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Een overdenking in de Peper, 13 januari 2019 
 
Gemeente, 
Heiligheid…wees heilig, want Ik ben heilig…. 
Een intrigerend jaarthema. Hoe kunnen we heilig zijn? Wat is heilig? 
Heiligheid heeft in de bijbel te maken het ‘speciaal zijn’, ‘anders zijn’, niet alleen maar leven 
volgens het principe: ’maak er maar wat van, want het wordt toch nooit wat met de wereld, 
de maatschappij, of de kerk’.  
 
Heilig leven is meer dan alleen maar moreel goed leven. 
Het is leven met verbeelding. Met ‘verbeelding’ bedoel ik hier: leven met gevoel voor de 
mogelijkheid, die soms groeit tot subjectieve zekerheid, dat ernaast, onder, boven wat we 
de realiteit noemen, Iets, Iemand anders is: een Inspiratiebron, die staat voor 
medemenselijkheid, gerechtigheid, vrede.  
Terwijl je ‘heilig zijn’ nog op veel andere manieren kunt omschrijven – en u zult er dit jaar 
veel over horen – is voor mij heilig leven:  

Proberen te leven in een relatie van hoop en liefde vanuit die Inspiratiebron, een 
heilige Geest, die ons inblaast dat er leven met medemenselijkheid, recht en vrede, 
mogelijk is. Dat er hoop is die aanzet tot gericht leven.  

 
Soms is het moeilijk om te blijven hopen…. 
In oktober was ik 10 dagen in Israël en de Palestijnse Gebieden. Ik was er een paar keer 
eerder geweest. De situatie van de Palestijnen was erg verslechterd. De regering van 
Netayahu heeft nu vrij spel door de steun van president Trump, die de Joodse kiezers in de 
Verenigde Staten aan zich binden wil, politiek en financieel.  
Palestijnen, sinds millennia naast de Joden bewoners van het land, wonen sinds 1948 in 
vluchtelingkampen, nu overvol, omdat ze niet kunnen uitbreiden. Deze Palestijnen zijn nu 
stateloos. In het Noorden zijn er Palestijnse dorpen en ook de stad Nazaret, die in 1948 niet 
verwoest zijn. Ook die zijn overvol, omdat ook zij niet mogen uitbreiden. Deze Palestijnen 
zijn Israëlisch staatsburger, maar zonder rechten en met een bijzonder paspoort. Minister 
Lieberman heeft onlangs gezegd: “Palestijnen hebben hier alleen ‘squatters rights’” . In zijn 
oog zijn Palestijnen in Israel krakers. De situatie van al deze Palestijnen, Moslims en 
Christenen, werd door medereizigers van mij ‘bizar’ en ‘absurd’ genoemd. Onder deze 
medereizigers was ook een rechter, gespecialiseerd in internationaal recht, die voor het 
eerst in Israël en de Palestijnse Gebieden was. De beperkende maatregelen, opgelegd door 
de staat Israël, de blatante Apartheid, zijn inderdaad ongelofelijk. 
 
Weer terug in Nederland vroegen mensen mij: “Was het leuk?”. Ik antwoordde dan: “Nee, 
niet leuk, maar verbijsterend en inspirerend.” 
Hoezo? En heeft het ook met heiligheid te maken? 
 
Ondanks de penibele toestand houden Palestijnen moed. In de Palestijnse cultuur is het 
begrip ‘sumud’ heel belangrijk. Daar is een boek over te schrijven en dat is ook gebeurd: 
“Sumud, de ziel van het Palestijnse volk”. Het belangrijkste van sumud is dat het staat voor 
bewustwording van je identiteit, van geworteld zijn in grond, een eigen territorium, 
standvastigheid, ‘het hoofd hoog houden’:  geweldloos ver zet, gastvrijheid, moed, en op 
grond van dit alles: hoop.  
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Voor ons is die hoop en de daaraan ten grondslag liggende overtuigingen en emoties 
moeilijk in te voelen. Dát ik die standvastigheid en hoop weer tegenkwam, met name bij de 
vrouwen, heeft mij weer geïnspireerd. Sumud inspireert Palestijnen als het ware 
vanzelfsprekend tot verzet, maar slechts een klein deel verzet zich gewelddadig, al doen de 
media ons dat niet altijd geloven. Vooral pubers en adolescenten gooien stenen naar en 
soms over de Muur. Wat meestal niet lukt, want de Muur is 9 meter hoog, met nog 
prikkeldraad daar bovenop. Om de zoveel meter is er een wachttoren bemand met tot de 
tanden gewapende Israëlische militairen. Het overgrote deel van het verzet is geweldloos en 
wordt vertaald in pogingen tot dialoog, tot acties tot verbetering van het lot van Palestijnen, 
pogingen tot vrede. Deze pogingen tot samenleven in medemenselijkheid, vrede en 
gerechtigheid, zijn er onder Palestijnen, maar ook onder Joodse Israëli’s. We hebben 
ongeveer 20 van deze groepen die zoeken naar vormen van geweldloos verzet bezocht. 
 
Wat inspireert deze vredesgroepen? Onder Joden, Christenen en Moslims is de inspiratie 
dikwijls hun religie: hun geloof dat de God van Oude en Nieuwe Testament, dat Allah de 
Barmhartige, staat voor samenleven met respect, vrede en recht en dat mensen in geloof, 
hoop en liefde bondgenoten kunnen zijn van deze Ultieme Heilige. Het Goddelijke geeft 
visioenen van dat het anders kan, en inspireert tot realisering van deze visioenen. Maar ook 
seculiere groepen werken aan vrede: de bron van hun sumud is dan het geloof dat mensen 
toch iets goeds in zich kunnen hebben. Dit doet hen appelleren aan de goede wil van 
mensen. Het resultaat is hetzelfde: op vrede gerichte activiteit. Dit redt hen van de 
wanhoop. 
 
Een voorbeeld van sumud. 
We horen het indringende persoonlijke verhaal van de Palestijn George Sa’adeh, een lid van 
The Bereaved Parents’ Circle; Families Forum for reconciliation and dialogue (opgericht in 
1995).  

The Parents Circle is de kring van Joodse én Palestijnse ouders en van familieleden 
met een verlies.  

 
George Sa’adeh zegt: 
“Het allereerste doel van de Bereaved Parents’ Circle is te voorkomen dat er nog meer 
mensen een verlies moeten meemaken of het nu om Joden of om Palestijnen gaat. Een 
ander doel is om mensen te helpen met hun verdriet om een verlies om te gaan. Wij zijn 
allemaal menselijk. Wij willen de stilte doorbreken over het persoonlijk leed dat een gevolg 
is van de [politieke situatie ”.  
 
Zijn persoonlijk verhaal gaat over de dood van zijn dochter door Joods Israëlische kogels.  
In 2003 reed hij met zijn vrouw en 2 dochters in Bethlehem, waar hi ook woont. Hij reed 
langzaam want er stonden 3 Israëlische jeeps langs de weg, het waren geen militaire jeeps. 
Maar zij schoten wel op de auto van George Sa’adeh: één dochter, Christina, 11 jaar,  werd 
dodelijk geraakt, de andere dochter en hijzelf gewond. De auto van George had ruim 300 
kogelgaten. Na een kwartier kwam er een ambulance met 5 soldaten er in. Via het 
checkpoint reden ze naar een ziekenhuis in Jeruzalem. De soldaten namen in het ziekenhuis 
alle kogels mee die in de lichamen van zijn dochters en hemzelf waren gevonden. Deze 
Israëlische soldaten zochten drie bepaalde Palestijnen, verdacht van agressie en hadden, 
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zoals gebruikelijk, het bevel: “Shoot to kill”. Al gauw bleek dat de beschieting en dus ook de 
dood van Christina een vergissing was. Een excuus is nooit aangeboden.  
 
Christina was het 404e kind dat slachtoffer werd van dit Israëlische beleid. Honderden 
kinderen tussen de 8 en 18 jaar zitten zonder rechtszaak in de gevangenis, in zgn. 
‘administratieve detentie’, omdat ze verdacht worden van stenen gooien.  
 
Een maand na het incident werden George en zijn vrouw opgebeld door Joods-Israëlische 
mensen, die hen wilden ontmoeten. Zoiets is vreemd. Er is nauwelijks contact tussen Joodse 
Israeli’s  en Palestijnen. Na grote aarzelingen gingen George en zijn vrouw in op de 
uitnodiging. Het waren Joodse leden van de Bereaved Parents’ Circle. Ook zij hadden bij een 
aanslag door Palestijnen een naast familielid verloren. George en zijn vrouw werden door 
deze ontmoeting actieve leden van de Bereaved Parents’ Circle. 
 
Er zijn nu 600 leden: Joden, Palestijnen, christenen en moslims. In koppels, bestaande uit 
mensen van verschillende ‘partijen’,  bijv. een Joodse Israëli en een Palestijn, een moslim en 
een christen, trekken ze met hun boodschap het land in  en de wereld over naar scholen, 
zoeken contact met politici en wie hen maar wil uitnodigen. Op dit moment probeert de 
huidige regering het project te verstoren. 
 
Voor mij is zo’n ontmoeting tussen ‘vijanden’ , maar ook onze eigen ontmoeting met George 
Sa’adeh, ‘heilig’. George en zijn vrouw zijn christen, hun geloof in de verbeelding van het 
Heilige-bij-uitstek, God, is de basis voor hun sumud. Het geeft kracht om het grote verdriet 
om het verlies van hun dochter te dragen,  moed en hoop.  Zij zien het meedoen aan de 
Bereaved Parents’ Circle als actief bezig zijn in de richting van een verbeterde situatie, vrede 
in gerechtigheid.  
George en zijn vrouw konden dit zo beleven omdat zij zich lieten raken door het verdriet van 
de ander, die hun vijand is; door de grote ellende van de politieke situatie waarin zij leven en 
waardoor zo veel mensen lijden. 
 
En wij, hier? Hoewel we in een welvarend land lijken te leven is er ook veel armoede, gemis, 
eenzaamheid, woede en angst onder velen om ons heen en misschien ook in onszelf. Het 
vereist moed om je door de eenzaamheid, de wanhoop en het gemis van de ander te laten 
raken, moed die gevoed kan worden door hoop dat het ánders kan, dat muren kunnen 
vallen bijvoorbeeld. Die hoop heeft lange adem nodig, volhouden, open blijven voor de 
inspiratie door de Heilige Geest, hoe je die ook maar noemt. Deze Inspiratie leidt tot 
handelen, gericht op gerechtigheid en vrede voor allen. Dat is sumud, ook in Groningen. Het 
helpt als we ook elkaar blijven inspireren.  
Samen ánders zijn, heilig misschien? 
 
Amen. 
 
 


