
Bezoek uit Bethlehem… 
 

Wie kent niet Bethlehem! De plaats waar Jezus geboren is, in een arme stal… 
Wel, juist in deze kerstperiode mochten wij iemand uit Bethlehem onthalen in onze 

Gemeenschap.  Een unieke gebeurtenis die we met u willen delen.  
Lees maar het onderstaande interview met br Dirk en met David. 

 
David, hoe ben je hier in onze Gemeenschap terecht gekomen? 
Ik ontmoette Abouna Dirk (= priester Dirk) in Bethlehem tijdens de bedevaart in het Heilig Land 
met Maranatha deze zomer. Ik was aan het werk in het hotel waar hij verbleef. We praatten met 
elkaar en leerden elkaar wat kennen. De laatste dag wisselden we onze e-mailadressen uit. 
Nadien zond ik hem berichten. Na twee maanden ongeveer regelden we het om naar België te komen. Ik weet niet 
meer wiens idee het oorspronkelijk was. 
  
Br Dirk, hoe ging dit te werk? 
Ik was eigenlijk verwonderd dat er een echte mogelijkheid zou bestaan dat hij naar hier zou kùnnen komen. Dan 
vertelde hij me dat het alleen maar mogelijk was indien wij hem zouden uitnodigen. Toen vroeg ik het aan vader 
Bernard en hij stemde er mee in voor de kerstperiode. Want het zou dan wel mooi zijn iemand te kunnen ontvangen uit 
Bethlehem. Maar het bleef een spannend avontuur. Want zo evident is dat niet dat iemand vanuit Palestina naar hier 
komt.  
 
Kan je dat uitleggen David? 
Ik heb veel papieren nodig. Papieren van het werk bijvoorbeeld. Ik moet kunnen aantonen dat ik werk heb en dat ze me 
goed betalen (ik heb een beetje gelogen, want ze betalen eigenlijk niet goed). Ook papieren van de bank, van de 
verzekeringen, van de uitnodiging van br Dirk met zijn foto en ook of hij een bankrekening heeft.  
 
Br Dirk: Ook wij werden geconfronteerd met het feit dat ze alles moeten weten. Ik kon me meer inleven in hun situatie.  
 
David: De bedoeling van deze papieren is dat ik moet bewijzen dat ik zeker zal terugkeren naar Bethlehem. De 
bankpapieren tonen aan dat ik hier niet op straat moet leven. En de papieren over br Dirk zijn nodig om aan te tonen dat 
ik ergens te gast ben en geen problemen zal maken in dat land.  
 
Maar waarom moeten jullie dit doen en mensen uit andere landen niet ? 
In de meeste landen zijn ze bang dat deze jonge mensen naar buiten gaan en niet meer terugkomen.  
 
Is het er dan zo slecht? 
Ja, het is moeilijk om werk te vinden en om een leven op te bouwen. We studeren maar vinden geen werk. We voelen 
ons als in een ‘kooi’ opgesloten. Sociale zekerheid bestaat ook niet. Geen werk betekent geen geld.  
 
De situatie in Palestina is wel heel anders dan hier. Kun je daar iets meer over vertellen?  

Palestina was vroeger één land. Later wilden andere landen dit land in bezit nemen. 
En wanneer de Israëli’s kwamen, namen ze ons land, want zij hadden geen land. Zo 
konden ze met ons beginnen wat ze wilden. Later bouwden ze de muur, beetje bij 
beetje, door toedoen van geweld, moorden, gevechten, vernielen van huizen,  … Ze 
bouwden deze muur en ze zetten Palestina in een hoekje: dit deel noemt men 

‘Westbank’. De helft daarvan zoals 
ook de Dode Zee kunnen we slechts met een 
permissie bezoeken. We zijn niet vrij in dit land. 

Ik herinner het me nog goed toen de 
soldaten er waren. Ik heb zelf gezien 
dat ze de muur bouwden. Ze namen 
alle mensen uit Palestina. De laatsten 
zaten in 2002 in de kerk. 207 
personen bleven in de kerk voor 40 
dagen. Zonder eten of drinken, 



niets…. Niemand van hen kon naar buiten gaan. Op dat moment was ik 11 jaar. Uiteindelijk gaven ze zich allen over. 
De meesten gingen naar Gaza anderen naar andere landen.  We noemen het nu nog de “40 dagen in de geboortekerk”. 
Jammergenoeg zijn er ook soldaten vermoord.   
 
Broeder Dirk voegt eraan toe: David vertelde me, doordat ze zo dicht bij de geboortekerk wonen (op 5 minuten) vele 
nachten niet konden slapen door de tanks, machinegeweren en gevechten en geschreeuw in de straten. Ook zijn ze 
eens ’s nachts moeten vluchten naar de grootouders om wat “veiliger” te zijn. (Zij wonen in het oud gedeelte van de 
stad in huizen gebouwd met sterke muren).  
 
Is het nu beter met de muur? 
Nee, toch niet. We werken er als in een gevangenis. We kunnen nergens heen, zelfs niet naar Jeruzalem. Als je naar 
de muur kijkt van onze kant, zie je gewoon cement. Van hun kant bekeken, is de muur op de meeste plaatsen gebouwd 
met mooie stenen, versierd met bloemen, bomen… Zo zien ze niet dat er een muur is. 
 
Hoe is de relatie tussen de verschillende godsdiensten in Bethlehem? 

De relatie tussen christenen is hier zeer goed (de verhouding tussen de 
priesters ligt soms moeilijker).  
Katholieken, orthodoxen, protestanten, Syrische als Armeense 
christenen… ze kennen elkaar en de sfeer is zeer goed. En bij de 
moslims zijn er sommigen die elkaar haten, terwijl anderen goed zijn. Het 
gaat goed om samen te leven, er zijn geen problemen. Maar soms zijn er 
wel mensen die haat in hun hart dragen omdat een van hun familie 
vermoord werd, of hun huizen vernield, of hun land afgenomen…  
 
Sommigen kunnen dit niet vergeven… Maar wij zelf hebben geen haat. 
 
Br Dirk, is het voor jou een bijzondere genade iemand uit Bethlehem te 
kunnen onthalen, juist tijdens deze kerstperiode?  
Toen ik in Bethlehem was wist ik eigenlijk heel weinig van deze situatie 
en kon me er ook niet in inleven. Ik zag die muur vanuit Jeruzalem vanuit 
de verte. Als je er dan bij staat, dan weet je dat er iets gaande is tussen 
die bevolking, dan weet je ook dat die muur niet alleen iets symbolisch 
is, maar dat er meer achter zit. Zo interesseerde het mij ook wel om met 
die mensen ter plaatse daarover te kunnen uitwisselen. Sowieso zag je 
al het verschil eigenlijk. Het is er allemaal veel armer en doodser… Ik 
denk dat het toch heel moeilijk is om die situatie echt te begrijpen. Waar 

ook ter wereld, zegt David zelf, zijn er goede en slechte mensen… mensen die beïnvloed zijn door de tegenstander, de 
Satan.  
Een van de ontmoetingen die mij ook getroffen heeft, was in het klooster Emanuel, dat heel dicht bij de muur gelegen is. 
Want op het moment dat die muur gezet was – het was rond de paastijd –  dan wisten ze niet of hij door hun tuin zou 
passeren of niet. En die muur ligt er inderdaad enkele meters van. Maar die zusters zijn daar echt biddend aanwezig 
met en voor het volk in Palestina. Op de muur is daar een groot icoon geschilderd en de zusters verspreiden daarbij een 
gebed in vele talen, ook in het Nederlands. Want de stichting daar heeft ook te maken met de abdij van Bethanië in 
Loppem. Zij bidden er het gebed met de vraag om muren te slopen. 
 
David, hoe heb jij de tijd hier ervaren? Onze cultuur, het contact met de jongeren, het leven in een klooster, de 
bezoekjes hier en daar,…  
Er zijn vele dingen te zeggen.. Wanneer ik hier aankwam in België op het vliegveld wilde ik alles zien. Ik wilde niet 
slapen (want was zo moe van de lange reis), maar wilde naar buiten kijken, de huizen zien, het groen, de cultuur... Ik 
voelde iets “vrij” in mij. Dan nam broeder Dirk me mee naar een gebedsgroep. Ze verwelkomden me goed. Dan nam hij 
me mee naar sommige vrienden. Tenslotte kwamen we in de abdij bij de zusters en de broeders van de gemeenschap.  
Ik weet niet hoe ik het aanvaard heb om naar hier te komen. Ik verlaat Bethlehem voor een maand lang, kerstdag, 
Nieuwjaar, kerstdag voor orthodoxen (6 jan), … Maar op het moment van de beslissing dacht ik niet aan al deze dingen 
en wilde gewoon naar een ander land gaan. Hier leef ik het leven van de priesters en zie hoe ze hier leven. Zo bid ik 
ook elke dag, alsof ik op retraite ben. Dan denk ik aan alle problemen van mijn land, mijn eigen problemen, die van de 



wereld… Ook gebeurt het, is het door de cultuur hier of de bezigheden, dat ik Bethlehem vergeet, dat ik de problemen 
ginder vergeet… Want daar denk ik elke dag hoe ik werk kan vinden, hoe ik verder kan leven, hoe mijn leven op te 
bouwen...Zo is het bijvoorbeeld niet gemakkelijk te trouwen, want je moet zekerheid hebben van werk en goedkeuring 
van de ouders. Hier lijkt alles gemakkelijker. Ik denk veel aan deze dingen. Wanneer ik hier kwam, wilde ik mijn geest 
laten rusten. Het is goed voor mij. Ik verlaat mijn problemen, familie,.. alles. Als ik de kans had om hier te blijven zou ik 
het graag doen. Want ik voel me vrij hier. Toch wil ik mijn familie en vrienden niet verlaten, maar als ik een kans had dit 
land te verlaten, dan zou ik het doen… Eigenlijk wil ik gewoon weg van de problemen, maar niet van mijn thuis, ik leef 
er tenslotte al 23 jaar! Dat kan ik zomaar niet vergeten. 
Ik moet ook wel zeggen dat ik soms ‘gechoqueerd’ ben als ik zie hoe lauw het geloof hier soms beleefd wordt. 
Christelijke jongeren die zelfs geen kruisteken maken wanneer het eten gezegend wordt, of mensen op begrafenissen 
die gekleed zijn alsof ze uitgaan… helemaal anders dan bij ons.  
 
Hoe zal je terugkeren?  
Het zal moeilijk zijn voor mij, want wanneer een vogel in een kooi is.. en de vogel wordt losgelaten, dan gaat hij er niet 
vanzelf terug in. Ik verlang hier te blijven en een gewoon leven te beginnen. 
 
Maar zou het niet goed zijn terug te keren met een boodschap van hoop voor de mensen van jouw land?     
Ja, zeker. Het zou goed zijn ons te verzamelen en een gebedsgroep te starten. Ik zou zonder problemen 30 à 40 
jongeren kunnen vinden.  

We leren elkaar wat kennen, we eten samen iets, we 
delen, we doen een uitstap (zoals naar de zusters bij 
de muur), we bidden samen… Toch zullen velen niet 
willen komen omdat ze in die tijd geld kunnen 
verdienen. We moeten ook een bijdrage vragen voor 
het eten en dat willen ze liever niet geven… Het zou 
goed zijn samen de rozenkrans te bidden, zowel 
Armenische, Syrische christenen, katholieken, … 
Alleen weet ik niet waar! We hebben een plaats nodig 
waar we allemaal samen kunnen komen. (ondertussen 
liet hij weten dat ze bij vrienden thuis zullen 

samenkomen om te bidden.) We kunnen onze gebedsgroep “Moeder van Vrede” noemen (in het Arabisch: ‘Om 
Salam’). 
Bovendien komen elke morgen oudere mensen koffie drinken bij mijn moeder. O, als ik hen rozenkransen zou geven, 
zouden ze kunnen beginnen bidden. Mijn moeder zou dat zo graag doen.  
Op de universiteit kwamen we ook samen om te discussiëren over ‘de situatie’ in ons land, maar die groep bestaat 
ondertussen niet meer. Ja, zonder het gebed loopt het dood. Hoe kunnen we het doen? Het is mooi, want zo kunnen we 
ook, doorheen het gebed, iets doen voor elkaar, elkaar aan werk helpen, enz…  
 
Wil je nog iets meegeven aan onze lezers? Een boodschap, een opdracht,… 
Voor de families en de scholen wil ik zeggen: geef je kinderen een goede opvoeding, leer hen Jezus’ weg en het geloof 
in God! 
 

Dank u David!!  
 

Misschien beste lezers, zal u wel geraakt zijn door dit gesprek met een jongere uit Bethlehem. Het mooiste wat u kunt 
doen is te bidden voor hen opdat er weer hoop in hun harten mag groeien, opdat ze kunnen schitteren met het licht van 
Christus en de moed niet opgeven. Mocht Jezus hen een plaats geven om te kunnen bidden en werken voor het Rijk 
Gods.  
Als u financieel wilt steunen, kunt u dit ook. U kunt het gerust aan br Dirk geven en hij zal ervoor zorgen dat het terecht 
komt. … of overschrijven op  
BE04 4783 3581 2131 van Gemeenschap O.L.Vrouw KREDBEBB met vermelding Hoop voor Bethlehem.  
Hartelijk dank, want het zijn ook onze broers en zussen! 
 
 


