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In het midden van december was
ik in Bethlehem. Het was voor mij een
immense vreugde te zien hoe onze
gemeenschap daar gegroeid was
sedert mijn laatste bezoek drie jaar
geleden. Een immense vreugde
eveneens om Kathy, Mahera, Amira,
Haythem, Sara, ... om elkeen terug te
ontmoeten. De gemeenschap is nu gelegen in een
groot huis dichtbij de Basiliek van de Geboorte. Een
mooie gemeenschap, blakend van vreugde, al blijft de
situatie in het land soms zeer moeilijk. Het was duidelijk
hoe gelukkig iedereen is om daar samen te zijn:
Moslims en Christenen, in een atmosfeer van
wederzijdse hulp, eenvoud van leven en productief
werk. Jullie hebben wellicht op zijn minst de foto's
gezien van de kerststallen en andere voorwerpen die in
het atelier worden gemaakt van wol van schapen uit
Bethlehem. Zouden het nog de afstammelingen
kunnen zijn van de schapen van weleer die gehoed
werden door de herders uit Jezus tijd?
Deze herders hoorden een engel die tot hen sprak:
"Wees maar niet bang want ik breng jullie goed nieuws
van een grote vreugde die over alle volkeren zal
komen. Vandaag is in deze stad van David voor u een
Redder geboren: Christus de Heer. Dit zal voor jullie het
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden,
gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe." En plots
was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden
God en zeiden: "Alle eer aan God in de hemel en vrede
op aarde". De herders zeiden dan tot elkaar: "Laat ons
naar Bethlehem gaan". En ze vonden er Maria en Jozef
met hun pasgeborene, liggend in een kribbe.

De pasgeborene is de Prins van de Vrede,
aangekondigd door Jesaja (Js. 9). Vrede, ja
Vrede! Paulus sprak over Jezus: "Hij is onze
Vrede, Hij die de muur tussen twee volkeren
heeft afgebroken en hen weer één heeft
gemaakt en die met zijn eigen menswording
de haat heeft uitgeroeid." (Ef 2,14). Wat een
grote hoop is dit voor een wereld verwond
door haat, verdeeldheid, geweld en angst.

Vandaag is Bethlehem omringd door een
immense muur van 8 m hoog en 500 km lang.
Aan beide kanten van deze muur leven
mannen, vrouwen en kinderen in angst. Heel
dicht bij Bethlehem is Jeruzalem, een stad
van Hoop ondanks de oorlog en
verdeeldheid. Dit is het hart van een
verscheurde mensheid, een stad waar
mensen wenen en in angst leven, waar er
tekens van dood maar tegelijkertijd tekens
van hoop en verrijzenis zijn. Uit Bethlehem,
waar er zoveel verlatenheid en angst leeft,
ontspringt een danklied. En in het hart van
Bethlehem vind je onze gemeenschap die
een lied van vrede, eenheid en vreugde
uitzingt. Het was een grote vreugde voor mij
om in dit hart van de gemeenschap te zijn en
om te bidden in de grot van de grote Basiliek
van de Geboorte, de verborgen plek waar
Jezus geboren is. Samen met Odile bracht ik
vier dagen van vreugde en vrede door in onze
gemeenschap, verblijd met al wat ik daar
gezien, beroerd en gehoord heb.

De Ark daar is klein en samengesteld uit
kwetsbare en zwakke mensen, die door hun
ouders dikwijls werden beschouwd als een
schande en soms als een straf van God. In De
Ark werden zij een teken van echte vriendschap.

De kwetsbaarheid van mensen uit verschillende
culturen en religies wordt de plaats van relatie.
Kwetsbaarheid heeft een nieuwe betekenis
gevonden omdat we verlangen te leven in onze
gemeenschappen van De Ark en van Geloof en
Licht. Het is niet langer een realiteit om veracht
of op afstand gehouden te worden, maar een
realiteit die een band geworden is. Door de
uitroep "Ik heb je nodig, jouw respectvolle en
liefdevolle
aanwezigheid"
wordt
kwetsbaarheid een gave die de gemeenschap
samenhoudt. Zo erkennen we dat wij elkaar
nodig hebben.

In het Arabisch wordt onze communauteit
Ma'an lil-Hayat genoemd, wat betekent
"samen voor het leven". De culturele barrières
die ons gescheiden hebben gehouden werden
afgebroken en de harten van iedereen
verenigd. We ontdekken in De Ark dat het
wezenlijke van de mens ligt in zijn
kwetsbaarheid en dat de kern van deze
kwetsbaarheid een liefdevol hart is. We
werden allen met de extreme kwetsbaarheid
van een kind geboren, dat geruststelling nodig
heeft in de liefdevolle armen van een moeder.
Op het einde van ons leven worden we terug
heel kwetsbaar wanneer we de bekwame en
tedere handen nodig hebben van iemand die
ons begeleidt. Bij het begin en op het einde
van ons leven is er angst en lijden, en doorheen
heel ons leven ervaren we kwetsbaarheden en
beperkingen. We hebben allen grote nood aan
elkaar. Maar ieder van ons heeft ook een
groeiend ego dat onze beperkingen en
zwakheden probeert te verstoppen en onze
sterkten, onze vaardigheden en onze
behoefte om te winnen wil bewijzen. We
kunnen heel makkelijk hen haten die tegen ons
lijken te zijn, onze vijanden.

In de 6e eeuw voor Christus sprak Boeddha:
"Een mens kan miljoenen mensen
overwinnen door oorlog maar hij die zichzelf
overwint is de beste van de overwinnaars".
Ja, het is een strijd om onze ware
menselijkheid te ontdekken en om niet
overdonderd te worden door ons ego, om
mannen en vrouwen te worden die hun
competenties ontwikkelen, niet voor de eigen
glorie, maar om verantwoordelijk te worden
voor onze medemens, wat ook zijn geloof of
cultuur is. Wij moeten sterven aan onszelf,
aan het eigen ego, om elkaar te kunnen
helpen liefdevoller te zijn en meer mens te
worden, en om zo ook samen te werken voor
de vrede.

De twee symbolen van de religie van Jezus
zijn de kribbe en het kruis; de twee
momenten waarop Jezus zijn kwetsbaarheid
toont. De hoop voor de Christenen is een kind
in de kribbe. Een kwetsbaar en teder kindje
dat bemind, gevoed, ververst en gekleed
moet worden door zijn moeder. Diezelfde
hoop blijft er ook bij de verstoten Jezus,
verzwakt en uiteindelijk gekruisigd. Op het
kruis schreeuwt Jezus zijn verlatenheid door
zijn Vader uit. Hij schreeuwt zijn dorst naar
liefde uit. Kwetsbaarheid is het teken van een
schreeuw om liefde.

Het kind en de vernederde
hebben beiden nood aan
beminnelijke en respectvolle
ontmoetingen want elk
mens is een kind van God,
oneindig kostbaar. Het gaat
erom door middel van
vriendschap een mens te
helpen zijn ware vrijheid en
de diepe betekenis van zijn menszijn te
ontdekken zodat deze mens op zijn beurt een
teken van vrede en liefde kan worden.
Masaichi Wakamoto

In zijn zwakheid maant Jezus ons aan om ons
menszijn te verwelkomen. Hij belooft ons
nieuwe kracht, een kracht die ons zal
toelaten alle mensen te beminnen, om ook
onze vijanden te beminnen en hen te
zegenen die ons vervloeken. Hij roept ons
iets te doen dat onmogelijk lijkt: om stichters
van de vrede te zijn in een wereld van oorlog.
Hij roept ons op om niet alleen onze eigen
stamgenoten,
groepsgenoten
of
geloofsgenoten lief te hebben maar ook hen
die een ander geloof belijden of een andere
cultuur hebben want het zijn allemaal
mensen, geliefd door God. Jezus komt om
onze harten van steen te veranderen in
harten van vlees. Hij belooft om ons zijn
Heilige Geest te geven, de Bemiddelaar.

Ontdekken: https://vimeo.com/150943851

Jezus in de kribbe, vraagt die ons niet om ons
te laten transformeren door kinderen en zelfs
als kinderen te worden ? En aan het kruis,
vraagt Jezus ons daar niet om dichter bij de
armen van deze aarde te gaan staan, dichter
bij de verlatenen en de gekruisigden en allen
die opgesloten zitten in hun kwetsbaarheid ?
Dichtbij de zwakken te staan transformeert
hen die met deze mensen in relatie treden.
Het is een oproep voor tederheid. Hen niet
meer te willen domineren maar om dichtbij te
zijn door aanwezig te zijn.

Onze mensheid schijnt zijn weg naar het leven
te hebben verloren, nochtans zou ik wensen
dat deze brief, ver van een kreet van droefheid,
van ontmoediging of van zwakheid, een klein
teken van hoop mag zijn voor de moeilijkheden,
onzekerheden en angsten die ons kunnen
overmannen. Persoonlijk heb ik het vreselijk
drama van 13 november 2015 (aanslagen in
Parijs nvdr.) en de vernietigingsdrang van deze
jonge jihadisten ervaren als een oproep: "Niet
ten onder te gaan aan angst, ontmoediging of
haat maar mij op te richten en mijn geloof in
Jezus, die onze vrede is, te leven en zelf een
vredestichter te worden."

Ziehier wat Etty Hillesum, die jonge Joodse
vrouw die door de Gestapo werd opgepakt
en omkwam in Auschwitz schrijft:
"Men kan ons het leven nog zo hard maken, ons
teisteren, ons van onze materiële goederen
beroven, van onze vrijheid van beweging maar het
zijn wijzelf die ons van onze beste krachten kunnen
ontdoen door ons te schikken naar de negatieve
gevoelens die dit oproept; onze gevoelens
vervolgd te worden, vernederd, en verdrukt …
onze haat. … Wij mogen ons natuurlijk verdrietig
en depressief voelen bij wat ons werd aangedaan;
dat is menselijk en verstaanbaar. Onze grootste
verwonding is echter die die we onszelf
toebrengen. Ik vind het leven mooi en ik voel me
vrij. Binnenin mij ontplooit zich een hemel zo wijd
als het firmament boven mijn hoofd. Ik geloof in
God en in de mens, ik durf dit zonder schaamte te
zeggen. Het leven is moeilijk maar dat is niet
verkeerd... Ware vrede zal enkel komen wanneer
elke mens vrede vindt in zichzelf, wanneer we
allemaal onze haat jegens onze medewens van
welk ras ook overwonnen hebben en deze haat
getransformeerd hebben - misschien ooit op een
dag - in liefde, al is dat misschien te veel gevraagd.
Het is, echter, de enige oplossing."

Vrede is geen utopie, ze is concreet en ik moet er
aan werken. Ze is geen bloem die ik pluk maar het
brood dat moet gekneed worden. De woorden
van Etty zeggen het ons goed, ze nodigen ons uit
te beginnen met de andere en mezelf te
verwelkomen zoals we werkelijk zijn, zonder
oordeel. Natuurlijk is iedereen verantwoordelijk
voor zijn eigen daden en moet hij hier
verantwoording over afleggen. Om echter ware
vredestichters te worden, moeten we dan niet
trachten wat het meest menselijk en het meest
verborgen is, de diepste kwetsbaarheid van elke
mens te ontmoeten, los van zijn daden?

Ik zou graag een vredestichter zijn daar waar ik
ben, door het gebed, in ontmoetingen, in
luisterbereidheid en goedwilligheid tegenover
iedereen, door mijn leven hier, in mijn foyer en in
de gemeenschap. Paus Johannes Paulus II zei: "Er
is geen vrede zonder gerechtigheid, er is geen
gerechtigheid zonder vergiffenis". Ik lees op dit
ogenblik een buitengewoon boek over
vergiffenis, geschreven door Desmond Tutu en
zijn dochter, Mpho Tutu: "The Book of
Forgiving". "Vergiffenis is niets minder dan de
weg langs welke de wereld geneest". Dat schrijft
Desmond Tutu die de commissie Waarheid en
Verzoening voorzat in Zuid-Afrika. Deze
commissie heeft geijverd voor
de genezing van de haat tussen
Blank en Zwart na het einde
van de Apartheid. Hij schrijft
verder "Vergiffenis ligt aan de
basis van iedere relatie, en van
ieder gemeenschapsleven". Ik
heb zelf persoonlijk nood om
vergeven te worden maar ook
om te vergeven. Onze Paus Franciscus heeft ons
bij het openen van de Poort van Barmhartigheid
de weg getoond naar mededogen en vergiffenis.
Vergiffenis wil niet zeggen dat het vergeten
wordt, maar zij wordt hoop op een ware
ontmoeting met de andere. Vergiffenis maakt
ons vrij om onze toekomst op te bouwen.

