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DOOR SJOUKJE DIJKSTRA

Sinds hij zich bekeerde tot het christendom, staat het leven van de Palestijnse Arabier Tass Saada in het teken van 
verzoening en verkondiging. Hij wil Kerken helpen moslims te bereiken met het Evangelie. “Niet iedere christen kan 
letterlijk de wereld in trekken en mensen bekeren. Dus stuurt God de naties naar ons toe. Wees dus blij met die vluch-
telingen.”

‘Discussieer niet over geloof met moslims. 
Laat je christen zijn zien met daden’

interview

“Er was een moslim voor nodig om een katholiek naar 
Jezus te brengen”, grapt Tass Saada wel eens. Zijn 
vrouw, van huis uit katholiek, vindt dat niet leuk, maar 
de Palestijn kan er zelf wel om lachen. “Het is een pla-
gerijtje.”
Kenmerkend voor deze christen geworden moslim 
is zijn zelfspot. Hij lacht geregeld om zichzelf en 
vooral om hoe hoogmoedig hij ooit was. “Ik dacht dat 
ik onaantastbaar was”, blikt hij terug op de tijd voor 
zijn bekering. “Nu weet ik dat het God was die mij 
bewaarde, omdat ik een rol te vervullen had.”
Zo was hij halverwege september in Nederland om het 
programma Lead with Love te lanceren, dat christenen 
en Kerken handvatten biedt om moslims te bereiken.
Dat programma is voor hem een logisch vervolg op zijn 
boek Een geest van terreur, dat in 2017 verscheen. Daarin 

ageert hij tegen de ‘geest van terreur’ die het Westen – 
ook de christenen daar – in hun greep houdt. Je bang 
laten maken door terrorisme? Saada noemt het ronduit 
zonde: “Moeten we niet vertrouwen op God?”

IMMIGRATIE ALS KANS
Om diezelfde reden beschouwt hij islamofobie als 
zonde. “Natuurlijk moeten we ons gezond verstand 
bewaren en goed opletten, want er zitten kwaad-
willende mensen tussen de vluchtelingenstromen. 
Tegelijkertijd weten we dat het merendeel van de 
vluchtelingen gewoon mensen zijn die op zoek zijn 
naar een veilige thuishaven.”
Immigratie vanuit de Arabische wereld naar het 
Westen, beschouwt hij als een kans. “God heeft ons 
een opdracht te geven om de wereld in te trekken en 

mensen te bekeren. Nu kan niet iedere christen daar 
letterlijk gehoor aan geven. Dus wat doet God? Hij 
stuurt de naties naar ons toe. Als gelovigen moeten 
we daarom juist heel erg blij zijn met al die vluchtelin-
gen.”
Met de organisatie Hope for Ishmael reiken hij en zijn 
Amerikaanse vrouw Karen al langer uit naar moslims. 
“Het zijn mensen die verloren zijn, net als iedereen.”
Zelf was hij ook ooit verloren, zegt hij. Als scherp-
schutter voor de Palestijnse PLO doodde hij christe-
nen en Joden. Hij schreef over die periode het boek 
Arafat was mijn held, en wordt sindsdien gezien als 
man die ooit de chauffeur was van de Palestijnse 
leider. Dat wil Saada wel even nuanceren, zegt hij: 
hij was nooit Arafats vaste chauffeur, maar reed hem 
enkele keren rond. Wel had hij nauw contact met 
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Zuster Muna Totah verpleegt de vijftienjarige Karim uit Gaza in een ziekenhuis in Jeruzalem. Volgens Tass Saada is het beter moslims het geloof te laten zien door daden, dan met hen in discussie te gaan. 
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Arafat en wist die zelfs van zijn bekering af.
Zijn bekeringsverhaal is al met al een ongelooflijk 
getuigenis, dat hij eerder al deelde met deze krant. 
Saada vertelt er graag over en benadrukt daarbij 
vooral de liefde die hij voelde in zijn hart, toen hij in 
een droom een helder licht zag. “Zo’n liefde had ik 
nog nooit eerder gevoeld.” Ook hoorde hij een stem: 
“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” Hij wist 
meteen dat het God was die hem riep.
Dat was in 1993, toen Saada al in de Verenigde Staten 
woonde. Hij had er een succesvol leven opgebouwd 
als horecaondernemer, maar verkocht alles om de 
opbrengst aan de armen te geven.
Het was ook, na negentien jaar huwelijk, de eerste 
keer in zijn leven dat hij oprechte liefde voelde voor 
zijn vrouw. Hij vertelde daar eerder in KN over: “Het 
was een week na de bekering. We zaten in de woon-
kamer. Karen was in de keuken en ik keek naar haar. 
Opeens voelde ik zo’n golf van emotie, zo’n passie 
voor haar. Ik sprong op en riep: “Karen, ik hou echt 
van je!” Zij was dat niet gewend en vroeg gelijk ach-
terdochtig: ‘Ok, wat wil je van me?’”
Na zijn bekering kwam Saada’s leven op een com-
pleet ander spoor: “Ik was egoïstisch. Geld en mijn 
bedrijf waren mijn God. 42 Jaar lang was ik anti-
Israël, anti-Joods, anti-christenen. Nu volg ik al 25 
jaar Jezus en ben ik een vredestichter, een bruggen-
bouwer. Als ik vroeger een Jood zag, wilde ik mijn 
wapen gaan halen. Nu krijg ik blijdschap in mijn hart 
als ik een Jood zie. Dat is niet gebruikelijk voor een 
Palestijnse Arabier, een zoon van Ismaël.”

Hij richtte verschillende liefdadigheidsorganisaties 
op, onder de veelzeggende naam Hope for Ishmael – 
Hoop voor Ismaël, naar Abrahams buitenechtelijke 
zoon die wordt gezien als de stamvader van de mos-
lims. Saada legt graag uit waarom er hoop is voor 
Ismaël. “God verschijnt aan veel moslims in dromen 
en visioenen, zoals mij ook gebeurde. Hij wil de zonen 
van Isaak – de Joden – en de zonen van Ismaël – de 
moslims – verzoend zien. Ze moeten samen terugke-
ren naar de vader Abraham en de hemelse Vader.”

BRUGGEN BOUWEN
Hoewel hij moslims beschouwt als ‘familie in Abra-
ham’ en graag bruggen bouwt tussen moslims en 
christenen, kan hij zich niet helemaal vinden in wat de 
paus eerder dit jaar in Abu Dhabi leek te zeggen. “Tij-
dens zijn bezoek aan de Verenigde Arabische Emira-
ten leek hij te zeggen dat de islam ook een religie van 
God was. Dat is niet waar. Ik heb veel respect voor de 
paus, en hij zal dit vast met goede bedoelingen hebben 
gezegd om bruggen te bouwen, maar dit was een brug 
te ver. Geen religie is méér tegenovergesteld aan het 
christendom, dan de islam. God gaf zijn Zoon om voor 
ons te sterven, Allah stuurde de profeet Mohammed 
om voor hem te doden. Dat is een groot verschil. Er zit 
geen zelfopoffering in.”
Dit zal hij echter nooit bediscussiëren met islamitische 
familieleden of vrienden, zegt Saada. “Het is beter voor 
ons om niet in discussie te gaan met een moslim over 
zijn of haar geloof. Dat is niet respectvol. Beter is het 
om te laten zien in je leven, hoe je het geloof uitdraagt. 

Geen woorden dus, maar daden.” Dat is precies wat hij 
ook probeert te bereiken met zijn organisatie Kingdom 
First. “Het werk in het Heilige land groeit alleen maar. 
In Jericho en andere plaatsen op de Westbank zie je dat 
het aantal volgers toeneemt.”
Dat God bij dit alles rechtstreeks verschijnt aan 
moslims, komt volgens Saada ook omdat de Kerken 
tekortschieten. “Ze kiezen vaak een kant in het 
Israëlisch-Palestijns conflict. Sommige Kerken zijn 
pro-Israël, andere pro-Palestina. Jezus zegt: ‘Zalig 
de vredestichters. Aan hen behoort het Koninkrijk…’ 
Daarom mag je nooit een kant kiezen. We moeten 
zoeken naar verzoening voor Israëli’s en Arabieren. Ik 
hou van beide groepen en wil ze beide in de hemel zien. 
Daaraan probeer ik mijn bijdrage te leveren, en daarom 
heet een van mijn organisaties ook Kingdom First: eerst 
het Koninkrijk.” b

Het waren een paar barre weken in de parochie. Na 
drie maanden op mijn post wordt steeds duidelijker 
waarom de vorige pastoor en de schooldirecteur moes-
ten vertrekken. De verhoudingen waren totaal verziekt 
– vooral tussen die twee. Maar je kunt een parochie en 
een school niet zomaar laten ophouden. Daarom zijn 
wij ingehuurd, Edna, het nieuwe schoolhoofd, en ik. We 
noemen ons The Cleanup Crew, de schoonmaakploeg.
We begrijpen goed dat iedereen naar ons kijkt en probe-

ren heel secuur te werk te gaan. Van hogerhand kregen 
we dan ook het advies om het eerste jaar niets te veran-
deren: dan zou je te gemakkelijk het mikpunt worden 
van de al bestaande frustratie onder de mensen. Die 
maken jou dan tot zondebok en schuiven hun verant-
woordelijkheid af. Binnen tien dagen hebben we echter 
twee werknemers moeten laten gaan. Het kon echt niet 
anders. Dat brengt een hoop rompslomp met zich mee. 
Nog nooit was ik in de positie geweest dat ik iemand 
moest ontslaan. Dat is onaangenaam werk, want je 
weet hoe veel mensen met de gevolgen ervan te maken 
krijgen. De toekomst van hele families is er soms mee 
gemoeid. En ons bisdom kent geen werkeloosheidsver-
zekering, dus je moet altijd een soort financiële compen-
satie meegeven. Dan heb je in Californië een goede kans 
om voor het gerecht te worden gesleept. Mensen die 
zich gedupeerd voelen, stappen hier gemakkelijk naar 
de rechter. Alles moet dus juridisch waterdicht zijn. Het 
aartsbisdom Los Angeles heeft daarvoor een hele afde-
ling opgezet met advocaten.
Het zijn allemaal dingen die je niet leert op het semi-
narie. Daarom wordt er een speciale cursus gegeven 
voor eerstejaars pastoors. We zaten afgelopen week 
met bijna zestig priesters weer in de schoolbanken. 

Er waren er meer in soortgelijke situaties: onervaren 
en met een heel ingewikkelde opdracht. Reflecterend 
op alle verhalen die ik die week hoorde, kwam ik tot 
de conclusie dat het inderdaad de Heilige Geest moet 
zijn die onze Kerk overeind houdt. Hoe kan het anders 
dat al het menselijk falen haar nog niet te gronde heeft 
gericht?
Mijn klasgenoot Mike en ik hadden de lange autoreis 
naar het conferentieoord samen gemaakt. We zaten 
vijf uur op de weg en hadden alle tijd om elkaar te ver-
tellen wat ons de laatste maanden in de schoot was 
geworpen. Van lekkages en zoekgeraakte sleutels tot 
arbeidsconflicten en mensen die ontroostbaar aan een 
sterfbed zaten. Onze voormalige seminarierector was 
één van de docenten. Wij vroegen hem: waarom sturen 
ze geen oude rot in het vak op situaties als de onze af? 
Hij antwoordde lachend: “Ha, die hebben we niet meer. 
Maar die zouden misschien te veel wonden slaan in 
de precaire situaties die aan jullie zijn toevertrouwd. 
Jullie zijn nog flexibel, en zullen niet direct de botte bijl 
hanteren. Binnen een paar jaar zijn jullie waarschijnlijk 
al zo’n ouwe rot. Je zult snel moeten leren. En geloof 
me, het wordt echt beter. Maar voorlopig is het gewoon 
vloeren schrobben. Blijf die vloer schrobben!”

VLOEREN 
SCHROBBEN
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Tass Saada: “Je bang laten maken door terrorisme is een zonde. 
Moeten we niet vertrouwen op God?” | Foto: Uitgeverij Gideon


