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H O O F D A RT I K E L

Toen mij werd gevraagd om het hoofdartikel voor 
het kerstnummer van Onderweg te schrijven gingen 
mijn gedachten direct naar een gedicht uit een 
bundeltje van Dick Werner, vrijzinnig theoloog en 
dichter. Het is het gedicht ‘Richting Bethlehem’ dat 
mij in gedachten kwam, een gedicht dat mij toen 
ik het de eerste keer las direct raakte. Ik wist toen 
nog heel weinig van prikkeldraad en muren in het 
inmiddels onheilige land.

Als we in de bus over de hobbelige weg 
rijden naar Bethlehem,
wijst plotseling iemand naar links:
“de velden van Efrata” zegt hij
“daar verscheen de engel aan de herders.”
Onmogelijk ver van de kerstnacht, dacht ik.

Ik keek naar het dorre land,
omgeven door prikkeldraad;
waar heb ik dat meer gezien…

Ik denk aan de hulst in 
mijn eigen tuin
“een goede afscheiding”  
zei de tuinman
het prikt ook.
Prikblaadjes met besjes
als bloeddroppels
op een kartelkroon van groen
“u heeft geen prikkeldraad meer nodig!”

Hoe vreemd eigenlijk:
die hulst werd kerstversiering:

ergens in de historie
werd een kroon van doornen
gevlochten op de velden van Efrata.
Hulst, verborgen achter engelenhaar
gedrapeerd als een deken
op de kribbe.
Is het tóch waar,
dat Golgotha begint bij Bethlehem? 

Bethlehem is voor veel mensen en zeker voor 
christenen verbonden met de geboorte van Jezus. 
Hij kwam in de omgeving van dat stadje ter wereld. 
Volgens de evangelist Lucas in een kribbe of 
voederbak omdat er in het plaatselijke logement 
geen plaats meer was. Of die voerbak in een stal 
of in een grot stond vertelt het verhaal niet. In 
elk geval kun je de Geboortekerk in Bethlehem 
bezoeken en als je de tijd en het geduld hebt om 
je te voegen in de meestal heel lange rij, kun je 
er afdalen in de geboortegrot waar Jezus zou zijn 
geboren. De ‘exacte’ plek wordt aangegeven door 
een zilveren veertienpuntige ster. Erboven is een 
altaar gebouwd naar Armeens Apostolisch ontwerp. 
De pracht van het geheel doet in niets denken aan 
het simpele geboorteverhaal van dat Palestijnse 
jongetje en aan het door een engel opgeschrikte 
groepje herders dat hem - komend van de velden 
van Efrata - kwam opzoeken. 

Als je nu door Bethlehem loopt is de acht meter 
hoge muur niet te missen. Afhankelijk van wie 
je het vraagt heet die muur ‘veiligheidsmuur’ of 
‘scheidingsmuur’.
Toeristen die de geboorteplek van Jezus 
bezoeken doen vaak ook ‘de muur’ aan om 
de vele kunstuitingen (o.m. die van de Britse 
straatkunstenaar Banksy), de graffiti-teksten en de 
vele verhalen te zien.

Direct naast de muur  
heeft Banksy zijn eigen 
hotel geopend, het Walled 
Off Hotel. Hij prijst zijn 
hotel aan als ‘het hotel 
met het beroerdste 
uitzicht ter wereld’. Deze 
lokale ‘herberg’ heeft 
voldoende ruimte en zal 
vast geen ‘nee’ verkopen 
aan een hoogzwangere 
vrouw die een plek nodig 
heeft om er te bevallen.

De Palestijnen roepen ons 
op om te komen kijken 
naar de werkelijkheid 
waarin zij leven. ‘Kom 
en zie’ roepen ze ons 
toe. Kom, en bezoek niet 
alleen de heilige plaatsen, 
maar open ook je ogen 
voor wat dit inmiddels 
onheilige land met een 
deel van zijn inwoners 
doet. Kom en zie de 

ándere kant van de muur. Een muur die ons tot 
tweederangs burgers maakt door het pasjessysteem, 
door de checkpoints waar onze arbeiders doorheen 
moeten als ze naar hun werk in Jeruzalem gaan, 
maar ook zieken die naar een ziekenhuis moeten 
of zwangere vrouwen. Vaak staan ze uren in zo’n 
rij, wachtend en gadegeslagen door soldaten die 
niet zelden hun eigen frustraties botvieren op 
de wachtenden. Ik ben zelf door zo’n hek gegaan, 
maar dan de andere kant op: van Jeruzalem naar 
Bethlehem, en zag met eigen ogen deze rij mensen 
die als vee in kooien stond te wachten. Ik schaamde 
me diep dat er in de wereld nauwelijks aandacht 
is voor dit apartheidssysteem, terwijl we indertijd 
tegen eenzelfde systeem in Zuid-Afrika de ene actie 
na de andere hebben gevoerd.

 

Mocht je ooit gehoor geven aan de oproep ‘Kom en 
zie’, dan kun je -eenmaal in Israël- de bus nemen 
naar de Palestijnse gebieden, ook naar Bethlehem. 
Weet wel dat je eindeloos vaak gecontroleerd zult 
worden, je tassen leeg moet halen, je riem los 
moet maken en vaak ook je schoenen uit moet 
doen. Maar als je door zo’n checkpoint heen bent 
wacht je een bijzondere wereld, gastvrij en open 
voor wie wérkelijk wil weten wat er gaande is.
Ik heb jammer genoeg geen Kerst kunnen vieren 
in Bethlehem want ik was er in het voorjaar. Het 
moet een bijzondere ervaring zijn om daar in 
de kersttijd te zijn en samen met de Palestijnse 
christenen de geboorte van hun bevrijder te vieren. 
Tenslotte werd ruim tweeduizend jaar geleden in 
Palestina de christelijke gemeente ‘geboren’. Vanuit 
dit kleine stukje land verspreidde deze beweging 
zich via het Midden-Oosten naar de rest van de 
wereld. De meeste mensen realiseren zich niet dat 
er nog steeds christenen wonen in Palestina. Sinds 
meer dan zeventig jaar lijden de Palestijnen  
- christenen en moslims - onder gedwongen vertrek 
uit hun dorpen en huizen, uitzettingen, oorlog, 
bezetting, onderdrukking, excessief geweld en 
apartheid. De stemmen van Palestijnse christenen 
gingen te vaak verloren in de verwarring van de 
gebeurtenissen en het dagelijkse geweld. Elke dag 
weer worden er doornenkronen gevlochten; elke 
dag weer sterven mensen - ook kinderen - aan de 
kruisen die wij oprichten door ons wegkijken en 
niet willen zien. 

Toch zal het ook dit jaar weer Kerst worden in 
Bethlehem en zullen de Palestijnse christenen 
zich opnieuw laten voeden met de hoop die 
de bijzondere geboorte, ruim tweeduizend jaar 
geleden, aan de wereld heeft gegeven: de hoop op 
vrede en verzoening, op een wereld waarin geen 
prikkeldraad of muur meer nodig is.

Ik wens jullie allemaal de vrede van Christus toe 
en een gezegende advents- en kersttijd.

 

ds. Carla Borgers

De meeste mensen realiseren zich niet dat er 
nog steeds christenen wonen in Palestina
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De ‘exacte’ plek wordt aangegeven door een zilveren veertienpuntige    ster


