
Deze week besteedde Trouw veel aandacht aan een mogelijke boycot van 

producten 'made in Israel', als deze uit de door Israël bezette Palestijnse 

gebieden komen. Verscheidene supermarktketens gaven aan zulke producten 

niet in hun schappen te hebben en sommigen vragen hun leveranciers ook 

expliciet naar de precieze herkomst. 'Made in Israel' blijkt immers geen 

garantie dat een product daadwerkelijk uit Israël volgens de internationaal 

erkende grenzen komt.

Israël reageert buitengewoon verontwaardigd op deze berichten. Alsof het 

een vijandige daad zou betreffen. Dat is verbazend, omdat geen enkel ander 

land de bezetting door Israël van Palestijns gebied, Oost-Jeruzalem, Westoe-

ver en Golanhoogte, heeft erkend. 

Evenmin wordt de annexatie erkend van gebieden die door de bouw van de 

muur aan de Israëlische zijde ervan zijn komen te liggen. Ook de muur is ille-

gaal verklaard door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, voor zover 

deze zich op Palestijns gebied bevindt.

Blokkades

Binnenkort starten 'vredesbesprekingen' tussen Israël en Palestijnen. Willen 

deze ook maar de geringste kans op een aanvaardbare uitkomst hebben, dan is 

het vreemd dat juist nu een van de partijen opnieuw allerlei blokkades opricht 

tegen vrede. Het voortduren van de bezetting, het gestaag uitbreiden van Isra-

elische nederzettingen op Palestijns gebied en de mede daaruit voortvloeiende 

leefomstan-digheden voor de Palestijnen op de Westoever is een van de groot-

ste obstakels.

Juist nu is er alles aan gelegen om dit obstakel aan te pakken. Hoe de bezetting 

voor Palestijnen uitwerkt, is uitvoerig gedocumenteerd door Israëlische vredes- 

en mensenrechtenorganisaties en door Israëlische oud-militairen, in woord en 

beeld. En uiteraard door vele Palestijnen en hun organisaties. Desastreus is 

daarvoor een te milde term. Vorige week nog werd een Palestijns jongetje van 

5 jaar gearresteerd, omdat hij met steentjes zat te gooien.

Nieuws
kairospalestina.nl



Eind 2009 brachten de gezamenlijke Palestijnse christenen het Kairosdocument 

uit, 'een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden'. 

Ook in Nederland werd dit gepresenteerd en werd aan kerken en christenen en 

aan anderen gevraagd hierop met woord en daad te reageren. Tot nu toe is het 

antwoord van onze kerken uiterst bescheiden. De Raad van Kerken reageerde 

nogal afhoudend, de PKN ging er met een boog omheen met de mantra van 

'onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk' en de rk kerk is met belang-

rijker zaken bezig. 

De publieke discussie, ook in Trouw, ging er vooral over of de vertaling van het 

document wel klopte. Een scherpslijper had een minuscuul verschil ontdekt tus-

sen de Arabische en de Nederlandse versie. Ook de politiek brandt zich er niet 

graag aan. Toen onlangs een Israëlisch-Palestijnse bisschop op bezoek was bij 

de Tweede Kamercommissie voor buitenlandse zaken was er welgeteld één 

Kamerlid.

Oude argumenten

Het Kairosdocument is ook expliciet over producten 'made in Israel: 'een roep 

om economische en commerciele boycot van alles wat de bezetting en de 

bezetter geld oplevert'. Maar dat is niet los te zien van de klemmende oproep 

om vrede en gerechtigheid voor allen te ondersteunen. 

Helaas is intussen het kat- en muisspel weer begonnen: bedrijven wachten op 

een signaal van de overheid, de overheid wacht op Brussel en vindt dat bedrij-

ven hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En de dagelijkse harde 

onderdrukking van Palestijnen gaat verder. 

Alle oude argumenten worden van stal gehaald. Een dergelijke bescheiden boy-

cot zou juist de Palestijnen treffen, zou niet effectief zijn, zou het vredesproces 

schaden, etcetera. Alles wat ten tijde van de apartheid ook over Zuid-Afrika 

werd gezegd.

Als we als Nederland en als Europa ook maar enig belang hechten aan vrede in 

het Midden-Oosten, en vrede van Israël met zijn buren, is alle steun voor het 

beëindigen van de bezetting van Palestijns gebied, die al 46 jaar duurt, noodza-

kelijk. Juist nu is ruime steun aan initiatieven die aan Israël en Palestijnen dui-

delijk maken dat het ons ernst is met het zoeken van vrede, dringend nodig.

Foto: Beeldbank PKN.



Engelse voorvechter van Palestijnse 

christenen overleden

Michael Whelan, voorzitter en oprichter van de Britse oecumenische 

liefdadigheidsbeweging 'Friends of the Holy Land (FHL)', is na een 

gevecht met keelkanker overleden.

xxxxxxxxxx

Peter Rand, de landelijke vicevoorzitter van de FHL, schreef op 1 

augustus jl: "Het is met grote droefheid dat we moeten meedelen dat 

onze gewaardeerde voorzitter Michael, thuis op 31 juli, zijn strijd 

tegen keelkanker heeft verloren."

xxxxxxx

Michael Whelan was gedurende de laatste vier jaar een van de oprich

ters en inspiratoren achter de 'Friends of the Holy Land'. Het was 

door zijn inzet en leiderschap dat in Engeland zo velen werden aange

moedigd de christenen in het Heilige Land te ondersteunen.

xxxxxxx

Het charitatieve werk van de FHL kreeg de steun van zowel katho

lieke als anglicaanse kerkleiders. In 2011 prezen de aartsbisschoppen 

Vincent Nichols en Rowan Williams 'het goede doel' als onderdeel van 

de manier om de belegerde Palestijnse christenen te ondersteunen. De 

FHL werd in 2009 opgericht.

xxxxxxxx

In Nederland doen ondermeer Kerk in Actie en De Ridders van het 

Heilig Graf soortgelijk charitatief werk ten behoeve van Palestijnse 

christenen, maar er is in ons land nog geen sprake van een speciale, 

oecumenisch samenwerkende beweging van onderop, die instaat voor 

de charitatieve ondersteuning van Palestijnse christenen.

xxxxxxxx

Bron: The Tablet, 5 augustus 2013

Christenen in Palestijnse gebieden

Al een flink aantal jaren zijn er namens de Wereldraad van Kerken 

ook vanuit Nederlandse kerken en andere betrokken instellingen, 



mensen die op verschillende plaatsen voor een aantal maanden in 

bezet Palestijns gebied leven.

xxxxxxx

Zij zijn 'oog en oor' om waar te nemen wat er gebeurt bij checkpoints, 

rondom illegale settlements en in het optreden van het bezettingsle

ger.  

xxxxxxxxx

Velen van hen houden een 'dagboek' bij. Zo zijn op het ogenblik Piet 

Kruizinga en Jennifer van Werkhoven 'EAPPI’s'.

xxxxxxxxx

Come and See! en het Israëlische 

toeristenmonopolie

In het Kairos-document wordt opgeroepen om de situatie in het Land, Israël en Palestina, 
met eigen ogen te komen zien: ‘Come and See!’ Dat je dat niet onvoorbereid moet doen en 
goed moet kijken met wie je reist, spreekt voor zich. Anders kun je zomaar meegaan in de 
negatieve reisadviezen van het Israëlische ministerie van toerisme, dat de West Bank en 
een stadje als Bethlehem ‘gevaarlijk’ verklaart en veel meer faciliteiten heeft om de toeris-
tenstroom aan zich te binden. Er is een rapport over deze praktijken gepubliceerd.

IKV/PaxChristi, Kerk in Nood, de paters Assumptionisten, Kerk in Aktie en Kairos/Sabeel 
(Meta Floor) zijn elk op hun manier ingegaan op de oproep van Palestijnse christenen: 
'Kom en zie!' Zij organiseren hun eigen reizen en zorgen er in ieder geval voor dat u bij-
voorbeeld de kans krijgt zowel Palestijnse als Israëlische vredes- en mensen-rechtengroe-
pen en in het bijzonder ook Palestijnse christenen te ontmoeten. Van die reizen kom je 
anders terug.

Vanaf onze website kunt u het Engelstalige rapport van het Study Center van de Alternative 
Tourism Group (ATG) downloaden  dat laat zien hoe de ongelijke kansen voor Israëlische 
en Palestijnse touroperators zorgvuldig in stand worden gehouden en wat de verwoestende 
gevolgen van deze oneerlijke concurrentie zijn.



Christenen in het Midden-Oosten verzetten 

zich unaniem tegen een mogelijke aanval op 

Syrië

Patriarchen en leiders van religieuze gemeenschappen van Bagdad tot 
Jeruzalem zijn fel gekant tegen een mogelijke raketaanval door de 
Amerikaanse marine op Syrië. De kloostergemeenschap Deir Mar 
Musa van de ontvoerde pater en regimecriticus Dall'Oglio is ook 
tegen militaire interventie.

xxxxxxxx

xxxxxxxxx

Alle christelijke gemeenschappen in het MiddenOosten zijn unaniem 
in hun verzet tegen een militaire actie met de steun van Turkije en de 
Arabische Liga, die de VS, GrootBrittannië en Frankrijk overwegen 
tegen Syrië. De aanval zou een reactie zijn op het gebruik van chemi
sche wapens door het leger van president Assad. Kerken zijn onver
murwbaar: militaire actie zouden de problemen verergeren in plaats 
van een einde maken aan de tweeënhalf jaar durende oorlog die Syrië 
uit elkaar scheurt.

xxxxxxxxxxx

De sterkste tekenen van tegenstand komen uit Deir Mar Musa, het 
Syrische klooster gesticht door de ontvoerde jezuïeten pater Paolo 

Dall'Oglio, die haalden dan ook de krantenkoppen. Pater Dall'Oglio 
werd ongeveer een maand geleden ontvoerd in Raqqa. Het klooster 
kan zeker niet worden beschuldigd van medeplichtigheid aan de 
daden van het regime van Assad. "We zijn in een fase van extreem lij
den. We hopen dat de westerse landen het bij het rechte eind hebben 
in deze enorme crisis in Syrië, de juiste houding is om alle vormen 
van geweld te verwerpen, de wapens te stoppen, de een niet tegen de 
ander op te zetten en de mensenrechten te verdedigen en bescher
men," aldus pater Jacques Mourad, die sinds de ontvoering van pater 
Dall’Óglio hoofd is van de kloostergemeenschap, tegenover het pers
bureau Fides. Zuster Houda Fadoul, stichter van de gemeenschap van 
de vrouwen in Dei Mar Musa, was nog openhartiger inhaar verklaring 
aan Fides: "Wij kunnen een gewapende interventie van buitenlandse 
mogendheden niet accepteren, noch waarderen. Wij gaan door met 
onze missie, om op te roepen tot een geestelijke dienst aan God, 
vooral door jongeren op te voeden tot dialoog en vrede."

xxxxxxx

Het commentaar van de Syrischkatholieke patriarch Youssef III 

Younan op de mogelijke aanval, gepubliceerd op de website ter
rasanta.net, was nog harder: "In plaats van de verschillende partijen 



die betrokken zijn bij het conflict te helpen bij het vinden van een 
weg naar verzoening en het maken van een begin van gesprekken 
over hervorming op basis van een pluralistisch politiek systeem, heb
ben deze mogendheden de rebellen bewapend, aangezet tot geweld en 
de relaties tussen soennieten en sjiieten nog verder vergiftigd. Het 
Westen denkt dat met een soennitische regering, de democratie de 
dictatuur zal vervangen, maar dat is gewoon een grote illusie: het 
opleggen van een verandering van regime met geweld, zonder de 
bescherming van seculiere partijen, zal leiden tot een verschrikkelij
ker conflict dan in Irak. 

xxxxxxxxxxxxx

De Chaldeeuwse patriarch van Bagdad, Louis Raphael Sako, spreekt 
van een 'potentiële ramp'. Een door de VS geleide militaire interven
tie tegen Syrië "zou hetzelfde zijn als een vulkaanuitbarsting, bedoeld 
om Irak, Libanon en Palestina te vernietigen. Misschien wil iemand 
dit…?" zei hij tegen Fides. De Chaldeeuwse patriarch wees als voor
beeld naar zijn eigen land: "Na 10 jaar van de zogenaamde 'coalition 

of the willing', die Saddam omver wierp, is ons Land nog altijd geha
vend door bommen, veiligheidsproblemen en de instabiliteit van een 
economische crisis."

xxxxxxxxxx

De Maronitische Patriarch Bechara Rai deelde een paar dagen geleden 
zijn gedachten in een interview met Radio Vaticaan: "Alles wat er 
gaande is in het MiddenOosten, in Egypte, Syrië of Irak, is een twee  
dimensionale oorlog. De oorlog in Irak en Syrië gaat tussen soennie
ten en sjiieten; in Egypte gaat het tussen fundamentalisten, waaron
der de Moslim Broederschap en de gematigden. Deze oorlogen zijn 
neverending, maar  ik haat het om het te moeten zeggen  er zijn 
landen , westerse in het bijzonder, maar ook in het Oosten, die deze 
conflicten aanwakkeren. Er moet een oplossing voor àl deze proble
men worden gevonden," aldus Patriarch Bechara Rai.

xxxxxxxxxx

De Custodis ('Bewaarder') van het Heilige Land in Jeruzalem, de 
franciscaner pater Pierbattista Pizzaballa, sprak zijn diepe bezorgd
heiduit in een interview met het Franciscan Media Center. Hij zei dat 
de beelden afkomstig uit Syrië afschuwelijk zijn en voor zichzelf spre
ken. "Maar het MiddenOosten zo doorgronden dat je begrijpt wie wat 
doet is moeilijk. De internationale politieke gemeenschap moet aan
dringen op onmiddellijke oplossingen. Door het gebruiken van geweld 
wordt iedereen schuldig," aldus pater Pizzaballa.

xxxxxxxxx



Vredesweek 2013: Act for Peace

De stichting Vrienden van Sabeel Nederland nodigt u uit voor de pre

sentatie van het boekje 'Getuigen van Soemoed' op donderdag 26 

 september. 

xxxxxxxx

Aan de Muur in Bethlehem zijn 61 posters geklonken met verhalen 

van Palestijnse vrouwen waarin ze uiting geven aan hun soemoed, 

hun vastberadenheid om het tegen de verdrukking in vol te houden. 

xxxxxxxx

Op iedere poster vertelt één Palestijnse vrouw haar verhaal. De ver

halenvertelsters komen bijeen in het Soemoed Verhalenhuis, opge

richt door het Arab Educational Institute in Bethlehem. 

xxxxxxxxx

In 'Getuigen van Soemoed' zijn hun verhalen gebundeld en voorzien 

van een Nederlandse vertaling. Het is uitgegeven door Narratio in 

samenwerking met Vrienden van Sabeel.

xxxxxxxxx

Plaats: Evangelisch Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9 te Utrecht. 

Kosten:  5 euro.

xxxxxxxx

Opgave bij de secretaris van de Vrienden van Sabeel, Willemien Keu

ning, wjkeuning@me.com.

xxxxxxxxx

Lees hier het volledige programma.



Verklaring KairosPalestine over aanval op 

Syrië 

VERKLARING KAIROS PALESTINE OVER VOORGENOMEN AANVAL:

xxxxxxxx

"GEEF HULP EN WEES MAKELAARS VOOR VREDE TUSSEN ALLE 

SYRISCHE PARTIJEN!"

xxxxxxxx

Bethlehem, 2 september 2013

xxxxxxxx

Opnieuw klinken de oorlogsdrums in onze regio. Opnieuw leidt de VS 

de campagne voor een aanval, ditmaal tegen Syrië. En opnieuw recht

vaardigen de VS en sommige Europese en Arabische landen dit te 

doen in naam van de democratie, de mensenrechten en de mensheid 

zelf.

xxxxxxxx

We hebben dit allemaal eerder gehoord. Vele door Amerika en Euro

pese geleide oorlogen werden gevoerd in deze regio en ze worden nog 

steeds gevoerd onder dezelfde voorwendselen. Al deze oorlogen heb

ben gefaald om vrede, veiligheid en democratie te vestigen. Integen

deel, ze hebben politieke en sociale instabiliteit gezaaid en brachten 

extremistische bewegingen tot bloei, zodat deze hun invloed konden 

uitbreiden.

xxxxxxxx

De verwachte maar gevreesde aanval op Syrië wordt gerechtvaardigd 

met het argument dat het Syrische regime chemische wapens heeft 

gebruikt, maar zal het lijden van het Syrische volk alleen maar verg

roten. Kairos Palestina dat zich opstelt tegen ongerechtigheid, is 

geschokt door en bezorgd over het gebruik van chemische wapens in 

Syrië, ook wij wachten op de conclusies van de onderzoekscommissie 

van de VN over de daders van deze misdaad. Maar we zijn er zeker 

van dat elke militaire reactie alleen maar de situatie zal doen escale

ren en de rampspoed voor de burgers zal vergroten.

xxxxxxxx

We moeten ons het begin van de tragedie van de oorlog die in 2001 

tegen Irak herinneren. De VS is die oorlog begonnen onder het voor

wendsel dat het Iraakse regime massavernietigingswapens in bezit 

had, wat, zoals de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse 

Zaken Colin Powell sindsdien heeft moeten toegeven, ronduit onwaar 



bleek te zijn. Het argument werd echter gebruikt om de omverwer

ping van Saddam Hoessein en de bezetting van Irak te rechtvaardi

gen. De daaropvolgende oorlog heeft miljoenen Irakezen gedood, 

gewond en ontheemd. Meer dan een miljoen Iraakse christenen heb

ben het land verlaten. Vanuit alle perspectieven bezien, is die tragedie 

nog lang niet voorbij.

xxxxxxxx

Als de VS, in combinatie met een of meerdere Europese landen, ertoe 

overgaan deze oorlog te voeren, zou het niet anders zijn dan de 

NAVOinterventie in Libië: een interventie die de infrastructuur van 

de staat vernietigde en een burgeroorlog hielp ontketenen, waarvan 

de volledige gevolgen nog steeds uitsluitend op Libië en de hele regio 

neerkwamen. Wij kunnen niet inzien hoe een militaire aanval op 

Syrië  een natie die al zwaar verdeeld is en bestormd wordt door 

geweld  tot iets anders dan dat zal leiden. Feitelijk zal de oorlog haar 

benarde situatie alleen maar verergeren. De Amerikaanse president 

Barak Obama heeft de voorgenomen aanval cynisch omschreven als 

een 'chirurgische ingreep', maar de recente geschiedenis bewijst dat 

dit een hopeloos concept is. De ramp loopt uit de hand, zodra de 

raketten worden afgevuurd en we vrezen de gevolgen die de hele 

regio zullen beïnvloeden en zelfs daarbuiten.

xxxxxxxx

De mensen in Syrië verdienen beter, een veilig en rechtvaardiger 

bestaan op basis van meer respect voor hun mensenrechten, maar dat 

dient door de Syriërs zelf te gebeuren, binnen hun eigen context. 

Externe interventie zal leiden tot meer vernietiging en het Syrische 

volk verder in de meedogenloze burgeroorlog storten.

xxxxxxxx

Kairos Palestina veroordeelt de oproepen voor de oorlog en wijdrin

gen er bij landen over de hele wereld op aan  zowel Westerse staten 

als die in de regio  om Syrië financieel te helpen, om makelaars in 

vrede te zijn tussen alle Syrische partijen en te stoppen met het 

ondersteunen van gewapende groepen die van buiten het land binnen

komen.

xxxxxxxx

Wij roepen de kerken wereldwijd op, evenals andere maatschappe

lijke organisaties en netwerken, om zich te verzetten tegen deze 

beoogde oorlog, die geen rechtvaardige vrede zal inluiden.

xxxxxxxx

Wij hopen dat de beslissing van het Britse Lagerhuis om deelname 

aan de mogelijke oorlog tegen Syrië te weigeren tot voorbeeld zal die

nen voor het Congres, zodat dat hetzelfde zal doen.

xxxxxxxx



 "Wij allen staan vandaag op een doodlopende weg en staan oog in 

oog met een toekomst die niets dan rampen in zich herbergt."

(Het Uur van de Waarheid 5.01). Dus…"laten we doorgaan om samen 

met Hem, de Almachtige en in overstemming met zijn goddelijke wil, 

op te bouwen, het kwaad te weerstaan en de dag van gerechtigheid en 

vrede dichterbij te brengen."

xxxxxxxx

Kairos Palestine

xxxxxxxx

Vertaling: KairosPalestina Nederland  

xxxxxxxx

Download hier de originele Engelstalige versie.

xxxxxxxx

Download hier de Nederlandstalige versie als PDF.

xxxxxxxx

C/o Dar Annadwa, P.O.Box 162, Bethlehem, Palestine Phone+9722

277 0047 Fax +9722277 0048. 

Email: info@kairospalestine.ps Website: www.kairospalestine.ps.

Petitie tegen oefengebied Israëlisch leger in 

Palestina

Een gebied in het Zuiden van Palestina is door de Israëlische regering 

aangewezen als oefengebied voor het leger.

Er wonen circa 1000 mensen, schaapherders die nog in grotten ver

blijven. Gelukkig zijn er ook onder de Israëliers mensen die zich hun 

lot aantrekken en een petitie bij het Hooggerechtshof aanhangig heb

ben gemaakt.

Door mede te ondertekenen steunt u de inzet van deze mensen die een minderheid zijn in 
eigen land en die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid.

Bijgaand de mogelijkheid om een petitie te tekenen.



Steunt u alstublieft deze campagne: 

Interview met Steven Paas over 

Christenzionisme

Steven Paas, Christelijk-Gereformeerd Theoloog, schreef het boekChristian 

Zionism Examined – A review of ideas on Israel, the Church and the 

Kingdom. Hierin legt hij uit dat het Bijbelse geloof op de tocht staat in het 

christenzio-nisme, en evenzeer de eenheid van de bijbel en van de kerk.Goed 

Nieuws Radio interviewde hem (30 minuten).

Nieuwe website over de Palestijnse kwestie 

Een site die helder uitlegt wat de gevolgen van de bezetting van Palestijns 

gebied zijn met heldere feiten, cijfers en plaatjes is:

xxxxxxxxxxxx

Margriet Westers voor Sabeel aan het werk

KairosPalestina is blij met het bericht van de komst van Margriet Westers. Margriet, een 

enthousiaste jonge theologe, zal de komende twee jaar, in dienst van Kerk in Actie, voor 

Sabeel aan het werk gaan, afwisselend drie maanden in Jeruzalem en Nederland. 

Doel is om Palestijnse christenen in contact te brengen met Nederlandse christenen. Dat 

zal zij doen door middel van het organiseren van reizen, uitwisseling, workshops, 

interculturele theologie. Kortom, alles wat maar kan bijdragen aan het recht doen, naar 

ieders vermogen, aan de positie van Palestijnse christenen.

Zoals op haar website te lezen is: zij heeft er veel zin in. En KairosPalestina zal graag mee 
profiteren van de komst van Margriet, in de verwachting dat het waardevolle werk van Meta 
Floor hiermee een heel positief vervolg zal krijgen.



Palestijnse filmdag 24 november

Dit jaar wordt de Palestijnse Filmdag in Hilversum georganiseerd op 

zondag 24 november. 

xxxxxxxx

Er is een afgewogen programma met goede speelfilms en documentai

res, life muziek, enkele regisseurs voor een Q&A na het draaien van 

hun film plus enkele sprekers die ieder op eigen wijze betrokken zijn 

bij Palestina. 

xxxxxxxx

Om alvast een tipje van de sluier over het conceptprogramma op te 

lichten:

xxxxxxxx

De bekende oudspeler Nizar Rohana zal voor ons optreden. 

Deze tweede Palestijnse Filmdag is inhoudelijk een film/ontmoe

ting/netwerkdag. Er wordt ook weer samenwerking met het prach

tige en gastvrije filmtheater in Hilversum.

xxxxxxxx

Palestijnse president ontmoet de 

Aartsbisschop van Westminster

Aartsbisschop Nichols: "Het Heilige Land beïnvloedt de vrede in de 

hele wereld."

Palestijnse president ontmoet de Aartsbisschop van 

Westminster

Londen, 10 september 2013 

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft in een ontmoeting met 

de RK. Aartsbisschop Vincent Nichols op 10 september jl.  in Londen 



gewezen op de dringende noodzaak  voortgang te boeken in het vre

desproces en op het belang van de voortdurende steun van de Katho

lieke Kerk van Engeland en Wales voor alle bewoners van het Heilige 

Land.

Abbas:  "Christenen  zijn  integraal  onderdeel  van  Palestijnse 

gemeenschap."

Abbas zei dat de aanwezigheid van christenen in het Heilige Land van 

vitaal belang is, omdat ze niet worden gezien als een minderheid, 

maar als een integraal onderdeel van de Palestijnse gemeenschap.  Hij 

bedankte de Kerk in Engeland en Wales voor hun werk bij het onder

steunen van een vreedzame oplossing, voor hun belangenbehartiging 

en voor de hulp aan projecten in Palestina. Hij vertelde over de 

samenwerking van de Palestijnse Autoriteit met het Latijnse Patriar

chaat in Jeruzalem bij woningbouw projecten, om zo de christenen in 

staat te stellen in Jeruzalem te blijven.

Abbas zei dat hij zich bemoedigd weet door de  serieuze bedoelingen 

van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry en 

zijn uitstekende vredesinitiatief. Hij herhaalde het belang van vredes

onderhandelingen, maar waarschuwde dat de voortdurende uitbrei

ding van nederzettingen op Palestijns grondgebied een grote 

bedreiging vormt voor de voortgang. Een bijzondere zorg  van Abbas 

betreft het afsnijden van OostJeruzalem van de rest van Palestina.

"Zorg RK. Kerk betreft iedereen in het Heilige Land"

Aartsbisschop Nichols zei dat het werk van de Holy Land Coordina

tion, in opdracht van de Heilige Stoel, een belangrijk teken is van zorg 

van de Katholieke Kerk en een steun voor iedereen in het Heilige 

Land. Hij vestigde ook de aandacht op Vrienden van het Heilige Land, 

de Britse liefdadigheidsinstelling die Palestijnse christenen op prakti

sche manieren helpt en steunt.

"Ik was blij en vereerd door de ontmoeting met president Abbas en 

zijn delegatie," zei de Aartsbisschop. "Dit geeft een extra dimensie 

aan onze vele bezoeken en de voortzetting van de werkzaamheden 

van de HolyLand  Coordination, die in januari 2014 weer op weg zal 

gaan. Het bevorderen van een rechtvaardige vrede voor iedereen in 

het Heilige Land is een cruciale kwestie die de hele wereld aan gaat."



Abbas: "Steun de christenen van Cremisan!"

President Abbas riep de Aartsbisschop op tot voortzetting van zijn 

steun en die van alle christenen ten aanzien van de speciale kwestie 

van Cremisan, waar de bouw van de 'veiligheidsmuur' en de illegale 

onteigening van land van christenen in Beit Jala (een voorstad van 

Bethlehem) van invloed is op hun levensonderhoud en wat leidt tot de 

versnelde emigratie van christenen uit het gebied. Aartsbisschop 

Nichols zei dat christenen in Engeland en Wales zullen blijven bidden 

voor de vrede en voor de mensen in het Heilige Land,terwijl ze zullen 

doorgaan hen op praktische manieren te steunen.

De Aartsbisschop van Westminster werd begeleid door Aartsbisschop 

Kelly, de emeritusAartsbisschop van Liverpool  en vertegenwoordi

gers van Aartsbisschop Justin Welby  en de geestelijken Toby 

Howarth en Charles Reed, die de zorg van de aartsbisschop van Can

terbury over de situatie hebben geuit. In de bijeenkomst werden de 

gesprekken nagegaan  tussen president Abbas en John Kerry, de Ame

rikaanse minister van Buitenlandse Zaken, over het weer op de rails 

krijgen van het vredesproces. Sir Vincent Fean, de Britse consulgene

raal in Jeruzalem, die de Britse regering vertegenwoordigt, zou de 

Palestijnse delegatie op 11 september treffen. 

President Abbas zal in de maand oktober een ontmoeting met paus 

Franciscus hebben.

Wereldwijde week voor Vrede in Palestina 

/Israël 22- 28 september 2013

Almachtige God,

xxxxxxxxxx

Dank U voor uw vleesgeworden Woord in Jezus Christus en voor de uitdaging voor een-

heid, rechtvaardigheid en verzoening tussen mensen, zoals dat ons is toevertrouwd in de 

Heilige Schrift.



xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Wij bidden met de kerken in Jeruzalem, 

dat de christenen overal in de wereld, den-

ken aan de voortdurende emigratie van 

christenen uit het Heilige Land.

xxxxxxxxxx

Jeruzalem is de Moederstad van ons geloof en het geestelijk huis voor een ieder van 

ons. In Jeruzalem, de stad van de Heilige Geest, is elke christen geboren.

xxxxxxxxxx

Vanuit Jeruzalem werd het Woord van God verspreid tot aan de einden der aarde. Laten 

wij bidden dat de christenen in Jeruzalem hiervan mogen getuigen door hun aanwezig-

heid.

xxxxxxxxxx

Wij bidden met de kerken in Jeruzalem, dat het woord van God profetisch mag zijn, als 

wij uw stem vertolken in het heden en in de toekomst.

xxxxxxxxxx

Alles wat in ons land gebeurt, iedereen die hier woont, al de pijn en hoop, al de onrecht-

vaardigheid en al de inspanningen om die onrechtvaardigheid te stoppen, behoort tot het 

gebed van onze Kerken tot de dienst van al haar instellingen.

xxxxxxxxxx

Wij bidden dat onze Kerk haar stem verheft tegen onderdrukking en dat zij werkt aan recht-

vaardigheid, geweldloosheid en verzoening. 

xxxxxxxxxx

Wij bidden met de kerken in Jeruzalem, om moed, om het Woord van God eerlijk en lief-

devol te verkondigen in de plaatselijke context en in de dagelijkse gebeurtenissen.

xxxxxxxxxx



Als de Kerk een kant kiest, dan is het die van de onderdrukten, om naast hen te staan, juist 

zoals Christus onze Heer stond naast elke arme en elke zondige mens en hen opriep tot 

bekering en leven, om hun waardigheid te herstellen zoals die hen vanwege God toekomt 

en die niemand hen kan afnemen. 

xxxxxxxxxx

God is niet de bondgenoot van de een tegen de ander, noch de tegenstander van de een 

tegenover de ander. God is de Heer van allen en bemint allen. Hij vraagt rechtvaardigheid 

van allen en geeft ons allen hetzelfde gebod: ‘elkaar lief te hebben’.

xxxxxxxxxx

Wij bidden met de kerken in Jeruzalem, om hoop waar hopeloosheid heerst, hoop op 

een vreedzame oplossing voor het conflict dat uw volk uit elkaar scheurt.

xxxxxxxxxx

In een tijd dat verzoening niet langer mogelijk lijkt en nog weinigen geloven in een ‘twee 

staten oplossing’, bidden wij, dat U alle volken van goede wil inspireert om een initiatief te 

nemen voor solidariteit met de kinderen die lijden in het Heilige Land. 

xxxxxxxxxx

"Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader wil jullie het koninkrijk schenken."

xxxxxxxxxx

(Lukas 12:32) 

xxxxxxxxxx

Wij bidden met de kerken in Jeruzalem, om vertrouwen in U, onze Meester, en, door de 

banden die U gelegd hebt tussen ons en onze broeders en zusters, hebben wij vertrouwen 

in de overwinning.

xxxxxxxxxx

Wij dorsten naar rechtvaardigheid, o God, omdat wij weten dat er geen vrede zal zijn totdat 

er gelijkheid heerst tussen alle mensen en totdat de krachten van het kwaad overwonnen 

zullen zijn door uw gebod van liefde, respect en eer. 

xxxxxxxxxx



Moge God ons zegenen met Zijn liefde, zodat wij het geloof in en de acties voor een univer-

seel en heilig Jeruzalem voor alle mensen, mogen bewaren. 

Opnieuw christelijke graven in Israël 

vernietigd

Opnieuw zijn er christelijke graven in Israël vernield. De bewijzen dat extreemrechtse kolo-
nisten hierachter zitten, worden steeds sterker.

Vier jonge mannen hebben het weekend van 30 september christelijke graven op de berg 
Zion in Jeruzalem vernietigd. De grafschenders werden zondag door de politie op heter-
daad betrapt en aangehouden. De daders waren vier jongeren van 17 tot 26 jaar van een 
rabbijnenschool. Op de berg Zion zijn er verschillende oude christelijke kerkhoven, waaron-
der dat van de Dormitio-abdij van de Benedictijnen.

Sinds 2012 werden in Israël ook al verschillende christelijke kerken en kloosters aangeval-
len. Voor die aanvallen worden Joodse kolonisten verantwoordelijk gesteld.

Op 14 juni 2013 bleken op een christelijk orthodox kerkhof in de stad Jaffa verschillende 
graven beschadigd of besmeurd. Op de graven werden Davidsterren en slogans als ‘wraak’ 
aangebracht. Ook op een nabijgelegen appartement, waar een districtsrechter woont, wer-
den gelijksoortige slogans aangebracht. 

Volgens de krant The Jerusalem Post wezen deze acties in de richting van extremistische 
kolonisten en hun aanhangers. Die hadden volgens de krant toen wraak gezworen voor 
elke poging om de bouw van nieuwe nederzettingen te bevriezen. Eerder dit jaar werden al 
meermaals christelijke plaatsen, waaronder ook kloosters en kerken, doelwit van zulke 
acties. 

In de zomer namen de spanningen tussen de verschillende gemeenschappen in Jaffa sterk 
toe. Christenen en moslims vrezen de politiek om de stad verder te judaïseren. Een derde 
van de inwoners van Jaffa zijn Arabische Israëli’s. 

Bijschrift afbeelding:

Het graf van Oskar Schindler, de katholieke Duitse industrieel die vele joden tijdens de 
Holocaust wist te redden en die begraven ligt op het kerkhof van de Franciscanen op de 
Berg Zion, waar christelijke begraafplaatsen door joodse extremisten zijn vernield. (Foto: 
Wikipedia)

Christenen in het Heilige Land vieren 

voortaan op dezelfde dag Pasen

De Rooms-Katholieke bisschoppen in het Heilige Land hebben besloten om Pasen voort-
aan samen met de Orthodoxe en andere Oosterse Kerken te vieren.



Katholieke en Oosters-orthodoxe kerkleiders uit het Heilige Land zijn het eens geworden 
om vanaf dit jaar de paasdatum in Israël, de Palestijnse gebieden, Jordanië en Cyprus vol-
gens de Juliaanse kalender te vieren, om zo een zichtbaar gebaar van eenheid te maken. 

Pasen wordt in Jeruzalem en Bethlehem ook in de toekomst nog volgens de (westerse) 
Gregoriaanse kalender gevierd. De katholieke bisschoppen van het Heilige Land buigen 
zich vandaag in hun najaarsoverleg ook nog over de Paasdienst van Arabische christenen 
in het Israëlische leger.

Bijschrift afbeelding:

De H.Grafkerk in Jeruzalem, de plaats waar volgens de overlevering Jezus gestorven, 

begraven en verrezen is. (Foto: Wikipedia)

19-25 November - Sabeel Conferentie in 

Jeruzalem

Van 1925 november 2013 organiseert Sabeel weer een internationale 

conferentie in Jeruzalem. Thema: The Bible and the Palestine-Israel 

Conflict.

Er wordt stilgestaan bij 25 jaar Palestijnse bevrijdingstheologie. Ter 

sprake komt o.a. de positie van christenen in het MiddenOosten, en 

ontwikkelingen in Syrië en Israël. 

Christelijk protest in Jeruzalem

BRUSSEL (KerkNet/CWN) – Een honderdtal christenen heeft in Jeru

zalem geprotesteerd tegen de aanhoudende aanvallen tegen christe

lijke kerken, kloosters en andere christelijke instellingen in Jeruzalem 

en elders in Israël. Daarmee maakten zij ook hun ongenoegen duide

lijk over het onvermogen van de Israëlische overheid om de daders te 

vatten en het vandalisme een halt toe te roepen.

"Dit was een spontane betoging uit protest tegen de aanhoudende 

aanvallen tegen heilige plaatsen door een kleine minderheid, die het 

vreedzaam samenleven in gevaar brengt," verklaarde mgr. William 



Shomali, de hulpbisschop van het Latijnse patriarchaat van Jeruza

lem, aan het persagentschap Fides. 

Sinds februari 2012 hebben jonge ultraorthodoxe Joden en kolonisten 

al tientallen christelijke kerken, kloosters en kerkhoven aangevallen. 

Recent nog was een anglicaans kerkhof in Jeruzalem doelwit. Daar 

werden grafstenen beschadigd en werden graffiti aangebracht op de 

muren. 

Nes Ammim - Van rozenkassen tot dialoog

Op zaterdag 21 september waren meer dan 350 gasten bij het 50jarig 

jubileum van Nes Ammim in Amersfoort. Ook vertegenwoordigers van 

KairosPalestina waren erbij.dddddd

dddddddd

De PalestijnsIsraëlische Noha Khatib (Ministry of Education and 

Local Dialogue Committee) en de JoodsIsraëlische Ayelet Roth (for

mer director FacetoFace) vertelden inspirerend over hun inzet voor 

gedeeld onderwijs in Israël. Tevens werd de Jubileumbundel 'Van 

rozenkassen tot dialoog' gepresenteerd. 

De feestelijke jubileumdag was een afspiegeling van de bijzondere 

ontwikkeling van Nes Ammim. Meer informatie op de site van Nes 

Ammim, met o.a. de speeches en informatie over de jubileumbundel.

Gebed in tijd van de olijvenoogst

Sabeel Wave of Prayer (okt. 2013)

Iedere donderdagmiddag houdt Sabeel in Jeruzalem een viering voor 

alle bestuursleden en medewerkers. 

"Een tijd om samen te komen, te bespreken hoe de Schrift van toepas

sing is op ons leven vandaag, om te bidden voor de noden van deze 



regio en onze wereld en om met elkaar het Heilig Avondmaal te delen. 

Zo nemen we deel aan een 'golf van gebed' (wave of prayer) die 

begint op de Pacifische eilanden, die door Azië, Afrika, Palestina, 

Europa, Amerika en over de hele wereld gaat en bidden we voor een 

rechtvaardige vrede."

Heer, wij bidden voor de mensen in het MiddenOosten, en met 

name voor de bevolking van Irak die bijna dagelijks getroffen 

wordt door bomaanslagen en geweld. Heer, laat het Iraakse volk 

Uw aanwezigheid voelen te midden van deze verschrikkingen en 

geef dat het land een vreedzame oplossing vindt. Kyrie elei

son ...

Genadige God, de afgelopen weken zagen we een toename van 

gewelddadige aanvallen tegen de Palestijnen door Israëlische 

troepen en kolonisten. Sinds in augustus de vredesbesprekingen 

begonnen, zijn vijf Palestijnen gedood en tientallen gewond 

geraakt en gearresteerd, een christelijk kerkhof is vernield, en 

kolonisten blijven 'prijskaartjes' 1) aanvallen uitvoeren tegen 

Palestijnen. Heer, we bidden voor een einde aan het geweld dat 

deze maatschappij doordrenkt en een einde aan deze bezetting. 

Kyrie eleison ...

Heer, nu de boeren zich voorbereiden op de olijvenoogst, wordt 

de vreugde van het samenzijn en samenwerken die deze tijd zou 

moeten kenmerken, overschaduwd door angst omdat Palestijnse 

boeren te maken hebben met geweld en bedreigingen van de 

Israëlische kolonisten. Vorige week hebben extremistische Isra

elische kolonisten in Nablus meer dan 350 Palestijnse olijfbo

men verbrand, en op maandag omsingelden ze Palestijnse 

boeren om te voorkomen dat ze hun velden zouden verlaten. 

Heer, wij verheffen onze stem tegen dit onrecht en bidden dat de 

boeren in het hele land in staat mogen zijn om een overvloedige 

oogst binnen te halen. Kyrie eleison ...

Heer, wij bij Sabeel willen bidden voor de lopende voorbereidin

gen voor onze internationale conferentie in november. We bid

den dat veel mensen gebruik zullen maken van deze 

mogelijkheid om te leren over de brandende kwesties in de 



regio, met inbegrip van de situatie van christenen in de Arabi

sche landen en de Palestijnse christenen in het bijzonder. Kyrie 

eleison ...

Heer, samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor Armenië, 

Azerbeidzjan en Georgië. Kyrie eleison ...

Vrijwilligers gezocht voor EAPPI in Palestina

Kerk in Actie zoekt vrijwilligers die vanaf augustus 2014 gedurende 

drie maanden als begeleider willen werken in de Palestijnse gebieden. 

Het is de taak van de oecumenische begeleiders om door hun aanwe

zigheid, o.a. bij checkpoints, bij te dragen aan vrede en naleving van 

de mensenrechten. 

De kosten van voorbereiding, reis en verblijf worden voor een groot 

deel gedragen door Kerk in Actie. Er wordt ook een eigen bijdrage 

gevraagd. Meer informatie vindt u op eappi.org en kerkinactie.nl.

Sollicitaties in het Engels met motivatie en CV voor 1 november 2013 

zenden aan Kathinka Minzinga, kathinka.eappi@online.nl, tel. 076

5142383.

EU- parlementariërs waarderen EAPPI

Een negental oud oecumenischbegeleiders bracht onlangs een bezoek 

aan Brussel voor een gesprek met Europarlementariërs en vond er 

waardering.

ddddd

De snelle groei van Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns 

gebied is een toenemend obstakel voor het bereiken van een duur

zame vrede, aldus de begeleiders. Zij drongen aan op naleving van 



Europese richtlijnen ten aanzien van de import van goederen die in 

nederzettingen zijn gemaakt.

ddddd

De Europarlementariërs waardeerden de objectieve informatie die de 

begeleiders uit eigen ervaring konden inbrengen.

ddddd

Church related measures for a just Peace in 

Israel/Palestine

Tijdens de WCC Assembly in Busan zal er een bijeenkomst zijn over 

dit onderwerp. [English text below  PDF]

xxxxxxxxxx

Kairos Palestina Nederland geeft aan de Nederlandse delegatie voor 

de WCC bijeenkomst het volgende mee.

xxxxxxxxxx

Van kerken en met kerken nauw verbonden organisaties mag ruime 

steun worden verwacht voor werken aan rechtvaardige vrede. Juist 

voor kerken, die hun bestaansgrond hebben in het evangelie van de 

Jood Jezus, de Christus, is het van levensbelang om juist in het land 

waar Hij geleefd heeft en waarin sindsdien mensen leven in Zijn voet

sporen, tekenen te stellen van vrede en recht.

xxxxxxxxxx

Helaas moeten we constateren dat veel kerken halfslachtig zijn in het 

zich uitspreken voor en zetten van stappen van vrede en recht voor 

alle betrokkenen en met name voor deal vele decennia lang ernstig 

verdrukten.

xxxxxxxxxx



De Assemblee van de Wereldraad is een nieuwe kans om wel met 

kracht te spreken en onrecht bij de naam te noemen. Maar ook om 

wegen te zoeken die kunnen leiden naar perspectief van toekomst.

xxxxxxxxxx

Niet uit, op zich begrijpelijke, maar verlammende, gevoelens van 

schuld over een Europees verleden, waar Palestijnen geen deel van 

waren, niet op grond van nationalistische in plaats van universele 

interpretaties van de Bijbel, maar bouwend aan recht voor al diege

nen die al te lang onder ernstig onrecht lijden.

xxxxxxxxxx

Christenen ontvangen in de eucharistie 'Vrede van Christus' en spre

ken elkaar die vrede toe. Dat zal ook betekenis moeten hebben voor 

het opkomen voor recht in concrete situaties, en strijden tegen barri

ères die rechtvaardige vrede in de weg staan. Van kerken en hun lei

ders en vertegenwoordigers mag worden verwacht, dat zij hun kerken 

voorgaan in het bewerkstelligen van die vrede.

xxxxxxxxxx

Daarom vragen wij van de Nederlandse delegatie naar de Assemblee 

tenminste zich duidelijk uit te spreken over de volgende punten:

xxxxxxxxxx

Wij rekenen op onze kerkleiders en vertegenwoordigers op de Assem

blee om zo te spreken en te handelen.

xxxxxxxxxx

Kairos Palestina Nederland

25 oktober 2013

xxxxxxxxxx

Read English text here [PDF]. 



Kerstreis Palestijnse gebieden

Van 21 december 2013 – 29 december 2013 organiseert de Olijfbomen

campagne voor de derde keer een speciale reis voor Nederlanders die 

een bijzondere Kerst in Bethlehem willen vieren. We bieden een geva

rieerd programma met bezoeken aan o.a. Bethlehem, Hebron, Jeruza

lem en Nablus. Ook zullen we kennismaken met het werk van 

Palestijnse en Israëlische mensenrechtenorganisaties. 

xxxxxxxxxxxx

Op 24 december zullen we de intocht van de Patriarch in Bethlehem 

bijwonen. Dit gaat gepaard met traditionele festiviteiten. Tijdens dit 

programma zullen we ook een halve dagen olijfbomen aanplanten. 

Het doel van deze reis is kennismaken met de Palestijnse cultuur en 

gastvrijheid en het leven onder Israëlische bezetting.

xxxxxxxxxxxx

Kosten voor de Kerstreis bedragen 550 euro (inclusief verblijf, maal

tijden, vervoer en begeleiding)

xxxxxxxxxxxx

Los van het programma moet men zelf een vliegticket boeken en beta

len. We verblijven in Beit Sahour, de plaats waar volgens het Bijbel

verhaal de herders bij nachten in het veld lagen toen de engel de 

aankondiging van de geboorte van Jezus deed.

xxxxxxxxxxxx

De prijs is op basis van een 2persoonskamer. Als u alleen reist wordt 

u bij iemand op de kamer ingedeeld. Voor een 1persoonskamer moet 

speciaal gereserveerd en extra betaald worden (ongeveer 15 euro per 

nacht) 

xxxxxxxxxxxx

Begeleiding gebeurt door de Nederlandse coördinator van de Olijfbo

mencampagne die met haar Palestijnse echtgenoot in Jeruzalem 

woont. Zij wordt hierbij gesteund door de Palestijnse coördinator van 



de Olijfbomencampagne en een aantal Palestijnse en Israëlische gid

sen.

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Voorgesteld reisprogramma Kerstreis 2013

(Het programma kan iets afwijken)

xxxxxxxxxxxx

Zaterdag 21 december: Aankomst en kennismaking.

xxxxxxxxxxxx

Zondag 22 december: Tour door Bethlehem en omgeving.

xxxxxxxxxxxx

Maandag 23 december: Bezoek aan Hebron.

xxxxxxxxxxxx

Dinsdag 24 december: Kerst in Bethlehem met aankomst van de patri

arch.

xxxxxxxxxxxx

Woensdag 25 december: Olijfbomen planten bij een Palestijnse boer 

met lunch op het veld.

xxxxxxxxxxxx

Donderdag 26 december: Excursie in Israël met Zochrot, bezoek aan 

verwoest Palestijns dorp en bustour in Oost Jeruzalem en bezoek aan 

bedoeïnengemeenschap met Angela van Jahalin organisatie.

xxxxxxxxxxxx

Vrijdag 27 december: Rondleiding door de oude binnenstad van Jeru

zalem met na de lunch vrije tijd.

xxxxxxxxxxxx



Zaterdag 28 december: Bezoek aan de oude stad Nablus en de Najah 

Universiteit.

xxxxxxxxxxxx

Zondag 29 december: Vrije dag met mogelijkheid om een natuurwan

deling te maken, naar Jericho en de Dode Zee of Ramallah te gaan of 

zelf  eigen  programma  te  maken.  (Kosten  niet  inclusief  in  pro

gramma).

xxxxxxxxxxxx

Maandag 30 december: Vertrek.

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Interesse tonen en / of aanmelden liefst vóór eind november!

Lezing Mgr. Chacour in Hasselt, België

Op maandag 18 november geeft Mgr. Chacour, bisschop van de Melki

tische Kerk in Galilea een publieke lezing in Hasselt. Elias Chacour is 

Palestijn  en  kent  als  geen  ander  de  situatie  in  het  MiddenOosten. 

Voor zijn inzet voor vrede in de regio ontving hij verschillende inter

nationale  prijzen  en werd  hij  reeds  drie  keer  genomineerd  voor  de 

Nobelprijs voor de vrede.

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Een unieke kans om deze man te ontmoeten!

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Enkele commentaren en vragen bij de 

Landbelofte door rabbijn Jeremy Milgrom 

(Jeruzalem).

Jeremy Milgrom die zich inzet voor de bedoeïenen in Israël en Pales

tina, die veelal zijn beroofd van hun weidegronden en in desolate 

omstandigheden verkeren, schreef op 8 november 2013 op zijn Face

bookpagina een commentaar met vragen over het boek Vayetze (Gene

sis 28:1032:3) en de Landbelofte. Hoe een joodsIsraëlische rabbijn die 

zich inzet voor mensenrechten de joodse Landtheologie verrassend 

actualiseert.

xxxxxxxxxxx

Jeremy Milgrom

xxxxxxxxxxx

“Een  katholieke  verpleegster  en  missionaris  die  ik  ken  en  die  haar 

leven wijdt aan het zorgen voor de armen en opkomt voor hun rech

ten, kan niet helemaal begrijpen wat mijn problemen zijn met de gave 

van het zijn van het volk van God, die de beloning voor Israël is. Voor 

haar  is  Israëls  uitverkiezing  slechts  een  voorbeeld  van  Gods  liefde 

voor de hele schepping.

xxxxxxxxxxxx



Dit is echter een blog bestemd voor mensen met het trieste besef dat 

ons  heilige  verhaal  ook  (of  misschien  vooral)  geïnspireerd  is  door 

minder  harmonieuze  gedachten.  Dit  is  de  vijfde  week  dat  we  in  de 

synagoge  lezen over de Landbelofte, die hernieuwd werd voor  Jacob 

nadat  ze  eerst  aan  zijn  grootvader  Abraham  en  vervolgens  aan  zijn 

vader Isaac was gedaan.

xxxxxxxxxxxx

“Hij [ Jacob ] droomde en zag een ladder die zich uitstrekte vanaf de 

grond tot in de hemel , met engelen die de ladder op en af gingen. 

Ineens stond God bij hen en zei: "Ik ben uw God, de God van uw vader 

Abraham en Isaac. De grond waarop jij ligt, zal Ik aan u en uw nage

slacht geven. Uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde, het zal 

zich verspreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden, door u en 

uw nageslacht zal er zegen komen over alle volken van de aarde.” (Gen. 

28 : 1214 )

xxxxxxxxxxxx

Hier volgen een paar van mijn suggesties, ik sta open voor reacties!

xxxxxxxxxxxx

Drie fantastische reizen naar Israel en 

Palestina

Graag willen we u wijzen op drie fantastische reizen die in maart en 

mei 2014 worden georganiseerd naar Israël / Palestina. In deze reizen 

vinden  veel  ontmoetingen  plaats  met  joden,  moslims  en  christenen. 

Hierdoor wordt meer  inzicht  gekregen  in de  impact van het  conflict 

op  het  dagelijks  leven  van  mensen,  maar  ook  op  de  inzet  van 

Israëliërs en Palestijnen voor vrede en gerechtigheid. Bij alle drie de 

reizen verblijft u in Galilea, Bethlehem en OostJeruzalem.

1.        Een tiendaagse ontdekkingsreis  van  maandag  3  maart  – 

woensdag  12  maart  2014.  Deze  reis  is  een  initiatief  van  de 

Protestantse  Kerk  Enschede  en  de  Stichting  Oecumenische 

Vrouwengroep  Twente  Bethlehem  en  wordt  georganiseerd  door  het 

AEI (Arab Educational Institute in Bethlehem) en Nes Ammim.



 2.       Een Vredespelgrimage  van donderdag  1 mei  –  zondag  11 mei 

2014.  Deze  reis  wordt  georganiseerd  en  begeleid  door  de  paters 

Assumptionisten.

3.     Een 'Come & See studie- en ontmoetingsreis' van donderdag 1 

mei  tot  zondag  11  mei  2014.  Doelgroep  is  predikanten, 

theologiestudenten  en  kerkelijk  kader.  Deelname  levert  predikanten 

5,75  PEpunt  op  voor  de  Permanente  Educatie  PKN.  Van  alle 

deelnemers wordt verwacht dat zij na afloop hun ervaringen delen in 

eigen  omgeving  en  kerk.  Reisleiding:  Margriet  Westers, 

projectmedewerker Come and See bij Kerk in Actie en Sabeel, en Meta 

Floor, ouduitgezonden medewerker Kerk in Actie bij Sabeel.

Meer informatie

De voorlopige reisprogramma´s, meer informatie en contactgegevens, 

als je meer wilt weten, zijn te vinden in onderstaande bijlagen:

3 december 2013

Boodschap van de goede Sint

Ach, waarover moet Sint nog spreken

Nu alles al eens is gezegd?

Zijn woorden lijken te verbleken

Bij ’t zien van zoveel grof onrecht.

We zien het, ook de grote kloof

Tussen het woord, de daad, de actie

We weten het, maar blijven doof

Beschouwen het land als een attractie.

Kom en zie, ach, mag niet baten

Zonder de daden van protest

Als het blijft bij heel mooi praten

Wordt de dorst naar recht nog niet gelest.

Jesaja zei het lang geleden

Een helder woord: zoek rechtsbetrachting



Maar zijn woorden zijn van ons afgegleden

En zie het werd toen rechtsverkrachting

Nee mensen, zo moet het niet gaan,

Alleen maar sombere gedichten

Ontsteek je licht, en ga vooraan

Op een weg naar vergezichten

Wees licht, en zout en open geest

En blijf op ’t juiste spoor

Sta pal voor recht en vree en feest

Ga opgewekt zo voor

3/5 december 2013

Een Chanoekaboodschap aan internationale 

werkers voor vrede en gerechtigheid

Chanoeka

Chanoeka  (spreek  uit  als:  Ganoekaa)  is  een  van  de  kleinere  joodse 

feesten, die onder invloed van enerzijds de Verlichting en kerstmis en 

anderzijds  door  de  'nationalisering'  van  het  feest  door  het  zionisme 

de  laatste eeuwen aan belang hebben gewonnen. Herdacht wordt de 

herinwijding  van  de  Tempel  van  Jeruzalem  in  164  v.C.  Volgens  de 

overlevering  was  er  toen  slechts  één  kruikje  kosjere  olie  voorradig 

om  de  menora  te  branden  tijdens  de  reiniging  van  de  Tempel.  Het 

kruikje raakte echter niet leeg voordat nieuwe zuivere olie was toebe

reid, maar schonk genoeg olie om de menorage durende acht dagen  

de tijd die nodig was om nieuwe olie te krijgen  brandend te houden. 

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Een Chanoekaboodschap aan internationale werkers voor vrede 

en gerechtigheid

xxxxxxxxxxxxxx

Door: Rabbijn Jeremy Milgrom, Jeruzalem



xxxxxxxxxxx

Chanoeka  valt  dit  jaar  van  27  november  tot  5  december.  Het  feest 

heeft voor veel mensen een grote betekenis, omdat het is uitgegroeid 

tot een feest in een tijd van het jaar waarin geschenken worden gege

ven en ontvangen.  Ik wil  een vers uit  de haftara  tevoorschijn halen, 

de aangewezen profetische liturgische lezing van Zacharia 2:14  4:07 

om dank te betuigen aan en een spirituele gave te delen met een spe

ciaal,  zeer  verdienstelijk  gedeelte  van  onze  lezers.  In  feite,  om  iets 

terug te doen.

xxxxxxxxx

De lezing begint met een inclusieve afkondiging, een uitnodiging...

xxxxxxxxx

 לאםיברםייוגוולנו .הוהי םואנ ,ךכותביתנכשואב יננהיכ ןויצ תב ,יחמשוינור

םעלילויהו ,אוההםויבהוהי

'Jubel,  Sion,  en  verheug  je,  want  ik  kom  in  jouw  midden  wonen  – 

spreekt de HEER. Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen 

aansluiten.  Zij  zullen mijn  volk  zijn,  en  bij  jou,  Sion,  zal  ik wonen.' 

Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar 

jullie gezonden heeft. (NBV, 2:1415 )

xxxxxxxxx

... en bereikt zijn hoogtepunt net voor het einde :

xxxxxxxxx

 .תואבצהוהירמא ,יחורב םאיכ חוכבאלו ,ליחבאל :רומאללבבורז לא ,הוהי רבדהז

רושימל ,לבבורזינפללודגה רההתא ימ

Toen  zei  hij:  'Luister,  dit  zegt  de HEER  over  Zerubbabel:  Niet  door 

eigen  kracht  of macht  zal  hij  slagen  zegt  de HEER  van  de  hemelse 

machten  maar met de hulp van mijn geest. Voor Zerubbabel veran

dert zelfs de hoogste berg in een vlakte; onder luid gejuich zal hij de 

gevelsteen aandragen.' (NBV, 4 : 6-7 )

xxxxxxxxx



Het  'speciale  gedeelte  van  onze  lezers',  waarop  ik  mijn  boodschap 

richt,  is  de  internationale  gemeenschap  van  nietjoodse  activisten, 

vredeswerkers, morele ondersteuners, enzovoorts;  jullie die oplopen 

met de Rabbi's for Human Rights, fysiek en in de geest; zonder jullie 

bemoedigingen  steun  zouden  we  nooit  zo  ver  gekomen  zijn.  Denk 

maar eens na: als je overal waar je kijkt in ons land, in welke richting 

je je ook keert  op straat, in de bus, op een wandeling – wapens ziet 

op  de  heupen  van  je  buren  en  (slik)  hun  kinderen, moet  je  je  gaan 

afvragen  of  de  pacifistische  boodschap  in  Zacharia  04:06  ooit  nog 

gehoor  zal vinden;  jullie, onze  internationale werkers komen  'slechts 

gewapend met de geest en met het geloof' en dat daagt ons uit en sti

muleert  ons  om  die  van  onszelf  te  hervinden.  Vergeet  niet  dat  de 

meeste  leden van  Israëlische vredes  en mensenrechtenorganisaties 

vervreemd zijn van de religie en van de geestelijke steun die de reli

gie hen zou kunnen verschaffen. In onze streken prijst religie vooral 

een  egoïstische  agenda  aan, maar  jullie,  internationale werkers,  zijn 

gul met jullie tijd en energie en zetten je geloof in voor het belang van 

iedereen.

xxxxxxxxx

Bij het ontsluiten van het eerste citaat komen we de uitdagende visie 

tegen van eenheid  in verscheidenheid: vele volken met vele  rituelen 

worden één volk verenigd in God. Onze verschillen worden niet uitge

wist, maar slechts geaccentueerd; ze brengen ons dichterbij elkaar als 

onze  geloven  samenkomen  in  het  omhelzen  van  God. We  schaatsen 

allemaal  op  onbekend,  dun  ijs,  als  onze  traditionele  rollen  worden 

omgedraaid: wij gedragen ons nog steeds met de joodse reflexen van 

een  kwetsbare minderheid  zonder  politieke macht,  terwijl  jullie  het 

lidmaatschap van een dominante christelijke samenleving al achter je 

gelaten hebben en  je  jezelf hebt overgegeven aan de genade van een 

jodendom (en islam ! ) dat jullie de maat neemt en met wantrouwen 

bekijkt. 

xxxxxxxxxxxxx

Maar och, wat een geluk voor ons dat jullie getuigen van de vernieti

ging van de hoge muren van particularisme en uitverkiezing, waarvan 

zo vaak wordt gedacht dat ze het jodendom representeren. Terwijl ik 

deze boodschap schrijf, hoor ik nog steeds de echo van de terugtrek



king van Israël in een internationaal isolement, terwijl het fundamen

tele wantrouwen in internationale diplomatie en overeenkomsten ons 

bezeten maakt van de nachtmerries uit het verleden en van de drei

gende  toekomst.  Ik  vind  aan  deze  haftara  het  internationalisme  zo 

inspirerend,  de  visie  van  een  verenigde  menselijke  familie,  precies 

dat waar de internationale werkers een model voor ons zijn.

xxxxxxxxx

Het  tweede  citaat  maakt  gebruik  van  de  metafoor  van  het  slechten 

van  een  hoge  berg;  Zerubbabel  wordt  ervan  verzekerd  dat  er  geen 

obstakel  in de weg zal  staan. De uitdagingen waar we voor staan  in 

onze strijd voor een rechtvaardige vrede en bescherming van de men

senrechten zijn te talrijk om op te noemen  de meest passende meta

foor  zou  niet  zozeer  een  hoge  berg  zijn maar  eerder  nog  een  reeks 

bergketens  maar weten dat we niet alleen zijn, en herinnerd worden 

aan  de  formidabele  geestelijke  bronnen  in  onze  tradities  helpt  onze 

verflauwde geesten om zich te herstellen.

xxxxxxxxx

Toen het Chanoekafeest zich naar het noorden verspreidde, waar de 

dagen van de naderende winter zo veel korter zijn dan in het Midden

Oosten, werd de symboliek van de toename van het door mensen 

gemaakte licht dat het afnemende daglicht compenseerde, speciaal 

betekenisvol in het licht van de religieuze vervolging die we daar heb

ben meegemaakt. Als wij op onze beurt worstelen om intolerantie en 

militarisme te overwinnen zijn we dankbaar voor de internationale 

werkers die hierheen zijn gekomen om het licht van hun noeste arbeid 

op ons af te laten stralen en het zo gul met ons te delen.

xxxxxxxxx

(Vert. GtB/HR 03 12 2013)

xxxxxxxxxxxxxxxx

Open brief aan de regering van Nederland

Geachte bewindspersonen,



Dezer dagen gaat U met een handelsdelegatie op bezoek in Israël. Een 

land waarmee Nederland traditioneel nauwe banden onderhoudt. Een 

land met een bijzondere geschiedenis en een bijzonder heden.

U  bent  ongetwijfeld  bekend  met  de  geschiedenis  en  de  wijze  van 

bestaan van dit land. Een land dat met zijn excellente kennis en voor

treffelijke wetenschap een baken van ontwikkeling voor de hele regio 

zou kunnen zijn. Een land met een hoog niveau van cultuur en inno

vatieve oplossingen voor veel uitdagingen. Een land dat zijn ontstaan 

dankt aan de Verenigde Naties. 

Nederland  en  Israël  hebben  elkaar  veel  te  bieden,  en  de  langjarige 

relatie  is  een  uitstekende basis  om als  vrienden met  elkaar  te  spre

ken. Wij verzoeken U met klem daarbij de ongemakkelijke onder

werpen niet uit de weg te gaan en duidelijk te maken, dat goede 

betrekkingen tussen Israël en Nederland alleen mogelijk zijn in een 

klimaat waarin internationaal recht ten volle wordt gerespecteerd. 

Tevens verzoeken wij u de uitgangspunten van Nederlands rege

ringsbeleid ook onverkort te hanteren in de relatie met Israël en 

de door Israël bezette gebieden en Gaza. 

In onderstaande wordt dit verder uitgewerkt.  

Lees verder in de volledige brief [PDF].

Ingezonden artikel Jan Pronk

'Voor Israël kan geen uitzondering gelden', aldus Jan Pronk maandag 

9 dec. 2013 in een ingezonden artikel in dagblad Trouw. Nederland 

moet de handelsmissie naar Israël aangrijpen om het land op zijn 

juridische verplichtingen te wijzen. Het gaat daarbij om hulp en han

del, en het opvangen van vluchtelingen in de regio.  

Lees hier de Engelse vertaling / please read an English translation 

here.



Promotie Janneke Stegeman

Op  14  januari  2014  promoveert  Janneke  op  het  proefschrift 

'Decolonizing Jeremiah:  Narratives, Conflict and Identity in 

Religious Tradition'. Daarin analyseert zij o.a. PalestijnsChristelijke 

en  IsraëlischJoodse  interpretaties  van  Jeremia  32,  een  tekst  over 

God,  land  en  volk,  die  binnen  het  Zionisme  gebruikt  wordt  om  het 

Joodse recht op land te funderen. 

Janneke beargumenteert dat  juist  een gelaagde  tekst als  Jeremia 32, 

waarin  verschillende  stemmen  aan  het  woord  komen  en  elkaar 

bestrijden, een zinnig gesprek op gang kan brengen over onze omgang 

met de diverse Bijbelse traditie, en over de vraag wie er wel en niet 

bij 'ons' horen.

U  wordt  van  harte  uitgenodigd  voor  een  tweetal  symposia   naar 

aanleiding van de promotie, en voor de promotieplechtigheid zelf.

Maandag 13 januari 2014

14.00 17.00: Symposium Contextueel Bijbellezen,  'Waar is de 

moraal van het verhaal?' Lastige Bijbelteksten en hun invloed.

Het  symposium  is  een  gezamenlijk  initiatief  is  van  Vrienden  van 

Sabeel NL, Kairos Palestina NL, KerkinActie en Kerk & Israël.

Plaats: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, 

3533 AE Utrecht.

Thema:  hoe gaan we om met problematische, gewelddadige 

teksten?

Sprekers: Mitri Raheb (pastor in de Lutherse kerk in Bethlehem, co

auteur van het Kairosdocument), Mark Braverman (directeur Kairos 

USA),  Janneke Stegeman,  Eeuwout van der Linden  (predikant  en 

projectmedewerker  Kerk  en  Israël),  Hans de Wit  (bijzonder 

hoogleraar contextuele theologie, VU Amsterdam) .



Dinsdag 14 januari 2014

9.30 11.00: Symposium 'Warning! This text may cause serious 

damage'. Exegetes and their Responsibility.

Plaats: Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Sprekers: rev. dr. Mitri Raheb (Lutheran church Bethlehem), prof. 

Wido van Peursen (VU), drs. Janneke Stegeman (VU)

Auditorium, 1e verdieping hoofdgebouw Vrije Universiteit. 

Deelname is gratis. Voertaal is Engels.

Prettig wanneer u zich aanmeldt, maar u kunt gerust komen, de zaal 

heeft  ruim  voldoende  capaciteit.  aanmelding  via: 

http://tinyurl.com/ogvf2az

Klik op de link onder de programmatabel van Dinsdag 14 januari op  

Register for the meetings on Tuesday 14 January

NB: Predikanten kunnen 0,5 studiepunt verdienen (zie onder).

11.45 – ca. 13.00: Promotie Janneke Stegeman op proefschrift 

'Decolonizing Jeremiah'.

Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Aula, 1e verdieping hoofdgebouw Vrije Universiteit. Aansluitend 

receptie aldaar.

Vrije toegang, aanmelding niet nodig.

In  dat  geval  moeten  predikanten  zich  bij  Janneke  aanmelden 

(jannastegeman@yahoo.com).

De eerste volksverplaatsing

Door rabbijn Jeremy Milgrom

De meest  bekende  passage  in  de  Torahlezing  van  deze week  (Gen. 

44:1847:27)  is  het  pleidooi  van  Juda  tegenover  Jozef  en  Jozef's 

'coming  out'  naar  zijn  broers  toe,  dat  vervolgens  de  overkomst  van 



vader  Jacob  naar  Egypte  in  gang  zet  en  de  met  tranen  overgoten 

hereniging van vader en zoon. 

Minder bekend is wat er met de gehele bevolking gebeurt tijdens de 

overige  vijf  jaren  van  hongersnood.  Dit  wordt  in  hoofdstuk  47  als 

volgt  beschreven:

13 In heel het land was het voedsel inmiddels op, zo ernstig was de 

hongersnood. Zowel Egypte als Kanaän dreigde onder de hongersnood 

te bezwijken. 14 De mensen kochten bij Jozef graan, en zo kwam al het 

geld dat er in Egypte en Kanaän te vinden was bij Jozef terecht. Hij liet 

dat geld naar het paleis van de farao brengen.

15 Toen het geld in Egypte en Kanaän op was, kwamen de Egyptenaren 

weer bij Jozef. ‘Geef ons te eten,’ zeiden ze. ‘U kunt ons toch niet voor 

uw ogen laten sterven nu we geen geld meer hebben?’ 16 Jozef 

antwoordde: ‘Als u geen geld meer hebt, geef me dan uw vee, dan krijgt 

u in ruil daarvoor eten.’ 17 Dus brachten ze hun vee naar Jozef, en hij 

gaf hun voedsel in ruil voor hun paarden, schapen, geiten, runderen en 

ezels. Zo voorzag hij hen dat jaar van voedsel in ruil voor hun vee.

18 Een jaar later kwamen ze weer bij hem. Ditmaal zeiden ze: ‘We 

hoeven u niet te zeggen, heer, dat we nu al ons geld en al ons vee aan u 

hebben gegeven. We hebben u niets anders meer te bieden dan ons 

lichaam en onze akkers. 19 Laat ons en onze akkers niet voor uw ogen 

ten onder gaan. Koop ons en onze grond in ruil voor eten; dan krijgt de 

farao de beschikking over onszelf en onze grond. En geeft u ons ook 

zaad, dan kunnen we tenminste in leven blijven en hoeven de akkers 

niet te verwilderen.’ 20 Jozef kocht alle akkergrond van Egypte voor de 

farao op, want alle Egyptenaren verkochten hun akker, zo erg hadden 

ze onder de hongersnood te lijden. Zo kwam al het land in bezit van de 

farao. 21 En in alle delen van Egypte maakte Jozef het volk tot slaaf. 22 

Alleen de grond van de priesters kocht hij niet op, want de priesters 

kregen een vaste toelage van de farao en zij konden van dat inkomen 

leven; daarom hoefden zij hun grond niet te verkopen. 23 Jozef zei 

tegen het volk: ‘Nu heb ik uzelf en uw grond voor de farao gekocht. 

Hier hebt u zaad; zaai de akkers daarmee in. 24 Van de opbrengst moet 

u voortaan een vijfde deel aan de farao afstaan. Vier vijfde is voor u; 

dat kunt u gebruiken als zaaigoed en als voedsel voor uzelf, uw 

kinderen en uw verdere familieleden.’ 

De passage eindigt met:



25 Ze antwoordden: ‘U hebt ons leven gered. Als u het zo wilt, heer, 

zullen wij de farao voortaan als slaaf dienen.’

Als dit een dramacursus was zouden we ons afvragen hoe het gelezen 

moet  worden;  misschien  wel  met  enige  ironie.  Tenslotte  heeft  Jozef 

hun  levens  gered,  maar  ten  kosten  van  hun  vrijheid  en  hun 

gedwongen verhuizing. Wat denkt de verteller hiervan? Toen  Jozef's 

oom om eten kwam smeken bij zijn vader, Jacob, kostte hem dat zijn 

eerstgeboorterecht.  De  verteller  had  geen  hoge  pet  op  van  Jacob's 

karakter,  tenminste  niet  totdat  hij  door  bittere  ervaring  zijn  les 

geleerd had. En Jozef, die droomt dat zijn hele familie zich voor hem 

neerbuigt: eindigt zijn verhaal met 'ze leefden nog lang en gelukkig'? 

Voor zijn familie, en ook voor de Egyptenaren, is Jozef een redder, en 

hij  houdt  ze  goed  gevoed  en  welvarend  (verg.  47:  12.27),  terwijl  de 

Egyptenaren  van  verarming  vervallen  tot  slavernij.  Zijn  broeders 

blijven  echter  angstig  en wantrouwend  tot  het  einde  toe  (hoofdstuk 

50).  En  als  er  een  nieuwe  Farao  ten  tonele  verschijnt  (Exodus  1), 

worden  ze  ook  door  de  slavernij  ingehaald. Wat  Jozef  in  gang  heeft 

gezet  voor  de  Egyptenaren  krijgt  uiteindelijk  ook  zijn  familie  te 

pakken. 

De  voorgaande  hoofdstukken  van  de  lezing  van  deze  week,  die  de 

drama van de familiesage tot een climax brengen, grijpen me iedere 

keer weer aan als  ik  ze  lees,  en  er  zijn enige  commentaren op mijn 

blog  te  vinden  die  hierover  en  over  de  haftarah  gaan:  zie 

http://jeremymilgrom.livejournal.com/,  Maar  ik  geloof  dat  er  een 

belangrijkere  reden  is waarom de Torah aan ons  gegeven werd:  om 

ons de weg te wijzen naar de aanbidding van God door middel van het 

actieve najagen van  rechtvaardigheid. Waar de Torah ons het meest 

rechtstreeks  en  dringend  heen  stuurt  vanuit  het  verhaal  van  Jozef 

naar  dringend  engagement  is  de  dreiging  van  een  gedwongen 

verhuizing  in onze moderne tijd: de verplaatsing door de Israëlische 

regering  van  30.000  tot  40.000  Bedoeïnen  van  hun 

plattelandsdorpen naar sloppenwijken in steden. 

Ontelbare malen drukt de Torah ons het  belang op het hart van het 

ons  herinneren  dat  we  slaven  waren  in  Egypte,  maar  in  de  verzen 

hierboven  kunnen  we  lezen  dat  we  niet  de  enigen  waren.  We 

herinneren  ons  ook  dat  we  te  maken  hadden  met  voortdurende 



verdrijving  en  harde  behandeling  als  een  gemarginaliseerde 

bevolkingsgroep  in  de  diaspora,  maar  opnieuw:  we  waren  niet  de 

enigen. De familie van Jozef, genoot  tenminste voor een tijdje  een 

bevoorrecht  leven  terwijl  anderen  leden:  moeten  we  die  traditie 

handhaven? 

En om er vooral voor te zorgen dat de boodschap bij ons overkomt: in 

een van de scherpste passages in de Torah worden we gewaarschuwd 

de Ander niet slecht te behandelen: 'doe je dat toch en smeken zij mij 

om hulp, dan zal ik zeker naar hen luisteren':

Shabbat shalom!

Paus wil Heilige Mis in Bethlehem vieren, 

niet in Israël

De  Israëlische  krant  Yediot  Aharonot meldt  dat  paus  Franciscus  het 

Heilige  Land  vanaf  25  mei  een  tweedaags  bezoek  zal  brengen.  De 

Vaticaanse woordvoerder  pater  Federico  Lombardi  SJ  zei  dat  hij  dit 

niet kon bevestigen. "Het is in eerste instantie aan de Paus zelf om te 

beslissen over de aankondiging van een dergelijk bezoek", aldus Lom

bardi. Israël is niet blij met de keuze voor Bethlehem voor de Eucha

ristieviering.

xxxxxxxx

xxxxxxxxx

De krant berichtte dat een Vaticaanse delegatie de afgelopen week het 

bezoek heeft voorbereid. Verwacht wordt dat de Paus op 25 mei in de 

ochtend vanuit Jordanië in Israël en Palestina zal arriveren. De krant 

spreekt van ontmoetingen met de Israëlische president Shimon Peres 

en premier Benjamin Netanyahu en met de hoofden van de religieuze 

gemeenschappen. Hij zou christelijke en  joodse heilige plaatsen, als

mede Yad Vashem bezoeken, maar Franciscus gaat niet naar Nazareth 

en andere plaatsen in Galilea. Yedito zegt te weten dat de paus juist 

wel  van  plan  is  naar  Bethlehem  te  gaan  om  op  26 mei  in  de  Pales



tijnse gebieden de Eucharistie te vieren. Mogelijk ontmoet hij daar de 

Palestijnse leiders.

xxxxxxxxx

Het bezoek werd aanvankelijk al  in maart verwacht.  In een brief  ter 

gelegenheid van het Kerstfeest schreef de Latijnse patriarch van Jeru

zalem Fouad Twal  op  19 december, net  als  de  Israëlische krant,  dat 

het  Pausbezoek  gepland  staat  voor  volgend  jaar mei  en  dat  de  paus 

eerst naar Jordanië zal gaan en daarna naar Israël / Palestina.

xxxxxxxxx

Paus Francis werd voor een bezoek aan het Heilige Land in april uit

genodigd door Simon Peres en  later ook door Mahmoud Abbas,  toen 

die  die  de  Paus  in  oktober  ontmoette.  De  reis  zou  in  de  weken  na 

Kerstmis officieel worden aangekondigd.

xxxxxxxxx

Opmerkelijk is dat volgens het dagblad Yediot de Israëlische autoritei

ten  niet  gelukkig  zijn  met  de  korte  duur  van  het  bezoek    de  paus 

blijft 48 uur in Heilige Land – en vooral over het feit dat hij voor de 

H. Mis niet Nazareth in Israël, maar Bethlehem in Palestina heeft uit

gekozen.  Palestijnse  christenen  hadden  eerder  in  juni  2013  hun 

teleurstelling  geuit  dat de  aartsbisschop van Canterbury  tijdens  zijn 

eerste reis naar het Heilige Land sinds zijn aantreden, niet hun bele

gerde  gemeenschap  in  Bethlehem  heeft  bezocht  om  solidariteit  te 

tonen.

xxxxxxxxx

Bannelingen in eigen land

Goed dat Joep de Geus (CIDI Jongeren) in Trouw van vrijdag aandacht 

vraagt  voor  de  positie  van  Arabische  inwoners  in  Israël, want  daar 

over  is  inderdaad weinig  bekend.  Jammer  echter  dat  zijn  betoog  zo 

ver van de werkelijkheid staat.



Hij betoogt dat de situatie in Israël niet met 'Apartheid' omschreven 

kan worden omdat Arabische inwoners immers volle rechten zouden 

genieten. Zo stelt hij dat er bijv. ook Arabische studenten aan 

Israëlische universiteiten zijn. Dat lijkt mooi maar volgens cijfers van 

het Higher Educational Council worden er van de 174 topposities aan 

Israëlische universiteiten slechts 2 % door Arabische inwoners 

bekleed (hoewel die 20 % van de bevolking uitmaken. Onlangs was er 

een culturele uitwisseling met Mexico. Daar namen 60 Israëlische 

auteurs en kunstenaars aan deel. Niet één er van was Arabisch. Het is 

toch merkwaardig dat Arabieren met hun 20 % van de bevolking niet 

één minister, generaal of ambassadeur leveren.

Het discriminerende karakter zit in de hele opzet van de staat Israël 

ingebouwd. Het Israel Demography Institute onderzocht de 

staatsbijdragen aan gemeenten en vond dat Arabische gemeenten 

systematisch veel minder geld kregen dan vergelijkbare Joodse 

gemeenten. Dat was de voornaamste oorzaak van de geringere 

prestaties tegenover hun bevolking. Arabieren beschikken nauwelijks 

over land, nadat dat in de beginjaren van de staat massaal onteigend 

was. Een Arabische stad als Sakhim bijv. groeide van 3.000 naar 

30.000 inwoners, maar o.a. industrieterreinen van Joodse gemeenten 

slokten zo veel land op, dat er nu nog maar 1/8 over is. Omdat geen 

bouwvergunningen worden afgegeven komen inwoners (net als in 

bezette gebieden) regelmatig voor de rechter wegens 'illegaal 

bouwen'. In de nationale ruimtelijke planning worden Arabische 

steden niet eens meegenomen. Sinds het begin van de staat werden 

700 nieuwe Joodse plaatsen gesticht, maar niet één Arabische. 

De nieuwe gouverneur van de Bank of Israël noemde de systematische 

achterstelling van Arabische inwoners als factor die de economie van 

Israël belemmert. 

De Association for the Advancement of Civic Equality neemt stelling 

tegen het feit dat, 10 jaar na dato, met geen enkele van de 

aanbevelingen van de Commissie Or een begin van uitvoering 

gemaakt is. Die commissie onderzocht de gang van zaken nadat de 

Israëlische politie 13 Arabieren dood schoot die vreedzaam 

protesteerden tegen hun achterstelling.



Het politieke klimaat wordt nog steeds door deze achterstelling 

gedomineerd, zoals uit de campagnes voor de gemeentelijke 

verkiezingen dit najaar bleek. De burgemeester van Upper Nazareth 

herwon zijn zetel na een campagne die het progressieve Israëlische 

blad Haaretz ronduit 'racistisch' noemde. Hij bezwoer dat, zo lang hij 

burgemeester is, er nooit een Arabische school zou komen: waar die 

1900 kinderen heen moesten liet hem blijkbaar koud. Immers 'Upper 

Nazareth is gesticht om Galilea te judaizeren'.  Likud beloofde in Jaffa 

dat ze moskeeën tot zwijgen zouden brengen en de stad zouden 

'judaizeren'. De rabbi van Safet riep op nooit aan Arabieren 

woonruimte te verhuren.

Wellicht, als dit dan de praktijk is, rijst de vraag hoe het dan met de 

wetgeving zit. Daar valt weinig hoop uit te putten. De Israëlische 

mensenrechtenorganisatie ACRI analyseerde in augustus vorig jaar 

ruim 50 wetten met een uitgesproken discriminerend karakter. Ook 

de, op minderheidsrechten georiënteerde, organisatie Adalah kwam 

vorig jaar met uitgebreide analyses van zo’n 30 wetten. 

Sindsdien is de situatie alleen maar verslechterd. Haaretz nam recent 

stelling tegen een nieuwe 'golf van antiArabische wetgeving' (met 

gevolgen voor o.a. werkgelegenheid en huisvesting van Arabische 

inwoners). Die 'typeerden de racistische praktijken van de Israëlische 

samenleving'. Om die reden ziet het blad de Arabische inwoners als 

'bannelingen in eigen land'.

Recent was er een uitspraak van het Israëlische Hooggerechtshof. 

Verzoeningsgezinde Israëliërs hadden geëist in het bevolkings

register te worden ingeschreven als 'Israëliër' (en niet als 'Jood'). Het 

beroep werd afgewezen: etnische afkomst werd belangrijker geacht 

dan nationaliteit.

Zo lang dat het geval is zijn inderdaad Arabische inwoners 

'bannelingen in eigen land' en dat is heel iets anders dan het 

rooskleurige beeld dat De Geus schetst.

Jan Elshout,   Wervershoof





Gods wanhopige zoektocht naar partners

Rabbijn Jeremy Milgrom reflecteert dit maal over God ’s weeklacht: 

"De HEER zei: 'Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt 

iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de HEER?'" 

(Exodus 4:11). Beloofde God aan Israël een concreet land of een nieuw 

hart? Moeten we een God omarmen die lijdt aan zijn schepselen?

xxxxxxxxx

"Elke keer als we overgaan van Genesis naar Exodus, en van ontroe

rende familiekronieken naar de tragiek van het nationale relaas (in 

mijn boek loopt het altijd verkeerd af met nationalisme) en de intro

ductie van serieuze theologische vragen, merk ik dat ik beducht ben 

voor het ontrollen van het verhaal van de gewelddadige verlossing uit 

Egypte; de God die ik zoek is niet een god die ieders hart zou willen 

verharden om zijn/ haar macht te tonen. Ik word deze week dan ook 

aangetrokken bij het lezen van Exodus 1:0106:01 door het boven

staande vers met zijn bevestiging van een bijna universele zegen – 

nemen de meesten van ons hun vermogens tot zien en horen niet als 

vanzelfsprekend aan?

xxxxxxxxx

Nadenkend over het bovenstaande vers keer ik terug naar een van de 

meest ontroerende momenten van mijn ervaring aan de JTS (Jewish 

Theological Seminary) Rabbijnse School: het horen spreken van een 

door Parkinson getroffen Prof Yochanan Muffs over God in Jeremia 31 

als de gefrustreerde opvoeder die streng probeert te overtuigen, maar 

die uiteindelijk besluit om Israël een hart transplantatie te geven, die 

haar zal behoeden voor het doen van zonden.

xxxxxxxxx

[Bijvoorbeeld Jeremia 31:3133: "De dag zal komen – spreekt de HEER 

– dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond 

sluit, [32] een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik 

hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat 



verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 

[33] Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten 

– spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in 

hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk." Red.]

xxxxxxxxx

Communicatie is niet wat Mozes en Aaron willen zeggen, maar wat 

Farao kan horen (dat klopt toch rabbi Bloom?). Het probleem is dus 

dat een deel van Gods plan om het hart van Farao te verharden bete

kent dat dat hem doof maakt.

xxxxxxxxx

Op deze manier gelezen  voorbij de berisping aan Mozes dat hij zich 

niet realiseert dat alle vermogens van spraak, horen en zien allemaal 

van God komen  zinspeelt het vers op de theologische valkuil van een 

gewelddadige verlossing die Gods macht ten toon spreidt, maar op 

hetzelfde moment het wezen van het goddelijke ondermijnt: gerech

tigheid en barmhartigheid.

xxxxxxxxx

Professor Muffs gebruikte een citaat van rabbijn Saul Lieberman 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Saul_Lieberman) die beweerde dat de 

Bijbel behoort tot het genre van de tragedie, en dat de tragische 

figuur… God is, wiens schepselen voortdurend mislukken.

xxxxxxxxx

Kunnen we langs deze lijnen, in plaats van de verouderde, onvol

doende moraal van zijn Almachtige Hoofdpersoon van de hand te wij

zen, niet de lijdende God omarmen in zijn wanhopige zoektocht naar 

partners in tikkun olam

xxxxxxxxx



Christenzionisme in Duitsland en Zweden

Binnen het protestantisme bestaat een sektarische tendens om een 

speciale liefde voor de staat Israël theologisch te 'onderbouwen'. 

xxxxxxxxxxx

Deze Christenzionisten handhaven de uitzonderingstoestand van alle 

joden en projecteren die op de staat Israël. Men ontkent in deze krin

gen zowel de algemene geldigheid van mensenrechten (Israël staat 

daar boven) en er is een heel eigen leer ontstaan inzake de verlossing 

en opstanding die in strijd met de algemeenchristelijke traditie. 

xxxxxxxxxxx

Men ontkent de geldigheid van het internationale rechtssysteem voor 

alle mensen en volken, omdat de joden in de heilsgeschiedenis voorop 

moeten gaan. Kritiek op de staat Israël wordt daarom scherp afgewe

zen omdat ze strijdig wordt geacht met de eigen theologische con

structie die stelt dat de terugkeer van Jezus onlosmakelijk verbonden 

is met de terugkeer van alle joden naar de huidige staat Israël.

xxxxxxxxxxx

Dr. Steven Paas attendeerde ons op een verhandeling van Dr. Kristian 

Steiner van de Universiteit van Malmö, waarin hij verslag doet van 

zijn onderzoek naar de opvattingen over oorlog en vrede binnen het 

Christenzionisme in Duitsland en Zweden. 

xxxxxxxxxxx

Lees het artikel van Kristian Steiner.

Een Ruwe (de tien plagen) Diamant ( = 

geweldloosheid)

een preek voor Sidra Bo(Exodus 10:0113:16) 

xxxxxxxxxx



Door rabbijn Jeremy Milgrom

xxxxxxxxxx

Laten  we  zien  hoe  rabbijn  Aaron  Samuel  Tamaret  (ook  bekend  als 

Tamares) betekenis en hoop uit de duisternis redde. (Maar eerst, de 

beste wensen voor een Shabbat Shalom en een Gelukkig Nieuwjaar !).

xxxxxxxxxx

We kunnen nu de woorden van de Braita (Baba Kama 60a)

xxxxxxxxxx

En het antwoord: om geen  toestemming  te geven aan de vernietiger 

in hen, want als die toestemming een keergegeven is, dan kan er geen 

onderscheid  meer  gemaakt  worden  tussen  de  rechtvaardige  en  de 

goddeloze, en wordt men van 'verdediger' op het einde 'agressor'. De 

taal zelf is zeer precies, zowel in Exodus als in de Braita. "Tot de och

tend mag niemand buiten de deur van zijn huis komen..."  "opdat in 

uw midden niet de plaag van de vernietiger zal zijn." Dat wil zeggen: 

door  je  onthouden  van  elke  deelname  aan  de  wraak  over  Egypte, 

wordt voorkomen dat de plaag van de wraak de kracht zal opwekken 

van de vernietiger die in jullie zelf zit.

xxxxxxxxxx

Dus de Kinderen van Israël moeten deze les trekken uit de gebeurte

nissen van de avond van Pesach: om niet hun vertrouwen in rijkdom 

te stellen, en niet te vertrouwen op macht, maar eerder op de God van 

waarheid en gerechtigheid, want dit zal dienen om hen overal te ver

dedigen  tegen  degenen  die  zouden  willen  domineren met  de macht 

van de vuist.

xxxxxxxxxx

*) Dit zijn de laatste alinea's van een fragment, bewerkt en vertaald 

door  rabbijn  Everett  Gendler  en  gepubliceerd  door  de  Joodse  Peace 

Fellowship.

xxxxxxxxxx



Mijn collega Aryeh Cohen van de American Jewish University zal vol

gende week op een veelbelovende conferentie in Seattle spreken over: 

"De belangrijkste onder de goddelijke eigenschappen is het om de vul

gaire macht van het geweld te haten: Aharon Shmuel Tamares en het 

herstel van de geweldloosheid voor Joodse ethiek."

xxxxxxxxxx

Dit is de samenvatting van zijn lezing:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Jeruzalem, 3 januari 2014

[Vert. GtB en HR]

xxxxxxxxx

Janneke Stegeman doctor; symposia maken 

indruk

Decolonizing Jeremia (Jeremia ontzet)

Dinsdag 14 jan. 2014 is Janneke Stegeman op de VU gepromoveerd tot 

doctor op haar proefschrift Jeremiah Ontzet: Groepsidentiteit en 

Conflict in de Jeremiaanse Traditie (Decolonizing Jeremiah: 

Identity, narratives and power in religious tradition).

Moedig en met humor hield zij stand tegen de gevoerde oppositie, 

waaronder die van Mitri Raheb (Betlehem/ Palestina) en Mark 

Braverman (USA). 



De gehele promotie is via Internet terug te zien (kijk hier).

In 'het lekepraatje', geeft Janneke Stegeman een helder inzicht in haar 

werk in het Nederlands, met hele duidelijke lichtbeelden.

Voor verdere informatie over het proefschrift, bestellingen etc. kunt u 

mailen aan jannastegeman@yahoo.com

Symposia

Ook de beide symposia die georganiseerd werden rond de promotie in 

Utrecht en Amsterdam waren een groot succes. Het programma van 

beide dagen leest u hier.

Maandag 13 januari 2014

Haar copromotor prof. Hans de Wit, bijzonder hoogleraar 

contextuele theologie, VU Amsterdam, zette dit kracht bij door 

indringend verslag te doen van zijn ervaringen hoe groepen lezers 

'aan de rafelrand' van onze samenleving, zoals exdrugsverslaafden 

en slachtoffers van geweld, hem authentieke en onverwachte 

inzichten boden, die een onmiskenbaar aanvulling vormden op zijn 

professionele kennis.

Eerder gaven Mitri Raheb (pastor in de Lutherse kerk in Bethlehem, 



coauteur van het Kairosdocument) en Mark Braverman (directeur 

Kairos USA) beide hun compacte en indringende bijdragen. 

Braverman publiceerde recent een nieuw boek: A wall in Jerusalem, 

Hope, healing and struggle for justice in Israel and Palestine.

De Palestijn Raheb gaf aan hoe nota bene de Palestijnen die sinds 

eeuwen het land bewonen, zich door de gangbare, opgedrongen, 

interpretatie van bijbelteksten als Jeremia 32, aliens (buitenaardse 

wezens) waren gaan voelen in het land. De wijze van bijbellezen zoals 

Janneke die onderbouwt in haar proefschrift maakte diepe indruk op 

hem: deze manier brengt de palestijnse christenen weer in verbinding 

met hun 'eigen' bijbel.

Braverman (USA), een Amerikaanse jood, vertelde hoe in zijn joodse 

opvoeding het 'Nieuwe Testament' taboe voor hem was. Toen hij dit 

later wel opensloeg kwam hij tot de vaststelling 'dat Jezus een hele 

goede joodse profeet' was. Na zijn bezoek aan Israël en de bezette 

gebieden kwam hij tot het inzicht hoe ver af het  zionistische gebruik 

van de bijbelteksten af stond van wat hij als rechtvaardig en 

essentieel voor zijn geloof beschouwde: het was het begin van zijn 

aversie tegen de bezetting.

Eeuwout van der Linden, predikant en projectmedewerker Kerk en 

Israël, gaf vanuit zijn perspectief als prediker aan hoe hij met de 

Jeremia tekst zou omgaan, en welke nieuwe inzichten Janneke's 

aanpak hem konden bieden.

Dinsdagochtend 14 januari was er een symposium op de Vrije 

Universiteit, voorafgaande aan de promotieplechtigheid. Naast 

Janneke Stegeman, Mitri Raheb en Mark Braverman voerde ook prof. 

Wido van Peursen (VU) het woord.



Hij etaleerde hoe in een recente uitzending van de EO, Feike ter Velde 

theologen er van beschuldigde bijbelteksten te bederven: 'neem de 

tekst gewoon voor wat er staat', aldus ter Velde. Uiteraard bleef hier, 

ook in de discussie tussen de sprekers met promotor prof. Eef Talstra 

(VU) en copromotor prof. Hans de Wit (VU) weinig van heel: juist de 

eigen context vormt een essentieel element in het lezen van bijbeltek

sten, en niet alleen in geval van Jeremia 32. 

Jan Willem Stam schreef een persoonlijke terugblik op de promotie. 

Lees meer

RK bisschoppen steunen de 'moedeloze' 

bevolking van Gaza tijdens een reis van een 

week naar het Midden-Oosten

 Bron: The Tablet, 16 januari 2014

xxxxxxxxxxxxxxx

Een delegatie van RoomsKatholieke bisschoppen heeft afgelopen zon

dag de Mis gevierd met de katholieke gemeenschap in Gaza, uit soli

dariteit met de plaatselijke christenen en de bredere bevolking van de 

Palestijnse strook land die beheerst wordt door Hamas.

xxxxxxxxxxxxxxx

Het tweedaagse bezoek aan Gaza vormde de focus van een reis van de 

bisschoppen een week  lang door het Midden Oosten, die deel uitma

ken van de Church’s Holy Land Coordination  groep onder voorzit

terschap van Declan Lang, de bisschop van Clifton.



xxxxxxxxxxxxxxx

De 14 bisschoppen afkomstig uit heel Europa, NoordAmerika en 

ZuidAfrika hadden zich gericht op het lot van de Palestijnse bevol

king en in het bijzonder de Palestijnse christenen. De rest de reis ble

ven ze in Bethlehem.

xxxxxxxxxxxxxxx

Sprekend vanuit Jeruzalem, zei bisschop Lang tegen The Tablet dat hij 

uit Gaza terug was gekomen "met een gevoel dat de mensen daar erg 

ontgoocheld zijn." De bisschop vroeg plaatselijke inwoners, wat er is 

om ’s ochtends voor op te staan. Hij kreeg als antwoord: "…niet veel  

er is niet veel hoop."

xxxxxxxxxxxxxxx

Bisschop Lang voegde eraan toe dat de inwoners van Gaza leven met 

"het gevoel een gevangen genomen en vergeten volk te zijn." Hij ont

moette  de  Grieksorthodoxe  aartsbisschop  Alexis  in  Gaza,  die  bis

schop  Lang  erop  wees  dat  "het  niet  alleen  christenen  zijn  die 

onderdrukt worden, maar de hele bevolking van Gaza."

xxxxxxxxxxxxxxx

De  bisschoppen  bekeken  het  werk  van  christelijke  organisaties  en 

bezochten plaatselijke scholen voor beroepsonderwijs. "We zagen de 

jongens meubels maken en metaal bewerken, waardoor ze vaardighe

den  voor  het  leven  leren,  en  we  bezochten  een  christelijk  centrum 

voor doven dat de gemeenschap dient."

xxxxxxxxxxxxxxx

Aartsbisschop  Stephen Brislin  van  Kaapstad  vertelde  The  Tablet: 

"Gaza  was  een  zeer  aangrijpende  en  ontroerende  ervaring,  vooral 

omdat we er de Mis gevierd hebben. Ons doel was eenvoudig om soli

dariteit met de mensen te betonen, zodat ze weten dat ze niet verge

ten  worden  en  ook  om  met  hen  te  bidden  en  veel  meer  over  hun 

situatie  te  leren. Wat mij  opviel was  de  veerkracht  van mensen.  Ze 

leven in ontbering maar hun geesten lijken heel sterk en het dagelijks 

leven gaat er verder. Ik hoop dat we hen enige hoop gaven dat ze niet 

een vergeten volk zijn."

xxxxxxxxxxxxxxx

Er zijn 2500 christenen  in Gaza, van wie er ongeveer 300 katholiek 

zijn.  De  bevolking  van  Gaza  telt  meer  dan  1,7  miljoen  mensen.  Op 

maandag  13  januari  hadden  de  bisschoppen  een  ontmoeting  met 

diplomaten in Tel Aviv en bediscussieerden met hen het jongste Isra

elischPalestijnse  vredesinitiatief  dat  wordt  geleid  door  de  Ameri

kaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. De bisschoppen 

brachten de rest van hun bezoek aan Bethlehem, op de Westelijke Jor

daanoever,  zeven mijl  van  Jeruzalem.  OostJeruzalem,  de  thuisbasis 



van  veel  christelijke  heilige  plaatsen, werd  door  Israël  geannexeerd 

na de oorlog van 1967.

xxxxxxxxxxxxxxx

In Bethlehem bezochten de bisschoppen projecten die gericht zijn op 

onderwijs  en  jeugdwerkloosheid  en  hadden  zij  een  ontmoeting met 

vertegenwoordigers  van  de  Palestijnse  civiele  samenleving.  Op 

woensdag 15 januari bezochten de bisschoppen de Cremisanvallei aan 

de rand van de stad waar de geplande uitbreiding van de 'Veiligheids

muur'  het  levensonderhoud  bedreigt  van  meer  dan  50  christelijke 

gezinnen.

xxxxxxxxxxxxxxx

De reis van de bisschoppen werd op donderdag 16 januari afgesloten 

met een bezoek aan het Armeense Patriarchaat met een Mis en gebed. 

Paus Franciscus zal in mei een bezoek aan het Heilige Land brengen, 

met inbegrip van Bethlehem.

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Besluit Vitens inzake Mekorot is niet pro

Israëlisch en niet contraIsraëlisch, niet pro

Palestijns en niet contraPalestijns

In het Reformatorisch Dagblad geeft woordvoerder Sebastien Kraai

jeveld van Vitens tekst en uitleg. Hij refereert onder meer aan het 

rapport van de VN waarin onder meer staat dat Mekorot profiteert 

van de bezetting en helpt deze in stand te houden. Verder levert het 

Israëlische bedrijf water aan nederzettingen en vervoert het water uit 

bezet gebied naar Israël.

Het rapport wijst er ook op dat dankzij Mekorot er in de Jordaanvallei 

een intensieve en winstgevende ‘nederzettingenlandbouw’ gedijt, ter

wijl de bestaansmogelijkheden van Palestijnse gemeenschappen in 

het gebied steeds kleiner worden.

Verder levert Mekorot meer en goedkoper water aan Joodse kolonis

ten in nederzettingen dan aan Palestijnen. In droge maanden vermin



dert Mekorot zelfs de waterhoeveelheid voor Palestijnen, om de onon

derbroken watertoevoer voor nederzettingen te waarborgen.

Ten slotte, omdat Mekorot de Palestijnse watermarkt controleert en 

het de toegang van Palestijnen tot voldoende water belemmert, draagt 

het bedrijf bij aan de acute watercrisis in delen van de Westelijke Jor

daanoever

Lees meer in het Reformatorisch Dagblad

Dringende noodzaak voor steun aan families 

in Beit Jala die gerechtigheid zoeken 

Kairos Palestina Nederland ondersteunt van harte de oproep van Pax 

Christi Internationaal in Brussel om op te komen voor gerechtigheid 

voor de bewoners van de Cremisan Vallei nabij Bethlehem, nu er over 

hun zaak een Hoorzitting plaats vindt voor het Israëlisch Hoogge

rechtshof. Kairos Palestina Nederland onderneemt stappen om samen 

met bondgenoten de schreeuw om recht van de christenen in Beit Jala 

onder de aandacht te brengen van de Nederlandse regering, leden van 

de Tweede Kamer en onze kerken en kerkelijke organisaties. Kairos 

hoopt dat het a.s. bezoek van paus Franciscus aan het Heilige Land 

mag bijdragen aan het intrekken van de beoogde plannen. 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Oproep van Pax Christi International, Brussel 28 januari 2014

xxxxxxxxxx“Pax Christi International roept op om gerechtigheid te 

handhaven voor de bewoners van de Cremisan Vallei nabij Bethlehem, 

nu er over hun zaak een Hoorzitting plaats vindt voor het Israëlisch 

Hooggerechtshof. De plannen van Israël om een muur te bouwen op 

het land van 58 christelijke families dienen te worden afgeblazen. Wij 

hebben gehoord van de pijn en de angst van de gezinnen in Beit Jala 

die geconfronteerd worden met het dreigende verlies van hun land en 

levensonderhoud. De geplande muur zal hun wijngaarden, bossen en 

boomgaarden vernietigen en hij zal de bevolking scheiden van hun 



land. Het zal dagelijks problemen geven voor kinderen die proberen 

om hun school in een van de kloosters in de vallei binnen te komen.

De geplande route van de muur wijkt sterk af van de Groene Lijn, de 

internationaal erkende demarcatielijn die Israël en de bezette Pales

tijnse gebieden scheidt, gebieden die veroverd werden in de Zesdaagse 

Oorlog van juni 1967. Meer dan driekwart van de geplande route van 

de muur is illegaal, volgens het advies over de grenspalen van het 

Internationale Hof van Justitie in 2004. Het is eveneens een flagrante 

schending van de Conventie van Genève en van de Universele Verkla

ring van de Rechten van de Mens.

Wij dringen er bij de regeringen op aan om Israël aan te sporen het 

internationaal recht te volgen. In het bijzonder dient Israël het levens

onderhoud van deze families respecteren. De mensen van de parochie 

van Beit Jala moeten worden beschermd tegen verdere onteigening van 

hun land en hun huizen. Deze zaak is zo urgent omdat het Israëlische 

Hooggerechtshof de Hoorzitting over de bouw van een scheidingsmuur 

in de Cremisan Valley op 29 januari 2014 gaat starten.

Onze diepe bezorgdheid, zoals die door ons bij herhaling naar voren is 

gebracht, is dat de geplande muur de gebieden van de Israëlische 

nederzettingen consolideert, en Bethlehem voor altijd zal afsnijden van 

Jeruzalem. Dit specifieke plan is een microkosmos van de tragische 

situatie in het Heilige Land  een situatie die aanzet tot wrok en wan

trouwen, waardoor de mogelijkheid van een broodnodige oplossing ver

der verwijderd raakt

Onze gebeden gaan uit naar de inwoners van Beit Jala die gerechtigheid 

zoeken. Wij bidden daarbij voor allen die een rechtvaardige vrede in het 

Heilige Land nastreven."

In elk hoofdstuk van Exodus is de Torah 

subversief

Een subversieve Torah in elk hoofdstuk van de B'shalach



xxxxxxxxxx

(Exodus 13:1717:16 en Richteren 45 )

xxxxxxxxxx

HOOFDSTUK 14 : 'Silence is Golden':

xxxxxxxxxx

ןושירחתםתאוםכלםחלי 'ה God zal de gevechten doen, jij blijft stil of 

zwijgt (niet uw deel)!

xxxxxxxxxx

xxxxxxxx

Vergelijk Tamaret. Yishayahu Leibowitz laat zien hoe alles zal veran

deren met  het  doorkruisen  van de  zee,  de kloof  tussen de uiteraard 

wonderbaarlijke Voorzienigheid, de goddelijke aanwezigheid die onze 

passiviteit  mogelijk  maakt,  en  'de  echte  wereld'  waarin  we  actief 

moeten zijn (zie hoofdstuk 17 en de oorlog tegen Amalek).

xxxxxxxxxx

Men zou uit dit vers nog een gebod tot antimilitarisme kunnen aflei

den.  We  zijn  al  te  bekend  met  de  centrale  plaats  van  de  militaire 

geschiedenis  in  de  publieke  sfeer:  straten  en  pleinen  die  vernoemd 

zijn naar veldslagen, militaire helden, legereenheden, generaals die in 

politici veranderden  politici zonder enige andere bewezen talenten  

enzovoorts. Men  hoeft  geen  pacifist  te  zijn  om  te  erkennen  dat  een 

dergelijke  herdenking  van  onze militairen  iedere  vooruitgang  in  de 

richting  van  vrede  in  de weg  staat,  laat  staan de  voortdurende oor

logsstokerij waaraan we  zijn blootgesteld. Als we alleen het  volume 

van de nieuwsberichten maar eens zouden kunnen terugdraaien!

xxxxxxxxxx

HOOFDSTUK 16: Wat echt hemels was aan het Manna waren de 

wonderen van het verzamelen en de consumptie.

xxxxxxxxxx



[16] De HEER heeft bepaald dat  ieder ervan kan verzamelen wat hij 

nodig heeft. Iedereen mag er één om ervan nemen voor elke persoon 

die  bij  hem  in  de  tent woont.  [17] De  Israëlieten  deden dat. De  een 

verzamelde veel, de ander weinig. [18] Toen ze het na maten, hadden 

zij die veel verzameld hadden niet meer dan een ome, en zij die wei

nig verzameld hadden niet minder, terwijl toch iedereen zo veel had 

genomen als hij nodig had.

xxxxxxxxxx

16  ָוְהי֣הָּוִצרֶׁ֣שֲא֙רָבָּדַה֤הֶז ֹעו֑�ְכָאיְִ֣פלׁשיִ֖אּוּנֶּ֔מִמּו֣טְִקלה֔ ְֹּגלַֻּגלרֶמ֣ תֶל֗

ֹׁשְַפנ֙רַּפְסִמ ֶכיֵת֣ ּוחָּֽקִּתו֖�ֳהָאְּברֶׁ֥שֲַאלׁשיִ֛אם֔ :

xxxxxxxxxx

17  ַולֵ֑אָרְִׂשייֵ֣נְּבןֵ֖כ ּוׂשֲַעַּיו טיִֽעְמַּמְַהוהֶּ֖בְרַּמַהּו֔טְְקִלּי ֽ :

xxxxxxxxxx

18  ָֹמַּיו ֹעָבּוּד֣ ְֹלורֶמ֔ ֹלטיִ֖עְמַּמְַהוהֶּ֔בְרַּמַה֙ףיִּדְעֶהא֤ ּוטָָֽקלו֖�ְכָא יְִֽפלׁשיִ֥אריִ֑סְחֶהא֣ :

xxxxxxxxxx

Deze passage deed me denken aan Karl Marx, maar Wikipedia

gaat er een paar decennia mee terug, vervolgens nog een eeuw en dan 

helemaal terug naar de Handelingen van de Apostelen, maar stopt 

daar... 

xxxxxxxxxx

Ik  heb  de  traditionele  commentaren  op  deze  verzen  niet  gecontro

leerd, die een ogenschijnlijk tegenstrijdige uniformiteit in de hoeveel

heid    iedereen komt uit op de maat van één omer van het manna  

combineren met de individualiteit van de behoefte  ieder naar zijn [ 

sic! ] behoefte. Niet alleen is er gelijkheid in de consumptie, als ieder

een de omer vult met dezelfde hoeveelheid voedsel  (voor vermoede

lijk een gelijke eetlust bij allen), er is uiteindelijk ook gelijkheid van 

de productie, als degenen die méér en degenen die minder verzameld 

hebben  dezelfde  hoeveelheid  naar  huis  nemen  (men  kan  zich  alleen 

maar afvragen wat dat doet aan ieders arbeidsethos…).

xxxxxxxxxx



Dat het manna moest komen met een dergelijke objectieve uniformi

teit en het verschaffen van subjectieve tevredenheid, blijkt verder uit 

de  verklaring  in  de  Talmoed  dat  het manna  in  iedere mond  anders 

smaakte (Yoma 75b). Diversiteit vermomd als unanimiteit betekent … 

Ik weet zeker dat iedereen hier een preek in kan zien!



Dit wordt al te lang, dus ik zal  in het kort de radicale boodschappen 

geven die in elk van de resterende hoofdstukken zitten:

xxxxxxxxxx

HOOFDSTUK 15: Geestelijke hiërarchieën omvergehaald: hoe meer 

je hebt, hoe minder je krijgt.

xxxxxxxxxx

De  midrasj  becommentarieert  והוונאוילאהז , 'Dit  is  mijn  God,  ik  zal 

hem verheffen':

xxxxxxxxxx

םיאיבנהואראלםיהלעהחפשהתארשהמ de  goddelijke  visie,  bereikt 

door een dienstmaagd op de [Rode] Zee, overtrof die van de profeten.

[Vert.: Milgrom  doelt waarschijnlijk  opeen midrasj  n.a.v.  de  verzen 

20 en 21  in Hoofdstuk  15 van Exodus die het hoofdstuk afsluiten en 

waarin de vrouwen profeteren: "[20] De profetes Mirjam, Aärons zus

ter, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen  w.o. dienstmaagden?  

volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend. En Mirjam zong 

dit  refrein:  [21]  'Zing  voor  de  HEER,  zijn  macht  en  majesteit  zijn 

groot! Paarden en ruiters wierp hij in zee'."]

xxxxxxxxxx

De Israëlieten zijn nu vrij (of anders hoorden ze dat te zijn), maar er 

zijn  nog  'dienstboden',  enz.  Is  vrijheid  een  illusie?  (Vgl.  Sanhedrin 

111a en Sjemot Rabba).  Ik wou dat  ik de opname van Leibowitz kon 

vinden, die dit citeert  in zijn wekelijkse Sidra Hashavu'a uitzending. 

Ik hoorde deze op de radio toen ik op weg was om een Talmoed Shi'ur 

in Mitzpeh Shorashim te geven, en voelde me naar behoren beloond.



xxxxxxxxxx

Dat  een  dienstmaagd  de  (mannelijke)  profeten  overtreft  met  haar 

visie bevat een duidelijk feministische potentieel, maar stelt ook dat 

klasseprivileges en spiritualiteit omgekeerd evenredig aan elkaar zijn.

xxxxxxxxxx

BTWiii. Ik vraag me nog steeds af waar dit beeld van de dienstmaagd 

op de zee vandaan komt, en hoe het gebruikt wordt in de literatuur...

xxxxxxxxxx

HOOFDSTUK 17: Het slaan op de rots ende bestrijding van Amalek, 

is er een verband?

xxxxxxxxxx

Er  zijn  kilo's  commentaren  geschreven  over  Amalek.  Ik  bestudeer 

momenteel Schiffman en Wolowelsky  's Warand Peace  in  the  Jewish 

Tradition, en er is een veelheid aan essays die te maken hebben met 

dit onderwerp...

xxxxxxxxxx

De Haftaravan deze week (Richteren 45): Compassie voor de vijand.

xxxxxxxxxx

In zijn bijdrage aan dat deel, "Wat doet dat blaten van de schapen in 

mijn oren: Oorlogsbuit/ Oorlogen die bederven," (noot 53 )v, schrijft 

Moshe Sokolov:

xxxxxxxxxx

"Ik  heb  geen  opvallender  toepassing  gevonden  van  deze  'ethische 

gevoeligheid' [van Irving Greenberg] dan in het volgende door Rabbi 

Immanuel  Jacobovits  uitgedrukte  gevoel  ('The Morality  of Warfare', 

L’eylah vol. 2no. 4 (1983)):

xxxxxxxxxx

'Een ontroerende, middeleeuwse Joodse bron vertelt ons dat de klank 

van honderd sjofars die klinken in onze Nieuwjaarsdiensten overeen



komt met het honderdvoudig gekerm van de moeder van Sisera (Rich

teren 5:28 ) toen zij zag dat haar zoon in zijn strijd tegen de Israëlie

ten was gedood'.

xxxxxxxxxx

'Sisera was een wrede tiran, die terreur uitstortte over onze mensen. 

Zijn dood was onze  redding. Toch  had hij  een moeder,  en  tot  op de 

dag  van  vandaag  horen we  haar  kreten  en  herinneren we  ons  haar 

verdriet over de dood van haar kind.'

xxxxxxxxxx

'Zelfs  terroristen  hebben moeders,  en  we moeten  niet  onverschillig 

zijn  over  hun  smart.  Dit  is  een  van  de  opmerkelijke  eigenschappen 

van het Jodendom, in een poging ervoor te zorgen dat zelfs de oorlog 

ons niet verhardt tot het punt dat we niets meer geven om het verlies 

en het lijden van onze vijanden'."

xxxxxxxxxx

…en  tenslotte,  van  HOOFDSTUK  13  vind  ik  het  opmerkelijk  dat  de 

Thora  de  angst  voor  oorlog  erkent  die  de  Israëlieten  hebben  en  die 

geeft  als  de  reden  voor  de  omweg  die  zij  nemen  naar  het  Beloofde 

Land.  Dit  is  misschien  een  vroeg  Bijbels  voorbeeld  van  Norman 

Lamm’s 'pragmatisch pacifisme', dat ik vorige week citeerde.

xxxxxxxxxx

Mogen wij altijd in staat zijn om oorlogen uit te stellen!

xxxxxxxxxx

Shabbat Shalom,

xxxxxxxxxx

Jeremy

xxxxxxxxxx

[Vert. Gtb/HR]

xxxxxxxxxx



Discussion Palestinian children in Israeli 

detention, 5 February

Palestine  Link  will  hold  a  presentation  and  discussion  in  CREA 

Amsterdam on Wednesday 5th February 20:00h on the theme of 'Pa

lestinian children in Israeli detention'.

xxxxxxxxxxxxx

Speakers are:

xxxxxxxxxxxxx

Salwa Duaibis: head of the international advocacy programme at the 

Women’s  Centre  for  Legal  Aid  and  Counselling  &   Gerard  Horton: 

Lawyer and cofounder of Military Court Watch.

xxxxxxxxxxxxx

Background:

xxxxxxxxxxxxx

Since 1967, Palestinian children as young as 12 years have been pro

secuted in Israeli military courts and imprisoned inside Israel. These 

children are generally arrested  in the middle of  the night by heavily 

armed  soldiers  and  taken,  bound  and  blindfolded,  to  interrogation 

and detention centres, usually  located  inside settlements. Reports of 

illtreatment  during  arrest,  transfer  and  interrogation  are  common 

place, leading to the provision of confessions and conviction by mili

tary court in the overwhelming majority of cases. 

Gerard Horton and Salwa Duaibis will give an overview of the situa

tion  children  face  in  the  Israeli  military  courts,  consider  what  the 

underlying purpose of the system might be and will conclude by con

sidering just some of the options available to those wishing to provide 

a defence to children  in the system. And shed  light on the  impact of 

repeated night raids and child arrests on women and  families  living 



in villages near settlements. This presentation is part of more than 

two years of successful campaign on this issue in the Netherlands.

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

The event is organized by Palestine Link, gate48 – platform for criti

cal Israelis in the Netherlands, and A Different Jewish voice. (for 

more information about the event go to our website:  www.palestine

link.nl, or visit the fb page).

Kairos en Sabeel: 'Nederlandse kerken, 

steun oproep van RK bisschoppen tot gebed 

en druk op Israël om Cremisan Vallei te 

redden'.

De internationale Heilig Land Coördinatiegroep van RK bisschoppen 

doet een oproep tot gebed en internationale druk, nu het Israëlisch 

Hooggerechtshof zijn hoorzitting is begonnen over het beroep tegen 

de geplande route van de 'Veiligheidsmuur' in de Cremisanvallei bij 

Bethlehem.

Kairos Palestina Nederland en Vrienden van Sabeel Nederland 

dringen er bij de Nederlandse bisschoppen, het Moderamen van de 

Protestantse Kerk in Nederland en andere leden van de Raad van 

Kerken op aan, om zich aan te sluiten bij deze oproep. Kairos en 

Sabeel zouden het toejuichen wanneer de Nederlandse kerken wijn 

uit de Cremisanvallei in de bezette gebieden gebruiken voor 

Eucharistie en Avondmaal. Dit als teken van verbondenheid met de in 

hun bestaan bedreigde christenen van Cremisan.

Hier volgt verder het bericht van Radio Vaticana van 28 jan. 2014:

De bisschoppen van de Heilig Land Coördinatiegroep namen eerder 

deze maand deel aan een 5  daagse bedevaart naar het Heilig Land 



om solidariteit te tonen met de lokale christelijke gemeenschap. 

Onder de bezochte plaatsen was de Cremisan Vallei waar zij 

christelijke gezinnen ontmoetten die oog in oog staan met de dreiging 

afgesneden te worden van het land van hun voorouders als gevolg van 

de geplande route van de scheidingsmuur in het gebied. Bisschop 

Richard Pates van Des Moines(USA), een van de leden van de Heilig 

Land Coördinatiegroep, vertelde Susy Hodges dat hij van mening is 

dat het volstrekt onnodig is dat de Scheidingswand de route door de 

Cremisan Vallei zou volgen.

Hieronder vindt u de volledige tekst van de verklaring van de 

bisschoppen van de Heilige Land Coördinatie groep, die hebben 

deelgenomen aan de pelgrimage dit jaar:

"Als bisschoppen van het Heilig Land Coördinatie roepen wij op 

gerechtigheid te handhaven in de Cremisan vallei bij Bethlehem. 

Israëls plannen om een Veiligheidsmuur te bouwen op het land van 

58 christelijke gezinnen moeten worden verlaten. Tijdens ons recente 

bezoek aan het Heilige Land hebben we veel families uit Beit Jala 

ontmoet. We hoorden van hun pijn en beklemming. Ze worden 

geconfronteerd met het dreigend verlies van hun land en 

levensonderhoud, omdat de geplande veiligheidsmuur hun 

wijngaarden, bosschages en boomgaarden zal vernietigen en hen zal 

scheiden van hun land.

Wij erkennen het recht van de staat Israël op veiligheid en veilige 

grenzen. Echter, de geplande route van de Veiligheidsmuur wijkt 

sterk af de Groene Lijn, de internationaal erkende demarcatie lijn die 

Israël scheidt van de in de zesdaagse oorlog van 1967 veroverde 

gebieden. Meer dan driekwart van de geplande route van de muur 

valt buiten de Groene Lijn en is illegaal volgens een advies voor 

grensmarkering van het Internationale Hof van Justitie, terwijl het 

ook een flagrante schending is van de Conventie van Genève en de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens .

Wij dringen er bij onze regeringen op aan, Israël aan te sporen het 

internationaal recht te volgen. In het bijzonder dient Israël het 

levensonderhoud van deze families te respecteren en de inwoners van 

Beit Jala te beschermen tegen verdere onteigening van hun land en 



huizen door Israël. Dit is een zaak van urgentie: op 29 januari begint 

het Israëlisch Hooggerechtshof de hoorzitting over de bouw van een 

Veiligheidsmuur in de Cremisan Vallei en doen de gezinnen een 

beroep om hun land te beschermen.

Het is onze diepe bezorgdheid, zoals wij herhaaldelijk naar voren 

hebben gebracht, dat het met deze geplande Veiligheidsmuur vooral 

gaat om het consolideren van de woongebieden van joodse kolonisten 

en het permanent verstikken van Bethlehem ten opzichte van 

Jeruzalem. Dit specifieke plan vormt een microkosmos van de 

tragische situatie in het Heilig Land die aanzet tot wrok en 

wantrouwen, waardoor de mogelijkheid tot een broodnodige 

oplossing vermindert.

Onze gebeden zijn voor de inwoners van Beit Jala, nu zij 

gerechtigheid zoeken en voor allen die een rechtvaardige vrede in het 

Heilig Land zoeken."

De bisschoppen van het Heilig Land Coördinatie groep, 2014:

Aartsbisschop Stephen Brislin, ZuidAfrika

Bisschop Peter Burcher, Scandinavië , Finland en IJsland

Bisschop William Crean, Ierland

Bisschop Michel Dubost, Frankrijk

Aartsbisschop Paul  Andre Durocher , Canada

Aartsbisschop Patrick Kelly, Engeland en Wales

Bisschop William Kenney, Engeland en Wales

Bisschop Declan Lang, Engeland en Wales

Bisschop Denis Nulty, Ierland

Bisschop Richard Pates, Verenigde Staten van Amerika

Bisschop Thomas Renz, Duitsland

Bisschop Janusz Stepnowski, Polen

Aartsbisschop Joan Enric Vives, Spanje

Dit is een vertaling van een bericht op Radio Vaticana.
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