 
ten behoeve van de bouw van 
kerken en kloosters. In 403 zou 
Augustinus zelfs de financiering 
van kerkgebouwen propageren 
teneinde die van de spelen in 
Carthago te laten opdrogen. Door 
de omstandigheden lukte dit 
vele bisschoppen na hem steeds 
beter, ook omdat de invasies van 
de barbaren het gecentraliseerde 
gezag van de wereldlijke over-
heid hadden ondermijnd. Deze 
overheid was steeds minder bij 
machte het betalen van belasting 
te eisen. Het waren de religieuze 
instituties die hiervan profiteer-
den. En zo geschiedde het dat 
bisschoppen als pater populi   
(vader van het volk) of zelfs als 
pater patriae (vader des vader-

lands) werden omschreven.
Dat waren andere tijden. Terug 
naar de onze kunnen wij alleen 
maar constateren dat leiders 
van de christelijke kerken in 
Nederland zich nu eerder zorgen 
moeten over de ontmanteling 
van kerkgebouwen in plaats van 
over de financiering van de bouw 
ervan. En dat ook nog eens voor 
beduidend minder salaris dan de 
bisschop te Anastasiopolis. De 
kerk heeft voor de zoveelste keer 
in de geschiedenis weer eens een
ander aanzien. Maar toch ook 
weer niet. Onlangs maakte een 
oud-student van mij, een diaken, 
behoorlijk vuile handen door 
levensmiddelen te gaan halen 
voor een voedselbank die hij zelf 
had opgericht. Ik durf te wedden 
dat hij binnen een paar maanden 
een sponsor heeft gevonden, die 
niet langer een theatervoorstelling 
maar juist zijn voedselbank gaat 
financieren. Tegen de slavenhandel

In de vroege middeleeuwen werd 
in de theologie een soort theorie 
ontwikkeld waarin gesteld werd 
dat de kerkvaders altijd een 
magistrale consensus hadden 
over wezenlijke zaken in geloof 
en moraal. Dat is natuurlijk too 
good to be true. Alleen al over de 
status van het huwelijk vochten 
Augustinus en Hieronymus elkaar 
beleefd de tent uit en bij dit 
voorbeeld laat ik het maar. In het 
denken van de kerkvaders over 
God, mens en maatschappij is 
zeer veel pluriformiteit te onder-
kennen.

Dat zich in de katholieke theolo-
gie zelfs ronduit tegengestelde 
posities ontwikkelden als over het 
verschijnsel mens werd nage-
dacht kwam in later eeuwen nog 
schrijnender aan het licht. 
Opgeleid als classicus, filosoof 
en theoloog kreeg de dominicaan 
Juan Ginés de Sepúlveda in 1534 
de opdracht van paus Clemens 
VII de werken van Aristoteles te 
vertalen. Hierdoor ontwikkelde 
hij de gedachte dat de oorspron-
kelijke bewoners in de Spaanse 
kolonies in Centraal- en Zuid-
Amerika tot slaaf gemaakt kon-
den worden omdat zij de ‘serviele 
ziel’ hadden en van nature slaaf 
waren. Aristoteles had namelijk 
over deze zielen geschreven. Zijn 
interpretatie van het aristotelische 
natuurrechtssysteem deed De 
Sepúlveda een mens- en maat-
schappijvisie ontwikkelen waarin 
de slavernij gerechtvaardigd werd 
op basis van de vermeende infe-

rioriteit van de inheemse bewoner 
van Amerika.

De Sepúlveda stond met zijn 
opvattingen echter lijnrecht tegen 
over Bartolomeo de las Casas. 
Ook de las Casas behoorde tot 
de orde van de dominicanen. 
Uitgezonden naar Amerika zou 
hij er in 1544 de eerste bis-
schop van Chiapas worden. In 
1522 had hij van keizer Karel V 
al toestemming verkregen om 
een kolonie te stichten in Vene-
zuela. Deze keizer had in 1530 
verordend dat indianen niet tot 
slaaf mochten worden gemaakt. 
Ook paus Paulus III had onder 
meer in Breve veritas ipsa (1537) 
en Sublimis Deus (1537) deze 
praktijken streng veroordeeld 
en de menselijke waardigheid 
van de indianen en hun recht op 
vrijheid en eigendom benadrukt. 
Maar de slavenhandelaren wisten 
van geen wijken en handelden 
gewoon door. Daarom nam Karel 
V ‘Nieuwe Wetten’ aan waarin 
de slavernij verboden werd. Dat 
was onder meer te danken aan 
De las Casas. Die had zich eerder 
genoodzaakt gezien in zijn Bre-
vísima relación de la destrucción 
de las Indias een felle aanklacht 
in te dienen tegen het onrecht 
jegens en de mishandeling van 
de Indianen.

Beiden dominicanen kregen 
in 1550 de gelegenheid elkaar 
hun tegengestelde mensbeeld 
te confronteren. De strijd bleef 
onbeslist. De Sepulveda kon de 

‘Nieuwe Wetten’ niet terugge-
draaid krijgen. Maar De las Casas 
kon de Spaanse veroveringsoor-
log en het misbruik van de india-
nen geen halt toeroepen, ook al 
wist hij te bewerkstelligen dat In-
dianen niet meer tot slaaf konden 
worden gemaakt. Hetzelfde kreeg 
hij evenwel niet gedaan voor de 
mensen die uit Afrika werden 
getransporteerd. Zeker in het licht 
van het meest treffende punt dat 
De las Casas maakte, bleken de 
tijden dus niet zo christelijk als zij 
leken. Zijn beste argument tegen 
de slavenhandel van wie ook was 
dat Aristoteles dan wel over het 
onderscheid in zielen sprak, maar 
er in de Schrift werkelijk niets 
maar dan ook helemaal niets 
werd gezegd over het onder-
scheid in zielen. Sterker nog: er 
stond geschreven dat ieder mens 
was geschapen naar het beeld 

begroting, waardoor noodzake-
lijke vervanging van apparatuur 
niet meer uit eigen middelen kan 
worden bekostigd.

Op dit moment is er een dringend 
probleem; een van de drie anes-
thesiemachines is zwaar verou-
derd en vertoont bij tijd en wijle 
ernstige gebreken. Na 20 jaar 
trouwe dienst moet deze op korte 
termijn worden vervangen. 

Tijdens een caritas werkbezoek 
eind vorig jaar heb ik het zieken-
huis bezocht en met de zusters 
gesproken. Ik was onder de 
indruk van wat deze zusters met 
weinig middelen tot stand heb-
ben gebracht. Ik kan u dit project 
dan ook van harte aanbevelen. 
November 2018 zal ik het IHK 

weer bezoeken, dan om de voort-
gang te beoordelen. 

Het IHK heeft mijn inziens een 
belangrijke missie in dit onrustige 
conflictgebied in het Midden-
Oosten. Het is het enige Chris-
telijke instituut op medisch en 
sociaal gebied in het hele zuiden 
van Jordanië. Dit geeft de Com-
boni Missionary Sisters ook de 
moed en vastberadenheid om te 
blijven en een klein lichtje te zijn 
in dit deel van de wereld. Helaas 
kunnen de Comboni Missionary 
Sisters van het IHK zonder uw 
steun niet overleven.

Wat kunt u doen?
U kunt meehelpen aan het bor-
gen van goede geneeskundige 
zorg in Kerak en haar achterland. 

Uw financiële hulp is hierbij
onontbeerlijk. Uw persoonlijke 
bijdrage aan dit noodzakelijk pro-
ject kunt u overmaken op IBAN-
rekening NL64INGB0005111738 
van Stichting Steun Heilig Land 
onder vermelding van “Kerak”.

Wij danken u hartelijk voor uw 
financiële steun!

Erik Cornel

Bartolomeo de las Casas



Vragen als: ‘Wordt er weer op 
ketters gejaagd?’ waren natuurlijk 
niet van de lucht toen bekend 
werd dat mgr. Luis Ladaria, de 
prefect van de Congregatie voor 
de Geloofsleer in Rome een brief 
had geschreven waarin moderne 
varianten van het pelagianisme 
en het gnosticisme werden bekri-
tiseerd. Natuurlijk wordt in deze 
brief niet op ketters gejaagd. 
Placuit Deo is geschreven op 
uitdrukkelijk verzoek van de paus 
omdat deze zich zorgen maakt 
over de gevolgen die alle sociaal-
maatschappelijke en culturele 
veranderingen hebben voor de 
wijze waarop de persoon van 
Christus nog kan worden uitge-
dragen als iemand die als Verlos-
ser wordt ervaren.
Dit laatste is ook best ingewik-
keld. Je kunt heden ten dage 
natuurlijk wel verkondigen dat 
Jezus de Verlosser is, maar dan 
bereik je grote groepen mensen 
in geseculariseerde landen niet. 
Zij associëren een ‘verlosser’ 
eerder met een directeur van een 
kraamkundige kliniek. Augustinus 
kampte al met dit probleem. Voor 
de vissers en havenarbeiders die 
op zondag naar zijn kathedraal-
tje kwamen sprak hij dan ook 
liever over Christus als een arts 
in plaats van over een Salvator 
(Verlosser). Dit laatste was veel 
te plechtig. Daarom vergeleek 
Augustinus Christus liever met 
een arts. Een arts doet soms pijn, 
als hij snijdt. Maar die pijn heeft 
een doel: namelijk iemand een 
gezonder, beter mens te maken. 
Zo ging Christus voor de kerkva-
der ook te werk: hij confronteerde 

mensen op pijnlijke wijze met hun 
hoogmoed. Augustinus noemt 
deze ondeugd een tumor, omdat 
mensen van de jaloezie die eruit 
voortkomt doodziek worden en 
anderen in hun omgeving ermee 
vergiftigen. Christus is voor hem 
als een arts omdat hij in zijn 
woorden, leven, lijden en dood 
de mensheid het tegengif tegen 
deze hoogmoed liet proeven. 
Zo trachtte Augustinus de per-
soon van Christus dus een stuk 
toegankelijker te maken voor de 
katholieken in Hippo. Ditzelfde 
streven naar toegankelijkheid ligt 
ten grondslag aan Placuit Deo. 
Als tijden veranderen zal naar 
andere woorden moeten worden 
gezocht om het wezen en de 
werkzaamheid van Christus zo 
goed mogelijk weer te geven.
Maar waarom dan toch de kritiek 
op de moderne levensopvat-
tingen waarin aspecten van het 
pelagianisme en gnosticisme aan 
het licht komen? Dat is omdat 
aan deze stromingen een mens-
beeld ten grondslag ligt, dat niet 
bepaald bevorderlijk is voor een 
leven in navolging van Christus. 
Gnostici zagen de verlossing van 
de mens vooral besloten liggen in 
de afkeer van materie met alle ex-
tremiteiten in de levensorde van 
dien. Orthodoxen hadden een 
minder dualistische opvatting en 
waren gematigder en positiever in 
hun visie op en beleving van het 
lichaam. Pelagius, Augustinus’ 
opponent, was van mening dat 
de mens toch vooral door eigen 
inspanning gelukkig en gered 
zou kunnen worden. Dat is toch 
ook weer beroerd omdat je er 
als pelagiaan toch redelijk alleen 
voorstaat in het leven. Het ging 
er bij Pelagius niet in dat genade 
en liefde, jou toebedeeld voor-
dat je er ook maar iets voor hebt 
hoeven doen, heilzamer en meer 
genezend is dan het succes dat 
door het leveren van je prestaties 
is bewerkt. Het pelagianisme 
heeft dan toch iets triests. Er is 
namelijk niets zo mooi en helend 
als je onvoorwaardelijk geliefd 
weten. Dat leren kinderen bijvoor-
beeld van moeders; dat leerde de 
verloren zoon van zijn Vader. Ket-

terijen zijn niet alleen hobby’s van 
theologen. In ‘ketterijen’ ligt vaak 
een mensbeeld besloten waar 
vooral psychologen helemaal niet 
vrolijk van worden.
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Een nieuwe koers

Wij leven we in een snel veran-
derende samenleving. Tal van 
dingen die vroeger vanzelfspre-
kend waren, zijn dat nu niet meer. 
Omgangsnormen veranderen, er 
zijn andere communicatiemid-
delen; een brief is ouderwets, wij 
worden nu via Twitter, Facebook, 
Instagram van elkaars wel en 
wee op de hoogte gehouden. 
Niet alleen privé personen maar 
ook organisaties communiceren 
steeds vaker digitaal in plaats van 
schriftelijk. Ook wij als redactie 
van de nieuwsbrief van de Stich-
ting Steun Heilig Land (SSHL) 
merken dit. Ons lezersbestand 
is de laatste jaren afgenomen, 
wellicht mede door onze huidige 
wijze van communiceren. Maar 
de daling van het aantal lezers 
betekent ook dat de kosten van 
het uitbrengen van de nieuwsbrief 
onevenredig hoog worden. Wij 
hebben derhalve moeten beslui-
ten het roer om te gooien en een 
andere koers te gaan varen.

Dit jaar zullen van de nieuwsbrief 

in deze vorm nog 2 nummers 
verschijnen, te weten in april en 
juni. Daarna stoppen we met de 
papieren versie. Maar uiteraard 
willen wij u graag op de hoogte 
blijven houden blijven houden 
van onze werkzaamheden in het 
Heilig Land en de projecten die 
wij daar met uw donaties on-
dersteunen. Wij willen dat doen 
door het uitbrengen van een 
digitale nieuwsbrief met korte 
items die verwijzen naar artike-
len op de vernieuwde website 
van Stichting Steun Heilig Land. 
Op de website kunt u dan onder 
het kopje Projecten alle lopende 
projecten vinden. U kunt dan ook 
zelf kiezen voor welk project uw 
donatie bestemd is. Daarnaast 
worden van de afgeronde pro-
jecten de eindverslagen met de 
financiële verantwoording op de 
website gepubliceerd. En verder 
zullen meer achtergrondartikelen 
over ons geloof te vinden zijn. Al 
met al kunnen wij u, door deze 
stap naar digitalisering, meer en 
nog betere informatie verschaffen 

over ons geloof en de positie van 
de Christenen in het Heilig Land.

Wij als redactie van de nieuws-
brief hopen dat met deze nieuwe 
aanpak u ook in de toekomst 
betrokken blijft bij onze activitei-
ten in het Heilig Land.
Maar om u onze digitale nieuws-
brief toe te kunnen zenden 
hebben wij wel uw email-adres 
nodig. U kunt dit aan ons kenbaar 
maken door een e-mail te sturen 
naar info@heilig-land.nl met uw 
naam en e-mailadres. U kunt 
uw mailadres ook invullen op 
de homepage van onze website 
www.heilig-land.nl bij ‘Nieuws-
brief ontvangen’.

Wij danken u voor uw betrokken-
heid en steun in de afgelopen 
jaren en vertrouwen dat u ook in 
de toekomst met ons en daarmee 
met onze medechristenen in Hei-
lig Land verbonden wil blijven.

De redactie

Het mag ons heden ten dage 
in Nederland vreemd in de oren 
klinken, maar in de vierde tot en 
met de zesde eeuw groeide de 
welvaart in de christelijke kerk 
enorm. De salarissen van de bis-
schoppen, priesters en diakens 
rezen de pan uit, zeker als zij in 
de steden werkten of verbon-
den waren aan een plaats waar 
een martelaar werd vereerd. Zo 
kreeg de bisschop van Anasta-
siopolis zes keer het salaris 
van de huisarts in zijn stad en 
verdiende hij vijfmaal zoveel als 
een hoogleraar in de retorica in 

Carthago. Daarnaast genoten 
geestelijken ook privileges en 
waren zij bijvoorbeeld vrijgesteld 
van munera sordida: klussen 
waar je je handen voor moest 
vuilmaken, zoals brood bakken of 
een vloer schrobben. Het motto 
‘bid en werk (met de handen)’ 
van Benedictus was wel aan 
diens monniken maar niet aan de 
geestelijkheid besteed. Jammer 
voor de laatste groep, want de 
combinatie van beide houdt elk 
mens, dus ook een geestelijke, 
goed in balans.
Door de groeiende welvaart ont-

stond in het christelijk bewustzijn 
wel een merkwaardige spanning. 
Enerzijds waren de christenen 
zich er door Jezus’ woorden 
goed van bewust dat een kameel 
makkelijker door het oog van een 
naald zou gaan dan dat een rijke 
het Koninkrijk Gods binnengaat 
(Mattheus 19: 24). Anderzijds 
vielen dus vooral geestelijken na 
het tolerantie-edict van keizer 
Constantijn privileges ten deel, 
waardoor hun welvaart groeide. 
In dit spanningsveld ontwikkelde 
zich de christelijke liefdadigheid: 
de caritas. De heidense elite liet 

Ter inleiding

Van brood en spelen naar caritas

Column

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.

Website: www.heilig-land.nl.

Adreswijziging of opzegging aan:  
info@heilig-land.nl, of aan:  
Schapendijk 46, 7574 PG  Oldenzaal

Giften zijn van harte welkom op reke-
ningnummer: NL64 INGB 0005111738 
ten name van Stichting Steun Heilig 
Land.

Stichting Steun Heilig Land is door de 
belastingdienst erkend als ANBI en  
ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 41193470.

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets
uit deze uitgave mag worden ver-
menigvuldigd, opgeslagen in een 
geautoriseerd bestand of openbaar 
gemaakt, tenzij met bronvermelding 
of voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Zoveel mogelijk is 
geprobeerd eventuele rechthebbenden 
van beeld en tekst te achterhalen. De-
genen die desondanks menen rechten 
te kunnen doen gelden, kunnen zich 
alsnog wenden tot de uitgever, via: 
info@heilig-land.nl.
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en gelijkenis van God (Gen. 1: 
26-28). Een schrijnender theolo-
gische tegenstelling, met zulke 
mondiaal-dramatische gevolgen 
ook, is in de geschiedenis van het 

christendom niet gevonden. Dat 
aan artikel 1 van onze grondwet 
wel het mensbeeld van het boek 
Genesis ten grondslag ligt, en 
niet dat van Sepulveda’s inter-

pretatie van Aristoteles, stemt tot 
grote dankbaarheid.

Paul van Geest

Mgr. Luis Ladaria bij de pers-
conferentie ter gelegenheid van 
de publicatie van Placuit Deo op 
5 maart 2018 in het Vaticaan.


