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Yohanna Katanacho zoekt naar een Palestijnse theologie van het beloofde land, vanuit zijn eigen 

context, maar wel trouw aan de bijbel. Zijn uitgangspunt is robuuste ‘liefde’, liefde die gerechtigheid 

najaagt. Dat is liefde voor zowel de Palestijnen als voor Israël.  

 

Katanacho is Palestijn en werkt als decaan aan het Nazareth Evangelical College en als academisch 

consultant aan het Bethelehem Bible College. Hij noemt zichzelf Evangelicaal. Dat betekent voor hem 

dat hij Jezus Christus persoonlijk navolgt, de autoriteit van de bijbel accepteert en uitgaat van de 

noodzaak van persoonlijke bekering. Dat laatste heeft hij zelf heel radicaal meegemaakt, van atheïst 

naar gelovige. Gezonde theologie kan voor hem niet zonder een persoonlijke relatie met God.  

Kathanacho is geboren in Oost Jeruzalem tijdens de 6 daagse oorlog. Hij is opgegroeid onder 

Israëlische ‘bezetting’. De grootste uitdaging na zijn bekering was het liefhebben van zijn vijanden, de 

Israëlische soldaten waarmee hij dagelijks werd geconfronteerd. Die context stempelt het leven van 

Katanacho en dus ook zijn theologie. Hoe lees je in die context de bijbel met het oog op de vraag wie 

er ‘recht’ heeft op het land Israël/Palestina. De joden of de Palestijnen? 

Katanacho’s uitgangspunt is dat het land van geen van beide is, dat niemand ‘recht’ heeft op het 

land. Het land is ten diepste niet van één van de partijen, het land is van God, of nieuwtestamentisch 

gezegd: van Christus. Hij is Heer van het land en wij zijn rentmeesters. Dat betekent dus, dat Joden 

en Palestijnen vandaag geroepen zijn God in zijn land te eren. Het land is een land van geloof, vrede, 

verzoening en hoop. Elke politieke oplossing moet dat uitstralen voor zowel Israëli’s als Palestijnen.  

Dat laatste was de inspiratie voor Katanacho om mee te werken aan het Kairos document, uit 2009. 

Dit document is als bijlage in het boek opgenomen. Het geeft de visie weer van christenen uit een 

diversiteiti aan Palestijnse geloofsgemeenschappen op hoe de kerk zou moeten reageren op de 

bezetting en het Palestijnse lijden. Een document dat in westerse pro-Israël kringen uiterst kritisch is 

ontvangen. Katanacho geeft in zijn boek een theologische fundering van dat document en gaat in op 

de kritische vragen. Zo verduidelijkt hij de intenties en de inhoud ervan. Hij is daarbij niet bang om 

kritische vragen te stellen bij bepaalde formuleringen.  

Het meest indrukwekkend vind ik zijn lezing van de geschiedenis van Hagar in Genesis 16 en 21. Het 

laat zien hoe een verhaal andere dimensies en klanken krijgt als de context verandert. Hagar wordt 

door Sara, de vrouw van Abraham, verdrukt en weggestuurd. Voor velen is dat niet te vergelijken 

met wat er vandaag in het land gebeurt, maar Katanacho doet het wel. Hij vergelijkt de situatie van 

de Palestijnen met die van Hagar, maar zonder bitter te worden en zonder in een slachtoffer rol te 

vervallen. Integendeel, hij laat zich juist inspireren door de transformatie die er in Hagar plaatsvindt, 

doordat de (Engel van de) Heer haar ziet en voor haar voorziet. Hagar, de slavin, wordt geroepen om 

terug te keren naar Sara om voor haar een zegen te zijn. Dat is haar kracht in onderdrukking. 

Katanacho leest dit verhaal als een aansporing voor Palestijnse christenen ‘om hun ogen af te 

wenden van de problemen die zij op hun weg ondervinden en ze te richten op de God in wie ze 

geloven.’ ‘Zo kunnen zij een zegen zijn, zelfs voor hun onderdrukkers. 

Het boek geeft stof tot nadenken. Hoewel het soms bijbels-theologisch wel iets dieper zou mogen en 

Katanacho de discussie meer zou mogen voeren met de critici, zullen vooral westerse christenen 

moeten leren luisteren naar zijn betoog. Hij schrijft vanuit de concrete existentie van lijden en 



spanning. Alles wat hij zegt heeft – in tegendeel tot onze visie op het Midden Oosten – direct 

consequenties voor zijn dagelijks leven. Omdat alle theologie – ook de onze – contextueel is, zullen 

we naar elkaar moeten luisteren en van elkaar moeten leren. Juist als je het niet (in alles) met elkaar 

eens bent. Daarom is dit zo’n belangwekkend boek om te lezen.  

 


