
‘Ik stuur niemand weg’ 
 

Dit is Boulos, de aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Hij woont in Zahle, een 

stad in Libanon. Dit is het buurland van Syrië waar veel vluchtelingen op zoek gaan naar 

veiligheid en hulp. Er kloppen voortdurend vluchtelingen aan de deur van zijn kerk in 

Zahle. De gastvrijheid van de Libanezen wordt tot het uiterste opgerekt. Maar Boulos 

wijst niemand af. 

 

 
 

Boulos zit achter zijn houten bureau. Hij slaakt een diepe zucht. Zijn kerk ontfermt zich 

over ruim driehonderd Syrische gevluchte families. En dat valt de gemeenschap soms 

zwaar.  

 

Gastvrijheid opgerekt  

De meeste Syriërs die naar Zahle zijn gevlucht, wonen nu aan de randen van de stad. 

Maar niet in normale huizen. Het lijken wel hele dorpen van zelfgebouwde tenten en 

hutjes. Voor christenen die gevlucht zijn, is het een logische stap om in Libanon aan te 

kloppen bij de kerk. En Boulos zegt vastbesloten: “We laten onze kerkgenoten niet als 

bedelaars in tenten bivakkeren. Dat zou ik met mijn eigen broer toch ook niet doen?”  

Veel gevluchte christelijke gezinnen vragen zijn kerk om hulp. “Mensen komen met lege 

handen. Het stel kleren dat ze aan hebben, is vaak het enige dat ze bezitten”, vertelt 

Boulos. ,,We moedigen Libanese christenen aan om hun huizen open te stellen, of om 

kleding of eten te geven. Als christenen zijn we tenslotte familie van elkaar. Maar omdat 

de meeste gezinnen uit Syrië alles kwijt zijn, wordt onze gastvrijheid tot het uiterste toe 

opgerekt.” 



 

Overal om Libanon heen is er oorlogsgeweld. In Syrië worden er kerken 

gebombardeerd. Boulos is blij dat zijn kerk er nog steeds is. “Midden in het geweld van 

de oorlog, wil ik geloof houden in de toekomst,” vertelt Boulos. “En we gaan door met 

het bouwen van kerken en scholen. Dat heeft de kerk altijd al gedaan in de 

geschiedenis.” Op dit moment bouwt hij aan een opvanghuis voor ouderen en 

vluchtelingen.  

Maar omdat de meeste gezinnen uit Syrië alles kwijt zijn, is er erg veel hulp nodig. Dat 

vraagt heel veel gastvrijheid van de mensen in Libanon. En de kerken moeten zelf de 

kosten betalen voor het opvangen van Syrische vluchtelingen. De vluchtelingen die 

aankloppen bij kerken, krijgen namelijk geen geld meer van andere hulporganisaties. 

Bisschop Boulos en zijn kerk moeten alles delen wat ze hebben om de eindjes aan 

elkaar te knopen. Zelf slaapt Boulos regelmatig slecht door alle zorgen die hij hierover 

heeft. “Maar…” zegt hij stellig, “ik stuur niemand die vraagt om hulp met lege handen 

weg.” 

Steentje bijdragen 

Bisschop Boulos vraagt of de kerk in Europa misschien ook wil meehelpen door geld te 

geven aan de kerk in Libanon. Bescheiden vraagt hij wij op die manier een steentje 

willen bijdragen. ”Maar ik hou niet van bedelen”, zegt hij er meteen achteraan. ”De Bijbel 

zegt dat onze linkerhand niet hoeft te weten wat onze rechterhand geeft. Ik houd het 

doel van de kerk voor ogen. We mogen een schuilplaats zijn waar mensen tot rust 

mogen komen.”  

 


