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Zo’n 10 jaar geleden ontmoette ik Elias Chacour. Elias Chacour is emeritus Aartsbisschop van de 

Grieks Katholieke Kerk in Noord Israel. Hij noemt zichzelf een Palestijns-Arabische-Christelijke-Israeli. 

Hij werd in 1938 geboren in het Noorden van Galilea. Nog voordat de staat Israël werd uitgeroepen 

werd hij samen met zijn familie en dorpsgenoten door de joodse strijders uit hun dorp gezet. Kort 

ervoor had de vader van Elias de joodse immigranten met open armen in zijn dorp ontvangen. Het 

was kort voor Pasen en vader Chacour slachtte hun paaslam nog tijdens de lijdenstijd, om met deze 

vluchtelingen te delen. Volgens de vader van Elias hadden deze mensen in Europa zo veel te lijden 

gehad dat het dorp de christelijke plicht had hen een plek van rust en vrede te bieden. Begrijpelijk 

dat ze zich verraden voelden toen die ‘gasten’ hen hun eigen dorp uitzetten.  

Een dergelijke ervaring maakt veel mensen verbitterd. Niet Elias Chacour. Toen ik hem tijdens onze 

ontmoeting daarnaar vroeg was zijn antwoord even simpel als indrukwekkend: ‘Bitterheid is voor een 

christen geen optie! Volgelingen van Jezus zijn geroepen om lief te hebben. Zij zijn ambassadeurs van 

vrede en verzoening. “Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd 

worden” (Matt. 5:9)’. Dat ben ik nooit vergeten en heeft grote indruk op mij gemaakt. Dat iemand 

die alles kwijt is geraakt in een politiek, militair en religieus conflict kiest voor verzoening. Zo krachtig 

is blijkbaar het Evangelie. Als mensen met God verzoend worden, dan is het zelfs mogelijk dat Joden 

en Palestijnen met elkaar verzoend worden. Een grotere tegenstelling en vijandschap is bijna niet 

mogelijk. Als mensen met door het kruis en de opstanding van Jezus Christus met God verzoend zijn, 

dan gaan ze blijkbaar ook anders kijken naar hun ‘vijanden’.  

In zijn boek Zonen van Abraham beschrijft Chacour zijn levensverhaal. Hij weet zich persoonlijk 

geroepen door Jezus Christus om een vredestichter te zijn. Voor mij is dat een bron van inspiratie.  

 


