
Urgentie: Kerken moeten annexaties door 

Israël afwijzen. Israël als diaspora.

Gied ten Berge schreef een indringende column op NieuwWij.nl. De 

opinies over de Israëlische bezetting schuiven. Wereldwijd. Zelfs in 

een EOprogramma kwam onlangs de joodsIsraëlische rabbijn 

Jeremy Milgrom voorbij, die zich keerde tegen de bezetting en die het 

in het bijzonder opneemt voor de onderdrukte bedoeïenen. 

Ten Berge: 'Het lijkt wel alsof de schuivende panelen onze kerken nog 

nauwelijks raken. Mogelijk zijn ze nog altijd beducht om verwijten te 

krijgen van proIsraëlische joden en christenen, maar wie vergeten ze 

dan? Ze zien dan niet waarom ook joodse Israëli van de staat Israël 

vervreemden.

Amira Hass, de joodsIsraëlische journaliste (de enige die op West 

Bank woont…) en die onlangs in Nederland was, noemt Israël zelfs 

'mijn diaspora'. Ze probeert in het kritische Israëlische dagblad 

Ha’áretz haar landgenoten wakker te schudden. Ze moeten niet 

denken, zegt ze, dat ze op deze manier met bezetting, apartheid en 

illegale kolonisatie het nog lang zullen redden.'

Lees de column van Gied ten Berge op NieuwWij.

Gied ten Berge is lid van de Werkgroep Kairos Palestina Nederland en 

ook voorzitter van het Stuurcomité Israëlische Vredes en Mensen 

rechtenorganisaties (SIVMO). U kunt de brief aan de kerken vinden en 

de petitie steunen via deze link. 

Vluchtelingen en asielzoekers in Israël

Jeremy Milgrom vraagt zich af of de houding van de Torah jegens 

de ger een richtlijn voor de behandeling in Israël van de Afri

kaanse asielzoekers/vluchtelingen geeft. De ger is in Bijbelse zin 
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een inwoner van het land in kwetsbare omstandigheden, die zich

zelf voedt door de achtergelaten aren van de akker op te rapen  

wat betekent dat zij/hij niet zijn/haar eigen gewassen verbouwt, 

waarschijnlijk omdat zij/hij geen land heeft.

Geeft de houding van de Torah jegens de 'ger' een richtlijn voor de 

behandeling in Israël van de Afrikaanse asielzoekers / vluchtelingen? 

En als dat niet zo is, zijn er dan beter toepasbare bijbelse 

precedenten? Zowel de Afrikaanse asielzoekers als de Bijbelse ger

passen in de categorie van De Ander; of beter gezegd, ze definiëren 

die. Daarom moet de humanitaire zorg voor de ger in zowel positieve 

als negatieve termen (hen liefhebben, te eten geven, onze eigen 

wortels herkennen in hun situatie, en hen niet onderdrukken) geleerd 

worden voor de Afrikaanse vluchteling. 

Maar het is niet helemáál zo eenvoudig. Net als de nadruk in de 

Bijbelse tekst ligt op God's voorzienigheid voor de Israëlieten, zo is 

ook de raison d'être van de staat Israël het schepping en onderhouden 

van een staat voor Joden (in plaats van 'een Joodse staat', een zin die 

veel dingen betekent voor veel mensen). Deze ideologieën hebben een 

ingebouwde neiging tot marginalisering van de Ander. 

In welke van de twee categorieën van de nietIsraëlitische Ander die 

we kunnen vinden  de ger en de nochri  zouden de Afrikaanse 

asielzoekers passen? De ger is een inwoner van het land in kwetsbare 

omstandigheden, die zichzelf voedt door de achtergelaten aren van de 

akker op te rapen  wat betekent dat zij/hij niet zijn/haar eigen 

gewassen verbouwt, waarschijnlijk omdat zij/hij geen land heeft. Als 

Israël deze Afrikanen permanent verblijfsrecht zou geven, zouden ze 

passen in de criteria voor de Bijbelse ger. 

Maar zolang we het alleen hebben over tijdelijk verblijf, lijkt de 

categorie van de nochri, de nietinwoner die maar tijdelijk in het land 

is, meer van toepassing. Niettemin verschijnt de nochri niet in 

situaties van nood of van behoeftigheid en een beroep moeten doen 

op sociale voorzieningen, maar veel eerder als een bemiddeld persoon 

die een slaaf kan kopen (net als de ger toshav in Leviticus 25). Als 

zij/hij een lening afsluit is het wellicht voor zakendoeleinden, niet 



voor eten, daarom kan er in zo'n geval ook rente gevraagd worden 

van hem/haar. 

Avi Novis Deutsch wijst ons erop (www.truah.org) dat de moeilijke 

situatie waarin de Afrikaanse asielzoekers zich bevinden vergeleken 

kan worden met het geval van de weggelopen slaaf in 

Deuteronomium 23: 1617. De Torah geeft voorrang aan het verlangen 

van de slaaf naar vrijheid boven de zorg over het financiële verlies 

van de slaveneigenaar, en de gemeenschap moet de weggelopen slaaf 

ondersteunen, zelfs al betekent dit dat het aantal mensen dat een 

beroep moet doen op de sociale voorzieningen hierdoor toeneemt. De 

parallellen met het geval van de Afrikaanse asielzoekers, en hoe de 

Israëlische samenleving hierop moet reageren, konden niet 

duidelijker zijn. 

Hoewel de uiteenzetting van de wettelijke verplichtingen jegens 

vluchtelingen in de Torah beperkt blijft tot dit geval, zit het 

collectieve geheugen van de Israëlieten vol met verhalen en 

herinneringen aan vlucht en toevlucht. Natuurlijke en door mensen 

veroorzaakte rampen dwongen onze voorouders al te vaak om hun 

toevlucht te zoeken in vreemde landen (bijvoorbeeld Abraham, naar 

Egypte; Izaäk, naar het land van de Filistijnen; Jacob en zijn zonen, 

naar Egypte), waar de goddelijke Voorzienigheid soms voor hen 

zorgde (als in de verhalen over de aartsvaders) en hen soms bleef 

kwellen (zoals toegezegd in de tochekhot van Leviticus 26 en 

Deuteronomium 28; Elimelech, Naomi en Ruth leken het in Moab niet 

zo best te hebben, en David klaagt dat Saul's achtervolging hem 

dwong weg te gaan van God's nahalah naar een plaats waar hij geen 

andere keus had dan het aanbidden van andere goden). 

Israël kreeg niet bepaald een hartelijk welkom bij het toevlucht 

zoeken in al deze gevallen. Zelfs als het goed begon  Jozef die voor 

zijn broers zorgde in Goshen  eindigde het in slavernij. De 

Israëlitische herinnering aan hachelijke toevluchtsoorden wordt het 

overheersende Leitmotiv van de Joodse geschiedenis, één die door de 

moderne Staat Israël opgelost had moeten worden… voor Joden. En 

voor nietJoden… zelfs niet tijdelijk?



Ik zou willen afsluiten door de woorden van Jonathan Sacks met jullie 

te delen (Covenant and Conversation Exodus pp 1856), die zich laten 

lezen als een commentaar op Leviticus 25:23b, ידמעםתאםיבשותוםירגיכ , 

in de geest van de weergave van ירכונינשעאלש   door Lionel Blue en 

Jonathan Magonet in hun mahzor  iets dat neerkomt op "dat Gij mij 

niet vervreemdt van mijzelf". 

"Joodzijn is vreemdelingzijn. Het is moeilijk om de conclusie te 

vermijden dat Abraham daarom bevel kreeg om zijn land, thuis en 

vaderhuis te verlaten; dat Abraham daarom al lang vóórdat Jozef 

geboren werd al te horen kreeg dat zijn afstammelingen 

vreemdelingen zouden zijn in een land dat niet het hunne was; dat 

Mozes daarom persoonlijke ballingschap moest ondergaan vóór hij 

leider kon worden van het volk; dat de Israëlieten daarom vervolging 

moesten ondergaan voordat ze hun eigen land konden beërven; en dat 

de Torah daarom volhoudt dat deze ervaring  het opnieuw vertellen 

van het verhaal op het Pesachfeest, samen met de nooit vergeten 

smaak van het brood der tranen en de bittere kruiden der slavernij  

een blijvend deel moet worden van hun collectieve geheugen. . . ."

"De Torah vraagt waarom je de vreemdeling niet moet haten? Omdat 

je zelf ooit dáár stond waar hij nu staat. Je kent het hart van de 

vreemdeling omdat je zelf ooit vreemdeling was in het land van 

Egypte. Als jij menselijk bent, is hij dat ook. Als hij minder dan 

menselijk is, ben jij dat ook. Je moet de haat in je hart bestrijden 

zoals ik ooit de grootste heerser en het sterkste rijk in de antieke 

wereld bestreed namens jou. Ik maakte van jullie de archetypische 

vreemdelingen van de wereld, zodat jullie zouden vechten voor de 

rechten van vreemdelingen  voor die van jezelf en die van andere, 

waar dan ook, wie of wat ze ook zijn, en wat hun huidskleur of 

cultuur ook is. Want hoewel ze niet in jouw beeld zijn geschapen, zegt 

God, ze zijn hoe dan ook in Mijn beeld geschapen. Er is maar één 

antwoord sterk genoeg om de vraag 'waarom moet ik de vreemdeling 

niet haten?' te beantwoorden: omdat ik zelf de vreemdeling ben."

Shabbat shalom, 

Jeremy.

Meer informatie:



Dag van het land, 30 maart 2014

Op 30 maart 1976 werd in Galilea een Palestijns protest 

georganiseerd tegen de doorgaande en grootscheepse onteigening van 

land dat van generatie op generatie in Palestijns bezit was. Op die dag 

werd het protest op bloedige wijze neergeslagen door het Israëlische 

leger. Sindsdien vieren Palestijnen wereldwijd op deze datum de 'Dag 

van het land'. Dat de politiek van onteigening al begon bij de 

oprichting van de staat Israël, bewijst een boek uit 1976 waarin een 

(gefingeerd) gesprek wordt opgetekend tussen Dr. Israël Carlebach, 

oprichter van Maariv1, en zijn dochter. Het gesprek is gedateerd in 

1953 en te vinden in: 

The Arabs in Israël, Sabra Jiryis, Monthly Review Press, pp. 97 e.v.:

 Dit land was in de dagen die jij je niet kunt herinneren van de 

Arabieren. De dorpen en de velden waren van hen. Maar daar kun je 

nu niet veel meer van zien, want in de plaats daarvan zijn welvarende 

Joodse kolonies gekomen. Ons is namelijk een groot wonder ten deel 

gevallen. De Arabieren zijn voor ons gevlucht en wij hebben hun land 

in bezit genomen om het te bewerken. De vorige eigenaars zijn naar 

andere landen verhuisd om daar te gaan wonen. Maar hier en daar 

kun je nog een Arabisch dorp zien. Zij horen bij die paar dorpen die 

zijn overgeblevenen  de Arabieren die daar wonen zijn burgers van 

onze staat geworden. 

 Maar waar zijn de akkers die daar bij horen dan? 

 Die zijn er niet, lieverd.

 Wat is er dan met die akkers gebeurd?

 Die hebben wij over genomen. 

 Maar hoe dan? Je kunt toch niet zo maar land dat van iemand anders 

is inpikken? Hoe kun je dat doen van iemand die bij ons hoort, die dit 

land bewerkt en die daarvan moet leven?

 Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Daarvoor moet je geweld 

gebruiken.



Als je macht hebt, kun je bijvoorbeeld gewoon zeggen: Deze akkers 

zijn nu verboden gebied en dan kun je iedereen tegenhouden die geen 

permissie heeft om in dat gebied te komen. Die toestemming geef je 

dan alleen aan je vrienden: de mensen die in de kibbutzim daar in de 

buurt wonen en die hun oog al op dat stuk land hebben laten vallen. 

Dan geef je geen toestemming aan de Arabieren die eigenaar zijn van 

dat land. Dat is heel eenvoudig.

 Maar er zijn toch wetten? Er zijn in Israël toch rechtbanken en 

rechters?

 Ja, die zijn er en ook voor hen is het heel simpel. De Arabieren 

gingen naar onze rechtbanken en zij vorderden hun land terug van 

hen die het van hen hadden gestolen. En de rechters gaven hen gelijk: 

zij zijn inderdaad de wettige eigenaar van het land waar zij 

generaties lang voor hebben gezorgd. Ook de politie zag geen enkele 

reden waarom zij hun land niet zouden mogen inzaaien om later de 

oogst binnen te halen.

 Nou dan, als dat de uitspraak van de rechter is, dan zijn wij een land 

dat zich niet aan de eigen wetten houdt.

 Nee lieverd, zo is het niet. Als de wet de dief in het ongelijk stelt, en 

als die dief veel macht heeft, dan maakt hij een nieuwe wet die hem 

gelijk geeft. 

 Hoe dan?

 Nou zo: door iedereen die deel uitmaakt van de roversbende in de 

Knesset. En wie deed daar niet aan mee? Het land werd geroofd door 

de ministeries, door Mapai2, Mapam3 en de religieuze partijen: zij 

allemaal. Zij zeggen: Wij hebben recht op dit land en wij willen geen 

rechtbanken die ons verhinderen dit land te bebouwen. 

Kom op, laten we een wet maken die het iedereen onmogelijk maakt 

dit land van ons af te nemen. 

 Maar hoe dan? Hoe kun je een wet maken die in strijd is met een 

andere wet?

 Zij hebben gewoon besloten dat als het om land gaat, er gaan wetten 

zijn, dat er geen wet is en geen rechtbank die daar iets over te zeggen 

heeft en dat de wettige eigenaren van het land zich niet kunnen 

beroepen op rechtbanken.

 OK, maar hoe moet het dan verder? Er moeten toch ergens 

eigendomspapieren zijn die bewijzen dat dit land van de Arabieren is?



 Ja, die zijn er, maar wat betekent dat? Er werd een wet gemaakt die 

voorschreef dat die eigendomspapieren gecorrigeerd moesten worden 

en dat de namen van de Arabische eigenaars vervangen moesten 

worden door de namen van de nieuwe Joodse eigenaars. 

Daarna werden de Arabische eigenaars gedwongen om te bevestigen 

dat dat de diefstal legaal was. Je snapt, dat de Arabieren niet zo graag 

 mee willen werken met het bevoegde gezag en dat zij niet massaal 

naar de officiële instanties gaan om 'de dingen te regelen'.

 Ja, dat snap ik. Dus als de Arabieren weigeren daar aan mee te 

werken en zo’n overeenkomst te ondertekenen, dan gaat het hele plan 

niet door.

 Alweer: je snapt het niet. De wetgever is niet zo naïef dat hij zich 

laat beïnvloeden door de wensen van de Arabieren. De wetgever 

verandert de rechten van de eigenaar zonder de eigenaar in dat 

proces te betrekken. De wetgever garandeert zelfs compensatie aan 

de oorspronkelijke eigenaar zonder de garantie dat de eigenaar die 

ook ontvangt. Ik maak geen grapjes: dat kan allemaal. Eerder moet de 

Arabische eigenaar aantonen dat dit land aan hem behoort, dan dat de 

nieuwe Joodse eigenaar die dat land van hem heeft afgenomen dat 

moet doen. Zelfs al kan hij het bewijzen, dat helpt hem niet verder 

omdat er geen rechtbank is die zijn zaak in behandeling kan nemen. 

De beslissing ligt bij de ambtenaar die de overeengekomen 

compensatie moet goedkeuren. En als dan de ambtenaar erkent dat de 

Arabier de oorspronkelijke eigenaar is, dan kan hij hem niet de 

volledige compensatie toekennen. Als bijvoorbeeld de compensatie in 

geld uitgekeerd moet worden, dan kan dat volgens de wet alleen voor 

de waarde die het land had op 1 januari 19504. Die wet houdt in dat 

de boer die twintig pond per dunum5 krijgt uitgekeerd  drie jaar 

geleden een redelijke prijs – mag hopen dat hij daar nu een derde, een 

vierde of een vijfde voor kan krijgen. 

 Laat hem dan dat geld weigeren.

 Wacht, lieverd, wij zijn een wijs en slim volk, dus ook hier is over 

nagedacht. Als hij het geld weigert, schiet hij daar niets mee op. Het 

geld wordt weggezet bij de rechtbank en daar blijft het. Of de 

Arabische eigenaar het geld ontvangt of niet: daar maken wij ons 

geen zorgen over, omdat het geen invloed heeft op de 'legale' 

overdracht van zijn land aan ons. 



 Maar waarom zou hij eigenlijk geld nodig hebben? Hij is een boer en 

dus heeft hij land nodig. 

 Precies. Ook daar voorziet de wet in. In bijzondere gevallen erkent 

de wet het recht op eigendom van de betreffende boer, namelijk 

wanneer het onteigende land in de eerste plaats op dit moment wordt 

bebouwd, in de tweede plaats de belangrijkste bron van inkomsten is 

en in de derde plaats de eigenaar geen ander land heeft om op te 

wonen. De eigenaar van het land moet aantonen dat hij geen andere 

bron van inkomsten heeft….dat hij al zes jaar honger heeft en op het 

punt staat van honger te sterven, zodat….

 …. een van de inwoners van de joodse kibbutzim die duizenden 

dunums land bezit, hem wat land terug zal geven, voor hem 

voldoende om van te leven?

 Nee, zodat wij hem wat ander land geven dat hij mag huren maar 

dat hij nooit zal mogen bezitten. Er is geen wettelijke verplichting 

hem evenveel land te geven als hem ontnomen is. 'Een deel' is 

genoeg. Het is niet nodig hem echt te compenseren. Het is voldoende 

om een aanbod te doen. Er wordt hem namelijk land aangeboden dat 

ooit het eigendom was van andere Arabieren die gevlucht zijn naar 

het buitenland. Natuurlijk zegt een Arabier dan: dit land kun je mij 

niet aanbieden want het is niet van jou. En daarom wordt het aanbod 

geweigerd. En dat vinden wij natuurlijk niet erg en de wet voorziet 

daar ook niet in. Wij zijn alleen verplicht een aanbod te doen. Als zij 

dat aanbod weigeren, is het verlies van land een consequentie die zij 

moeten dragen. 

Hoe door de vragen van kinderen ingewikkelde dingen schokkend 

helder worden.

Willemien Keuning. 

'Profetische stemmen en het Land'

Lees de bijdrage van Gied ten Berge aan de conferentie over 'Profe

tisch spreken toen en nu' op 12 maart 2014 in Westmalle (B) over het 

denken van Abraham Joshua Heschel, georganiseerd door de Provinci



ale Werkgroep Kerk en Israël NoordBrabant en Limburg (PKN) en de 

Contactgroep voor JoodsChristelijke Betrekkingen te Antwerpen.

xxxxxxxxxxxxxxx

In zijn voordracht gaf Gied ten Berge enkele voorbeelden van joods

Israëlische en ArabischIsraëlische (of PalestijnsIsraëlische) mensen 

en groepen die als profetische stemmen te kenschetsen zijn. Daaraan 

vooraf gaf hij enkele portretten van wat hij 'min of meer als hun 

voorlopers' ziet: roepende, waarschuwende, joodse stemmen in de 

geschiedenis van het zionisme en bij het oprichten van de staat Israël. 

En hij stelde de vraag, of en hoe Abraham Heschel daar een plaats in 

heeft.

xxxxxxxxxxxx

Lezing van Gied ten Berge in Westmalle in PDF, klik hier.

Kairos Nigeria organiseert 'Come and see!'

Naast Zuid Afrika is dit voorjaar ook een nationale Kairos sectie in 

Nigera van start gegaan.

Kairos Nigeria heeft een Blog geopend, waar de uitgangspunten van 

de nieuwe groep worden uiteengezet.  Kairos Nigeria weet zich 

historisch in het bijzonder verbonden met Kairos Zuid Afrika.

Binnenkort, kondigt de Blog aan, zal er een ronde tafel conferentie 

plaats vinden van de religieuze leiders van Nigeria over het 

onderwerp Pelgrimage naar het Heilige Land van Israël/Palestina 

vanuit een perspectief van gerechtigheid. 

Ieder jaar vertrekken duizenden Nigerianen naar het Heilige Land, 

vol van vrome bedoelingen maar onvoorbereid op de context van de 

bezetting en de onderdrukking in het Land. Voor Kairos in Bethlehem 

was het aanleiding om vorig jaar al secties in India , Zuid Afrika en 

Nederland uit te nodigen na te gaan denken over een contextuele 

theologie van het pelgrimeren.



Naar de blogspot van Kairos Palestina: 

Joodse vredesgroepen uit Europa en VS 

spreken steun uit voor besluit PGGM

Deze week heeft een groot aantal Joodse vredesgroepen uit Europa en de 

Verenigde Staten haar steun uitgesproken voor het besluit van pensioenfonds 

PGGM begin dit jaar om te desinvesteren uit vijf Israëlische banken vanwege 

hun activiteiten in Israëls nederzettingen in bezet Palestijns gebied.

In twee brieven gestuurd aan PGGM spreken 11 Europees-Joodse organisaties, 

verbonden in 'European Jews for a Just Peace', alsmede een van de grootste 

progressief-Joodse groepen in de Verenigde Staten, Jewish Voice for Peace, hun 

steun uit voor het besluit van het pensioenfonds.

Lees verder via: 

Een beetje lucht met Pasen

Toine van Teeffelen schrijft:

xxxxxxxxx

"Het is het Paasseizoen. De vergunningen om Jeruzalem te bezoeken 

komen laat. Misschien heeft het te maken met het vastgelopen 

'vredesproces'? Nadat het Palestijns Gezag zich had aangesloten bij 

een aantal internationale verdragen stelde Israël sancties in het 

vooruitzicht tegen deze 'eenzijdige stap'. Maar in welk vredesproces 

wordt het tekenen van verdragen voor de rechten van kinderen, van 

gehandicapten en ga zo maar door, beschouwd als een bedreiging 

voor vrede, vragen mensen hier zich af.

xxxxxxxxx

Jara [de dochter van Toine, red.] krijgt een vergunning in 

tegenstelling tot vorig jaar Pasen. Mary [de vrouw van Toine] en haar 

zus echter niet, of nog niet. "Echt iedereen weigeren zal wel niet 

gebeuren, " zei Mary vorige week, "tenslotte komt de Paus eind mei 

op bezoek." En inderdaad blijkt op de nieuwe vergunningen als reden 

'Pausbezoek' te staan, niet het normale 'ied' [het feest, d.w.z. van 



Pasen]. Maar wat we zo links en rechts op de zondag horen is dat het 

aantal mensen met een vergunning minder is dan vorig jaar.

xxxxxxxxx

Verder is het nog maar afwachten of je wel in de Heilig Graf Kerk 

komt wanneer je een vergunning hebt. In de dagen van de joodse 

Pesach de komende week is Jeruzalem voor de West Bank gewoon 

dicht, ook voor degenen die een vergunning hebben. En vorig jaar was 

het bijna onmogelijk om met de Paasdagen in de Kerk te komen, met 

alle politiekordons en afgesloten straten eromheen.

xxxxxxxxx

Mary zegt dat vanaf het begin het geen goed idee van de kerken was 

om zich met het vergunningenstelsel in te laten. Het was niet goed 

om mee te gaan met de praktijk gelovigen pasjes op te laten halen bij 

de kerken om van je fundamentele recht gebruik te maken.  "Maar ik 

begrijp het wel. Mensen hebben een beetje lucht nodig."

xxxxxxxxx

Afgelopen vrijdag maakten de sportieven onder ons gebruik van dat 

andere beetje lucht dat er nog is, in Bethlehem en omgeving. Er deden 

2500 mensen mee aan de marathon van Bethlehem, onder de leuze 

'Recht op Beweging'. Ze renden, sjokten of wandelden langs de Muur 

bij het Graf van Rachel, door Aida kamp, dan naar het zuiden, bij de 

vijvers van Salomon en Al Khader, en weer terug. Niet gemakkelijk 

om hier in Bethlehem een geschikte route te vinden, met al die 

checkpoints, geblokkeerde stukken weg, stukken weg die in de 

praktijk alleen open zijn voor Israeli’s of onder hun controle staan 

(gebied 'C'). Een echte puzzel. Een renner uit Gaza ging via een 

Israelische mensenrechtenorganisatie naar het Hooggerechtshof om 

een vergunning te krijgen om mee te doen  jammer maar helaas. Niet 

minder dan 700 buitenlanders deden wel mee. Bij het begin vlogen 

Israëlische jets over de stad. Een plaagstootje. Maar daar trok 

niemand zich wat van aan.

xxxxxxxxx



Jeruzalem: opnieuw geschil over de toegang 

tot Paasvieringen

Het Israëlische Hooggerechtshof heeft geweigerd om een uitspraak te 

doen over de veiligheidsmaatregelen voor de komende viering van 

Pasen in Jeruzalem. Zoals de Franciscaanse custos Pizzaballa op zon

dag 13 april op verzoek van het katholieke persagentschap bevestigde, 

hebben de rechters zich onbevoegd verklaard. Palestijnse christenen 

en kerkleiders in het Heilige Land hadden zich in een petitie tot de 

rechtbank gewend om te protesteren tegen de beperkingen van de 

bewegingsvrijheid en beperkende veiligheidsmaatregelen.

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Met name de kerkleiders eisten gratis toegang tot de orthodoxe litur

gie van het 'Heilig Vuur' op zaterdagmiddag in de Heilig Graf Kerk. 

Naast Pizzabella zijn onder anderen de Grieksorthodoxe Patriarch 

Theophilus III en de Armeense Apostolische Patriarch Nourhan I 

Manougian zich onder de ondertekenaars. De politie verwacht een 

grote menigte van 40.000 mensen voor de Vuurceremonie. In aan

sluiting op de hoorzitting wees de rechter op donderdag 10 april het 

verzoekschrift al van de hand met een verwijzing naar de bevoegdhe

den van het Hof en gebrek aan tijd en riep de partijen op het zelf eens 

worden over veiligheidsmaatregelen.

xxxxxxxxxxxx

De kerkleiders hadden van Israël geëist zich te onthouden van het 

blokkeren van de toegangen tot de oude stad, het aantal veiligheids

troepen aanzienlijk te verminderen en het binnendringen van bewa

pende politieagenten op het grondgebied van het Heilig Graf te 

beletten. Ook zou de politie het plein voor de Kerk van het Heilig Graf 

niet mogen ontruimen. De veiligheidsversperringen en de grote aan

wezigheid van politie ontneemt de gelovigen de feestvreugde en ver

hindert de deelname aan de feesten. Vertegenwoordigers van de 

Israëlische politie voerden voor de rechtbank aan dat de veiligheids

maatregelen in verhouding staan tot het verwachte hoge aantal 



bezoekers en het feit dat ze te maken hebben met een religieus zeer 

gevoelig gebied. Bovendien zou het niet aan de rechter zijn om de vei

ligheid te beoordelen.

xxxxxxxxxxxx

Custos Pizzabella betreurde tegenover de Kipa (joodse religieuze lei

ders) de beslissing van de rechtbank en uitte de vrees dat de situatie 

niet zal veranderen, ondanks overeenkomsten tussen de kerken en de 

politie en dat dit zal leiden tot de gebruikelijke verwarring. Sinds 

2006 had de politie om veiligheidsredenen iedere toegang van de 

Jeruzalemse Heilige Grafkerk tot 10.000 mensen beperkt. Herhaalde

lijk hebben vertegenwoordigers van inheemse christenen hiertegen 

geprotesteerd. Vorig jaar werden drie Egyptische diplomaten door de 

Israëlische politie uit de Jeruzalemse Heilige Graf gezet.

xxxxxxxxxxxx

De 1200 jaar oude liturgie van het 'Heilig Vuur' vormt het hoogtepunt 

van Pasen in Jeruzalem. Volgens het orthodoxe volksgeloof ontvlamt 

dan op wonderbaarlijke wijze een vuur bij de kapel waar het graf van 

Christus wordt vereerd. Het vuur wordt vervolgens doorgegeven aan 

de gelovigen in de Kerk en in de drukke oude straatjes.

xxxxxxxxxxxx

Petitie bedreigde Cremisan-vallei 

aangeboden aan Raad van Kerken

Maandag 14 april 2014 hebben KairosPalestina NL en Vrienden van 

Sabeel een petitie aangeboden aan de Nederlandse Raad van Kerken 

in Amersfoort ter bescherming van de door Israël bedreigde Cremisan 

vallei. In de vallei van Cremisan, gelegen tussen Bethlehem en Jeruza

lem, worden druiven verbouwd. De Raad van Kerken kreeg een aantal 

flessen aangeboden van de Avondmaalswijn (Miswijn) die daarvan 

wordt gemaakt.

xxxxxxx



xxxxxxxxx

De petitie – ondertekend door zo’n 540 mensen  vraagt aan Neder

landse kerken en politici zich met kracht uit te spreken tegen de 

voortgaande annexatie van Palestijns land. Een nieuw stuk van de 

Israëlische grensmuur dreigt een gemeenschap van circa 60 families 

in de Cremisanvallei te splitsen én een klooster en convent van de 

Salesianen van Don Bosco van elkaar te scheiden. In het convent is 

een school gevestigd, waar de kinderen nu onderwijs krijgen. Door de 

muur wordt dat voor veel kinderen vrijwel onmogelijk, evenals de 

wijnbouw. Rond het klooster liggen veel wijngaarden, waar de 

betrokken families werken. De wijn wordt op veel plaatsen in Europa 

gebruikt als Mis of Avondmaalswijn.

xxxxxxx

Bijzondere verbondenheid

De voorzitters van Kairos Palestina NL en Vrienden van Sabeel, rsp. 

Jan van der Kolk en Rien Wattel, boden daarom naast de petitie 

enkele flessen wijn aan, met de suggestie die in Nederlandse kerken 

te gebruiken bij Avondmaal en Eucharistie. Inde kerken waar dat al 

gebeurde, spraken kerkbezoekers van een bijzonder ervaren van ver

bondenheid en steun. Dat sluit goed aan bij de wens van veel Pales

tijnse christenen meer 'zichtbaar' en bekend te zijn in Nederland. In 

Palestina zijn vele oude en nieuwe kerken, van GrieksOrthodox tot 

Pinkster georiënteerd.

xxxxxxx

Kairos en Vrienden van Sabeel vragen aanhoudend aan kerken hun 

steun aan Palestijnse christenen te tonen en deze in concrete gebaren 

te vertalen. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken, 

noemde deze vasthoudendheid een goede zaak. Hij wees op de infor

mele contacten die er vanuit de Raad met Palestijnse christenen zijn, 

naast de vele andere momenten waarop het MiddenOosten op de 

agenda staat van de Raad. Hij noemde Cremisan een voorbeeld van de 

bijna ondragelijke situatie die rond de muur heerst.

xxxxxxx



Sterk signaal

Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken, noemde de 

wijn een nog krachtiger signaal dan de petitie: 'zo wordt op een posi

tieve manier deze groep van Palestijnse christenen naar voren 

geschoven'. Daarom wil de Raad de lidkerken ook attenderen op de 

mogelijkheid deze wijn te gebruiken in vieringen. Kairos Palestina 

Nederland in Utrecht heeft een kleine voorraad beschikbaar, die naar 

behoefte kan worden aangevuld. De wijn is te bestellen via info@kai

rospalestina.nl.

xxxxxxx

De hele maand april worden in verscheidene kerken flessen wijn aan

geboden en gebruikt. Eind april gebeurt dat ook in Leiden aan de 

voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk, Karin van den 

Broeke. Op 27 april gaat zij voor in haar vroegere kerk in Leiden, de 

Ecclesia. De Cremisan wijn zal daarin de Eucharistie / Avondmaals

viering wordt gebruikt.

xxxxxxx

Kairos Palestina en Vrienden van Sabeel vinden dat kerken in Neder

land te lang hebben weggekeken van het onrecht dat Palestijnen in de 

bezetting wordt aangedaan. De kerken spreken wel over verzoening, 

maar zetten zich niet in voor rechtvaardige vrede. Ook worden Neder

landse kerkmensen slecht geïnformeerd over wat er werkelijk gebeurt 

in Israël en Palestina, ondanks dat het onrecht daar steeds ernstiger 

vormen aanneemt.

xxxxxxxxxx

Lees hier een verslag op de website van de Raad van Kerken.

Rapport Palestijnse kinderen en militaire 

detentie

De Nederlandse regering moet er bij Israël op aandringen dat het de 

internationaal erkende rechten van het kind respecteert bij arrestatie, 



verhoor, detentie en berechting van Palestijnse kinderen. Daar roepen 

Nederlandse hoogleraren jeugdrecht en experts op het gebied van 

jeugdpsychiatrie en educatie de regering toe op. 

xxxxxxxxxx

Op donderdag 17 april om 17.30 presenteren zij de resultaten van een 

factfinding missie naar de bezette Palestijnse gebieden en Israël, in de 

vorm van het rapport 'Palestijnse kinderen en militaire detentie', bij 

de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. De missie vond 

in november 2013 plaats op uitnodiging van gate48 Platform voor 

kritische Israëli’s in Nederland en Palestine Link. Beide organisaties 

zijn lid van de Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Isra

elische gevangenschap, waar ook KairosPalestina in participeert.  

xxxxxxxxxxxxx

Lees het rapport [PDF}.

xxxxxxxxxxxxxxx

Lees ook een artikel hierover op de website van de NOS.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Beluister hier een geluidsopname van de bijeenkomst. van de bijeen

komst.

PKN Synode Preses Ds. Karin van den 

Broeke deelde brood en wijn in Leidse 

Ecclesia

PKN Synode Preses Ds. Karin van den Broeke deelde brood en wijn in 

Leidse Ecclesia Bijzondere avondmaalsviering met wijn uit de 

bedreigde Cremisanvallei bij Bethlehem.

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx



Zondag 27 april vierde de Leidse Ecclesia in de Hooglandse Kerk op 

bijzondere wijze Avondmaal. De oecumenische dienst werd geleid 

door ds. Karin van den Broeke, preses van de Synode van de Protes

tantse Kerk in Nederland.

xxxxxxxxxxxx

Als wijn werd Avondmaalswijn gedeeld, afkomstig uit Cremisan, een 

gebied tussen Jeruzalem en Bethlehem. Grote delen van de Cremisan

vallei zijn al eerder onteigend ten behoeve van Israëlische kolonisten 

en de bouw van de Muur. Nu dreigt een verdere massieve onteigening 

van dit gebied, waarbij 58, meest christelijke, Palestijnse families en 

2 kloosters van hun grond zullen worden afgesloten; evenzo kinderen 

van hun school.

xxxxxxxxxxxx

Het is een van de vele voorbeelden van de voortgaande onteigening 

van Palestijns land ten behoeve van kolonisten.

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Met het aanbieden van deze Avondmaalswijn werd uitdrukking gege

ven aan diepe verbondenheid met Palestijnse christenen en andere 

Palestijnen die getroffen worden door dit onrecht.

xxxxxxxxxxxx

Eerder, in 2009, brachten de Palestijnse christenen het Kairos docu

ment uit, een woord van geloof, hoop en liefde uit het Palestijns lij

den, een handreiking voor rechtvaardige vrede aan Israël en een 

uitnodiging aan christenen en anderen in ons deel van de wereld om 

met hen samen te zoeken naar wegen van solidariteit en rechtvaar

dige vrede, vrede voor allen die leven in deze regio. Deze viering werd 

daardoor geïnspireerd. 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx



De komende tijd zal in meer kerkelijke gemeenten en parochies dit 

teken van verbondenheid in geloof en hoop worden gesteld. De afgelo

pen weken liep een petitie tegen de onteigening in de Cremisanvallei. 

De petitie is inmiddels op 14 april 2014 aangeboden aan de Raad van 

Kerken in Nederland.

xxxxxxxxxxxxxx

Yom Ha'atzma'ut (Israëlische 

Onafhankelijkheidsdag) is goyiem ...

Door: Rabbijn Jeremy Milgrom,  5 mei 2014

xxxxxxx

'Joods en goyiem' was een van de beroemdste  terugkerende 

 zegswijzen  van de joodsAmerikaanse komiek Lenny Bruce.  'Kool 

Aid'  (een populaire frisdrank uit de jaren ’30) is goyiem. Alle taarten 

van de firma Drake zijn goyiem. Pumpernickel (een zwaar soort 

donker brood) is  joods...  en, zoals jullie weten, wit brood is erg 

goyiem... "i 

xxxxxxx

Yom Hazikaron , de dag dat in Israël de gesneuvelde soldaten 

herdacht worden, is bijna voorbij, en al snel zijn we schlepping  [vert: 

Jiddisch voor 'je langzaam voortbewegen'] naar mijn nicht om de 

uitzending te zien van de belangrijkste ceremonie op Mount Herzl, 

omdat haar dochter, een soldaat, mee  marcheert met een vlag. Dat is 

 heel  goyiem, want nationalisme is goyiem ; in de Bijbel  zegt God bij 

monde van Samuel  (8:07):  "Doe wat de mensen van je vragen, jij 

bent niet degene die ze verwerpen, maar ze wijzen Mij en Mijn 

Koninkrijk af." ii

xxxxxxx

Eerder vandaag bezocht ik de ouders van mijn beste vriend van de 

middelbare school, die werd gedood in de eerste uren van de oorlog 

van oktober 1973 aan het Suezkanaal. Zijn moeder keek me aan en 

vroeg zich af of Amos net zo grijs maar stralend zou zijn geworden als 

ik en net zo gezegend met kleinkinderen; wat ze niet hoefde te zeggen 

is, dat ze na haar scheiding  enkele jaren voor die oorlog  met hun 

jongste dochter naar Parijs ging, terwijl Amos met zijn vader in Israël 



bleef. Haar dochter Orna heeft nu twee tentoonstellingen in 

Israëlische musea en heeft kinderen; Amos heeft een mooie glimlach 

op de foto's die bewaard zijn gebleven.

xxxxxxx

Sinds 1967 hebben we er geen rekening mee gehouden dat jonge 

Israëlische mannen mee naar het buitenland genomen hadden moeten 

worden, omdat jonge vrouwen geen gevechtstaken hadden. Nadat 

Captain Baruch Goldsteiniii en Yigal Amir iv het Osloproces 

saboteerden , werd de openbare ruimte gevaarlijk voor iedereen, 

 Israëlische tienermeisjes die door de winkelcentra  slenterden, 

werden statistisch kwetsbaarder...

xxxxxxx

Helaas, het beëindigen van de bezetting, het delen van het land, de 

terugkeer van de vluchtelingen  dat zijn echte Joodse dingen   zijn 

een gruwel voor Israëlische goyiem en hun zionistische supporters.

xxxxxxx

xxxxxxx

i) Noot vertalers: Goy. (Hebreeuws: יוג , regelmatige meervoud goyim 

םיוג  of םייוג ) is de standaard Hebreeuwse Bijbelse term voor een 'natie', 

met inbegrip van de 'grote natie' van Israël. (Zie: Exodus 34:24). Al 

lang vóór de Romeinse tijd had het de betekenis van 'heidens' gekregen. 

In het Jiddisch was het een algemene uitdrukking voor een nietjood.

xxxxxxx

ii) Noot vertalers: Samuel 8: 7 gaat over de profeet die met God in 

gesprek gaat of hij wel of geen koning zal aanstellen. Samuel heeft er 

geen zin in, hij ziet dat macht corrumpeert, zelfs bij zijn eigen zonen. 

Maar God beslist anders: [1] Toen Samuël oud geworden was, 

benoemde hij zijn zonen tot rechters over Israël. [2] De oudste heette 

Joël en de tweede Abia. Ze bestuurden het land vanuit Berseba. [3] 

Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet na: ze waren op 

eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en verdraaiden het recht. 

[4] De oudsten van Israël kwamen daarom bij elkaar en gingen naar 

Rama, naar Samuël. [5] 'U bent oud geworden', zeiden ze, 'en uw zonen 

volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te 

besturen, zoals alle andere volken er een hebben'. [6] Samuël vond het 

ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een 

gebed tot de HEER, [7] maar die antwoordde: 'Geef gehoor aan de stem 

van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze 

verwerpen juist mij als hun koning. [8] Zo is het altijd gegaan, vanaf 



de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug 

toegekeerd en andere goden gediend, en zo vergaat het nu ook jou. [9] 

Geef dus gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen door 

uitdrukkelijk te wijzen op de rechten die aan het koningschap 

verbonden zijn'.

xxxxxxx

iii) Baruch Goldstein was een Israëlische terrorist van Amerikaanse 

komaf. Goldstein diende als arts in het Israëlische leger. Op 24 februari 

1994 opende hij het vuur op een groep biddende Palestijnen in de Grot 

der Patriarchen in Hebron.

xxxxxxx

iv) Yigal Amir is de Israëlische moordenaar van deIsraëlische minister

president Yitzchak Rabin. Hij pleegde de moordop 4 november 1995, na 

afloop van een vredesdemonstratie in Tel Aviv.

De misdadige epidemie van de haat in Israël 

moet nu onder controle worden gebracht 

Door: Rabbijn Ron Kronish

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

De criminele haatepidemie in Israël moet nu onder controle worden 

gebracht. Dit moet stoppen. Het is dringend en kan niet meer onder 

het tapijt worden geveegd! Elke dag, soms wel twee keer per dag, zijn 

er haatmisdrijven van vandalisme, gepleegd door joden gericht tegen 

moskeeën en kerken in Israël. Gisteren was het een moskee. Vandaag 

is het een kerk. Wat zal er morgen gebeuren? Meer dan 30 kerken en 

moskeeën werden het afgelopen jaar vernield. En niemand is er 

berecht. Waarom? In werkelijkheid, waarom niet?

xxxxxxxxxxxxxxx

Als het andersom was geweest  Palestijnen die synagogen en Joodse 

instellingen vernielen – dan zouden de daders op dezelfde dag zijn 



aangehouden! In de gevangenis gezet onder 'administratieve deten

tie'. Iedereen weet dit. De morele dubbelhartigheid is voor iedereen te 

duidelijk zichtbaar.

xxxxxxxxxxxxxxx

De woede groeit. Duizenden Joden en Arabieren beginnen tegen dit 

fenomeen te demonstreren, maar niet genoeg. Misschien hebben we 

honderdduizenden of zelfs miljoenen nodig. Misschien is het tijd voor 

de zwijgende meerderheid om wakker te worden en actie te eisen van 

zijn regering.

xxxxxxxxxxxxxxx

Het is totaal ongeloofwaardig en het valt niet uit te leggen dat de 

regering van Israël simpelweg lippendienst bewijst aan het feit dat 

wetshandhaving snel en onomwonden gestand moet worden gedaan. 

En dan doet ze niets, maand na maand, week na week, dag na dag. En 

de situatie wordt erger en erger.

xxxxxxxxxxxxxxx

Niet alleen is er nog niets gebeurd van de kant van de Israëlische 

regering om dit fenomeen serieus te nemen, maar het is vooral ver

ontrustend sinds wij die actief zijn in de Tag Meir coalitie  die elke 

keer dat dit gebeurt vertegenwoordigers uitsturen om empathie en 

solidariteit te betonen met geprovoceerde gemeenschappen  geloven 

dat de daders bij de autoriteiten bekend zijn.

xxxxxxxxxxxxxxx

Het is inderdaad zo dat Carmi Gillon, die het hoofd was van de Isra

elische veiligheidsdienst en die jaren gefocused was op Israëlische 

Arabieren , ons op onze jaarvergadering in december afgelopen jaar 

vertelde, dat niet alleen de jongeren die dit doen goed bekend zijn bij 

de Veiligheidsdiensten, maar ook hun rabbijnen, die ze aanzetten om 

deze daden te plegen, net zoals de rabbijnen bekend waren die joodse 

extremisten in het verleden hebben opgestookt.

xxxxxxxxxxxxxxx



Daarenboven is er een wet in Israël tegen opruiing en rebellie. Vol

gens Gillon is deze wet tot nu toe nog niet gebruikt tegen deze rabbij

nen. Het is tijd om deze wet te gebruiken en te handhaven! 

xxxxxxxxxxxxxxx

Hij vertelde ons heel duidelijk:

We weten allemaal wie ze zijn, waar ze zijn en in welke yeshivas ze 

studeren en preken. In plaats van het nemen van maatregelen, schij

nen de politieke en beveiligingssystemen van Israël apathisch om 

deze verschijnselen te zien. Of is het meer dan apathie alleen? Is het 

een knipoog en toegeven aan extremistische krachten om bekrompen 

politieke redenen?

xxxxxxxxxxxxxxx

Is dit de 'Joodse staat' waarvan onze regering eist dat de Palestijnen 

die erkennen? Integendeel, dergelijke handelingen zijn in strijd met 

de echte humanistische, joodse waarden. Ze zijn Godslasterlijk!

xxxxxxxxxxxxxxx

Is dit de 'Joodse staat' waarvan onze regering eist dat de Palestijnen 

die erkennen ? Integendeel, dergelijke handelingen zijn in strijd met 

de echte humanistische, joodse waarden. Ze zijn Godslasterlijk!

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

En waar is het rabbijnse leiderschap in Israël? En in de diaspora? Ze 

moeten zonder uitstel besluiten nemen.

xxxxxxxxxxxxxxx

Vorige week hebben we uit de Torah het deel gelezen van de Kedo

shim (de Heiligheid), over hoe het Joodse volk God mag imiteren door 

niet alleen zijn naaste lief te hebben als zichzelf, maar door de vreem

deling recht te doen, door de vreemdeling lief te hebben. Het is hoog 

tijd dat onze regering en de instanties voor rechtshandhaving deze 

fundamentele joodse waarde ten uitvoer brengen.



xxxxxxxxxxxxxxx

Ik maak deel uit van een coalitie van 40 organisaties in Israël  die 

duizenden mensen van over heel Israël vertegenwoordigen, onder de 

naam Tag Meir  ('Merkteken van Licht') – en die in Israël dit feno

meen de afgelopen 4 jaar zonder veel fanfare hebben bestreden. Tot 

nu toe waren we beleefd en empatisch. Maar dat is niet genoeg. We 

zullen actiever moeten worden – en de massa in Israël moeten mobili

seren, niet alleen als een joodse en interreligieuze stem om moraliteit 

en geestelijke gezondheid te versterken, maar ook om snelle actie te 

eisen van onze regering om nu in een einde te maken aan dit gevaar

lijke fenomeen in ons midden.

xxxxxxxxxxxxxxx

Rabbijn Dr. Ron Kronish is directeur van de Interreligious Coordinating 

Council in Israel (ICCI) in Jeruzalem. Hij geniet als docent, auteur en 

spreker internationale bekendheid. Dit artikel is een vertaling uit de 

'Times of Israel' van 29 april 2014.

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Lees hier de vertaling in PDFformat.at.

De Hamas-factor en het bezoek van Paus 

Franciscus aan het Heilige Land

Bron: Giorgio Bernardelli. Vatican Insider, La Stampa 24 april 2014

xxxxxxxx

De nieuwe overeenkomst tussen de rivaliserende Palestijnse facties 

om over vijf weken een nationale verenigde overheid te gaan vormen, 

valt samen met het moment dat de paus de Palestijnse leiders in Beth

lehem zal ontmoeten.

xxxxxxxx



De bijeenkomst was al opgenomen in het officiële reisschema voor de 

paus naar het Heilige Land: om 10 uur op zondag 25 mei. Na presi

dent Abu Mazen 's beleefdheidsbezoek zal paus Franciscus de Pales

tijnse leiders in Bethlehem ontmoeten. Maar nu is er een nieuwe 

vraag gerezen in verband met deze bijeenkomst: welke Palestijnse 

regering zal Bergoglio tegenover zich vinden? En bovenal, zullen ver

tegenwoordigers van de militante islamitische beweging Hamas ook 

aanwezig zijn bij die bijeenkomst?

xxxxxxxx

Die vraag is veroorzaakt door de gebeurtenis in Gaza op 23 april j.l., 

die een officieel keerpunt voor Palestina betekent: de Palestijnse fac

ties kondigden een nieuwe overeenkomst aan om een regering van 

nationale eenheid te vormen die moet leiden tot nieuwe verkiezingen 

in Palestina (op de WestBank en in Gaza). Dit is niet de eerste keer 

dat een dergelijke aankondiging wordt gedaan. Er zijn in het verleden 

hele reeksen afspraken gemaakt tussen Fatah en Hamas, maar die 

werden niet nagekomen. 

xxxxxxxx

Deze keer liggen de zaken echter een beetje anders: volgens de op 23 

april ondertekende overeenkomst moet een regering op basis van 

nationale consensus binnen vijf weken zijn gevormd. Dat is precies 

het moment waarop de paus Bethlehem zal bezoeken en wanneer de 

mondiale schijnwerpers op het Heilige Land gericht zullen staan. Het 

is moeilijk te geloven dat dit op toeval berust.

xxxxxxxx

Het pact dat Fatah en Hamas op 23 april ondertekenden vormt het 

politieke antwoord van Abu Mazen op de stagnatie in de Israëlisch

Palestijnse onderhandelingen, die al weken voortsleept. Met dit pact 

lijkt het de twee Palestijnse partijen ernst een officieel einde aan deze 

stagnatie te willen maken. De datum 29 april markeert het einde van 

de periode van negen maanden die de Amerikaanse minister van Bui

tenlandse Zaken John Kerry had uitgetrokken om tot een vredesplan 

voor Israël en Palestina te geraken. 

xxxxxxxx



Vandaag is er niet alleen geen spoor meer van het genoemde vredes

plan, maar de onderhandelingen lijken volledig afgebroken. De ferme 

verklaring die door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu werd 

afgegeven, is daarom evenmin toevallig. "Vanavond, terwijl de 

gesprekken over het uitbreiden van de onderhandelingen nog gaande 

zijn, heeft Abu Mazen [ Mahmoud Abbas ] gekozen voor Hamas en 

niet voor vrede," aldus Netanyahu‘s beschuldiging. 

xxxxxxxx

Die beschuldiging werd door de Palestijnse president per kerende 

post terug gestuurd, omdat Abbas de nationale eenheid steeds heeft 

gezien als een voorwaarde voor vrede. Hamas is vanaf zijn oprichting 

door Israël gebruikt als middel om de Palestijnen te splitsen. Het is 

van belang hier aan toe te voegen, dat in de afgelopen dagen, Fatah  

Abu Mazen’s partij  bij een aantal gelegenheden toen ze met Israël 

gesprekken voerde, heeft verklaard die niet te kunnen hervatten zon

der 'duidelijke richtlijnen'.

xxxxxxxx

De Heilige Stoel volgt deze ontwikkelingen met grote bezorgdheid. 

Nog afgelopen zondag bij zijn Paaszegen Urbi et Orbi richtte paus 

Franciscus een speciaal gebed tot de verrezen Heer en vroeg Hem "om 

de hoop te steunen bij het hervatten van de onderhandelingen tussen 

Israëliërs en Palestijnen." 

xxxxxxxx

Op paaszondag riepen de hoofden van de christelijke kerken in Jeru

zalem de beide partijen op deze historische kans op vrede niet te 

laten ontglippen. De onderhandelingen lijken een zeer delicaat punt te 

hebben bereikt, net als het pausbezoek aan Jeruzalem zelf. Er is een 

zeer reëel risico dat de officiële toespraken, die voorbereid zijn voor 

dit bezoek een nieuwe diplomatieke strijd tussen Israëli's en Palestij

nen zullen doen ontbranden.



Paus laat zich in het Heilige Land 

vergezellen door een rabbijn en een imam

De rabbijn Abraham Skorka en de imam Omar Abboud, secretaris van 

het Islamitische Centrum in Argentinië, maken deel uit van de 

'Seguito', de delegatie die paus Franciscus zal begeleiden tijdens zijn 

bezoek aan het Heilige Land.

xxxxxxxxxx

De paus brengt zo het bijzondere belang tot uitdrukking dat het Hei

lige Land voor de drie religies van Abraham heeft en het speciale 

belang dat de RK Kerk sinds Vaticanum II aan de relaties met het 

Jodendom en de Islam hecht.

xxxxxxxxxxxx

De banden van Paus Franciscus met de 

bevrijdingstheologie

Paus Franciscus heeft nauwe banden met de bevrijdingstheologie, 

de beweging die werd afgedaan door Johannes Paulus II.

xxxxxxxxxxxxx

Bron: The Tablet 2 mei 2014 door Christa Pongratz – Lippitt

xxxxxxxxxxxxx

Vertaling: Gied ten Berge

xxxxxxxxxxxxx

Vooropmerking: Eind mei bezoekt de paus Israël en Palestina, waar 

hij in aanraking zal komen met de Palestijnse bevrijdingstheologie die 

zich ondermeer laat inspireren door de ZuidAmerikaan Gustavo 

Gutierrez OP en die met hun hun oproep 'Come and See', christenen 

in de wereld inspireren handelend en bevrijdend op te treden ten aan



zien van de Israëlische bezetting. Tegen deze achtergrond is het grote 

interview met de nieuwe prefect van de Vaticaanse geloofsleer Ger

hard Muller, ook goed nieuws voor de Palestijnse bevrijdingstheolo

gen. Maar ook joodse bevrijdingstheologen zoals Marc Ellis en Mark 

Braverman die er eveneens verwantschap mee hebben.

xxxxxxxxxxxxx

Paus Franciscus heeft nauwe banden met de bevrijdingstheologie, 

heeft de prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer, 

de instantie die de beweging ooit veroordeelde, gezegd.

xxxxxxxxxxxxx

In een uitgebreid interview in de Frankfurter Allgemeine Zeitung 

(FAZ ), zei kardinaal Gerhard Ludwig Müller: "Paus Franciscus is niet 

zozeer een bevrijdingstheoloog in de academische zin, maar voor 

zover het pastoraal werk betreft, heeft hij nauwe banden met wat de 

bevrijdingstheologie raakt. Wat we van hem kunnen leren, is het 

inzicht dat er geen pastoraal werk bestaat zonder diepgravende theo

logie en vice versa."

xxxxxxxxxxxxx

In de jaren '80 viel de Congregatie voor de Geloofsleer onder de toen

malige kardinaal Joseph Ratzinger de bevrijdingstheologie aan, die 

zou steunen 'op diverse stromingen van het marxistische gedachte

goed'. Maar een bezoek aan Peru in 1988, toen de toenmalige aarts

bisschop Müller pater Gustavo Gutierrez OP ontmoette, overtuigde 

hem van diens orthodoxie.

xxxxxxxxxxxxx

"Bevrijdingstheologie wil Gods bevrijdende acties zichtbaar maken in 

de religieuze en sociale praktijk van de Kerk … Het zou ophouden 

echte theologie te zijn als het de christelijke boodschap met marxisti

sche of andere sociale analyses zou verwarren," legde hij uit.

xxxxxxxxxxxxx

Gevraagd door de FAZ of de bevrijdingstheologie ondertussen is 

erkend als een vorm van denken dat op gelijke voet staat met andere 



traditionele vormen van theologiebeoefening, legde kardinaal Müller 

uit dat de fundamentele bezorgdheid van de bevrijdingstheologie 

gelijkvormig is met het Evangelie voor de armen  "Voor degenen in 

de periferie," zoals paus Francis nooit moe wordt te benadrukken, 

aldus Müller.

xxxxxxxxxxxxx

Op de vraag of het waar is dat pater Gutierrez, met wie hij twee boe

ken over armoede heeft gepubliceerd, in het Vaticaan nog niet boven 

alle verdenking staat, antwoordde kardinaal Müller dat voor zover hij 

weet, pater Gutierrez door de Congregatie altijd eerlijk is behandeld. 

xxxxxxxxxxxxx

"Natuurlijk werd de bevrijdingstheologie in twijfel getrokken. Dat is 

volkomen legitiem. Er is altijd 'trial and error' in de theologie, dat 

was zelfs het geval met de grote 'Doctors van de kerk', zoals Augusti

nus en Thomas van Aquino of theologen als Newman, Rahner of Von 

Balthasar. Bevrijdingstheologie ontwikkelde de driestappenme

thode: 'zien oordelen  handelen', waaraan nooit iets verkeerds 

gevonden is," voegde hij eraan toe.

Bestel wijn uit Palestina !

Een delegatie van de Vrienden van Sabeel heeft het moderamen van 

de Raad van Kerken wijn aangeboden uit de bedreigde Cremisanvallei 

bij Bethlehem in Palestina. De wijn is bedoeld voor het avondmaal en 

de eucharistie. Kerken en parochies die de wijn willen afnemen kun

nen zich melden bij info@kairospalestina.nl.

xxxxxxxx

Rabbijn Jeremy Milgrom: "Joods privilege 

gaat niet boven joodse moraal."

Thuiskomst voor allen – is dat niet wat het vers zegt?



xxxxxxxxx

PROCLAMEER VRIJHEID DOOR HET HELE LAND VOOR AL ZIJN 

BEWONERS!

xxxxxxxxx

"Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin 

kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit 

is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie 

kan terugkeren. " (Leviticus 25:10; NVB)

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Helaas, dit prachtige vers is minder inclusief binnen de joodse 

exegetische traditie dan het  op het eerste gezicht lijkt. In feite geven 

de verzen 4446 binnen hetzelfde hoofdstuk aan, dat het 'alle 

inwoners' in vers 10 duidelijk beperkt blijft tot alle Israëlitische 

inwoners: de Kanaänitische slaven worden niet vrijgelaten in het 

Jubeljaar dat dit vers uitroept, zoals wél gebeurt bij de Israëlitische 

slaven. (1) Toen ik bezig was met het schrijven van deze uitleg van de 

liturgie van deze week, verbaasde ik me erover dat geen van de 

populaire commentaren, traditionele en moderne, hierover spreekt, 

alsof de tegenstrijdigheid in de tekst is van geen belang is. Oftewel: 

de Kanaänieten zijn alleen de moeite waard wanneer zij nuttig zijn ( 

= uitgebuit kunnen worden). Verder zijn ze volkomen onzichtbaar: als 

je ze snijdt, bloeden ze kennelijk niet eens. (2)

xxxxxxxxx

Pakt niemand dit op? Of geloven deze commentatoren dat het 

signaleren en het betwisten van de beperkingen van het 

vrijheidsbegrip in de Heiligheidswet de heiligheid van de tekst 

ondermijnt? Integendeel! Het negeren van zijn tekortkomingen is 

moreel gezien al even onverantwoord als het vieren van vrijheid op 

een Seideravond in Israël, terwijl de Palestijnse gebieden op slot 

zitten. Maar ik leefde weer op toen ik het einde van het vers las, 

waarin "IEDER NAAR ZIJN EIGEN GROND EN ZIJN EIGEN FAMILIE 

KAN TERUGKEREN" en toen ik me realiseerde voor wie deze 

boodschap hoop en inspiratie biedt.

xxxxxxxxx

Er zijn tegenwoordig niet veel Joden meer in de diaspora die hun 

bullen zullen pakken om naar Israël te komen. Sterker nog, de golven 

van zich verzamelende ballingen horen tot het verleden en in hun 

plaats is een voortdurende en toenemende stroom gekomen die het 



land juist uitgaat. Maar er blijft wel een enorm volk dat hunkert om 

terug te keren uit hun ballingschap naar hun huizen, verscheurde 

families, broers en zussen die elkaar niet kunnen ontmoeten, 

echtparen die niet samen kunnen leven, neven en nichten die elkaar 

nog nooit hebben ontmoet. Een diaspora die strijdt tegen assimilatie 

en die de wederzijdse verrijking nodig heeft van centrum en periferie. 

Ontmoet de miljoenen Palestijnen in ballingschap sinds 1948, de 

nieuwe Joden. De Bijbel is al net zozeer hun verhaal als het dat was 

voor de zwarten, die waren ontvoerd uit Afrika en als slaven verkocht 

in de Verenigde Staten en die zongen : "Let my people go!"

xxxxxxxxx

Zijn degenen die vastbesloten zijn deze terugkeer te verhinderen, 

voor wie het met alle mogelijke middelen vervreemden van de 

Palestijnen van hun land het hoogste doel is, wel trouw gebleven aan 

de Bijbelse belofte van het land aan onze voorvaders? Dat oude 

waandenkbeeld van ethnic cleanising, dat soms genocide kon 

inhouden, was gebaseerd op de veronderstelling van de rituele 

immoraliteit en afgoderij van de inheemse bevolking en is allang 

verbannen naar de vuilnisbak van de religieuze intolerantie. 

Generaties van verlichte joodse filosofen en religieuze autoriteiten 

hebben deze vervangen door een idee van coexistentie onder de 

paraplu van het Abrahamitische monotheïsme. Nationalisme was op 

zichzelf nooit een joods ideaal, aangezien het begrip ‘joodse volk’ 

alleen zinvol was als een gemeenschap in een Verbond met God, 

waarin het privilege niet boven moraal ging. De demografische oorlog 

tegen het Palestijnse volk met als doel het handhaven van een joodse 

meerderheid in het land is niet alleen een perversie van de 

democratische beginselen, maar ook een verraad aan de joodse.

xxxxxxxxx

Als de gevestigde joodse macht de rol overneemt van onze beulen, de 

farao's, de Nebukadnezars, de Titussen en aan Palestijnen het leed 

toebrengen dat we zelf in onze geschiedenis ondergingen, nemen zij 

afstand van de kwalificatie 'joods' en geven het door aan ontvangers 

die het meer waard zijn en voor wie we dit stuk van de klassieke 

Joodse eredienst kunnen gebruiken: 

ןיבםידמועה , היבשבוהרצבםינותנה , ) לארשיתיבלכ ( וניחא  ;

הלפאמו , החורלהרצמםאיצויו , םהילעםחריםוקמה , השביבןיבוםיב

3ןמארמאנו , בירקןמזבואלגעבאתשה , הלאגלדובעשמו , הרואל



[Vert: GtB, HR en JA]

xxxxxxxxxxx

(1)  Leviticus 25: 4446 (NBV): [44] "Als slaven en slavinnen kun je 

mensen kopen uit de omringende volken, [45] of vreemdelingen die bij 

jullie wonen of de nakomelingen die zij in jullie land hebben gekregen. 

Die slaven en slavinnen zijn je eigendom, [46] je kunt hen als erfelijk 

bezit aan je nakomelingen nalaten; zij zullen voor altijd als slaaf voor 

je blijven werken. Maar je volksgenoten, de Israëlieten, je eigen 

verwanten, mag je nooit als slaven afbeulen."

xxxxxxxxxxx

(2) Vert.: Een toespeling op Shakespeare's 'The Merchant of Venice'. De 

jood Shylock zegt daar ergens: "Bloeden wij niet als je ons snijdt?" en 

benadrukt zo de menselijkheid van de joden   waarmee Shakespeare in 

de interpretatie van sommige commentatoren lijnrecht tegen de 

antisemitische geest van zijn tijd in ging.

xxxxxxxxxxxxx

(3) Regels uit het zogeheten Acheinu:

Acheinu kol beit yisrael, 

han'nutunim b'tzara uvashivyah, 

haomdim bein bayam uvein bayabasha. 

Hamakom Y'racheim Aleihem 

v'yotziem mitzra lirvacha 

um'afaila l'orah umishiabud lig'ulah, 

hashta ba'agala uvizman kariv.

V'nomar: Amen

Vertaling:

Onze broeders (heel het huis van Israel), die in nood en gevangenschap 

zijn,

Die staan tussen de zee en het droge

Moge God (lett. de Plaats, mokum) zich over hen ontfermen,

En hun uit de nood  naar rust brengen,

Uit duisternis naar het licht.

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx



Video Mark Braverman

Mark Braverman is een Jood uit de VS die tijdens een verblijf in Israël 

de schaduwzijden van de staat ontdekte in de bezetting van Palestijns 

gebied en de daarmee gepaard gaande uitholling van fundamentele 

Joodse waarden. Hij sprak ook verscheidene keren in Nederland over 

zijn zorg dat de huidige koers van de staat een ernstige bedreiging 

van het Jodendom vormt. Hij is nauw betrokken bij Kairos USA en 

Kairos Global.

1500 olijf en fruitbomen verwoest bij Tent of 

Nations door Israelische leger

Met ontzetting heeft KairosPalestina Nederland kennis genomen van 

de Israëlische militaire terreur (maandag 19 mei 2014, 8u lokale tijd) 

jegens haar bondgenoot Tent of Nations, de familie van Daher en 

Daoud Nassar.

De familie Nassar en hun vrijwilligers volharden decennia lang in hun 

geweldloze strijd voor rechtvaardigheid en vrede in Palestina, vanuit 

hun oase van vrede, de boerderij met landerijen die al decennia legaal 

eigendom van de familie Nassar is, maar keer op keer door kolonisten 

en militairen fysiek en juridisch wordt geintimideerd.

Meest actuele bron om te volgen: Facebook Tent of Nations / Nassar 

farm

Volg ook site Kairospalestina.nl a.u.b.

Kairos NL en Sabeel NL : protesteer nu 

tegen verwoesting fruitbomen Tent of 



Nations door Israël aan vooravond 

pausbezoek

• Leef mee met de familie Nassar door een bericht te sturen naar 

dnassar@tentofnations.org of een kaartje naar Tent of Nations, Nassar Family, P.O.Box 

28, Bethlehem, Palestine

• Verspreid deze link naar de actiepagina op de KairosNL site: tiny.cc/Protest-Tent-of-

Nations

• Bid voor de familie Nassar, persoonlijk of in de voorbede tijdens de kerkdienst komende 

zondag

• Maak een gift over zodat nieuwe bomen geplant kunnen worden. Dit kan op INGbank 

NL33INGB0003276280 t.a.v. Stichting Vrienden van Sabeel Nederland te Culemborg 

o.v.v. Tent of Nations

Wilt u meer doen?

Laat het dan weten aan Meta Floor, tel. 06 488 09 550 /  floormeta@hotmail.com

Voor updates over de situatie kunt u de websites 

www.kairospalestina.nl en www.vriendenvansabeelnederland.nl 

volgen.

Of ook op Facebook:

• Kairos Palestina Nederland

• Sabeel Nederland

• Tent of Nations / Nassar Farm



'The Wall': een muzikaal eerbetoon aan 'The 

Tent of Nations'

De improband Lumiere (Fedde ten Berge, Jeroen Roelofsen, Tjalling 

Schrik en Maarten Moerland) ontwikkelde in de lente van 2014 een 

elektronischmuzikale improvisatie, genaamd de The Wall. Zij hebben 

de improvisatie opgedragen aan de familie Nassar en hun internatio

nale Vredescentrum The Tent of Nations vlakbij Bethlehem. 

xxxxxxxxxxxx

Hier werden op 19 mei 2014 door het Israëlische leger 1500 bomen 

verwoest. De bedoeling van deze verwoesting is om zo ruimte te 

maken voor de laatste schakels in een aaneengesloten omsingeling 

van Bethlehem. Door illegale Israëlische nederzettingen en met de 8 

meter hoge muur is de stad  Bethlehem zo voor zijn bewoners een 

gevangenis geworden.  

xxxxxxxxxxxx

De achtergrond  van de improvisaties zijn de geluidsopnamen die 

sonoloog en composer Fedde ten Berge in Bethlehem heeft gemaakt. 

De luisteraar is vrij zijn eigen gevoelens en interpretaties op het stuk 

te projecteren. De rollende stenen zouden niettemin kunnen staan 

voor het onvermijdelijke verval van deze muur en de tijdelijkheid van 

alle onderdrukkende constructies die gebaseerd zijn op angst.

xxxxxxxxxxxx

Mitri Raheb vraagt joodse civil society 

solidair te zijn, 'anders verliezen jullie je 

integriteit'

De Palestijnse bevrijdingstheoloog Mitri Raheb zegt in een interview 

ter gelegenheid van het pausbezoek, dat politici hun kansen gemist 

hebben. We kunnen in een winwin situatie terechtkomen, waarin de 

joodse civil society wel moet opkomen voor de mensenrechten van 



gewone Palestijnen. 'Anders verliezen ze hun integriteit'. Onze kerken 

moeten veel proactiever worden.

xxxxxxxxxxxxxx

Een paar grepen:

xxxxxxxx

De profeet Jesaja is een profeet voor het Palestijnse volk wanneer hij 

zegt dat 'de leeuw zal neerliggen bij het lam', want hij zegt daarmee 

dat de leeuw, in dit geval Israël, eerst 'vegetariër' moet worden, dat 

wil zeggen dat zijn imperium geen toekomst heeft zolang het zich 

alleen maar baseert op militaire macht, veiligheid en controle over 

ons.

xxxxxxxxxxx

Vrede is geen Pax Romana die geen acht slaat op gewone mensen. 

xxxxxxxxxxx

Vrede is volgens de Bijbel een toestand waarbij ieder onder zijn of 

haar eigen boom mag zitten en er de eigen vruchten van mag plukken 

en ervan genieten. Vrede is niet dat de bezetter jouw vruchten opeet 

en je ook nog je land en je bomen afpakt.

xxxxxxxxxxx

Vrede met Israël kan een winwin situatie zijn als het niet alleen 

maar oog heeft  voor de eigen veiligheid.

xxxxxxxxxxx

We hebben te veel religie in het Midden Oosten, we  zouden God eens 

even vrijaf moeten gunnen. Maar er is ook te veel politiek. Generaties 

politici hebben gefaald bij het oplossen van het IsraëlischPalestijnse 

conflict: Carter, Rice, Kerry e.v.a. Ze hebben voor de mensen die 

onderdrukt zijn niets betekend.

xxxxxxxxxxxxxxx

Politici en religieuze leiders moeten samen afdalen naar de polis, naar 

het lijden is van gewone mensen.

xxxxxxxxxxx

We hebben een Amerikaanse president nodig met de moed van Ronald 

Reagan die zei: "Mr. Gorbatsjow, haal die muur neer!" Religieuze 

mensen en politici moeten nu bruggen bouwen voor gewone mensen, 

geen muren.

xxxxxxxxxxxxx

Deze paus zou moeten zeggen: "Dit land kent al 3000 jaar geen vrede, 

is het geen tijd voor de vrede die voor het eerst geproclameerd werd 

door de engelen?"



xxxxxxxxxxx

Het gaat  om het verkondigen van pijnlijke waarheden. Ik moedig de 

civil society in Israël aan om op te staan en op te komen voor onze 

mensenrechten, 'anders verliezen ze hun integriteit'. En onze kerken? 

Die moeten veel proactiever worden.

Kruispunt TV: Paus in Palestina

Paus Franciscus brengt deze week een bezoek aan Jordanië, Israël en 

de Palestijnse gebieden. Het wordt de eerste keer dat Franciscus als 

paus het heilige land bezoekt.

Extremisme overschaduwt pausbezoek aan 

Israël

De ontmoeting tussen paus Franciscus, de Grieksorthodoxe patriarch 

van Constantinopel en de hoofden van de kerken in Jeruzalem is de 

kern van het pausbezoek aan het Heilig Land. Samen met het bezoek 

aan Bethlehem heeft de Paus zo de schijnwerper gezet op de benarde 

positie van christenen in het Midden Oosten en op christelijke 

Palestijnen in het bijzonder. 

In het verleden werd bij zulke bezoeken veelal het licht gezet op de 

joodschristelijke betrekkingen en het ging dan vooral over schuld en 

boete van christenen tegenover hun oudere broeders en zusters in het 

geloof. 

Maar het moment is gekomen om een wedervraag te stellen: waarom 

laten zoveel joden èn ook christenen met een groot hart voor Israël 

het nog steeds afweten als het gaat om de politiek van Israël?  Er zijn 

trouwens ook joden die zich dat afvragen.

Lees de hele bijdrage van Gied ten Berge in Trouw van 25 mei 2014 in 

PDF.



VIVA PAPA, VIVA FRANCIS!

Mary en ik zwaaien naar de helicopters boven het volgestroomde 

plein voor de Geboortekerk, waar de paus vandaag een openluchtmis 

houdt. Wanneer de mensen op schermen zien dat de helicopter de 

grond raakt, gaat er een gejuich op: "Viva Papa, viva Francis!" 

Tamer behoort tot de scouts die op de landingsplaats van de 

helicopter in rijen staan opgesteld om de paus te verwelkomen. Hij 

mag de gele Vaticaanse vlag hooghouden. Thuis hebben we de 

Palestijnse en Vaticaanse vlag al uitgezet. Op het plein voor de 

Geboortekerk zwaaien Mary en ik om de beurt de Palestijnse vlag. 

Mary draagt voor de gelegenheid een versierde Palestijnse sjaal.

De atmosfeer is feestelijk, de mensen voelen zich door het bezoek 

opgemonterd. Het roepen en fluiten doet me denken aan de aankomst 

van een popster. Er zijn delegaties van christelijke gemeenschappen 

uit het gehele land. We staan dicht bij de delegaties uit Ikrit en 

Baram, twee goeddeels christelijke dorpen die na 1948 werden 

verwoest ofschoon de bewoners in Israel bleven en een langdurige 

juridische strijd uitvochten die ze nooit wonnen.

Hoewel de mensen zo’n twee uur moeten wachten voelt de mis, die in 

prachtig weer plaatsvindt, 'licht' aan, ook al door de opneming in de 

liturgie van een paar welbekende melodieen zoals 'De herdertjes 

lagen bij nachte' en het 'Gloria'. Op een bepaald moment wordt de 

menigte opgeroepen te bidden voor 'De genade van vrede voor het 

Palestijnse volk', en plotseling is er een diepe stilte. Aan het eind van 

de mis zegt een vriendin spontaan dat ze de paus een knuffel wil 

geven.

Er zijn veel boodschappen voor hem. Sommige zijn in de vorm van 

een kunstwerk, zoals een serie doeken gedrapeerd over een rij 

gebouwen tegenover het platform waar de paus zich bevindt. Ze 

beelden klassieke Europese schilderingen uit van bijbels lijden 

geplaatst naast foto’s van hedendaags Palestijns lijden. Tijdens 

lunchtijd vertellen vijf Palestijns christelijke gezinnen over hun 

moeilijke leefomstandigheden. 

Kinderen uit het vluchtelingenkamp Dheisheh ten zuiden van 

Betlehem geven de paus een sleutel, symbool van het recht op 

terugkeer, naast een kunstzinnig ontworpen identiteitskaart waarmee 



Palestijnse vluchtelingen vertrouwd zijn. Ook vertellen ze over 

hongerstakende Palestijnse gevangenen.

De familie Nassar van de Tent of Nations vertelt dat zij de paus een 

brief willen geven over de verwoesting van 1500 fruitbomen op hun 

grond door het Israëlisch leger de afgelopen week. Christenen uit 

Jeruzalem vragen hun religieus leiderschap om een krachtiger morele 

positie in te nemen tegenover de stille etnische zuivering van 

christelijke en moslimse Palestijnen in OostJeruzalem. In 1967 waren 

er 24.000 Palestijnse christenen, nu 9.000.

Mary, Jara en ik zijn in het bijzonder geraakt door het bezoek van de 

paus aan de Muur in Betlehem. Terecht voelt hij aan dat hij niet 

zomaar langs deze Muur moet rijden maar het speciale aandacht moet 

geven. Hij stapt uit zijn wagen, bidt er en zegt tegen omstanders dat 

hij 'volledig' begrijpt wat de Muur inhoudt.

Voor meer over het Pausbezoek en omstandigheden in Betlehem, de 

Tent of Nations, en het koor van het AEI bij het Muurmuseum, zie 

Kruispunt, zondagavond 25 mei, 23.20 uur, RKK Nederland 2. (Of bij 

uitzending gemist www.rkk.nl)

Politieke uitspraken Paus in Jordanië over 

vrede voor het MiddenOosten

"Vrede in het MiddenOosten hangt af van een 'rechtvaardige' 

IsraëlischPalestijnse oplossing en een einde aan de crisis in Syrië," 

zei paus Franciscus in Jordanië.

xxxxxxxx

23 mei 2014 17:59 door James Macintyre (Bron: The Tablet)

xxxxxxxx

Paus Franciscus heeft vandaag opgeroepen tot een 'rechtvaardige' 

oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen en om 

dringend een einde te maken aan de Syrische crisis. Hij deed dat in 

een reeks zeer politieke opmerkingen aan het begin van zijn 

driedaagse bezoek aan het Heilige Land.

xxxxxxxx

Sprekend in Jordanië, benadrukte de paus het motief van 

vluchtelingen uit landen die slachtoffer zijn bij oorlogen in en rond 



het MiddenOosten, waaronder Irak, en hij bedankte Jordanië omdat 

het velen van hen gastvrijheid verleent.

xxxxxxxx

Nadat zijn vliegtuig was geland op Queen Alia International Airport in 

Amman, ging Franciscus onmiddellijk op weg naar het koninklijk 

paleis van koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië  en sprak 

er met de koninklijke familie en de autoriteiten.

xxxxxxxx

"Ik bedank de autoriteiten van het koninkrijk voor alles wat ze doen 

en ik moedig hen aan om te volharden in hun inspanningen om 

duurzame vrede voor de hele regio te zoeken," zo zei hij. "Dit doel 

vereist dringend dat er een vreedzame oplossing wordt gevonden 

voor de crisis in Syrië, evenals een rechtvaardige oplossing voor het 

IsraëlischPalestijnse conflict."

xxxxxxxx

Later, in een preek tijdens de mis in het International Stadium in 

Amman voor 50.000 mensen, maakte Paus Franciscus voor het eerst 

melding van zijn reis naar 'Palestina' vanwege zijn bezoek aan 

Bethlehem de volgende dag, om solidair te zijn met de slinkende 

christelijke bevolking in de regio. 

xxxxxxxx

"Ik ... omhels met genegenheid de vele christelijke vluchtelingen uit 

Palestina, Syrië en Irak; breng alstublieft mijn groeten over aan uw 

families en gemeenschappen en verzeker hen van mijn nabijheid," zei 

de paus.

xxxxxxxx

In zijn eerdere toespraak bedankte paus Franciscus ook de Arabische 

staat, die onlangs een groot derde vluchtelingenkamp heeft geopend 

voor het verwelkomen van zoveel vluchtelingen uit de regio. 

xxxxxxxx

"Jordanië  heeft een royaal welkom geheten aan grote aantallen 

Palestijnse en Iraakse vluchtelingen, evenals aan andere 

vluchtelingen uit onrustige gebieden, met name uit het naburige 

Syrië , dat geteisterd wordt door een conflict dat al te lang heeft 

geduurd," zei Franciscus.

xxxxxxxx

Paus Franciscus drukte ook zijn 'diepe respect en achting' uit 'voor de 

moslimgemeenschap' en zei dat Jordanië  dat in 1994 een 

vredesakkoord met Israël heeft ondertekend  in het koninkrijk van de 



woestijn een 'klimaat van serene coexistentie' tussen christenen en 

moslims had geschapen.

xxxxxxxx

"Vrijheid van godsdienst is in feite een fundamenteel mensenrecht en 

ik kan niet anders dan mijn hoop uitspreken, dat het hele Midden

Oosten en de hele wereld dat zal aanvaarden," voegde hij eraan toe.

xxxxxxxx

In zijn reactie refereerde Koning Abdullah aan de 'de islam van de 

vrede' en prees hij de paus voor zijn 'menselijkheid en wijsheid'.

Ten aanzien van het IsraëlischPalestijnse conflict, voegde koning 

Abdullah  eraan toe: "De statusquo van de ontkenning van de 

gerechtigheid aan de Palestijnen; de angst voor de ander; de angst 

voor verandering, dit is de weg naar de wederzijdse ondergang, niet 

die van wederzijds respect."

xxxxxxxx

Vanavond zal paus Franciscus de traditionele plaats bezoeken van 

Jezus' doop in Bethanië, over de Jordaan.

xxxxxxxx

(Vert. GtB)

Brief aan Minister Timmermans 26 mei 

2014

De Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische 

gevangenschap, waarin KairosPalestina Nederland participeert, heeft 

op 26 mei jl. een brief gestuurd aan Minister Timmermans over het 

neerschieten van vier ongewapende minderjarige Palestijnse kinderen 

door het Israëlische leger. 

xxxxxxxxxxxxx

Geachte heer Timmermans,

xxxxxxxxxxxxx

Op donderdag 15 mei 2014 werden, tijdens een demonstratie ter her

denking van de Nakba in de stad Beitunia op de bezette Westelijke 

Jordaanoever, vier ongewapende minderjarige Palestijnen neerge



schoten door het Israëlische leger. Twee van hen overleden aan hun 

verwondingen: Nadim Siyam Nawarah, 17, uit het dorp alMazra'ah 

alQibliyah, en Mohammed Mahmoud Salameh (Abu Daher), 17, uit 

Ramallah.

xxxxxxxxxxxx

Het Israëlische leger heeft verklaard niet met scherp te hebben 

geschoten. B'Tselem, een van de Israëlische mensenrechtenorganisa

ties werkzaam in de bezette Palestijns gebieden, weerlegt deze ver

klaring echter, en zegt sterke aanwijzingen te hebben dat met scherp 

is geschoten en dat alle vier de slachtoffers in hun borst zijn geraakt. 

B’Tselem concludeert na een onderzoek, gebaseerd op beelden van 

beveiligingscamera’s uit de omgeving die zijn verspreid door de Pales

tijnse tak van Defence for Children International, dat de omstandighe

den van het incident op geen enkele manier de noodzaak om met 

scherp te schieten lijken te rechtvaardigen. 

xxxxxxxxxxxx

Deze bevindingen versterken het vermoeden dat er sprake was van 

opzet. Videobeelden van vier beveiligingscamera's die de minderjari

gen filmden toen zij beschoten werden zijn te zien op de site van 

B'Tselem.

xxxxxxxxxxxx

Lees hier de gehele brief [PDF].

Het CDA stelt Kamervragen over 

verwoesting van de Tent of Nations

De verontwaardiging over de verwoesting van de landerijen van de 

'Tent of Nations', het familiebedrijf van de familie Nassar verbreedt 

zich nog steeds. Ook in het politieke midden van de Nederlandse poli

tiek is onrust ontstaan. 

xxxxxxxxxx



xxxxxxxxxx

Het CDAkamerlid Pieter Omtzigt heeft vragen gesteld aan minister 

Timmermans van Buitenlandse Zaken over de vernietiging van 1500 

bomen. Het lijkt door te dringen wat er in Area C feitelijk gebeurt: het 

vernietigen van de Twee Statenoplossing.

xxxxxxxxxxxxx

Vragen van het lid Omtzigt aan de minister van Buitenlandse Zaken 

over de vernietiging van 1500 fruitbomen door de Isrealische autoritei

ten bij de 'Tent of Nations' boerderij in de omgeving van Bethlehem.

xxxxxxxxxxxx

1. Heeft u kennis genomen van het de verwoesting van 1500 fruitbo

men door de Israëlisch autoriteiten op 19 mei bij de 'Tent of Nations', 

een boerderij in de omgeving van Bethlehem? (Bron: Trouw, 21 mei, 

Israëlisch leger vernietigt bomen van 'Tent of nations').

xxxxxxxxxxxxx

2. Herinnert u zich dat de Tweede Kamer eerder aandacht gevraagd 

heeft voor deze zaak (Kamervragen 2661, 2011/2012)?

xxxxxxxxxxxxxxx

3. Klopt het, dat de familie eigendomspapieren bezit voor de grond, 

waarop de bomen staan, die teruggaan tot de Ottomaanse tijd? (bron: 

Israëlische leger vernietigt boomgaard van Palestijns Christelijke 

familie op www.kerkinnood.nl).

xxxxxxxxxxxxx

4. Klopt het, dat er nog een beroep tegen het weghalen van de bomen 

liep bij het Israëlisch militaire gerechtshof en dat de Israëlisch autori

teiten dus niet gerechtigd waren om over te gaan tot ruiming van de 

bomen, zelfs niet onder de Israëlische wetten, die van toepassing zijn 

op het areaC gebied van de Westbank?

xxxxxxxxxxxxx



5. Bent u bereid bij de Israëlische autoriteiten om opheldering te vra

gen over deze zaak en dan terug te koppelen aan de Tweede Kamer?

xxxxxxxxxxxxxx

6. Hoe groot is het areaC gebied in de Westbank en hoeveel daarvan 

is in eigendom en/of gebruik van Palestijnen?

xxxxxxxxxxxxxx

7. Kunt u aangeven hoe het areaC gebied en het gebruik ervan zich in 

de afgelopen jaren ontwikkeld heeft?

xxxxxxxxxxxxx

8. Bent van mening dat Israël zich met zijn wetten en de toepassing 

daarvan in areaC, onder meer als het gaat om de onteigening, het 

gebruik als militaire schietzone, het niet afgeven van bouwvergunnin

gen voor grote stukken land en het beperken van bewegingsvrijheid, 

houdt aan het internationaal recht en internationaal humanitair 

recht?

xxxxxxxxxxxxxx

9. Hoe beoordeelt u de stappen van Israël op het gebied van nederzet

tingen en onteigening tijdens de Kerryonderhandelingen en na het 

mislukken van die onderhandelingen?

xxxxxxxxxx

Nederlandse verantwoordelijkheid?: 

Palestijnse kinderen in Israëlisch 

gevangenschap 

Woensdag 25 juni, 20:00 De Balie Amsterdam.

Politieke discussie over het nieuwe rapport 'Palestijnse kinderen en 

militaire detentie' van een Nederlandse multidisciplinaire expert

groep.



Met: Han ten Broeke (VVD),  Michiel Servaes (PvdA), Sjoerd 

Sjoerdsma (D66),  Prof. Jaap E. Doek, Prof. Karin Arts, Prof. Peter van 

der Laan.

Op verzoek van Stichting Palestine Link en Stichting gate48 heeft een 

Nederlandse multidisciplinaire expertgroep bestaande uit vijf deskun

digen van 23 november tot 1 december 2013 een bezoek gebracht aan 

Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden op de Westelijke Jordaanoe

ver. 

xxxxxxxxx

Het doel van dit bezoek was om, mede naar aanleiding van zorgwek

kende rapporten van Israëlische, Palestijnse en internationale organi

saties, waaronder UNICEF, een scherper beeld te krijgen van de 

praktijken van arrestatie, verhoor, detentie en berechting van Pales

tijnse kinderen die door de Israëlische militaire autoriteiten worden 

beschuldigd van strafbare feiten, en de gevolgen van deze praktijken 

voor de kinderen, hun families en hun gemeenschap.

Als resultaat van deze reis heeft de expertgroep het rapport Pales

tijnse kinderen en militaire detentie geschreven dat in april jl. gepre

senteerd is aan het ministerie van buitenlandse zaken en de Vaste 

commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Het debat 

zal zich, met het rapport als uitgangspunt, richten op de verantwoor

delijkheden van de Nederlandse regering en welke concrete stappen 

zij zou moeten zetten om de positie van Palestijnse kinderen in Isra

elische gevangenschap te verbeteren.

Dit debat wordt georganiseerd door gate48 en Palestine Link, in 

samenwerking met De Balie.

xxxxxxxxxxx



Jewish Voice for Peace roept op om Paus 

Franciscus te bedanken 

De Amerikaanse Jewish Voice for Peace roept op om Paus Franciscus 

te bedanken voor zijn "diepgaande daad van solidariteit met het lij

den van de Palestijnen" tijdens zijn recente bezoek aan Palestina en 

Israël. 

xxxxxxxxxxxxxxxx

Aansluitend  vraagt JVP  joden, katholieken, protestanten, moslims en 

atheïsten, en vele anderen, zoals moeders en vaders, dochters en 

zonen: oorlogsveteranen en dienstweigeraars, verenigd te zijn in 

liefde voor gerechtigheid en vrijheid voor alle volken.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Teken de dankbetuiging via de link hieronder!

xxxxxxxxxxxxxxxx

Come and See reis in oktober 2014

Margriet Westers organiseert een Come and See reis vanuit Kerk in 

Actie van 17 t/m 24 oktober 2014 voor mensen in de leeftijd 

van 2540 jaar. 

xxxxxxxxxxxxx

De deelnemers hebben verschillende ontmoetingen met 'changema

kers', mensen die zich inzetten voor een samenleving van vrede en 

recht. Bijvoorbeeld de Joodse inwoners van Sderot, op de grens bij 

Gaza, die actief contact onderhouden met Gazanen en zich inzetten 

voor medische hulp in Gaza. Een bezoek aan de Tent of Nations, vlak 

buiten Bethlehem, waar de Palestijnse christen Daoud Nassar woont 

op zijn land dat omringd wordt door nederzettingen. 

xxxxxxxxxxxxxxx



Er wordt ook een bezoek gebracht aan de Israelische nationale trek

pleister Masada samen met een Israelische jonge vrouw die  'dienst

weigeraar' is. De Canaan Fair Trade fabriek in Jenin wordt bezocht, 

waarna Palestijnse families worden geholpen met een dagje olijven 

plukken.

xxxxxxxxx

(ook het programma). 

Zie ook de flyer.

Oproep om te schrijven aan de Ambassadeur 

van Israël, aan Nederlandse politici en aan 

Uw eigen kerk.

De ambassadeur van Israël heeft zijn visie laten weten op wat er 

gebeurd is bij de Tent of Nations bij de verwoesting van 1500 bomen 

en wat daar aan voorafging.

xxxxxxxxxxx

Volgens zowel de advocaat van de familie Nasser als een artikel in de 

Israëlische krant Haaretz blijkt daar bitter weinig van te kloppen.

xxxxxxxxxxx

Bovendien zal er in elk beschaafd land een keiharde rechterlijke uit

spraak moeten liggen die expliciet bevel geeft tot ontruiming c.q. ver

nietiging. En aangezien de bomen van de familie Nasser geen enkele 

bedreiging vormden voor de veiligheid van wie dan ook is er geen 

enkele rechtvaardiging.

xxxxxxxxxxx

Sterker, het optreden van de Israëlische autoriteiten is in strijd met 

meer dan één van de 10 geboden:

xxxxxxxxxxx



          Gij zult niet stelen

          Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste

          Gij zult niet begeren uws naasten huis, gij zult niet begeren 

uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, 

noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

xxxxxxxxxxx

We roepen alle betrokkenen bij KairosPalestina op om een brief te 

sturen aan de ambassadeur, aan politici en aan de leiders van uw 

kerk.

xxxxxxxxxxxxx

Adres:

Israëlische ambassade in Nederland

Buitenhof 47

2513 AH Den Haag

Tel: 31 70 37605 00

Fax: 31 70 376 05 55

info@hague.mfa.gov.il.

Web: www.israel.nl

xxxxxxxxxxxx

Bijlagen:

Noem Israël een apartheidsstaat en 

desinvesteer, zegt Tutu tegen Amerikaanse 

presbyterianen

Bron: 2014/06/15  02:52 ElectronicIntifada



xxxxxxxxxx

Terwijl de Presbyterian Church USA van 14 tot 21 juni zijn Algemene 

Vergadering houdt in Detroit, heeft de emeritus aartsbisschop van 

Kaapstad Desmond Tutu een oproep gedaan aan de gedelegeerden om 

te stemmen voor desinvestering in bedrijven die Israëli’s 'apartheid' 

en de bezetting van het Palestijnse volk van dienst zijn:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

"Als de Algemene Vergadering de Presbyterianen verzamelt voor hun 

tweejaarlijkse bijeenkomst, treed ik naar voren met een gebed om 

solidariteit, opdat de Vergadering een sterk getuigenis zal afleggen 

voor verzoening, gerechtigheid en vrede. Ik ben mij ervan bewust dat 

de Vergadering acht voorstellen zal overwegen met betrekking tot het 

verwarrende en hardnekkige conflict in Israël en Palestina, maar ik 

dring er bij de Vergadering op aan vooral het voorstel te volgen om 

Israël te benoemen als apartheidsstaat vanwege zijn binnenlandse 

politiek en het handhaven van de bezetting, èn het voorstel te steunen 

dat oproept tot desinvestering in bepaalde bedrijven die bijdragen 

aan de bezetting van het Palestijnse volk.

xxxxxxxxxx

Beide zijn waard om aangenomen te worden, in de eerste plaats 

omdat ze de waarheid spreken en in de tweede plaats vanwege de 

medeplichtigheid van de Kerk aan het handhaven van de bezetting 

door de investeringen.

xxxxxxxxxx

De duurzaamheid van Israël als thuisland voor het Joodse volk is 

altijd afhankelijk geweest van zijn vermogen om recht te doen aan de 

Palestijnen. Ik weet uit eerste hand dat Israël een werkelijkheid van 

apartheid heeft gecreëerd binnen zijn grenzen en door zijn bezetting. 

De parallellen met mijn eigen geliefde ZuidAfrika zijn inderdaad 

pijnlijk en schril. Realistische Israëlische leiders hebben erkend dat 

Israël, ofwel de bezetting beëindigt door middel van een één of 

tweestatenoplossing, ofwel tot in eeuwigheid een apartheidsstaat zal 



blijven. De laatste optie is onhoudbaar en juridisch strafbaar. De 

enige manier om apartheid vreedzaam te beëindigen, leerden we in 

ZuidAfrika, was door de machthebbers door middel van economische 

druk aan tafel te dwingen.

xxxxxxxxxx

De bij de Algemene Vergadering voorliggende voorstellen gaan niet 

over de delegitimering van de staat Israël, maar over het beëindigen 

van de onderdrukking van vier miljoen Palestijnse zusters en broe

ders. Het gaat over het benoemen van een onrechtvaardig systeem en 

het weigeren er in te participeren. De koppigheid van de Israëlische 

leiders bij het willen vasthouden aan het koloniseren van land dat 

niet van hun is, kan slechts leiden tot een tragedie voor beide vol

keren. Ter wille van hen beiden als Gods geliefden, vormen de twee 

voorstellen de enig overgebleven vreedzame weg die een sterk getui

genis afleggen voor de zaak van gerechtigheid en uiteindelijke verzoe

ning. Mijn gebeden zijn vandaag met de leden van de Algemene 

Vergadering en met alle volkeren van het Heilige Land in Israël en 

Palestina."

xxxxxxxxxx

Aartsbisschop Emeritus Desmond Tutu

xxxxxxxxxx

10 juni 2014

xxxxxxxxxxxxx

Presbyterianen investeren niet meer in 

Israëlische bezetting

Bron: Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF)

xxxxxxxxxxxxxxxx



Na een gepassioneerd debat over de beste manier om de impasse te 

helpen doorbreken tussen Israël en de Palestijnen, stemde de Presby

terian Church (USA) vrijdag 20 juni 2014 op haar Algemene Vergade

ring voor het desinvesteren in drie bedrijven die Israël voorzien van 

apparatuur die wordt gebruikt bij de bezetting van de Palestijnse 

gebieden.

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

De stemmingen (310 tegen 301) werden in Washington, in Jeruzalem 

en onder Palestijnen nauwlettend in de gaten gehouden. Ze beteken

den een momentum voor de geweldloze BDS beweging die Israël 

onder druk zet om door middel van Boycot, Desinvesteringen en Sanc

ties de bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in 

OostJeruzalem te stoppen en de bezetting te beëindigen.

xxxxxxxxxxxxxxxx

De Presbyterianen vormen één van de belangrijkste denominaties en 

een kerk waar veel Amerikaanse presidenten lid van waren. Ze is de 

grootste kerk die desinvestering op haar algemene conventie heeft 

onderschreven. Ze deed dit na een stemming die volgde op een debat 

dat tien jaar geduurd heeft  en nadat twee jaar geleden, met slechts 

twee stemmen verschil, deze stap nog werd afgewezen. De maatregel 

die werd goedgekeurd roept niet alleen op tot desinvestering, maar 

bevestigt tegelijkertijd het bestaansrecht van Israël, onderschrijft de 

tweestatenoplossing, moedigt de interreligieuze dialoog aan en het 

reizen naar het Heilige Land. De kerk wordt opgedragen om zich in te 

spannen voor 'positieve investeringen' die de vrede bevorderen en die 

de levens van Israëliërs en Palestijnen moeten verbeteren. De motie 

mag 'niet worden opgevat als instemming met of goedkeuring van de 

wereldwijde BDS beweging' door de Presbyteriaanse kerk in de VS. 

xxxxxxxxxxx

De tekst is opgesteld door de 65 leden tellende MiddenOosten com

missie van de kerk. Heath Rada, moderator van de kerk, die de proce

dure leidde, zei onmiddellijk na het elektronische tellen van de 



stemmen, dat dit "op geen enkele manier ons gebrek aan liefde voor 

onze Joodse broeders en zuster reflecteert."

xxxxxxxxxxxxxxxx

De BDS campagne heeft vooral steun gekregen in Europa (bv. in 

Schotland), maar had het tot nu toe in Amerika niet zo goed gedaan; 

alleen twee relatief kleine academische groepen stemden dit jaar voor 

een academische boycot van Israël, terwijl grotere groepen, net als 

veel universiteiten zich hier juist tegen hebben verzet.

xxxxxxxxx

De bedrijven waartegen de kerk zijn desinvestering nu richt, zijn 

Caterpillar, HewlettPackard en Motorola Solutions. De kerk heeft in 

deze ondernemingen ongeveer $21.000.000 geïnvesteerd, aldus een 

woordvoerster. De kerk heeft al vele jaren geprobeerd haar bezorgd

heid tot uitdrukking te brengen over bedrijven die profiteren van de 

Israëlische bezetting door de verkoop van bulldozers, surveillance 

technologie en andere apparatuur.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Lobby 'contra', maar ook 'pro' door Joodse organisaties

Grote Amerikaanse Joodse organisaties lobbyden verwoed bij de Pres

byterianen om de desinvestering af te stemmen; het was hun meest 

vastberaden campagne in de afgelopen 10 jaar dat de Presbyterianen 

over een dergelijke stap hebben nagedacht. Meer dan 1700 rabbijnen 

uit alle 50 staten van Amerika ondertekenden een open brief aan de 

Presbyteriaanse kiezers, om te verklaren dat door "het leggen van alle 

schuld bij één partij, terwijl beiden verantwoordelijkheid dragen, in 

plaats van de vrede de conflicten en verdeeldheid worden bevorderd."

xxxxxxxxxxxxxxxx

In een laatste wanhopige manoeuvre op donderdag 19 juni, bood rab

bijn Rick Jacobs, leider van de Reformbeweging (de grootste tak bin

nen het Amerikaanse jodendom), de assemblee een ontmoeting aan 

tussen premier Benjamin Netanyahu van Israël en de twee hoogste 

leiders van de kerk, zodat die de zorgen van hun kerk over de bezet



ting zouden kunnen overbrengen  op voorwaarde dat de desinveste

ring maatregel van tafel zou gaan.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Dat aanbod leek te falen, omdat het volgens sommigen even manipu

latief als ineffectief aanvoelde, vooral gelet op Netanyahu’s volmacht 

voor meer nederzettingen in de bezette gebieden en vanwege diens 

gebrek aan enthousiasme voor vredesonderhandelingen.

xxxxxxxxxxxxxxxx

"Ik ben er niet zeker van dat ik die strategie zou hebben gekozen," zei 

dominee Gradye Parsons, de scriba van de kerk en één van de twee 

leiders die uitgenodigd was, zei in een interview: "Ik ben er van over

tuigd dat het een serieuze en genereuze uitnodiging was. Ik ben er 

niet van overtuigd dat ze behulpzaam was in ons debat. We zijn nog 

steeds toegewijd aan Israël en zijn bestaansrecht, maar we zijn 

bezorgd over de bezetting en denken dat Israël tot beter in staat is," 

aldus Parsons.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Parsons zei dat Presbyterianen hun relaties met de joden in hun 

gemeenschappen en in Washington op prijs stellen, waar hun lobbyis

ten vaak aan dezelfde kant van de vele kwesties staan. Hij erkende 

dat de kerk is beschuldigd van antisemitisme, maar dat dat niet waar 

is en 'onze zorgen' over de mensenrechten 'als niet legitiem' afdoet.

xxxxxxxxxxxxxxxx

De betrekkingen tussen Joden en Presbyterianen waren verzuurd 

nadat het Israël / Palestina Mission Network, een Presbyteriaanse 

advocacy groep, dit jaar in een studiegids die 'Zionism Unsettled' heet 

de geschiedenis en de theologische onderbouwing van de zionistische 

beweging had uitgedaagd. De gids is door Joodse leiders aan de kaak 

gesteld als hatelijk, racistisch en kwaadaardig onwetend over de rol 

van de Holocaust en het geweld tegen Israël door de Palestijnen en de 

Arabische landen bij het verklaren van de geschiedenis van de regio. 

De vergadering nam in Detroit het besluit, dat de studiegids het offici

ele kerkelijke beleid niet vertegenwoordigt, maar wel te koop is op de 



website van de kerk. Joodse organisaties hadden de kerk opgeroepen 

te stoppen met de verkoop. Veel Presbyterianen op de algemene ver

gadering zeiden dat ze de gids niet gelezen hadden, en dat die niet 

van invloed was geweest op hun stemgedrag.

xxxxxxxxxxxxxxxx

"Nog een jood die desinvestering steunt!"

xxxxxxxxxxxxxxxx

Van meer invloed was de aanwezigheid gedurende de hele week bij 

conventie van Joodse activisten, waaronder veel jongeren in zwarte 

Tshirts met de slogan "Nog een jood die desinvestering steunt!" 

Velen hoorden bij Jewish Voice for  Peace, een kleine maar groeiende 

organisatie die desinvestering bevordert en ter linkerzijde samen

werkt met Palestijnse en christelijke groepen.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Voor de stemming zochten sommige Presbyteriaanse gecommitteer

den contact met rabbijn Alissa Wise, directeur van Jewish Voice for 

Peace , die een week lang in het congrescentrum had doorgebracht en 

tijdens een gebedsdienst in een Presbyteriaanse kerk had gesproken. 

Ze vertelde daar dat desinvestering een constructief doel dient. "Voor 

mij helpt dit de Palestijnen hun macht te vormen, zodat Israël ervan 

overtuigd raakt, dat er niet door geweld, maar door wereldwijde con

sensus iets moet veranderen."

xxxxxxxxxxxxxxxx

De Presbyterianen met in de VS bijna 1,8 miljoen leden en 10.000 

gemeenten, hebben in de afgelopen decennia leden en invloed verlo

ren, voor een deel door hartverscheurende debatten over de vraag of 

homoseksuele geestelijken gewijd mogen worden en of het homohu

welijk is toegestaan; een maatregel die door de assemblee donderdag 

19 juni werd goed gekeurd.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Het is overigens niet de eerste Amerikaanse kerk die tot desinveste

ring overgaat om zo te protesteren tegen de politiek van Israël: het 



Mennonite Central Committee en de Quakers hebben hun aandelen in 

een aantal bedrijven die zaken doen met Israël verkocht. Vorige week 

heeft het bestuur dat gaat over de pensioenvoorzieningen van de Uni

ted Methodist Church aangekondigd dat het zijn aandelen in een ven

nootschap, vanwege zorgen over de contracten van het bedrijf met de 

Israëlische gevangenissen, wil verkopen.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Kairos Palestina

xxxxxxxxxxxxxxxx

Rifat Odeh Kassis, Palestijns christenen voorman van Kairos Palestine 

die uit Bethlehem was overgekomen om er bij de presbyterianen op 

aan te dringen voor desinvestering te stemmen, zei in een interview 

dat de uitslag “een klinkende boodschap” betekent voor alle Palestij

nen, omdat ze zegt: "Jullie staan niet alleen."

xxxxxxxxxxxxxxxx

Belangrijke Joodse organisaties waren er snel bij om verontrusting en 

verontwaardiging uit te spreken. Rabbijn Steve Gutow, voorzitter van 

de Joodse Raad voor Publieke Zaken, noemde de desinvesteringsactie 

'schandalig' en zei dat het een 'verwoestende invloed' zal hebben op 

de betrekkingen tussen de nationale kerk en de belangrijkste Joodse 

groeperingen. De heer Rada, moderator van de kerk, zei op een pers

conferentie na de stemming: "Ik geloof niet dat ook maar één gecom

mitteerde zal zeggen dat hier sprake is van een antiJoodse 

aangelegenheid. Ik denk dat er veel emotie bestaat over de onrecht

vaardige behandeling door de Israëlische regering van de Palestijnen, 

maar er is evenzeer boosheid over terroristische activiteiten die door 

Palestijnen worden bedreven," aldus Rada.

xxxxxxxxxxxxxxxx

22 06 2014

xxxxxxxxxxxxxxxx



30 juni 2014

Tent of Nations

Bekijk de korte film (6.29 min.) over 'Tent of Nations'  via 

onderstaande link:

Wereldraad van Kerken publiceert brief over 

dood Israëli teenagers

Pastorale brief naar aanleiding van de dood van drie Israëli teenagers, 

gepubliceerd door de Wereldraad van Kerken.

xxxxxxxxxxx

1 juli 2014

xxxxxxxxxxx

Namens de Wereldraad van Kerken breng ik opnieuw het grote ver

driet onder woorden dat wij voelen, verdriet dat over nationale gren

zen heen en verschillen in godsdienst en cultuur gevoeld wordt; 

verdriet over het lijden en verlies van levens in Israël en Palestina. 

Onze oprechte gebeden zijn met allen die getroffen zijn door deze tra

gedie, die in de hele wereld aandacht heeft gekregen en we blijven 

bidden voor vrede met gerechtigheid voor allen.

xxxxxxxxxxx

De profetie van Jeremia (31:15) getuigt van het diepe verdriet dat 

vandaag ervaren wordt:

xxxxxxxxxxx

Dit zegt de Heer:

In Rama hoort men klagen, bitter treuren.



Rachel beweent haar kinderen,

zij wil niet worden getroost.

Haar kinderen zijn er niet meer.

xxxxxxxxxxx

Geen enkele ouder, van welk geloof of uit welk land ook, in Israël of 

Palestina of in de buurlanden Syrië en Irak, zou zoveel intens verdriet 

moeten verdragen. En toch gaat het geweld door, zonder voldoende 

stappen in de richting van een oplossing van het conflict en het voor

komen van zinloze doden.

xxxxxxxxxxx

Wij rouwen vandaag om de drie Israëli teenagers wier lichamen op 30 

juni gevonden zijn: Naftali Fraenkel, Gilad Shaar en Eyal Yifrah. Wij 

bidden voor hun familie, voor al hun vrienden en voor de uitgebreide 

gemeenschap die treurt om hun dood.

xxxxxxxxxxx

We treuren ook om die Palestijnen die gedood of gewond zijn ten 

gevolge van maatregelen die genomen zijn om de gekidnapte jongens 

te vinden, als gevolg van de tegenstand tegen deze maatregelen, als 

element van confrontaties die dagelijks in Israël en Palestina plaats

vinden.

xxxxxxxxxxx

Gerechtigheid moet zegevieren. Alle daden van geweld en terreur 

moeten onderzocht worden en wettelijk vervolgd. Collectieve vergel

ding of straf is geen gerechtigheid en zal niet tot vrede leiden.

xxxxxxxxxxx

In deze uiterst gespannen situatie roepen wij alle partijen op alle 

soorten geweld te veroordelen en af te zien van het gebruik ervan. 

Wij dringen aan op wijsheid en een weg te zoeken om het vredespro

ces weer op gang te brengen dat in de afgelopen maanden helaas tot 

stilstand is gekomen; voor de slachtoffers en allen die slachtoffer zou

den kunnen worden van de escalatie van geweld. De gemeenschap 



van kerken, vertegenwoordigd door de Wereldraad van Kerken, gaat 

door met haar werk voor de verbetering van betrekkingen en aan de 

voorwaarden die nodig zijn voor gerechtigheid en vrede.

xxxxxxxxxxx

Ondertussen blijven we bidden voor herstel en uiteindelijke verzoe

ning.

xxxxxxxxxxx

Rev. Dr Olav Fykse Tveit

SecretarisGeneraal van de Wereldraad van Kerken

Een profetische oproep van Naim Ateek

Gedurende de laatste drie maanden zijn ongeveer 200 administra

tieve Palestijnse gedetineerden in hongerstaking geweest om te pro

testeren tegen hun detentie zonder aanklacht of proces.

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Op 15 mei 2014, op Nakba dag, een paar weken voor de ontvoering 

van de drie jonge Israëliërs, doodde het Israëlische leger in koelen 

bloede twee Palestijnse tieners in de buurt van Ramallah.

xxxxxxxxxxxx

Op maandagavond 30 juni, vond het Israëlische leger de lichamen van 

drie vermiste Israëlische tieners.

xxxxxxxxxxxx

Op dinsdagochtend 1 juli, doodde het Israëlische leger een 16jarige 

Palestijn in Jenin en sommige kolonisten probeerden een 9jarige jon

gen in Beit  Hanina te grijpen,maar hij werd gered door zijn moeder 

en een aantal voorbijgangers.

xxxxxxxxxxxx



In de vroege woensdagochtend van 2 juli, ontvoerden kolonisten een 

17 jarige jongen uit Shufat, doodden hem en verbrandden zijn 

lichaam. Daar bovenop werden de laatste twee weken meer dan 10 

Palestijnen gedood door het Israëlische leger, sommigen van hen 

waren erg jong en meer dan 500 werden vastgehouden en honderden 

raakten gewond.

xxxxxxxxxxxx

Wij treuren met alle families. Palestijnen en Israëliërs. Wij veroorde

len de moorden, die ofwel werden begaan door het Israëlische leger, 

door vrijgevochten kolonisten, door extremistische Palestijnen of 

door onbekende verdachten. Wij verdedigen de heiligheid van ieder 

mensenleven, dat van Israëliërs net zo goed als dat van Palestijnen, 

van joden als dat van moslims, van moslims en dat van christenen.

xxxxxxxxxxxx

Voor degenen die ogen hebben om te zien, zijn alle moorden die wer

den gepleegd zinloos en de grote schuldige is deze rechtse Israëlische 

regering. Haar beleid komt neer op een totale afwijzing van vrede op 

basis van de eisen van het internationaal recht. Zij weigert het land te 

delen met een soevereine Palestijnse staat die instemt met slechts 22 

procent van het historische Palestina en die bereid is om te leven in 

vrede naast Israël.

xxxxxxxxxxxx

De regering van Israël is van mening dat ze het rad van de geschiede

nis kan terugdraaien en een etnische /religieuze staat kan creëren. Ze 

denkt dat zij haar wil aan de Palestijnen kan opleggen omdat ze 

beschikt over de militaire macht en de technologie die daarvoor nodig 

zijn. Toch zal dit niet gaan. Dit vindt plaats aan de verkeerde zijde 

van de geschiedenis. Niet alleen de Palestijnen, maar de geschiedenis 

zelf is hier tegen. De toekomst van de wereld ligt in het samenleven 

binnen multietnische,multiraciale en multireligieuze gemeenschap

pen. De geschiedenis is aan de diversiteit, niet aan de uniformiteit. De 

rechtse regering van Israël is de schuldige, zij is verantwoordelijk; zij 

is de dader. Zij bedreigt de levens van Israëlische en Palestijnse jon

geren, want zij heeft het plan getrokken voor een etnische en racisti

sche loop van de geschiedenis, die onhoudbaar is.



xxxxxxxxxxxx

De goede mensen in Israël, Palestina en binnen de internationale 

gemeenschap moeten een einde maken aan deze waanzin. Lang gele

den citeerde Jezus de psalmist, die zei: "Zalig de zachtmoedigen, want 

zij zullen de aarde beërven." De zachtmoedigen, dat zijn de mensen 

van dit land, zij zijn de Israëliers en de Palestijnen, maar niet de arro

gante exclusivisten van deze wereld. De exclusivisten zullen uiteinde

lijk verdwijnen, er komt een dag dat nieuwe leiders zullen opstaan, 

een Israëlische Abraham Lincoln, of een Israëlische De Klerk die 

Israël naar vrede zullen leiden op basis van het delen van een land 

waar ieder mens,man en vrouw, Israëlier en Palestijn in menselijke 

waardigheid als gelijkwaardige burgers zullen leven.

xxxxxxxxxxxx

Wij doen een beroep op onze Palestijnse broeders en zusters zich met 

geweldloze acties te blijven verzetten tegen iedere daad van onrecht

vaardigheid; op onze religieuze leiders, moslims en christenen, om 

een profetische stem tegen onrecht en onderdrukking te verheffen; op 

de Palestijnse Autoriteit om standvastig te blijven ten aanzien van een 

verenigde regering.

xxxxxxxxxxxx

Als de Israëlische regering vrede wil, moet ze worden hervormd. Ze 

moet geloven in de kracht van een vrede die gebaseerd is op recht

vaardigheid en gelijkheid. In een tijd als deze, hebben de Israëlische 

leiders de moed en de wil nodig om het volgende te doen:

xxxxxxxxxxxx

1. Ze moeten beseffen dat geweld alleen geweld kan voortbrengen en 

dat wanhoop alleen wanhopige acties kan doen ontstaan. Daarom 

moet de staat stoppen met de cyclus van gewelden de cyclus van 

wraak.

xxxxxxxxxxxx

2. Ze moeten de oorzaken van de problemen aanpakken: de racisti

sche wetten, de militaire bezetting en de illegale nederzettingen.



xxxxxxxxxxxx

3. Ze moeten alle collectieve straffen, willekeurige moorden en 

onwettige executies stoppen en laat het recht het beloop hebben dat 

het toekomt. Het is onrechtvaardig om onschuldigen te straffen voor 

de daden van enkele verdachten.

xxxxxxxxxxxx

4. Ze moeten werken met de Verenigde Naties en de Palestijnse Auto

riteit om de oplossing van het conflict te vinden op basis van interna

tionaal recht die zal instaan voor de behoeften aan vrede en veiligheid 

voor zowel Israël als Palestina.

xxxxxxxxxxxx

Wij klagen steen en been over de passiviteit van de wereldleiders, in 

het aangezicht van de verankering van de bezetting. Ze moeten zich 

realiseren dat uiteindelijk de oplossing van het conflict vraagt om 

interventie van buitenaf. Wereldmachten hebben het conflict helpen 

creëren en wereldmachten zullen moeten helpen het op te lossen.

xxxxxxxxxxxx

In een tijd als deze zei Hij aan: "jou, mens, wat goed is, je weet wat 

de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrach

ten en nederig de weg te gaan van je God." (Micha 6:8)

xxxxxxxxxxxx

Dr Naim Ateek

xxxxxxxxxxxx

Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center, Jeruzalem

4 juli 2014

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx



RoomsKatholieke Kerk roept op tot radicale 

veranderingen in het Heilige Land

Oproep tot moedige verandering

Uitgegaan vanuit de Commissie voor Recht en Vrede van de Assemblee 

van de Katholieke Ordinarii in het Heilige Land.

(Jeremia 31 :15, Willibrordvertaling)

De realiteit van geweld en rouw

In Israël en Palestina hoor je de echo van de kreten van moeder en 

vader, broers en zussen, geliefden van de jongeren die slachtoffer zijn 

geworden van de laatste serie gewelddadigheden die het land hebben 

geteisterd. Van sommigen zijn de gezichten bekend omdat de media 

hun levens gedetailleerd hebben beschreven, hun ouders hebben geïn

terviewd waardoor ze in onze verbeelding tot leven kwamen, terwijl 

anderen – verreweg talrijker louter naamloos en zonder gezicht 

voorkomen in de statistieken. De selectieve berichtgeving, rouwbe

klag en herinnering zijn zelf al een deel van spiraal van geweld.

Wij condoleren allen die rouwen oprecht, Israëli en Palestijnen. Wij 

moeten doorgaan met bidden dat degenen die onlangs zijn gevallen de 

laatsten zijn die een gewelddadige dood sterven in deze escalatie van 

haat en wraak.

Een taal die geweld oproept

(Jacobus 3:5 6. 9, Willibrordvertaling 1995)

Onze hoop de spiraal van geweld te beëindigen vervliegt vanwege de 

onverantwoordelijke taal met betrekking tot collectieve straf en 

wraak. Deze taal verstikt het tot stand komen van elk alternatief. 

Velen die zich in een positie van macht en politiek leiderschap bevin

den hebben zich ingegraven en ze zijn niet van zins zich in enige bete



kenisvolle dialoog te gaan. Niet alleen dat, ze gieten ook nog olie op 

het vuur met woorden en daden die het conflict verhevigen.

Lees hier de volledige tekst [PDF]

Bisschoppen van het Heilige Land 

veroordelen collectieve bestraffing 

Palestijnse bevolking.

BRUSSEL (KerkNet/Kathpress) – De bisschoppen van het Heilige Land 

veroordelen de escalatie van 'haat en wraak', evenals de collectieve 

bestraffing van de Palestijnse bevolking. Volgens de kerkleiders 

worden de moord van drie Israëlische jongeren en de raketaanvallen 

door Hamas aangewend als voorwendsel om de Palestijnse bevolking 

als geheel te bestraffen en haar legitieme verlangen naar vrijheid in 

de kiem te smoren.

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

De katholieke bisschoppen betreuren dat vele Israëlische 

verantwoordelijken de voorkeur eraan geven om olie op het vuur te 

gooien, in plaats van de weg van de dialoog te bewandelen. Er wordt 

ook kritiek geleverd op de nederzettingenpolitiek, de 

landonteigeningen, de scheiding van familieleden en de opsluiting en 

gewelddadige dood van Palestijnen.

xxxxxxxxxxxx

Anderzijds zijn de kerkleiders ook heel kritisch voor de Palestijnse 

houding van uitzichtloosheid en de roep om wraak. "Geweld als 

antwoord op geweld kan slechts tot meer geweld leiden. De situatie in 

Gaza illustreert de eindeloze spiraal van geweld, bij gebrek aan visie 

over een andere toekomst. Het is de plicht van zowel daders als 

slachtoffers die cirkel te doorbreken."



JoodsIsraëlische kolonisten vallen twee 

predikanten aan

De Evangelicale predikant Yuhanna Katanachol bericht dat zondag

ochtend 6 juli 2014 twee van zijn vrienden, ds. Attallah Issawi en ds. 

Mousa Allawi, werden aangevallen door joodsIsraëlische kolonisten. 

De auto van beide predikanten werd op weg naar hun kerk tegenge

houden door een groep kolonisten. Het leger was er ook bij, maar 

bemoeide zich er niet mee. Ds. Attallah die de bestuurder was, werd 

gezegd dat ze de auto zouden vernielen. Hij reageerde snel door het 

maken van een Ubocht en zo snel mogelijk weg te rijden. Dezelfde 

kolonisten gooiden grote stenen naar de auto en braken de achterste 

ramen, die in de auto terecht kwamen. Daarna achtervolgden ze hen 

bijna 5 kilometer, totdat ze in een nabijgelegen Palestijnse stad kwa

men, waar ze veilig waren.

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Ds. Katanacho belde met ds. Mousa die hij sinds vele jaren kent. Ds. 

Mousa sprak zijn diepe dankbaarheid uit voor Gods genade en voor de 

veiligheid van alle passagiers van de aangevallen auto. Ds Mousa was 

niet alleen dankbaar voor zijn veiligheid, maar sprak ook zijn bereid

heid uit om de Heer te blijven dienen waar dat nodig is, ook op 

gevaarlijke plaatsen.

xxxxxxxxxxxxxx

Later belde ds. Katanacho met ds. Attallah die samen met hem 

gewerkt heeft aan het Bethlehem Bible College. Katanacho zegt ont

roerd te zijn door de inzet van Attallah voor de boodschap van Chris

tus te midden van deze onrust. Attallah dankte God namelijk niet 

alleen voor zijn veiligheid, maar hij drong ook aan op het verder ver

spreiden van de liefde van God en zijn gerechtigheid. Hij toonde geen 

bitterheid, maar in plaats daarvan had hij medelijden met degenen 

die zijn misleid door het kwaad. Verder sprak hij zijn teleurstelling 

uit over de christelijke zionisten die de pijn van Palestijnse christenen 



niet zien, omdat ze verblind zijn door eschatologische protocollen en 

de kolonisten ondersteunen terwijl ze de volgelingen van Jezus over 

het hoofd zien.

xxxxxxxxxxxxxx

Katanacho trekt een aantal lessen uit de ervaring van beide predikan

ten:

xxxxxxxxxxxxxx

"Ten eerste zijn ze allebei bereid om te lijden omwille van Christus. 

Ze blijven bereid te werken in een context met veel spanningen. Zij 

kiezen ervoor om te lijden als een kaars die brandt, om het Licht van 

Christus in een land vol duisternis te bewaren. In de tweede plaats 

zijn ze allebei toegewijd aan het verspreiden van vrede en de liefde 

van Jezus Christus, zelfs onder de mensen die hen aanvielen. Ze zijn 

niet tegen joodse kolonisten of tegen iedere jood maar tegen onder

drukking. Ze lopen in de voetsporen van onze Heer wiens liefde niet 

is beperkt door etniciteit of taal. Ten derde volharden ze in de strijd 

tegen onrecht vervuld van gebed en vrede. Ze waren verbazingwek

kend kalm en spraken hun diepe vertrouwen uit in de Heer."

xxxxxxxxxxxxxx

Tenslotte roept ds. Katanacho op om te bidden voor allen die vervolgd 

worden en voor degenen die onrecht lijden, in het bijzonder in Israël 

en Palestina. "Laten we ons ervoor inzetten om het Koninkrijk van de 

Messias te verspreiden onder zowel Palestijnen als Israëli. Christus is 

voor hen allebei gestorven. Laten wij mensen als ds. Issawi en ds. 

Alawi die God dienen in de frontlinies ondersteunen."

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Foto: Ds. Attalah Alawi (Linga.org, christelijk nieuws uithet Heilige 

Land).



Israëlische commandant verklaart aan 

Palestijnen 'De Heilige Oorlog'

(ingezonden door Alin Abunimah, vrijdag 11 juni 2014)

xxxxxxxxxxxxx

Aan de vooravond van de dreigende invasie van Gaza, heeft de com

mandant van de Israëlische Givata Brigade zijn soldaten verteld dat 

ze in een oorlog gewikkeld zijn om een 'vijand die God te schande 

maakt uit te schakelen'.

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

In een brief, in het Hebreeuws, aan zijn troepen die in Israël gepubli

ceerd werd op de NRG website en die vol staat met citaten uit de bij

bel schrijft kolonel Ofer Winter: "De geschiedenis heeft ons 

uitgekozen om de scherpe punt van de bajonet te zijn in het gevecht 

met de terroristische vijand 'uit Gaza', een vijand die de God van Isra

el’s strijd vervloekt, te schande maakt en misbruikt."

xxxxxxxxxxxxx

"We zullen gezamenlijk krachtig optreden, met vastberadenheid, met 

initiatief en met bedrieglijke trucs met als doel: contact met vijand. 

We zullen alles doen om de missie nieuw leven in te blazen en de vij

and te verdelgen en de dreiging voor de Israëlische Natie op te hef

fen," voegt Winter aan zijn brief toe.

xxxxxxxxxxxxx

In het Hebreeuws slaan de woorden: 'Israëlische Natie' specifiek en 

uitsluitend op de natie van de Joden.

xxxxxxxxxxxxx

"In de naam van de IDFsoldaten (het Israëlische leger) en in het bij

zonder de soldaten en commandanten van de Brigade, zorg er voor 

dat de zin bewaarheid wordt: 'Want de Heere God is degene die met 



je mee gaat, die voor je vecht tegen je vijanden en die je redt' en wij 

zullen antwoorden: 'Amen'," besluit hij.

xxxxxxxxxxxxx

Heilige Oorlog

Commandant Winter’s brief is een verbazingwekkend document ver

klaart de Israëlische toneelschrijver en journalist Kobi Niv op Face

book.

xxxxxxxxxxxxx

Niv bekritiseert niet alleen de 'lompe taal die niet alleen op een bela

chelijke manier militaire en religieuze citaten combineert maar ook 

het feit dat van onze kant (niet van hun kant; van onze kant) de oor

logen tegen de Palestijnen zijn veranderd van een nationaal geschil in 

een Heilige Oorlog'.

xxxxxxxxxxxxx

Dena Shunra, expert wat betreft Israël, die de brief van Winter ver

taalde voor 'The Electronic Intifada' stelt dat het verschijnen van de 

brief blijk geeft van de toenemende deelname van belijdende Ortho

doxe Joden in het Israëlische leger.

xxxxxxxxxxxxx

Shunra voegt daar aan toe: "Deze demograaf, (= statiscus op het 

gebied bevolkingsonderzoek) die vaak in verband wordt gebracht met 

de nederzettingsbeweging, heeft de traditionele Kibutz bewoner 

(behoorlijk onkerkelijk, naar het socialisme / communisme neigend) 

in het Israëlische leger vervangen. Het overschakelen van nationalis

tische retoriek naar de taal van de Heilige Oorlog is deel van deze 

omschakeling."

xxxxxxxxxxxxx

Aan de andere kant wordt er de nadruk op gelegd dat heiligen in de 

strijd verschijnen om de Joodse soldaten te troosten/redden (waarbij 

de soldaten de heiligen meer zien als Joods dan als Israëlisch). Versla

gen over bezoek van 'Mama Rochelle' de matriarch Rachel, vrouw 

van de Patriarch Jacob , die volgens de traditie in Bethelem is begra



ven – zijn tijdens de laatste gevechten (vanaf 2002 en later opgedo

ken). Dit verandert zowel de aard van de oorlogen als die van de 

strijdmacht die er aan deelneemt, terwijl dit verschijnsel de tegen

stelling van culturen naderbij brengt."

xxxxxxxxxxxxx

Vertaling van de brief (volledige vertaling van de brief van Ofer Win

ter).

xxxxxxxxxxxxx

Strijdmateriaal van de Commandant voor 'Sterke Rots' (operatie die 

ook bekend staat als Beschermende Grens).

xxxxxxxxxxxxx

Beste commandanten en soldaten,

xxxxxxxxxxxxx

Het is voor ons een groot voorrecht om in deze tijd leiding te geven en 

te vechten in de Givati Brigade. De geschiedenis heeft ons uitgekozen 

om de scherpe punt van de bajonet te vormen in het gevecht tegen de 

vijand  'uit Gaza', die de God van Israël’s strijd vervloekt, te schande 

maakt en misbruikt. We hebben getraind en ons voorbereid voor deze 

tijd en we nemen deze taak met grote nederigheid op ons terwijl wij 

onszelf in gevaar brengen en onze levens geven om onze families, 

onze natie en ons vaderland te beschermen.

xxxxxxxxxxxxx

Wij zullen gezamenlijk krachtig optreden met vastberadenheid, met 

initiatief en met bedriegelijke trucs, contact met de vijand als doel. 

We zullen alles doen om de missie te laten slagen, de vijand te vernie

tigen en de dreiging voor de Staat Israël te niet te doen.

xxxxxxxxxxxxx

We zullen handelen en alles doen om onze jongens veilig te laten 

terugkeren, gebruik makend van alle middelen die ons ter beschik

king staan en met elk geweld dat daarvoor nodig is.



xxxxxxxxxxxxx

Ik vertrouw dat jullie, ieder van jullie persoonlijk, in die geest hande

len, in de geest van Israëlische soldaten die pioniers zijn om de cam

pagne te leiden. De Geest van Givati. Ik sla mijn ogen op naar de 

hemel en roep met jullie uit: "Hoor Israël hoor, de Heer onze God is 

een God, Heer van Israël maak dat onze manieren succes hebben nu 

wij op het punt staan voor Uw Volk Israël te vechten tegen een volk 

dat Uw naam ijdel gebruikt. Uit naam van de IDFsoldaten en in het 

bijzonder de soldaten en commandanten van de Brigade, maak dat de 

woorden: "Want de Heer uw God is Hij die met je mee gaat om voor 

je te vechten tegen je vijand, om je te redden" waarheid worden, en 

we zullen antwoorden: 'Amen'.

xxxxxxxxxxxxx

Met elkaar en alleen met elkaar zullen we winnen.

xxxxxxxxxxxxx

Ofer Winter, Kolonel

commandant van de Givati Brigade.

Jeremy Milgrom over de gewelddadige God 

van Samson

De gewelddadige God van Samson en de God van de Nazireeër die we 

op vrede bidden

Als je deze week  iets aansprekends in de parashah  (de joodse 

'liturgische lezing') wilt lezen, sla dan de Thoralezing over (Numeri 

4:21  7:89) en ga direct door naar de haftara (Richteren 13). i 

Natuurlijk, als je wilt weten welk verband dit hoofdstuk heeft  met de 

Thoralezing, dan moet je eerst  nog even kijken naar Numeri 

hoofdstuk 6 ii, en je zult zien dat beide hoofdstukken beschrijven dat 

je naar God kunt toegroeien door…  niet je haar te knippen! En als je 

dit doet denken aan het verhaal van Samson, dan zit je in de goede 

richting, omdat Richteren 13 handelt over zijn geboorte, en de 



volgende drie hoofdstukken van het boek Richteren gaan over zijn 

tumultueuze leven en dood.

Pas had ik het geluk om een discussie te leiden over de komende 

feestdag van Shavu'ot iii met een klas van christelijke studenten, 

voornamelijk  franciscanen, en ondanks onze verschillende 

standpunten over de uitverkiezing van Israël (zij waren voorstander) 

en ofschoon ze zelf allemaal kort  of helemaal geen haar hadden, in 

tegenstelling tot mijn paardenstaart, bestond er voor mij geen twijfel 

dat er veel heiligheid in die kamer was, en ook echte nederigheid, een 

combinatie die over het algemeen vrij zeldzaam is. En er was een 

vrede onder hen, die een sterk contrast vormde met de rauwe 

geluiden van buiten uit Jeruzalem waar de Dag van de Eenmaking 

werd gevierd.

Wat mij het meest verbaast (en dat is een eufemisme), is dat God in 

de opeenvolgende hoofdstukken van het verhaal over Samson 

uitsluitend wordt aangeroepen in strijdlustige situaties: bij het 

zoeken naar een aanleiding tot strijd tegen de Filistijnen (Richteren 

14:04); bij het doden van de leeuw (14:06); bij het doden van 30 

mensen die hij hun bovenkleding afnam (14:19); bij het verbreken van 

de boeien en het doden van duizend mensen (Judeeërs en / of 

Filistijnen, 15:1415); en als hij God vraagt om zijn kracht te 

herstellen, om het verlies van zijn ogen te wreken en  om het huis van 

de Filistijnen neer te halen (16:28). God is hier de bron van brute 

kracht, niet een moreel kompas; zelfs bij het herstellen van Samsons 

ziel door water uit de rots te laten stromen (15:1819) zijn Gods daden 

gewelddadig.

Hoe anders is de beroemde zegen, die in Numeri opgenomen is net na 

de regels over het niet knippen van je haar:

'Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u 

genadig zijn,

moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.'

(Numeri 6: 2426).



Amen!

Persbericht, 25 juli 2014: Oproep tot sancties 

en daadwerkelijke diplomatieke druk voor 

vrede

Kairos Nederland en Vrienden van Sabeel Nederland roepen de 

Nederlandse Regering, de Tweede Kamer en de Nederlandse (Raad 

van) Kerken op gehoor te geven aan de oproep van 

Kairos Palestina en de 33 leden van de Nationale Coalitie van 

Christelijke Organisaties in Palestina, waaronder Sabeel Jeruzalem. 

Zij roepen op tot intensieve diplomatieke druk tot vrede en 

economische en militaire sancties, zoals die in vergelijkbare 

internationale situaties gehanteerd worden.

Een stem vanuit de kerken mag niet ontbreken, nu Israël en Gaza 

overspoeld worden door geweld. Kairos Palestina Nederland en 

Vrienden van Sabeel Nederland geloven in de woorden van Martin 

Luther King: 'Geweld beantwoorden met geweld vermenigvuldigt 

alleen maar geweld. Duisternis kan duisternis niet verdrijven, alleen 

licht kan dat'.

Daarom sluiten zij zich aan bij de verklaring die Kairos Palestina en 

de 33 leden van de Nationale Coalitie van Christelijke Organisaties in 

Palestina (waaronder Sabeel Jeruzalem) op 23 juli in Jeruzalem 

uitgaven. Deze roept op tot intensieve diplomatieke druk tot vrede en 

economische sancties. Deze oproep ligt geheel in de lijn van de 

geweldloze weg naar vrede en het selectief inzetten van sancties die 

Kairos Nederland en Vrienden van Sabeel Nederland in de 

Nederlandse kerken propageren door een veelvoud aan activiteiten, 

landelijk, regionaal en plaatselijk.

Lees het gehele persbericht hier [PDF]



Omwille van de brandende kinderen van 

Gaza

Steeds opnieuw horen we over de huidige aanvallen tegen Gaza: 

"Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen." Dat refrein is niet 

nieuw, sterker nog, het is zo vaak herhaald dat het een cliché 

geworden is. Sommige politieke leiders praten het na zonder er bij na 

te denken. Israël gebruikt dergelijke clichés om haar bloedige acties 

te rechtvaardigen en ook als excuus om de slachting nog verder uit te 

breiden. Op 29 juli zijn meer dan 1100 mensen omgekomen in Gaza, 

de meesten van hen burgers, en onder hen 253 kinderen (zie 

www.ochaopt.org). Daarnaast zijn 53 Israëlische soldaten en 3 

Israëlische burgers omgekomen. De Palestijnse bevrijdingstheoloog 

Naim Ateek stelt een morele kernvraag: is de Israëlische claim van 

zelfverdediging gerechtvaardigd? 

Gegeven deze situatie is de vraag nu: is de Israëlische claim van 

zelfverdediging gerechtvaardigd?

In de eerste plaats moet opgemerkt worden dat er geen afgebakend 

'zelf' is dat Israël zou kunnen verdedigen: Israël weigert consequent 

om zijn grenzen te definiëren. Als gevolg van de Israëlische 

expansiepolitiek, gevoerd onder het mom van veiligheid, strekken die 

'grenzen' zich nu uit tot ver in de Palestijnse gebieden en tot de 

Syrische Golanhoogte, in strijd met het internationaal recht. 

Bovendien schendt Israël, als een staat die nu al 47 jaar een andere 

staat  waar ook Gaza toe behoort  bezet houdt, het internationale en 

humanitaire recht. Aangezien Israël geen vastgelegde grenzen heeft, 

en een andere staat bezet houdt, kan het 'zelf' dat Israël verdedigt 

niet eens gedefinieerd worden.

In de tweede plaats is het van belang op te merken dat Israël noch 

een moreel noch een wettelijk recht heeft te claimen dat het zichzelf 

verdedigt zolang het een andere staat bezet. Stel je voor dat inwoners 

van Kuweit, nadat Irak Kuweit bezette, raketten hadden afgevuurd op 

Irakese steden om zo Irak te dwingen een einde te maken aan deze 

illegale bezetting. Zouden we dan vinden dat Irak het recht heeft 



zichzelf te verdedigen? Of zouden we Irak beschouwen als de 

aanstichter en agressor?

Zolang het internationaal recht en de Verenigde Naties Israël 

beschouwen als de bezetter van Palestina, verdedigt Israël niet 

zichzelf, maar de bezetting en het Zionistische project. Als er een eind 

komt aan de bezetting, heeft Israël het morele en wettelijke recht 

zichzelf te verdedigen; daar kunnen we het mee eens zijn. Maar 

zolang het de bezetting verdedigt door middel van collectieve straffen 

en disproportionele militaire macht, wat illegaal is volgens 

internationaal recht, lijken zijn claims ons misleidend, bedrieglijk en 

hol. Des te meer als Israël hier voortdurend ongestraft vanaf komt .

Tot slot: zijn Obama’s woorden over de veiligheid van Israël en zijn 

recht zichzelf te verdedigen geloofwaardig als we weten van 

brandende kinderen in Gaza? Als we weten van die kinderen, die 

opgesloten zijn en Gaza niet kunnen verlaten, wiens enige misdaad is 

dat ze aan de verkeerde kant van een willekeurige grens zijn geboren, 

die gedood worden terwijl ze thuis veiligheid zoeken, voetballen op 

het strand, schuilen in zogenaamde 'veilige plaatsen' van de VN: is de 

oorlog die Israël voert dan te verdedigen? Niets kan, moreel noch 

wettelijk, het lukraak doden van een opgesloten burgerbevolking 

legitimeren. Verklaringen noch acties, hoe doorwrocht ook, behouden 

hun overtuigingskracht naast de brandende en verscheurde 

lichaampjes van onschuldige kinderen. Ze zijn volkomen 

betekenisloos, verwerpelijk en godslasterlijk.

De volgende punten moeten daarom benadrukt worden:

1. De internationale gemeenschap moet de VN in staat stellen om zich 

in te zetten voor een oplossing van het conflict. We zitten gevangen in 

een destructieve spiraal. Om de zoveel jaar is er een escalatie: geweld 

laait op, duizenden Palestijnen worden gedood of verwond, vooral 

burgers – vrouwen, kinderen, ouderen en gehandicapten. De 

internationale gemeenschap is lethargisch, machteloos en niet bereid 

haar eigen resoluties ten aanzien van Palestina ten uitvoer te 

brengen. De VN moet daarom de middelen en de steun krijgen die 

nodig zijn om haar werk te doen.



2. Internationaal recht geeft mensen die onder bezetting leven 

ondubbelzinnig het recht zich te verzetten tegen het juk van de 

bezetter, ook door gewapende strijd. Hoewel het belangrijk is dat we 

ons hiervan bewust zijn, heeft Sabeel zich altijd sterk gemaakt voor 

het recht op bevrijding door geweldloos verzet.

3. De Palestijnse raketten uit Gaza dragen een boodschap die Israël en 

de Westerse machten, met name de Verenigde Staten, weigeren te 

begrijpen. De raketten richten zich op de diepste oorzaak van het 

probleem: MAAK EEN EINDE AAN DE ISRAËLISCHE BEZETTING EN 

BEVRIJD PALESTINA! Als dat niet gebeurt, zal geweld keer op keer 

oplaaien, en zullen steeds opnieuw vooral vrouwen en kinderen 

slachtoffer zijn. Tenzij een einde komt aan het systematische onrecht 

van de bezetting, zal het conflict steeds opnieuw escaleren, hoeveel 

moeite er ook gedaan wordt het te beteugelen. Een recente verklaring 

van Israëlische academici is daar helder over: “Israël moet 

instemmen met een onmiddellijk staakthetvuren en eerlijke 

onderhandelingen beginnen om een einde te maken aan bezetting en 

nederzettingen, door middel van een rechtvaardige 

vredesovereenkomst” (http://haimbresheeth.com/gaza/anopen

lettertoisraelacademicsjuly13th2014/statementbyisraeli

academicsjuly2014/).

4. Wij richten ons pleidooi tot alle mensen van goede wil in Israël: 

engageer je! De huidige politiek drijft Israëliërs en Palestijnen verder 

uit elkaar en dreigt te leiden tot een ramp die nog erger zal zijn dan 

wat we nu al meemaken. We moeten allemaal ophouden extremisme 

te voeden. Israëliërs en Palestijnen moeten samen leven in dit land. 

God heeft ons hier geplaatst, we moeten het land delen. Het 

alternatief is onhoudbaar.

5. Een stabiele vrede kan alleen gerealiseerd worden als 

rechtvaardigheid, in overeenstemming met international recht, zowel 

voor Israël als voor Palestina bereikt wordt.

Wie oren heeft om te horen, die hore!

Ds. dr. Naim Ateek



Wanneer zelfs lucht geven een dilemma 

wordt

Door: Botrus Mansour

Ik ben een Palestijnse christelijke Arabier, evenals een Israëlisch 

burger.

Deze facetten van mijn identiteit botsen vaak. Deze botsing bereikt 

een piek tijdens deze oorlog tussen mijn volk (de Palestijnen) en mijn 

land (Israël).

Die botsing brengt niet alleen theoretisch / academisch amusement 

en misschien zelfs nieuwsgierigheid naar een intellectuele oefening. 

Het heeft gevolgen en een voelbare impact op mijn leven hier.

In een tijd van oorlog (zoals die nu aan de gang is tussen Israël en 

Hamas in Gaza) wordt aan iedere kant van die oorlog eenheid en 

volledige rekrutering binnen zijn kamp verwacht. Afwijkende 

geluiden worden niet getolereerd. Dit land is tijdens de oorlog 'vrij 

van minderheden'. Van iedereen wordt verwacht dat hij de vechters 

ondubbelzinnig steunt.

Israël verwacht van IsraëlischArabische Palestijnen zoals ik, dat ze 

de aanvallen van de Israëlische troepen op Gaza steunen of dat ze op 

zijn minst hun mond houden. Op hun beurt verwachten de Palestijnen 

dat hun mensen (zelfs degenen die ook Israëlische burgers zijn zoals 

ik) steun betuigen door middel van demonstraties, protesten en 

misschien zelfs door het geven van hulp. Het is een kwestie van leven 

en dood en iedereen is nodig om daaraan bij te dragen. Je moet je 

loyaliteit bewijzen. Zonder het zelfs maar expliciet te zeggen, wordt 

van je gevraagd proactief te zijn: bij het ondersteunen, het 'bidden 

voor', in je meevoelen, het veroordelen, het aan de kaak te stellen en 

het tonen van je verontwaardiging… De vraag is: aan wie?



Dit alles gebeurt in een tijd van hoogspanning. Media geven beelden 

van moeilijke scènes van gedode kinderen, van jonge soldaten, 

ontheemde gezinnen of personen in de opvang. Ook de social media 

brengen een eindeloze stroom aan video's en foto's van de oorlog. Dit 

alles breekt je hart en je wilt niet alleen je gedachten erover 

uitdrukken, je hebt het ook nodig er luidkeels lucht aan te geven… 

Maar zelfs hier gaat het om een dilemma! Wat kunnen de gevolgen 

zijn van wat je gaat zeggen?

Onder zijn vele gebreken telt het Hamas bestuur een meedogenloze 

dictatuur. Gelukkig zijn we niet onder hun heerschappij.

Aan de andere kant was Israël er zelf altijd trots op een plaats te zijn 

waar het recht van meningsuiting in praktijk werd gebracht. De 

afgelopen jaren zijn in dat opzicht een grote terugslag. Er is veel 

minder tolerantie ten opzichte van opvattingen die niet berusten op 

consensus (en Arabische Palestijnen in Israël hebben van nature 

dergelijke opvattingen). In tijden van oorlog is deze marge van de 

vrijheid van meningsuiting nog smaller geworden, wat bijdraagt aan 

het dilemma en aan de tweedeling met  Arabische Palestijnse Israëli's 

(zowel moslims als christenen).

Helaas wordt dit dilemma door de meeste Israëli's tijdens de oorlog 

niet op prijs gesteld. Ze verwachten dat hun burgers, ook de 

Arabische, hun nationale gevoelens en hun lange geschiedenis 

negeren en ook gewoon achter Israël staan.

Israël 'geniet' veel belangstelling over de hele wereld en veel mensen 

wereldwijd geven hun mening voor deze of de andere kant. Die 

meningen zijn vaak slecht onderbouwd. Soms zijn ze eenzijdig en 

kunnen ze ons leven hier beïnvloeden als ze worden overgenomen 

door de politiek.

Dus je woont in een oorlogsgebied. Je bent emotioneel betrokken, 

omdat het een bloedig conflict is tussen jouw nationaliteit en je 

burgerschap.

Iedereen heeft de vrijheid om zijn gedachten te uiten, maar je 

onderdrukt ze. Wat te doen? Kun je je gevoelens en de natuurlijke 



neiging om ze te uiten zomaar onderdrukken of zomaar zeggen dat je 

de waarheid ziet, zoals je die ziet?

Gelukkig is een van de facetten van mijn identiteit 'christelijk'. Ik heb 

het hier niet over het sociologische gebruik van die term, maar een 

die aan het geloof is gerelateerd.

Emoties en opvattingen borrelen op in ons hart, klaar om uit te 

barsten, maar ons christelijk geloof heeft een hogere roeping. Als 

volgelingen van de Prins van Vrede kunnen we ons niet veroorloven 

de belangrijke rol van het maken van vrede negeren. Deze rol is niet 

in tegenspraak met de profetische stem die van ons gevraagd wordt. 

Het is de stem die de waarheid bloot moet leggen, zelfs als dat van 

ons eist dat we daarvoor een prijs betalen.

Dit is de uitdaging die de ware volgelingen van Christus in dit land 

moeten aannemen en waarvoor ze alle hulp nodig hebben van de kerk 

wereldwijd maar die ze tot nu toe niet heeft gekregen.

De bijzondere, maar moeilijke plaats waar God ons heeft gebracht, 

geeft een unieke kans het om een broodnodige cultuur van vrede te 

bevorderen door middel van woorden en daden. Het gaat er om op 

zoek te gaan naar een rechtvaardige vreedzame oplossing voor dit 

kostbare land omwille van de Prins van Vrede.

Christenen en moslims in Gaza groeien naar 

elkaar toe in weerwil van de Israëlische 

aanvallen

GAZA STAD  Zonder voorafgaande waarschuwing raakte een 

Israëlische raket afgelopen zaterdag 26 juli het huis van de familie 

Ayyad. De Ayyads, die christen zijn, is de eerste familie van de kleine 

christelijke minderheid in Gaza die een doelwit vormde voor het 

Israëlische offensief dat drie weken geleden begon.



Het huis van de Ayyads werd zwaar beschadigd. Het meubilair werd 

geruïneerd en de spullen van de familie, zoals speelgoed voor de 

kinderen, lag overal bezaaid als gevolg van de inslag van de raket. 

Maar natuurlijk is de menselijke prijs veel groter.

Jalila Ayyad stond bekend onder de mensen van Gaza als een vrouw 

die niets te maken had met welke militie ook. "Wij zijn een 

christelijke minderheid en hebben geen banden met Hamas of Fatah  

we blijven bij onszelf en vermijden problemen," zei Fouad Ayyad, de 

neef van Jalila.

Fouad is ook de naam van de nabestaande van de echtgenoot van 

Jalila Ayyad. Hij staat in een wit Tshirt gekleurd door het bloed van 

zijn vrouw en zoon  die ook ernstig gewond is geraakt bij de aanval  

en kijkt toe als zijn neef wordt geïnterviewd.

Op zondag werd er een herdenking gehouden voor Ayyad in de 

GrieksOrthodoxe Porphyrius kerk. De kerk is een toevluchtsoord 

geworden, niet alleen voor de christelijke, maar ook voor honderden 

islamitische families die op zoek zijn naar onderdak terwijl het 

offensief voortduurt. "De kerk was de afgelopen twee weken onze 

gastheer met het aanbieden van voedsel, kleding en alles wat we 

nodig hebben, hún verlies is óns verlies, hún pijn is ònze pijn," vertelt 

de 45jarige Abu Khaled.

Bij de herdenking voor Jalila, zei aartsbisschop Alexios: "Opnieuw 

heeft een menselijk wezen, een onschuldige, haar leven verloren." De 

kerkbanken waren vol met Palestijnse christenen die het uitsnikten 

om de eerste dode van het conflict in hun kleine minderheid en die 

naar haar laatste rustplaats werd gebracht.

Het verraste lokale journalisten dat Jalila's lichaam samen door 

moslims en christenen naar haar graf werd gedragen. Het lijkt erop 

dat de gedeelde wonden, de rouw en de woede de verdeeldheid van 

het verleden in het door oorlog verwoeste Gaza nu overbrugt.

Bij de aanhoudende beschietingen door de Israëlische artillerie de 

vorige week werd ook de GrieksKatholieke kerk beschadigd. Vijftien 



graven werden vernield en er werd ook schade toegebracht aan de 

enige lijkwagen van de kerk, aldus Kamel Ayyad, een parochiaan.

"De wereld moet beseffen dat de Israëlische raketten geen 

onderscheid maken tussen christenen en moslims," zegt Abu.

Bij de herdenking hield een bedroefde jonge man, omringd door de 

aanwezigen in het zwart een toespraak namens de Grieksorthodoxe 

gemeenschap en plaatste vraagtekens bij de positie van de 

internationale gemeenschap in het omgaan met de misdaden van 

Israël.

"Hier is een Palestijn, een Arabier, een christelijke vrouw, gemarteld 

door Israëlische beschietingen," zei hij. "Bommen sloegen bij ons in 

en ze werd gedood zonder onderscheid te maken tussen burgers en 

strijders," voegde hij eraan toe.

Er worden in de dienst veel tranen vergoten door de christelijke 

minderheid.

Vader Manuel Musallam, die eerder priester was van de Latijnse 

Kerk, is altijd een pleitbezorger voor de Palestijnse eenheid geweest: 

"Als ze jullie moskeeën te vernietigen, richt je gebeden dan vanuit 

onze kerken."

Er zijn ongeveer 1500 christenen in Gaza.  Moskeeën staan naast 

kerken in de smalle kustenclave. George Ayyad, een familielid van 

Jalila, verwerpt het idee dat de christenen Gaza zullen verlaten na 

deze gebeurtenissen. "Dat is precies wat de Israëli's willen, maar 

waar moeten we heen?" vraagt hij zich af en vervolgt: "Dit is mijn 

vaderland en wij christenen wonen hier in Gaza al meer dan 1000 

jaar, wij zullen blijven!"

Tijdens de herdenking werden er Bijbelteksten gelezen, alvorens 

Ayyad's lichaam werd uitgedragen in een eenvoudige witte kist die 

was versierd met een zwart kruis.

Dakloze christenen en moslims van dezelfde gemeenschap 

waarbinnen Jalila werd begraven droegen samen haar stoffelijk 

overschot in de stad waar zij  geboren werd: Gaza.



Een icoon van de Maagd Maria werd op Jalila’s doodskist geplaatst, 

terwijl haar familieleden zongen: 'Halleluja'.

Vrede in Jeruzalem

Meditatie door John de Gruchy: Vrede in Jeruzalem

Matteüs 23:3739

Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar 

toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen 

brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, 

maar jullie hebben het niet gewild!

Het Oude Testament spoort ons aan te bidden voor de vrede van 

Jeruzalem. (Psalm 122:6) Desondanks en ook al betekent haar naam 

'stad van vrede' is het al duizenden jaren een centrum van conflict, 

tot de dag van vandaag. De oorlog in Gaza nu, kan dan wel gaan om 

de veiligheid van Israël en de Palestijnse eis dat Israël de blokkade 

opheft en Hamasgevangenen vrijlaat, maar het draait in wezen om 

vrede voor Jeruzalem: de stad waarom het Oude Israël, de Syriërs, 

Perzen, Romeinen, Kruisvaarders, Turken, de Britten, Duitsers, Joden, 

Christenen en Moslims allemaal gestreden hebben, zoals Palestijnen 

en Joden dat vandaag de dag doen. Jeruzalem is de sleutel tot vrede in 

het Midden Oosten; het is ook een sleutel tot vrede in de rest van de 

wereld. Maar waar bidden wij voor in verband met de huidige oorlog 

in Gaza en waarom beschuldigt de Verenigde Naties Israël nu van 

misdaden tegen de menselijkheid? Werd de staat Israël niet in 1948 

gesticht als antwoord op de Nazi Holocaust opdat Joden hun eigen ‘ 

thuisland’ zouden hebben waar zij in vrede hun eigen lot konden 

bepalen?

Ik heb verschillende voormalige concentratie kampen in Europa 

bezocht, gebouwd door de Nazi’s om diegenen gevangen te zetten en 

te vermoorden die zij als ongewenst beschouwden: communisten en 

homoseksuelen en miljoenen Joodse mensen, waarvan er zes miljoen 

uitgeroeid zijn, puur en alleen omdat ze Joden waren. Dit was het 

gevolg van eeuwenlang antisemitisme in Europa,   verspreid en in 

stand gehouden door Christenen.



Als je het Holocaust Museum in Kaapstad nog niet bezocht hebt, dan 

moet je dat alsnog doen om beter geïnformeerd te zijn over deze 

verachtelijke misdaad tegen de menselijkheid. De staat Israël werd in 

1948 gesticht om er zeker van te zijn dat zoiets nooit meer zou 

gebeuren. Maar rechtvaardigt de Holocaust wat Israël nu doet tegen 

de Palestijnen, in Gaza of op de Westoever? 

Het is een complex verhaal, maar simpel gesteld was de stichting van 

de staat Israël de uitkomst van een oorlog gevoerd door zionistische 

Joden tegen de Britse controle in Palestina, met als doel het gezag 

over Jeruzalem te krijgen. En het Britse Mandaat dat uiteindelijk 

geleid heeft tot de formele stichting, was een Europese oplossing voor 

het 'Joodse Vraagstuk' , maar zeer tegen de belangen van de 

Palestijnse meerderheid die in het land woonde. Uiteraard kwam er 

Palestijns en Arabisch verzet en zelfs gewelddadige pogingen de jonge 

staat te vernietigen, inclusief ernstige beoordelingsfouten.  Maar het 

Zionisme heeft gewonnen en Israël heeft zich kunnen ontplooien, 

maar wel steeds ten koste van de Palestijnen, inclusief de christelijke.

Veel Christenen in het westen denken dat dit de vervulling van een 

Bijbelse profetie is en steunen de staat Israël dan ook 

onvoorwaardelijk. Maar Israël als het volk van God in het Oude 

Testament gaat over de Joden als 'licht voor de naties', een volk dat 

een moreel kompas verschaft, een teken van Gods gerechtigheid en 

genade; het gaat niet over de moderne staat Israël die op het ogenblik 

haar veiligheidsbeleid uitvoert door gebiedsuitbreiding met 

genadeloze macht, tot de tanden bewapend door de Verenigde Staten. 

Wie vandaag de dag kritiek heeft op Israël is niet méér antisemitisch 

of antijoods dan toen de Joodse profeten destijds de machthebbers 

ter verantwoording riepen: zij eisten gerechtigheid en genade, zowel 

in Israël zelf als in de manier waarop zij andere naties behandelden.

Meer dan vijf miljoen ontheemde Palestijnen wonen nu in 

vluchtelingen kampen in buurlanden en zij die in Gaza en op de West 

Bank wonen, leven onder Israëlische bezetting, terwijl Israël haar 

grenzen voortdurend uitbreidt, onder verontachtzaming van het 

internationale recht. De situatie voor de Palestijnen en met name die 

in Gaza is ondraaglijk geworden. Dit heeft tot de gewelddadige reactie 

van Hamas geleid, het verwerpen van de staat Israël en 

raketaanvallen in het wilde weg op Israëlische burgers. Hamas heeft 

een staakthetvuren en een bestand verworpen, omdat deze in het 



verleden, ondanks beloftes, geen verandering hebben gebracht; het is 

alleen maar erger geworden. Dus gaat de oorlog tegen Gaza kennelijk 

onverminderd door. Maar het is een kwestie van David tegen Goliath, 

alleen heeft David nu alle tanks en helikopters en Goliath grotendeels 

ondoeltreffende en onnauwkeurige raketten.

Op dinsdagmorgen heb ik me aangesloten bij duizenden academici 

over de hele wereld ter ondersteuning van een verklaring van bijna 

honderd Joodse academici in Israël. Die verklaring luidt als volgt:

De ondertekenaars van deze verklaring, allen academici aan 

Israëlische universiteiten, wensen bekend te maken dat zij de 

agressieve, militaire strategie die de Israëlische regering toepast, ten 

zeerste betreurt. Het doden van grote aantallen totaal onschuldige 

mensen plaatst opnieuw bloedige barrières op de weg van een te 

onderhandelen overeenkomst als enige alternatief voor de bezetting 

en de onderdrukking van het Palestijnse volk. Israël moet instemmen 

met een onmiddellijk staakthetvuren en te goeder trouw 

onderhandelingen beginnen over het beëindigen  van de bezetting en 

de nederzettingen door middel van een rechtvaardig vredesakkoord.

Israëli’s hebben absoluut het recht in vrede te leven; maar het doden 

van 650 (inmiddels meer dan 1500 red.) burgers en duizenden 

gewonden onder wie veel vrouwen en kinderen waarvan sommige op 

het strand speelden en het bombarderen van scholen en 

ziekenhuizen, heeft de oorlog tegen Gaza tot een misdaad tegen de 

menselijkheid gemaakt. Raketten kunnen verborgen zitten in 

woningen, scholen en ziekenhuizen. Maar dat geeft Israël nog niet het 

morele en politieke recht waar dan ook en wat dan ook naar willekeur 

te bombarderen. De oorlog is grotesk en totaal buiten proportie 

geworden, maar ook contraproductief. 

Hoe meer Israël op deze manier optreedt, des te groter wordt het 

verzet, niet alleen in Palestina, maar over de hele wereld. De 

waarheid is dat er geen militaire oplossing is voor dit probleem en 

ook een staakthetvuren zal niet echt iets oplossen, tenzij de 

onderliggende problemen worden aangepakt. Het conflict zal 

voortduren, nog veel meer levens zullen verspild worden en de 

reactie van militanten zal gewelddadiger worden. Wij weten dat uit 

eigen ervaring in Zuid Afrika: de enige weg voorwaarts is die van 

gerechtigheid met genade. De voormalige President F W de Klerk 



heeft juist dat bij een recent bezoek aan Israël gezegd. Zij moeten tot 

bezinning komen door toenemende druk en diplomatie.   

Lucas vertelt ons dat, toen Jezus op weg naar het kruis dichtbij 

Jeruzalem kwam, hij begon te huilen en zei: 'Had ook jij op deze dag 

maar geweten wat vrede kan brengen!' (19:41). Zij die Israël in onze 

tijd aanspreken en daar zijn ook veel Joden bij staan in de traditie 

van Jezus  die huilde om Jeruzalem omdat haar leiders weigeren te 

onderkennen wat de vrede kan brengen. Terwijl wij huilen om de 

slachtoffers van de oorlog in Palestina en in Israël, bidden we ook om 

vrede voor Jeruzalem, voor hen die die vrede tot een rechtvaardige 

realiteit willen maken, inclusief die Palestijnse Christenen die in 

zulke verschrikkelijke tijden van het evangelie van vrede getuigen. 

"Bidt voor de vrede van Jeruzalem."

John de Gruchy

Volmoed, Zuid Afrika, 24 juli 2014 

Het Heilige Land: de opstand van Arabische 

Christenen tegen orthodoxe Patriarch

Het Israëlische militaire offensief heeft de conflicten binnen het 

Jeruzalemse Patriarchaat, dat een KatholiekOrthodoxe topconferentie 

organiseerde over de supremati, verhevigd. De conferentie zal worden 

gehouden in september in Amman. 

Gianni Valente

De groeiende spanning tussen de Arabische gelovigen en de hoge 

clerus van het Grieks Orthodoxe Patriarchaat in Jeruzalem is nu 

uitgegroeid tot een complete oorlog. Het Israëlische offensief in de 

Gaza Strook en de tragedie van het groeiende aantal Palestijnse doden 

verhevigt de krachtmeting tussen Orthodoxe Christenen in het Heilige 

Land: Grieks Orthodoxe Arabieren beschuldigen de Patriarch en 

andere Orthodoxe prelaten met een Griekse afkomst van 

samenzwering met de aanstichters van Israëls 'genocideoorlog', 

zoals deze wordt genoemd in hun berichten. 



Het conflict vindt plaats binnen de Orthodoxe kerk van Jeruzalem – en 

is compleet intern. Het conflict zou gevolgen kunnen hebben voor de 

oecumene: tussen 15 en 23 september is de Grieks Orthodoxe 

Patriarch van Jeruzalem gastheer tijdens de plenaire zitting van de 

Commissie voor Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de 

Oosters Orthodoxe kerken. Deze bijeenkomst heeft als doel het 

bespreken van het probleem van de hegemonie.

De Orthodoxe Patriarch van Jeruzalem, Theophilos III, heeft de 

Jordaanse hoofdstad Amman gekozen als trefpunt voor deze 

bijeenkomst. Amman ligt binnen het canonieke gebied van het 

Patriarchaat en leek, gezien het klimaat van onzekerheid dat de hele 

omgeving treft, een stabiele plaats te zijn om de bijeenkomst te 

houden.  Maar nu is er protest in Amman tegen de Patriarch en de 

Synode, waarvan men vindt dat de Griekse bisschoppen hier de 

hegemonie hebben. 

Vorige week ontstond er een beweging tot hervorming en reveil van 

het Patriarchaat in de hoofdstad van het Hasmidische Koninkrijk. Er 

kwam een groep bijeen van meer dan 700 vertegenwoordigers van 

Arabisch Orthodoxe gemeenschappen, die geleid werden door enkele 

bisschoppen en Arabisch Orthodoxe Archimandrieten in de Orthodox 

Club. Zij kwamen bijeen om de doelen en strategieën aan te kondigen 

van wat zij vertegenwoordigen als een hervormingsslag die gericht is 

op het redden van de ondergang van het Patriarchaat.

De inhoud van het kerkelijk revolutionaire 'manifest', dat na de 

vergadering werd gepubliceerd, was gebaseerd op controversiële 

argumenten waartoe Arabische gelovigen hun toevlucht hebben 

genomen. In het verleden de overheersten de Griekse patriarchen en 

bisschoppen – die allemaal gekozen waren uit de 

kloostergemeenschap van St. Michael  de Orthodoxe kerk in het 

Heilige Land. 

De Arabische Bisschop Atallah Hanna, samen met de 

Archimandrieten, priesters en Arabische gelovigen spraken zich nog 

een keer uit tegen de racistische overheersing van de Kerk van 

Jeruzalem en de neergang die veroorzaakt wordt door een gebrek aan 



pastorale zorg voor haar gelovigen. Dit heeft geleid tot een drastische 

vermindering van het aantal Orthodoxe Christenen in de afgelopen 

jaren. Zij verkozen  over te en schakelen naar andere Christelijke 

kerken. 

De auteurs van deze verklaring  protesteren tegen het verspillen van 

het geld dat door vorige generaties aan de kerk gegeven werd. Zij 

bekritiseren het verval van de patriarchale scholen en kerkelijke 

hoven en de corrupte administratie van de bezittingen van de 

patriarch waarin elke transparantie ontbreekt. De verklaring 

herinnert ook aan de beperkingen die opgelegd werden aan de 

voorstanders van een, klaarblijkelijk, urgente hervorming. 

Maar met het oog op de gebeurtenissen die op het ogenblik in het 

Heilige Land plaats vinden zijn de belangrijkste de punten de 

verklaringen die betrekking hebben op het IsraëlischPalestijnse 

conflict. Zoals: "Tegenwoordig worden onze mensen omgebracht door 

het Israëlische bezettingsleger terwijl een priester naar ons toe komt 

om Christenen te verplichten  dienst te nemen in het leger van de 

Zionistische bezetter. Dit gebeurt onder het toeziend oog en met de 

zegen van de Griekse Patriarch die niet een enkele keer heeft 

omgezien naar het lijden van zijn kudde." 

Er wordt hier impliciet melding gemaakt over Gabriel Naddat, een 

Grieks Orthodoxe priester die werkt in het gebied van Nazareth. Deze 

priester is de belangrijkste kerkelijke ondersteuner van de campagne 

om Arabische Christenen te verplichten dienst te nemen in het 

Israëlische leger.Een campagne, die gesteund wordt door Israëlische 

politieke kringen. Patriarch Theofhilos wordt ook beschuldigd 

vanwege "het toekennen van een medaille aan een officier in het 

bezettingsleger terwijl onze mensen – vrouwen, kinderen en ouderen 

  worden bestookt door de artillerie van dezelfde bezetter."

De kerken vragen om een onmiddellijke 

stopzetting van de vijandelijkheden in Gaza

22 juli 2014



Uitdrukking gevend aan zijn diepe zorg over de escalatie van de 

militaire handelingen in Gaza, zei de secretaris van de Wereld Raad 

van Kerken Rev. Dr. Olav Fyske Tveit: "De vijandelijkheden moeten 

ophouden. Aan Israël, Palestina en de naburige regio moet hoop op 

vrede worden gegeven: een vrede die gebaseerd is op recht, een 

blijvende vrede die naar verzoening kan leiden."

In een officële verklaring van de Wereldraad van Kerken die op 22 juli 

uitging, gaf Tveit uitdrukking aan zijn diep verdriep over de 

"menselijke vernietiging op alle fronten en het disproportioneel hoge 

aantal Palestijnse burger slachtoffers, waar onder vrouwen en 

kinderen."

Uit naam van de 345 kerken die lid zijn van de Wereldraad deed Tveit 

een beroep op "alle partijen zich houden aan de verplichting  tot 

menslievendheid en mensen rechten," die elke vorm van het 

onnauwkeurig en disproportioneel doden van burgers veroordeelt.

Tveit stemde in met de roep om onmiddellijke stopzetting van de 

vijandelijkheden in Gaza. Hij drong aan op het opheffen van de 

bewegingsbeperking van personen en goederen naar binnen en naar 

buiten in de Gaza Strook zodat dringende menselijke noden aangepakt 

kunnen worden.

In de verklaring vroeg de Wereldraad ook om de hervatting van 

de directe vredesbesprekingen om een allesomvattende en blijvende vrede 

te bereiken gebaseerd op de tweestaten oplossing langs internationaal 

erkende grenzen. Tveit zei dat  het recentelijk toevlucht nemen tot 

gewapend conflict – en het daarmee verbonden onverdraaglijke menselijke 

leed dat families en gemeenschappen wordt aangedaan  niet kan bijdragen 

tot het bevorderen van een rechtvaardige en blijvende vrede voor Israëli's 

en Palestijnen. 

Hij voegde daar aan toe dat "vrede in Israël en Palestina alleen tot 

stand kan komen door het herstellen van compassie tussen mensen, 

door samen te zoeken naar gemeenschappelijke wegen naar recht en 

vrede, en door een zuivere inzet om de basis te scheppen voor 



toekomstige generaties van Israëli's en Palestijnen om zijaanzij in 

vrede te leven. "

Manifest. Gaza: nu tijd voor echte vrede

Wij, verontruste burgers en organisaties van Nederland, spreken ons 

uit richting onze medeburgers, regering en politieke partijen, 

maatschappelijke, religieuze en culturele organisaties en doen een 

beroep op hen dat ook te doen! 

Onderteken het manifest meteen via deze website: 

www.gazamanifest.nl, of lees eerst onderstaande tekst.

Het menselijk drama in Gaza is onverantwoord en onacceptabel. 1,8 

Miljoen mensen zijn permanent opgesloten op een klein en overvol 

grondgebied. Ze hebben geen vrijheid van beweging, er vindt geen 

opbouw en ontwikkeling plaats, er is toenemende armoede en 

voortdurend geweld. Tijdens grootschalig geweld wordt de inwoners 

van Gaza zelfs de mogelijkheid van vluchten ontzegd. De grenzen zijn 

aan alle kanten hermetisch gesloten. Safe havens en VNlocaties zoals 

scholen bieden niet voldoende veiligheid. Klinieken en ziekenhuizen 

zijn gebombardeerd. Essentiële infrastructuur is vernietigd. Daarmee 

wordt de gezondheid en het overleven van alle Palestijnse burgers in 

Gaza op het spel gezet. Mensen hebben zelfs niet de kans hun doden 

te bergen en te begraven. 

Een tijdelijk staakt het vuren moet leiden naar een echte 

wapenstilstand. De wurgende blokkade van Gaza moet eindigen, de 

vrijheid van beweging gegarandeerd, de economische bronnen die 

Gaza bezit (visserijgronden en landbouwgronden)  moeten veilig 

gebruikt kunnen worden. De veiligheid van alle burgers moet 

verzekerd worden.  

Israël beroept zich voor zijn herhaalde aanvallen op Gaza op het recht 

van staten op zelfverdediging. Vanuit Gaza worden immers 



willekeurig raketten op Israël  afgeschoten die angst en paniek 

veroorzaken onder Israëlische burgers en waarbij burgers zijn 

omgekomen. Deze aanvallen zijn onaanvaardbaar en misdadig .Ook 

bestaat de angst dat de tunnels worden gebruikt voor aanvallen op 

burgers. 

Israëls handelswijze ten opzichte van Gaza duidt evenwel niet alleen 

op zelfverdediging. Het recht op zelfverdediging kent morele en 

politieke grenzen. Die grenzen zijn overschreden door Israël. Het 

geweld van het Israëlische leger is disproportioneel en maakt 

onvoldoende onderscheid tussen strijders en burgers. Het hoge aantal 

doden in Gaza  meer dan 1.800 waarvan volgens de VN driekwart 

burgers en een groot aantal kinderen  maakt dat duidelijk. Dit is 

moreel onacceptabel en mogelijk in strijd met het Internationaal 

Humanitair Recht. 

De Israëlische regering kiest in het conflict met de Palestijnen niet 

voor duurzame en politieke oplossingen maar voor een agressieve 

 vorm van conflict management: een voortdurende toepassing van 

geweld, blokkades, een spel van verdeel en heers met de verschillende 

Palestijnse partijen en het ontzeggen van de vrijheid van beweging in 

Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. 

Vredesonderhandelingen lopen stuk op de onwil van deze Israëlische 

regering die ondertussen doorgaat met feitelijke annexatie van 

Palestijns grondgebied, de economische ontwikkeling van de 

Palestijnse gebieden frustreert en een sluipend maar permanent 

proces van verdrijving van Palestijnen uitvoert, zowel op de 

Westelijke Jordaanoever als in OostJeruzalem. Om het eigen 

optreden te rechtvaardigen en de standpunten van de tegenstander te 

ontkrachten, zoekt de Israëlische regering haar toevlucht tot het 

demoniseren van  Palestijnen, Palestijnse Israëliërs en Israëlische 

vredes en mensenrechtenactivisten. De Israëlische regering heeft 

met de aanval op Gaza bewust de recent gevormde Palestijnse 

eenheidsregering ondermijnd. Deze eenheidsregering, die ook Hamas 

in het proces betrekt en een matigende werking op militante groepen 

kan hebben, is ook door de internationale gemeenschap onvoldoende 

gesteund. 



Wij houden de Israëlische regering als sterkste partij niet uitsluitend 

maar wel in zeer hoge mate verantwoordelijk voor het geweld en voor 

het niet oplossen van het onderliggende conflict. 

Verzet tegen onderdrukking is een recht. Geweld tegen burgers is 

daarbij verboden. Aan Palestijnse zijde wordt door Hamas en andere 

milities willekeurig geweld tegen Israël ingezet als verzetsstrategie 

en als manier om aan populariteit te winnen. Dat is een doodlopende 

weg. Het ondermijnt het bestaan van de Palestijnen in Gaza en is een 

moreel verlies voor het Palestijnse volk als geheel.

Onderdrukking leidt tot verzet en geweld roept geweld op. Er is geen 

enkele reden meer om te denken dat Israëliërs en Palestijnen op eigen 

kracht ooit tot een overeenkomst komen. Daarom moeten er 

internationale druk en initiatieven komen om de onderliggende 

politieke kwesties die vrede tussen Israël en de Palestijnen en in de 

regio blokkeren, op te lossen.           

Tijd voor effectieve drukmiddelen: 

Wij willen het conflict tussen Israël en de Palestijnen allereerst 

bezien vanuit het oogpunt van de slachtoffers, Palestijnse en 

Israëlische burgers, en vanuit de eisen van rechtvaardigheid en 

internationaal recht. We roepen vertegenwoordigers van de 

internationale gemeenschap op om dit ook te doen. Vanuit die basis 

moeten de noodzakelijke politieke stappen worden gezet en dienen 

maatregelen te worden genomen.  

Wij roepen de internationale gemeenschap (inclusief de Nederlandse 

regering) op om diplomatieke stappen te zetten en economische, 

juridische en politieke maatregelen te bevorderen zoals die in 

vergelijkbare internationale situaties gehanteerd worden, alle gericht 

op het boycotten van en desinvesteren uit de bezetting. Uit de 

bezetting mag door geen land, bedrijf of instelling profijt getrokken 

worden. 

Daarom roepen wij tevens op geen producten uit de nederzettingen te 

kopen en niet te investeren in bedrijven die het nederzettingenbeleid 

structureel mogelijk maken. Informeer u op de website van PAX over 

de mogelijkheden.



Met het oog op het boycotten van de bezetting moeten bestaande 

economische verdragen en samenwerkingsovereenkomsten met Israël 

mogelijkerwijs worden opgeschort.

Het vermoeden van  oorlogsmisdaden dient vooralsnog te leiden tot 

opschorting van wapenleveranties en onafhankelijk juridisch 

onderzoek.

Wij zullen de Palestijnse en Israëlische vredes en 

mensenrechtenactivisten steunen in hun geweldloos verzet met als 

doel een vreedzame, rechtvaardige en veilige oplossing voor beide 

volken te bereiken. Wij roepen ook u op steun te geven aan die 

groepen  Israëlisch, Palestijns, joods, islamitisch of christelijk  die 

oog hebben voor de slachtoffers, zich baseren op morele principes, de 

mensenrechten respecteren en kritisch staan tegenover 

machthebbers, ideologieën en religieus extremisme.  

Wij willen en zullen antisemitische uitlatingen en tendensen overal 

waar wij die aantreffen, bestrijden. Tegelijkertijd weigeren we ons 

monddood te laten maken door het verwijt dat kritiek op de 

Israëlische politiek een vorm van antisemitisme zou zijn. 

Sluit u aan

Onderteken dit manifest op www.gazamanifest.nl en laat aan uw 

medeburgers, de strijdende partijen, de Nederlandse regering, de EU 

en de VN weten: het is tijd voor een echte oplossing! 

Lees hier het manifest in Trouw d.d. 13 augustus 2014.

Frankrijk moet alle economische activiteiten 

met Israëlische nederzettingen stop zetten

De escalatie van het geweld in Gaza in de afgelopen weken moet bij 

de EU en haar lidstaten leiden tot een beroep op Israël en Palestina 

om het internationaal recht te respecteren. 



Daarom roepen de katholieke Franse organisaties CCFDTerre 

Solidaire en FIDH de internationale gemeenschap op om aan hun 

eigen verplichtingen te voldoen, inclusief die met betrekking tot de 

nederzettingen. [1] De staten hebben de plicht om de economische 

voordelen toegekend aan nederzettingen te beëindigen en om er alle 

handelsbetrekkingen mee te stoppen.

Nu, een jaar na de beslissing van de EU om Israëlische entiteiten 

 waarvan kan worden vastgesteld dat ze hun activiteiten in de bezette 

gebieden ontplooien [2],  hekelen CCFDTerre Solidaire en FIDH het 

gebrek aan concrete en effectieve maatregelen van de lidstaten, 

waaronder Frankrijk, om de handel met de Israëlische nederzettingen 

daadwerkelijk te beëindigen.

In het document 'Europese maatregelen tegen de Israëlische 

nederzettingen' dat vandaag (5 augustus 2014) is vrijgegeven, 

onderzoeken CCFDTerre Solidaire en FIDH vier centrale elementen 

van het beleid van samenwerking tussen Israël, de Europese Unie en 

vijf Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland en het 

Verenigd Koninkrijk): etikettering van producten uit nederzettingen 

in de EU, hun import  in de EU, het afschrikken van bedrijven die 

zaken doen met de nederzettingen en deze laatsten uitsluiten van 

 bilaterale overeenkomsten en hun instrumenten voor samenwerking. 

Ten aanzien van deze kwesties klagen de organisaties dat de lidstaten 

van de EU blijven bij hun intentieverklaringen in plaats van concreet 

actie te ondernemen.

"Europa moet verantwoordelijkheid nemen. Het bestaan van de 

nederzettingen heeft een directe impact op het slopen van huizen, de 

confiscatie van land en de militaire bezetting van de Westelijke 

Jordaanoever. Het is tijd dat Frankrijk na de Europese Unie duidelijk 

bepaalt dat ze de economische betrekkingen binnen het territorium 

van Israël beperkt. Het is ook de tijd dat de EU een maatregel uitvoert 

waarover al meer dan een jaar wordt gediscussieerd: de etikettering 

van producten uit de nederzettingen, zodat de consument een 

weloverwogen beslissing kan nemen," aldus Bernard Pinaud, 

algemeen directeur van CCFDTerre Solidaire . 



Eind juni 2014 publiceerde Frankrijk, na Duitsland en het Verenigd 

Koninkrijk, op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken 

een mededeling die de burgers en bedrijven informeerde over de 

risico's van de economische en financiële activiteiten in Israëlische 

nederzettingen. Een tiental Europese landen hebben tot nu toe 

soortgelijke aankondigen gedaan. Deze adviezen zijn een stap vooruit, 

maar CCFDTerre Solidaire en FIDH geloven dat andere maatregelen 

moeten worden genomen om de handel met de nederzettingen te 

stoppen. 

"Franse bedrijven, waaronder de Franse staat, zijn soms 

aandeelhouder, leiden rechtstreeks of door middel van zakelijke 

partners, commerciële of financiële activiteiten in de nederzettingen, 

zoals Dexia, Orange, Veolia en Alstom. Frankrijk moet meer expliciet 

zijn en eisen dat zijn burgers en bedrijven zich onthouden van 

dergelijke activiteiten. Ook moet men zich realiseren dat het gaat om 

overtredingen in het kader van het internationaal humanitair recht en 

de mensenrechten," voegde Karim Lahidji, FIDH president er aan toe.

De Europese Unie en de Europese regeringen moeten altijd 

coördineren om een sterk politiek signaal aan de Israëlische regering 

af te geven, om te bereikenn dat het zijn nederzettingenbeleid in de 

bezette Palestijnse gebieden stopt en een vredesakkoord accepteert op 

basis van de Tweestatenoplossing.

Mediacontacten: 

CCFDTerre Solidaire: Veronique de La Martinière: 01 44 82 80 64  

06 07 77 05 80 

FIDH  Internationale Federatie voor de Rechten van de Mens: Arthur 

Manet: 01 43 55 90 19  06 72 28 42 94

Opening tentoonstelling Palestijnse 

christenen

Dinsdag 16 september 2014 wordt in de Ark in Hoofddorp de tentoon

stelling Stad op de Berg feestelijk geopend: een tentoonstelling 



waarin zes verhalen van Palestijnse christenen in woord en beeld zijn 

gebracht – geïllustreerd door Linda Zwart.

Bekijk en lees het verhaal van Daoud Nassar, een Palestijnse boer in 

Bethlehem; of van Tommy, die in 1948 zijn dorp Bar'am uit vluchtte 

en bij terugkomst zag dat het gebombardeerd was. Lees en zie het 

verhaal van Salim, die contacten onderhoudt met Messiasbelijdende 

Joden. 

Goed nieuws: nadat deze tentoonstelling een paar weken in 

Hoofddorp heeft gehangen, is hij ook voor lening beschikbaar voor 

andere kerken en andere geïnteresseerde groepen. Goede reden dus 

om een kijkje te komen nemen. 

Naast deze tentoonstelling worden ook andere illustraties van Linda 

Zwart getoond. Margriet en Linda zullen wat vertellen, er is 

Palestijnse muziek, en hapjes en drankjes. 

Wees welkom: 16 september 2014, 20.00u, Protestantse Gemeente De 

Ark in Hoofddorp. Website: www.pghoofddorp.nl.

Download hier flyer 1 en flyer 2. 

Een boodschap van Daoud Nassar die de 

oorlog vanaf zijn land kan zien

Een boodschap die we 4 augustus 2014 ontvingen van Daoud Nassar 

met nieuws over de boerderij: 

"Zoals jullie allemaal weten zijn Palestijnen hun doden en gewonden 

nog aan het tellen. Het is heel triest om al deze verwoesting in Gaza 

te zien, nog steeds is er geen einde aan. 

Ik ben nog steeds op de boerderij met mijn familie. We volgen daar 

het dagelijkse nieuws, maar we beleven het ook vanaf de grond. 

Vanuit de boerderij kunnen we Gaza zien. Het is een enge situatie 



voor onze eigen kinderen, maar hoe zit het met de kinderen van 

Gaza? 

We moeten onszelf en onze kinderen eraan herinneren, dat we in het 

midden van deze vernietiging, toch de hoop niet mogen opgeven. We 

zullen onze lange weg voor gerechtigheid geweldloos moeten blijven 

vervolgen.

Hier volgt een beknopte update over de boerderij:

1. Zoals ik jullie al liet weten, zijn we weer begonnen met de 

wederopbouw van de terrassen en het klaar maken van de grond voor 

nieuwe bomen;

2. We zijn begonnen met struiken rond de grot in de vallei te 

verwijderen. Het plan is om de grot te renoveren;

3. We zijn dagelijks in de vallei, om onze permanente aanwezigheid 

daar te laten zien;

4. Internationale vrijwilligers hebben zich hierbij aangesloten en ze 

vergezellen ons dagelijks. 

Wat betreft de juridische kant van de zaak:

1. Onze advocaat is begonnen met de eerste juridische strijd voor het 

hooggerechtshof, met de vraag waarom de militaire autoriteiten ons 

niet toestaan om het land opnieuw te registreren, ofschoon het 

hooggerechtshof in een beslissing van 2007 aan gegeven had dat we 

als gezin daartoe het recht hadden. Beschadiging van de bomen op 

een privéterrein is een illegale actie van het leger en het is 

respectloos tegenover de hoogste rechterlijke beslissing.

2.  De tweede juridische strijd voor de militaire rechtbank om 

schadevergoeding zal weldra klaar zijn. We berekenden alleen maar 

het verlies van de bomen en we kwamen tot een bedrag van $ 

150.000. We moesten 3% van dit bedrag betalen als een vergoeding 

om deze juridische strijd te beginnen.

3. We zullen doorgaan met onze strategie om feiten te creëren op de 

grond, daarbij legaal te werk te gaan en om de politieke druk van de 

internationale gemeenschap gericht te houden op dit specifieke stukje 



grond (de boerderij) en te  proberen 23 jaren van strijd voor 

gerechtigheid te voleinden.

Ik weet het, dit is niet het einde van het verhaal, maar het welslagen 

van onze geweldloze en creatieve manier van verzet op de boerderij 

zou kunnen helpen om recht op grotere schaal te stichten. Ik denk dat 

als we erin slagen één stap te zetten, we de tweede stap kunnen 

doen."

4 augustus 2014

Interview met Mitri Raheb: Christenen 

moeten op zoek naar verzetsmethoden die 

het leven voortzetten.

De Palestijnse Lutherse bevrijdingstheoloog dr. Mitri Raheb 

publiceerde 20 augustus 2014 op Facebook twee opnames van een 

interview dat in november 2013 met hem in Amerika werd gemaakt 

tijdens de Baptisten conferentie Waging Peace in Israel and Palestine.

Deel 1

In het eerste deel vertelt Mitri Raheb dat de staat Israël in 1948 de 

Palestijnen niet alleen hun land en hun middelen van bestaan heeft 

ontnomen; hij licht uit eigen ervaring toe hoe het bedrijf van zijn 

vader in Bethlehem geruïneerd werd. Maar het ergste voor Raheb is 

dat de bezetter ook het eigen verhaal van de Palestijnen geroofd 

heeft: het verhaal van een gekruisigd volk dat naar God roept, 

waarom hij hen toch verlaten heeft. Voor hem is het ook het verhaal 

van opstanding en hoop van veel jonge mensen die een rechtvaardige 

vrede niettemin blijven najagen.

Rahebs familie stamt mogelijk af van de eerste groepen die zich 2000 

jaar geleden rondom Jezus verzameld hadden, Bethlehemmers dus 

sinds mensenheugenis. Hij vertelt hoe hij opgroeide onder de 

bezetting en nodigt zijn medechristenen uit om erheen te 

pelgrimeren en zijn ghetto in ogenschouw te nemen, 'Come and see!', 

om met eigen ogen te zien hoe in deze Palestijnse stad de mensen 

opeen gepakt zitten achter hoge muren met geen mogelijkheid om 



hun stad uit te breiden, voortdurend bedreigd door oprukkende 

settlements. "Sinds 2000 ben ik niet meer met mijn auto in Jeruzalem 

geweest, verboden voor ons.  Overal in de wereld mag ik auto rijden, 

behalve in Israël." Hij zelf staat op een zwarte lijst, waardoor hem 

willekeurig werkbezoeken aan het secretariaat van de Evangelisch

Lutherse kerk in Jeruzalem geweigerd worden.

Bethlehem is een gemengd islamitische en christelijke stad. Het 

bedroeft Mitri Raheb dat zovelen in Amerika en Europa denken dat 

alle Arabieren moslims zijn: "Ik ben christen, Palestijn en Arabier! 

Niet alle Arabieren zijn moslim. En de meeste moslims in de wereld 

zijn  niet eens Arabier."

Luister:

Deel 2

In dit tweede deel vertelt Mitri Raheb over zijn leven als student in 

Duitsland. "Alleen door buiten je eigen land te wonen, leer je wie je 

zelf bent." Over zijn relatie tot de joden: "Wij zijn de slachtoffers van 

de slachtoffers." Zonder Hamas en het IDF met name te noemen  zegt 

hij over het geweld: "Geweld is niet intelligent, je verliest altijd 

wanneer de anderen sterker zijn. Dat is één. In de tweede plaats: 

geweld corrumpeert altijd. In de derde plaats: geweld vernietigt de 

humane dimensie van je bestaan en zo vernietigt het jezelf altijd meer 

dan de vijand. In de vierde plaats: het is niet creatief. Christenen 

moeten altijd op zoek naar methoden die het leven voortzetten." 

Raheb houdt niet zo van het begrip 'geweldloosheid'; het klinkt hem 

te passief. Daarom, legt hij nog eens uit, gebruikt het Kairosdocument 

liever de term 'creatief verzet'.

In het interview zegt hij dat Amerikaanse christenen zich niet meer 

'betrokken' hoeven te voelen bij het conflict, laat ze er zich eerst maar 

van bewust worden dat ze zèlf onderdeel van het conflict en van de 

oplossing zijn. Ze zijn onwetend door de invloed van hun media en 

van de agressieve, Israëlische lobby. Theologisch verwarren ze de 

staat Israël met het Bijbelse Israël en bepaalde Evangelicalen leven in 

angst voor Armageddon, het einde van de wereld, waar deze staat 

Israël een rol in zou moeten gaan spelen. Tenslotte verwijt hij hun 

leiders 'gekocht' te zijn met geld en geschenken van de staat Israël. 



APAC (de proIsraël lobby) verleidt hen   theologen, congresleden en 

vooral zakenlui  hun ziel aan de duivel te verkopen en op de knieën 

te gaan en de staat Israël te aanbidden. 

Mitri Raheb roept de kerken op om (1) te bidden dat de Palestijnse 

christenen gaande zullen blijven, (2) om Come and See 

vredespelgrimages naar het land te ondernemen, (3) de Palestijnse 

christenen stem te geven in de eigen media en bij hun politici en (4) 

met projecten om feiten te helpen creëren op de grond, d.w.z. ons 

onderwijs verbeteren, onze infrastructuur helpen uitbouwen, 

enzovoorts.

Luister: 

Tutu: ABP, investeer niet langer in de 

bezetting van Palestina!

De ZuidAfrikaanse oudaartsbisschop Desmond Tutu heeft in een 

open brief aan pensioenfonds ABP opgeroepen om niet langer te 

investeren in Israëlische banken die de uitbreiding van illegale 

Israëlische nederzettingen op Palestijns grondgebied ondersteunen.

Een woordvoerster van het pensioenfonds liet weten dat de brief 28 

augustus op de agenda van de bestuursvergadering staat.  De winnaar 

van de Nobelprijs voor de Vrede Tutu vindt dat het ABP door de 

investeringen meewerkt aan het schenden van mensenrechten.

Bisschop Tutu steunt al jaren de actieve geweldloze acties (Boycot, 

Desinvestment , Sanctions) tegen de bezetting en met name de 

illegale nederzettingen. Hij heeft net als Nelson Mandela gewezen op 

de parallellen tussen het Apartheidsregime en de Israëlische 

bezettingsmethoden die eveneens uitgaan van ethnische segregatie.

Lees de hele brief via deze link [PDF].



Pauselijke nuntius veroordeelt 

onverschilligheid voor Syrië

(KerkNet/RadVat) – Door het humanitaire drama in NoordIrak en de 

gewenning aan de onheilsberichten dreigen honderden doden en 

tienduizenden vluchtelingen die in Syrië op de vlucht zijn, vergeten te 

worden. 

Dat zegt de pauselijke nuntius in Syrië, mgr. Mario Zenari, in een 

interview met 'Radio Vaticaan'. "Syrië lijkt volledig verdwenen te zijn 

uit het blikveld van de internationale gemeenschap. Bij dit conflict 

vallen dagelijks nog steeds om en bij de 180 doden. En het geweld 

blijft maand na maand toenemen."

De nuntius schrijft de escalatie van het geweld grotendeels op 

rekening van extremistische bewegingen als de islamitische Staat 

(IS), die gruweldaden begaan die het voorstellingsvermogen te buiten 

gaan. "Niemand kon voorspellen dat de utopie van een islamitische 

staat in een dergelijke gruwel zou resulteren. De toekomst is 

bijzonder onzeker." 

Ook zijn volgens de apostolische nuntius gematigde moslims nog 

meer dan de kleine christelijke minderheid slachtoffer van het geweld 

van de jihadisten. "De poging van het Westen om de samenleving in 

de richting van meer democratie en grotere vrijheden te doen 

evolueren is mislukt. Tegen die achtergrond is interreligieuze dialoog 

meer dan ooit noodzakelijk."

De Palestijnse populatie in Syrië bestaat uit zo'n half miljoen 

geregistreerde vluchtelingen. Dit zijn mensen die in 1948 en 1967 hun 

land zijn ontvlucht en de kinderen, klein en  achterkleinkinderen van 

deze mensen. Voor de internationale wet zijn ze statenloos, ook al 

zijn de meesten in Syrië geboren. 

Het grootste deel van deze groep mensen woont verspreid over de 

negen officiële en drie onofficiële kampen, die inmiddels veelal zijn 

uitgegroeid tot woonwijken. Ze zitten als ratten in de val. Over 

christenen onder hen is weinig bekend. In Syrië leven in toaal ca. 2,5 

miljoen christenen.



Latijnse Patriarch van Jeruzalem wil 

vredesmacht voor Gaza

(KerkNet/RadVat/CWN) – Mgr. Fouad Twal, de Latijnse patriarch van 

Jeruzalem, dringt aan op een internationale vredesmacht om de rust 

te doen terugkeren in Gaza, waar het conflict tussen Israël en Hamas 

dood en vernieling blijft zaaien. "Al langer bestond de vrees dat het 

helemaal verkeerd zou lopen, omdat het aan politieke wil ontbreekt 

om tot een oplossing te komen die voor iedereen rechtvaardig is."

De huidige situatie maakt volgens de patriarch duidelijk dat de 

Israëlische muur geen veiligheid schept, maar het extremisme 

integendeel nog lijkt te versterken. "Mensen zouden niet gefrustreerd 

zijn en wanhopig hun toevlucht nemen tot extremisme als er straten 

liepen naar de buitenwereld, als er een luchthaven was om te reizen, 

als er een haven was en als er wegen zouden zijn naar Israël, Egypte 

en Jordanië … en als mensen zaken zouden kunnen doen, normaal 

zouden kunnen leven, verkopen, reizen en naar ziekenhuizen en 

universiteiten kunnen gaan."

"Een vredesbestand biedt geen uitweg als de oorzaken van het geweld 

niet veranderen. De situatie schept mensen die wanhopig, 

gefrustreerd en angstig zijn en die hun toevlucht nemen tot 

extremisme! Wij hebben nood aan een nieuwe cultuur, een nieuwe 

mentaliteit en een internationale macht die de plaats kan innemen 

van Israël om de vrede te bewaren." 

Patriarch Twal onderstreept dat iedereen dit conflict beu is en vrede 

wil. "Caritas krijgt hulp uit de hele wereld en ook twee of drie 

Israëlische organisaties hebben hulpgoederen naar Gaza gezonden. 

Het ontbreekt zeker niet aan goede wil om een bepaalde politiek te 

veroordelen."



Rabbijn Jeremy Milgrom: Zoek het recht en 

niets dan het recht

een gebod om steeds weer te lezen

Na vijftig dagen angst en slachting hebben Israëli en Palestijnen geen 

van beiden nog leiders die ze kunnen vertrouwen, terwijl de 

medestanders van beide zijden zich afvragen wat er nog mogelijk is. 

Voor diegenen die steun zoeken in de cyclus van de joodse liturgie kan 

niets zo uitdagend zijn als het nu in de ogen zien van het beroemdste 

vers in de Parashat Shoftim (Deut. 16:1821:9). 

ךלןתונךיהלא 'הרשאץראהתאתשריוהיחתןעמל ,ףודרתקדצקדצ

Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en 

mag u het land dat de HEER, uw God, u zal geven, in bezit nemen 

(Deut. 16:20, NBV).

Deuteronomium combineert een hoogstaande visie op sociale 

betrokkenheid binnen de Israëlitische samenleving in tijden van 

vrede met een agressieve opstelling in tijden van oorlog tegenover 

andere volken: als alle mannen van verre verslagen vijanden ter dood 

moeten worden gebracht (Deut. 20:13), kun je je alleen maar schrap 

zetten voor het vervolg van de passage die nóg hardhandiger 

maatregelen voorschrijft (Wat is er nog over? Hun vrouwen en 

kinderen…) tegen de volken die in het land woonden en dat Israël 

over moest gaan nemen (Deut. 20:1618).

We moeten maar hopen dat niemand die bij zinnen is, de barbaarse 

normen van deze tekst vandaag de dag nog zal omhelzen, en in feite 

hebben medestanders van de Israëlische regering beweerd dat het 

Israëlische gebruik van geweld niet veel afweek van de noties van 

proportionaliteit en bijkomende schade zoals die toegestaan zijn in de 

leer van de Rechtvaardige Oorlog (die ik, als pacifist, natuurlijk 

weerzinwekkend vind). Wat in deze afschuwelijke vijftig dagen steeds 

duidelijker is geworden voor de wereld en zelfs voor veel Israëli, is 

hoe onleefbaar de situatie in Gaza nu al jarenlang, decennia lang, of 

zelfs generaties lang is. Draagt de Bijbeltekst niets bij om de kwestie 

op te lossen van ius in bello (gerechtigheid in tijden van oorlog), heeft 

ze dan niets te zeggen over gerechtigheid in tijden van vrede?

De Deuteronomische belofte van het land aan Israël werd niet gedaan 

op basis van gerechtigheid; Israël was simpelweg God's uitverkoren 



volk. Het land zou van het volk zijn niet omdat Israël het waard was. 

De inheemse bevolking had haar recht op het land ook niet verspeeld 

door enige fout van henzelf. Deuteronium gebiedt weliswaar 

ruimhartigheid en zorg voor de individuele vreemdeling, maar dit 

strekt zich niet uit tot coexistentie met een andere etnische groep. 

Eerder het tegendeel: uit beduchtheid dat een dergelijke vermenging 

zal leiden tot het aannemen door Israël van de plaatselijke heidense 

godsdienst en de schending van Israël's verbond met God, wordt het 

ten strengste verboden. Geldt ook maar iets hiervan vandaag de dag 

nog? Volgens de joodse traditie is de oorlog tegen het heidendom 

verleden tijd. Goddank!

Weerhoudt de Deuteronomische inperking van gerechtigheid tot 

interne sociale interacties ons van het nastreven van gerechtigheid in 

onze relaties met de Palestijnen als collectief? In de Thora is de vijand 

ontmenselijkt; hij heeft geen gezicht. Voor veel Israëli is dit nog 

steeds zo. Maar voor diegenen onder ons die betrokken zijn bij 

dialoog en mensenrechtenwerk zijn onze Palestijnse tegenhangers 

partners in onze visie op de toekomst. Hun gastvrijheid heeft ons 

gevoed, en hun standvastigheid is een bron van inspiratie. Hun eis om 

gerechtigheid klinkt ons als redelijk in de oren, en hier positief op 

reageren voelt als een joods antwoord.

Een beroemd Israëlisch lied begint met de uitspraak:  לעםירבדמםלוכ

קזצלערבדמאלדחאףא ,םולש  : "Iedereen heeft het over vrede, maar 

niemand praat over gerechtigheid". Ik denk dat we rustig kunnen 

zeggen dat de meeste Israëli niet graag Palestijnen zouden ontmoeten 

in welk gerechtshof dan ook. Israëli zijn eraan gewend geraakt om 

met Palestijnen om te gaan vanuit een positie van militaire, politieke 

en economische macht, maar zijn zich er toch ook van bewust dat ze 

nooit de winnende partij zouden zijn als het om gerechtigheid gaat. In 

tegenstelling tot het vasthouden aan macht en voorrecht zou 

samenleven in een situatie van gelijkheid vertrouwen voortbrengen in 

plaats van angst. Hebben we de moed om dit te proberen? 

Foto: Kairos



Indrukwekkend interview met Rania Murra

Rania Murra:  Bevrijding  betekent een solide strategie

In een uitgebreid interview bespreekt  de directeur van AEI de 

bevrijdingsstrategie voor de Palestijnen, de boycot van producten uit 

Israël , de noodzaak om een persoonlijk voorbeeld te geven, hoe te 

denken over de invloed in de Arabische wereld van Da’aash (ISIS), en 

de uitdaging om in Palestina te blijven. Rania Murra is directeur van 

het Arabisch Onderwijskundig Instituut en lid van  het internationale 

bestuur van Pax Christi.

Het probleem is dat  bij de Palestijnen  strategie ontbreekt.  Als er een 

probleem is zien  we verschillende reacties. Zoals het antwoord op 

wat er nu in Gaza gebeurt. Hier, op de West Bank waren we eerst 

jarenlang  slapende, we realiseerden ons niet wat er in Gaza gebeurde 

omdat we geabsorbeerd waren door onze dagelijkse problemen.  Nu 

zitten we vol emoties en we zijn ontwaakt. Misschien zullen we over 

een tijdje  terugkeren tot waar we waren. 

Dit patroon zou moeten worden doorbroken.  Wat nodig is, is een 

solide, zwaarwegende  strategie.  Een strategie met plaatselijke, 

nationale en internationale dimensies.  Plaatselijk en nationaal 

zouden we tot onszelf terug moeten keren, tot onze meervoudige 

identiteit, we zouden een  gemeenschap moeten opbouwen en  de 

rechten van de verschillende groepen zoals vrouwen, de jeugd en 

kinderen  moeten respecteren.

Boycot

Maar er moeten ook gecoördineerde  strategieën worden gebruikt 

door het Palestijnse volk  en de bevolkingsgroepen die tegenwoordig 

zo versplinterd zijn. Een economische boycot tegen de Israëlische 

bezetting is de beste aanpak. Deze moet geïmplementeerd worden op 

plaatselijk, nationaal en internationaal niveau. Dit zal niet makkelijk 

zijn. Veel mensen zijn begrijpelijkerwijs,   egoïstisch geworden 

 vanwege de economische situatie. De mensen denken in de eerste 

plaats aan wat goedkoper is, hoe ze hun rekeningen moeten betalen, 

hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen en overleven. Maar 

overleven is niet genoeg.



Boycot moet een nationale  campagnestrategie zijn maar deze 

campagne moet op plaatselijk niveau in de buurtwinkel en in het 

gezin worden toegepast.

Bij deze toepassing is maar één ding van belang: consistentie. Wees 

consistent in je houding.  Ouders moeten rolmodellen zijn;  ze moeten 

handelen naar hun woorden.  Praat niet over boycot als je die zelf niet 

toepast. Dit moet zelfs zo zijn  als de boycot meer van ons vraagt dan 

van mensen in andere landen waar er meer alternatieven voor de 

producten zijn.  Ik voed mijn kinderen op  producten uit Israël te 

boycotten.  Mijn kinderen vragen: "Mamma kunnen we dit of dat 

kopen?" Zij zijn zich nu bewust van de boycot.

Vergunningen

Boycot is helemaal geen gemakkelijke strategie omdat je naar 

alternatieven moet zoeken. Een boycot is eigenlijk niet altijd 

mogelijk.  Een voorbeeld is het vergunningensysteem, dit is een 

uitermate willekeurig systeem.  Bijvoorbeeld: voor Gaza werden de 

mensen die oorspronkelijk op de zwarte lijst stonden van de zwarte 

lijst afgehaald. Nu staan ze weer op de zwarte lijst en mogen ze niet 

naar Jeruzalem. Dit is een kwaadaardig systeem van collectieve 

onderdrukking of manipulatie dat door de Israëliers tot in de 

perfectie is uitgewerkt. Maar moet ik de vergunningen nu boycotten 

als het  betekent dat ik niet naar Jeruzalem of andere Palestijnse 

gebieden kan gaan?

Het gaat hier om twee principes die met elkaar in tegenspraak zijn: er 

is de vernedering bij de checkpoints, die niet te verdragen is, en er is 

het principiële recht door je eigen land te reizen. Deze principes wil 

ik niet loslaten.  Door vergunningen te boycotten zouden we niet in 

staat zijn in ons  land te reizen. Ik denk dat  we sumud 

(vasthoudendheid of veerkracht) moeten tonen zelfs als dat het hele 

systeem van vernedering betekent, van het vragen om een vergunning 

en er voor te betalen en vernederd te worden bij de checkpoints. Het 

is  de last die je moet dragen om je land te bezoeken.  

Maar tezelfdertijd moeten we consequent blijven oproepen dat er een 

eind moet komen aan het vergunningensysteem. Leiders, de 



Palestijnse autoriteit inbegrepen, de kerken en de activisten moeten 

moedig gehoor geven aan de oproep. Omdat het de belangrijkste 

steunpilaar van de bezetting is  moet het vergunningensysteem 

constant worden uitgedaagd.

Pax Christi

Palestijnse strategieën krijgen op alle niveaus  ondersteuning uit het 

buitenland. Ik ben lid van het internationale bestuur van Pax Christi. 

Pax Christi gaat haar World Assembly 2015 in Bethlehem houden.  Dat 

is geen gemakkelijk besluit. Aan de ene kant is het een logische plaats 

voor de vergadering van een vredesbeweging als Pax Christi omdat 

Bethlehem de geboorteplaats van Jezus – het symbool van de vrede  

 is.  Aan de andere kant is dit besluit moeilijk in praktijk te brengen. 

Hoe moeten de mensen uit Syrië, Irak en Libanon hier komen? Het is 

mogelijk dat de mensen bij de grens worden teruggestuurd. De 

situatie zal onzeker zijn.  

Onlangs werd een grote conferentie op het laatste moment afgelast 

vanwege Gaza. Maar het is goed dat Pax Christi haar eigen sumud 

toont en doorgaat met dit besluit. Deze vastberadenheid  helpt ons in 

onze strijd. Goede voorbeelden helpen ons te volgen om daarna  de 

 leiding te nemen.  Dit heeft ook betrekking op de afdelingen van Pax 

Christi die Palestijnen ondersteunen die  hun stem te laten horen, die 

oproepen tot boycot,  met gebed of te posten bij gebouwen of 

ondernemingen.  Wereldwijde solidariteit aan de basis helpt de 

plaatselijke solidariteit in Palestina.

De strategie van vrouwen

Strategie betekent dat we op verschillende niveaus moeten werken: 

 mensen opleiden en speciaal de stem van vrouwen laten horen. 

 Vrouwen moeten niet alleen  deelnemen met het vertellen van hun 

verhalen. Ze moeten ook besluiten nemen in kleine groepen. Elke 

vrouw heeft haar eigen manier om het verschil te maken.  Dit heeft 

ook een persoonlijk aspect en het heeft  invloed in het gezin. Het gaat 

ook over het grootbrengen van de kinderen in de geest van sumud: 

tégen de bezetting, de tégen de wanhoop en de emigratie, tégen alleen 

maar overleven.  

In het geval van de vrouwenrechten ben je bezig je land op te bouwen 

op een manier die het beëindigen van de bezetting tot doel heeft.  Als 



ik strijd tegen wat 'eermoorden' worden genoemd, is dat niet alleen 

een gevecht voor menselijkheid maar ook een gevecht tegen de 

bezetting omdat dit de inwoners en je bevolkingsroep sterker maakt.

Er is niet maar één manier om de bezetting te bestrijden. Sommigen 

bidden, anderen studeren.  Een vrouw uit Walajeh vertelde dat ze 

Hebreeuws wilde leren om zo de denkwijze van de vijand beter te 

begrijpen.  Dat was haar manier.

Vrouwen en veiligheid

De rol van het AEI (Arab Educational Institute, gelieerd met Pax 

Christi International) is   werken met de gemeenschap.  De bezetting 

zal niet vanzelf eindigen.  We hebben de hulp van anderen nodig, 

maar als we zelf niet werken, zal er niets gebeuren.

Op het ogenblik wordt het Vrouwen en Veiligheidproject door Pax 

Nederland in samenwerking met  Palestijnse en Arabische deelnemers 

onderseund. Het AEI probeert vrouwen uit hun huis te krijgen en 

bruggen te bouwen naar het openbare leven.  We hadden goede 

gesprekken met het bestuur, de burgemeester van Bethlehem, de 

sjeiks,  de priesters en de politie. Enkele tientallen vrouwen uit 

Walajeh, een dorpje ten westen van Bethlehem dat is omgeven  door 

de Muur en  de vrouwen uit het Sumud Story House vormen een 

onderdeel van het project. 

Volgend jaar gaan ze spreken en opleiden  in hun eigen 

bevolkingsgroep en huizen. Het project krijgt op deze manier 

ondersteuning. Dit is ook weer een zaak van strategie. Op het 

ogenblik zie ik al veranderingen. De vrouwen zijn nu assertiever en 

spreken meer in het openbaar, ze verwijzen naar documenten zoals 

de resolutie van de  Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

over vrouwen en veiligheid, ze noemen die resolutie.  Hun gesprek 

krijgt gewicht en is niet alleen een reactie op gebeurtenissen. Het 

gesprek krijgt strategie.

Dit is een bevrijdingsstrategie:  goede opleiders, letten op 

standvastigheid en leven volgens hun principes. Alleen dan kun je een 

solide, geen oppervlakkige strategie vanuit de basis opbouwen. 

Publieke verklaringen alléén zullen niet werken. Een 

bevrijdingsstrategie wordt niet bereikt door commissies in ivoren 



torens of door persverklaringen. Je moet hándelen en een voorbeeld 

geven, een moedig rolmodel  zijn zonder angst. Aan de andere kant, 

 als je ziet hoe anderen het doen, versterken hun rolmodellen je eigen 

gezin en de gewoontes binnen jouw bevolkingsgroep. 

Bevrijdingsstrategieën werken alleen maar als hun waarden  tot leven 

worden gebracht.

Da’aas/ISIS 

De Arabische lente heeft haar belofte  niet vervuld.  Nu hebben we 

 Da’aash  (Islamitische Staat in Irak en Syrië of ISIS).  De oude duivels 

van vroeger  de militaire dictaturen, de religieuze radicalen en de 

buitenlandse machten  vermoorden het kind dat Arabische Lente heet 

en geen tijd en kans kreeg om op te groeien. Religieuze radicalen 

gaan naar straatarme en wanhopige mensen  op het platte land en in 

de steden en gebruiken hen voor hun eigen doeleinden. 

Hier in Palestina ken je je vijanden,  slecht als ze zijn.  In landen als 

Irak en Syrië ken je ze niet en de mensen zijn altijd bang. Daar zitten 

de terroristische groeperingen en zelfs nu weten we vaak niet wie ze 

zijn en wie er achter zitten. Je kunt de media, hun agenda’s en hoe ze 

rapporteren niet vertrouwen.  Dit is uiterst zorgelijk.  

Maar we moeten een onderscheid maken tussen wat er in de 

Arabische wereld en wat er in Palestina gebeurt.  We moeten met 

open ogen naar de Arabische wereld kijken. Je moet de Arabische 

wereld aanvoelen maar er niet zelf door beïnvloed worden.  Imiteer 

 niet de patronen uit de regio. Als je de ideeën van anderen in de 

Arabische wereld deelt, betekent dat, dat je niet bang bent om het 

onderwerp hoe het sectarisme overwinnen aan te kaarten. Het 

publieke debat  moet op een respectvolle manier ten opzichte van de 

ander gevoerd worden. Dit betekent dat je niet moet generaliseren 

over mensen maar moet analyseren en kijken naar hun redenen en de 

context.

Christenen in Palestina

Ga zelf studeren,  leid anderen op. Begrijp wat er gaande is, maar pas 

het niet toe op je eigen land. De mentaliteit van de Da’aash bestaat 

ook bij  anderen dan moslims. Het gaat over het vermoorden van 

diegenen die anders zijn dan je eigen groep. Da’aash gaat niet over de 

Islam, het gaat over extremisme en we hebben véél extremisten in 



onze regio.  Israël heeft zijn eigen vorm van extremisme ten opzichte 

van de Palestijnen.

Natuurlijk zijn veel christenen op het ogenblik bang voor Da’aash.  Op 

zich zelf is angst normaal.  Maar Jezus vraagt van ons niet bang te 

zijn. Angst moet jou niet de baas zijn behalve op het moment dat er 

iets gebeurt.  Als je bang bent gebeuren de dingen waar je bang voor 

bent.  Als je echt gelooft ben je niet bang. Je moet kalm blijven in het 

oog van de storm, analyseer het!  De christenen hier  moeten 

kalmeren, ze moeten niet denken dat Da’aash er morgen al is.

Eigenlijk denk ik dat het onderdrukken van christenen in Palestina 

nooit zal gebeuren, of dat we verdeeld en geregeerd zullen worden als 

moslims en christenen. We zijn één, zelfs als Israël nu zou denken dat 

dit het juiste moment is om moslims en christenen te verdelen. Het 

nationale, culturele project voor een vrije,  democratische, beschaafde 

en pluralistische staat is ons uiteindelijke doel.

Publiek en persoonlijk 

Tegelijkertijd moeten we ook hard werken aan het samen leven, aan 

opvoeding, respect voor anderen in de gemeenschap, ook voor 

diegenen die een ander geloof hebben. Als kinderen over anderen 

praten, of over andere groepen, voed ze dan op. Het is belangrijk te 

zeggen wat jij doe, zowel persoonlijk  als in het openbaar. Je moet 

niet thuis het ene zeggen en het andere in het openbaar zoals dat 

tegenwoordig gebeurt als mensen praten over de relatie tussen 

bijvoorbeeld moslims en christenen. Het gebeurt vaak  dat mensen 

zeggen dat ze er achter staan dat moslims en christenen samen leven, 

maar in de huiselijke kring zeggen ze iets anders.

Vanwege de grote stress onder de bezetting was Israël in staat kleine 

gemeenschappen van Palestijnen te scheppen, versplinterde eilandjes van 

bevolkingsgroepen die proberen te overleven. Maar als het openbare debat 

alleen maar gaat over overleven dan is er iets mis.  Dan is er geen 

bevrijding. Sommige mensen spreken over emigratie omdat ze bang zijn 

voor de toekomst. Dit zijn individuele oplossingen om te overleven, het zijn 

geen voorbeelden voor de gemeenschap. We moeten mensen zo trachten op 

te voeden dat we voorkomen dat ze hun land verlaten. Nogmaals, ik geloof 



niet dat de Christenen gedwongen zullen worden het land te verlaten want 

dit is het Heilige Land en men zal het niet toestaan.  We moeten echter zo 

handelen dat we patronen, die in andere Arabische landen aan het licht 

komen, vermijden.

Op dit niveau moeten we ook intens opvoeden,  niet alleen door 

woorden maar ook door het geven van een persoonlijk voorbeeld 

betreffende waarden die boven het overleven uitstijgen, door uit te 

leggen wat de betekenis van liefde voor het land is,  het opbouwen 

van de gemeenschap,  leren de verschillende bevolkingsgroepen 

binnen de gemeenschap te respecteren.

Opvoeding is leven door een voorbeeld te zijn. Wat mezelf betreft kan 

ik zeggen dat ik niet zal vertrekken, zelfs als er een geweer op mijn 

hoofd wordt gericht. Ik wil hier begraven worden.

Interview door Toine van Teeffelen, 10 augustus 2014. Klik hier voor 

het Engelstalige origineel.

Foto: Rania Murra (Foto: AEI)

Rabbijn Jeremy Milgrom over het 'gebod' om 

Amalek te verdelgen

'Cake' hebben en die ook eten:

het geseculariseerde, overbodige gebod om Amalek te 

verdelgen 

(Deuteronomium 25: 1719) 1

Door rabbijn Jeremy Milgrom

Waarom zou je praten over het veroorzaken van genocide als je het 

'collateral damage bij zelfverdediging' kunt noemen? 

Natuurlijk zul je rednecks 2 vinden die de laatste paar verzen van  יכ

אצת   (Korach, parsha of Torah gedeelte) met het bevel om Amalek te 

verdelgen, toepassen op de huidige lokale en/of internationale oorlog 

tegen de islam. Maar waarom in het moeras belanden van een zeer 



onpolitiek correcte terminologie, als generaties apologeten in het 

Westen decennia lang hebben gezocht naar de finesse van het voor de 

hand liggende jargon van de rechtvaardige oorlog, om die tegen de 

islam te gebruiken? And it goes down so easily, without a spoonful of 

sugar...3

Maar wacht eens even  we hebben toch niet de bedoeling om de 

vrouwen en kinderen te doden? Wat er gebeurt als wij terugschieten 

op militanten die vanuit nabijgelegen huizen vuren, is allemaal hun 

schuld! 

Wij beseffen hoe goed we het hebben door het vergelijken van ónze 

oorlogen met ónze massavernietigingswapens, met die waarover de 

Bijbel fantaseert: de beulen van vandaag kunnen hun missie uitvoeren 

in kantoren met airconditioning, trekkend aan joysticks en op 

knoppen drukkend om zo hele gezinnen en buurten weg te vagen; de 

bemanning van de Enola Gay was nog maar 69 jaar geleden 

blootgesteld aan grotere fysieke risico’s. 4

In Bijbelse tijden, moesten de goede krachten de bad guys één voor 

één doden, maar als ze geluk hadden, konden ze twee op één enkele 

speer spietsen. Dit is de reden waarom het enige menselijke 

massavernietigingswapen dat bekend is bij een Bijbelse auteur (bijv. 

in Klaagliederen), de uithongering door belegering was, die weken en 

geen seconden duurde. Massavernietiging door de hand van God ging 

veel sneller  overstromingen en aardbevingen  maar als we kijken 

naar de foto's van Gaza vandaag, zien we dat wij volledig in staat zijn 

om hetzelfde effect te realiseren. Telt hier het resultaat, of de 

bedoeling? 

De beschrijving van de dood van Agag door de hand van Samuel is 

heel beeldend: om noncombattanten te doden, moesten onze Bijbelse 

krijgers woeste bruten zijn.5 Zelfs wanneer de media hun werk doen 

en ons de bloederige details nìet besparen, spelen we het niet klaar 

om er geshockeerd of ziek van te worden, omdat we allang de 

fundamentele les van de Holocaust gereduceerd hebben: van het 

universele naar het bijzondere, waarin het "nooit meer Holocaust" 

verdund is tot een "nooit meer (een Holocaust) voor ons."  



De katholieke zuster / verpleegkundige waarmee ik samenwerk, is net 

terug van een bezoek aan gewonden in Gaza, evenals aan een aantal 

mensen in het ziekenhuis in Jeruzalem en Amman. Amputaties en 

kapotte inwendige organen die alleen al deze zomer tot in de 

duizenden lopen; tot in de tienduizenden gedurende de laatste tien 

jaar en die door geen enkel kwantum aan verzoening kunnen worden 

goed gemaakt. 

Is er iets méér obsceen dan de manier waarop het militairindustrieel 

complex [met de precisiebombardementen] profiteert van 

chirurgische precisie, alsof de geneeskunde ieder doel kan dienen? 

Van het metaforische "neem je medicijn" [gericht tot de slachtoffers], 

naar het kwaad van de 'medische experimenten' [van de daders].

En wat betreft het uitroeien van Hamas ("het uitroeien van hun 

geheugen" á la Deuteronomium 25)6 lijkt het erop dat we het 

tegenovergestelde bereiken, want ze zijn in de Gazastrook en op de 

Westelijke Jordaanoever populairder dan ooit; en volgens de 

wereldopinie zijn wij het minder dan ooit, en die populariteit loopt 

almaar terug. 

םהיניעבונייהןכוםיבגחכוניניעביהנו  (Numeri 13:33): "We hebben daar zelfs 

reuzen gezien, de Enakieten. Dat volk van reuzen voelden wij ons 

maar nietige sprinkhanen, en veel meer zullen we in hun ogen ook 

niet geweest zijn." Maar in de ogen van de meesten van ons, zijn we 

er trots op eindelijk het volledige lidmaatschap van de westerse 

beschaving bereikt te hebben.

(Vertaling/licht bijgewerkt met o.a. voetnoten en gebruikmaking van 

de NBV: Gied ten Berge)

Noten: 

1 Deuteronomium 25: 1719 : "Vergeet niet wat de Amalekieten u 

hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd 

en uitgeput was hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, 

de achterhoede overvallen, waar de zwaksten zich bevonden. Vergeet 

het niet! En wanneer straks de HEER, uw God, u vrede heeft gegeven 

in het land dat u als grondgebied van hem krijgt, door u te verlossen 



van de vijanden die u omringen, zorg er dan voor dat niets op aarde 

nog aan het volk van Amalek herinnert."

2 Redneck is de benaming voor een arme, onontwikkelde, racistische 

blanke Amerikaan uit het zuiden van VS.

3 Milgrom herinnert hier aan een liedje uit de musical Mary Poppins, 

gecomponeerd door Robert Sherman.

Zijn kinderen hadden net een poliovaccinatie gehad. Hij vroeg of de 

prik pijn had gedaan. Ze antwoordden dat ze het medicijn op een 

lepeltje suiker hadden gekregen en je het zo kon doorslikken. 

Sherman schreef toen het liedje  "A Spoonful of Sugar Helps the 

Medicine Go Down". De ethiek van de rechtvaardige verdediging als 

‘vaccinatie’ voor de gewetensproblemen van militairen, omdat hun 

geweld pijnloos bedoeld zou zijn.

4 De Elona Grey was het vliegtuig waaruit in 1945 de atoombom op 

Hiroshima werd geworpen.

5 Deuteronomium 25, 3233: "Vervolgens zei Samuël: 'Breng Agag, de 

koning van Amalek, bij me.' Welgemoed kwam Agag op hem af en zei: 

'De bittere dood is dus geweken!' Maar Samuël zei: 'Uw zwaard heeft 

vrouwen hun kinderen ontnomen. Nu wordt ook uw moeder een 

vrouw zonder zoon.' En Samuël hakte Agag in stukken, voor het 

aangezicht van de Heer in Gilgal."

6 Deteronomium 25, 1725: "Vergeet niet wat de Amalekieten u 

hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd 

en uitgeput was, hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor 

God, de achterhoede overvallen, waar de zwaksten zich bevonden. 

Vergeet het niet! En wanneer straks de HEER, uw God, u vrede heeft 

gegeven in het land u als grondgebied van hem krijgt, door u te 

verlossen van de vijanden die u omringen, zorg er dan voor dat niets 

op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert."

Foto: Gustave Doré, Amalek vlak voordat Samuel hem in stukken 

hakt.

Palestine: a call for tourism

Aan de Breda University of Applied Sciences werd vorig jaar een 

onderzoek gedaan naar de motieven van Nederlandse touroperators 

die Palestina aanbieden als reisbestemming of juist niet. Aan de thesis 



zijn aanbevelingen verbonden om het Come and See programma van 

Kairos Palestina te verbeteren.

De thesis is hier te lezen als PDF (Engels).

Nederlandse kerken, neem deel aan de 

Wereldweek voor Vrede in Palestina en 

Israël 

21 september 2014 tot  27 september 2014 

Het Palestine Israel Oecumenical Forum (PIEF) van de Wereldraad 

van Kerken en Kairos Palestina nodigen lidkerken, op geloof 

gebaseerde gemeenschappen en maatschappelijke organisaties over 

de hele wereld uit om samen te komen voor een week van 

belangenbehartiging en acties die een einde willen maken aan de 

illegale bezetting van Palestina en die een rechtvaardige vrede 

steunen voor iedereen in Palestina en Israël. Kerkelijke gemeenten en 

particulieren over de hele wereld die samen delen in de hoop op 

gerechtigheid verenigen zich in die week om vreedzame acties te 

ondernemen om een gemeenschappelijk internationaal publiek 

getuigenis tot stand te brengen.

Het thema van de week van 2127 september 2014 luidt: "Laat mijn 

volk gaan!" 

Hoe kunt u meedoen? 

Als deelnemers aan de Wereldweek voor Vrede in Palestina en Israël 

kunt u overal in de wereld een duidelijk signaal afgeven aan 

beleidsmakers, maatschappelijke groeperingen en uw eigen 

gemeenten en parochies vanwege de dringende noodzaak om een 

vredesakkoord te bewerkstelligen dat een einde aan de illegale 

bezetting maakt en de legitieme rechten en toekomst van beide 

volkeren verzekert. 



Maak alsnog plannen voor de World Week for Peace in Palestine and 

Israël, waarvoor de deelnemers evenementen organiseren en 

meedoen aan activiteiten rond de volgende drie punten:

1 Samen bidden met kerken die leven onder de bezetting, met behulp 

van een speciaal gebed uit Jeruzalem en andere hulpmiddelen 

waarmee de eredienst voor de week kan worden voorbereid.

2 Educatie over acties die zorgen voor vrede, en over 'de feiten op de 

grond' die geen vrede creëren, met name kwesties in verband met 

gevangenen. 

3 Het pleiten bij politieke leiders voor een oecumenisch beleid dat 

vrede met rechtvaardigheid bevordert. 

Waarom? 

Deze jaarlijkse viering van een week van gebed, educatie en actie 

vraagt deelnemers om mee te werken aan het einde van de illegale 

bezetting van Palestina, zodat de Palestijnen en Israëli eindelijk in 

vrede kunnen leven. Het is 66 jaar geleden sinds de oprichting van de 

staat Israël. Die heeft niet geleid tot de oprichting van een 

onafhankelijke Palestijnse staat, maar heeft de tragedie van het 

Palestijnse volk alleen maar verdiept. Het is nu 47 jaar geleden dat de 

bezetting van OostJeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de 

Gazastrook de vreedzame visie van één land en twee volkeren 

overweldigde.

Maar de droom van een natie kan niet worden vervuld, ten koste van 

een andere.

De boodschap van de actieweek is: 

·       Het is tijd voor de Palestijnen en Israëli's om een rechtvaardige 

vrede te delen.

·       Het is tijd voor de bevrijding van de bezetting.

·       Het is tijd voor gelijke rechten.

·       Het is tijd voor de genezing van gewonde zielen. 



Fotoexpositie Room No. 4 in de Domkerk in 

Utrecht

21 september - 19 oktober

'Room No. 4' is een fotoexpositie over de realiteit van gedetineerde 

Palestijnse kinderen in OostJeruzalem. De tentoonstelling opent op 

de Internationale Dag van de Vrede, zondag 21 september, om 14:00 

uur in de Domkerk in Utrecht en is daarna van 22 september tot en 

met 19 oktober 2014 te bezichtigen.

Honderden Palestijnse kinderen uit OostJeruzalem en de Westelijke 

Jordaanoever worden jaarlijks gearresteerd door de Israëlische politie 

en het Israëlische leger. Zij worden verhoord en vastgehouden in 

omstandigheden die niet in verhouding staan tot hun leeftijd en die in 

strijd zijn met Israëlische en internationale wetten. Kinderen die dit 

hebben meegemaakt worden impulsief, gewelddadig, presteren slecht 

op school of haken af. 

Room No. 4 is een verhoorkamer in Jeruzalem waar Palestijnse 

kinderen uit OostJeruzalem worden ondervraagd door de Israëlische 

politie. De expositie laat Palestijnse kunstenaars zien die op 12 foto´s 

poses aannemen die een weergave verbeelden van wat de kinderen in 

gevangenschap hebben doorgemaakt en waarvan zij getuigenis 

hebben afgelegd.

"Ze lieten me 5 uur in de kamer met mijn handen gebonden op mijn 

rug en mijn benen aan elkaar vastgemaakt. Toen ik weigerde te 

bekennen, sloegen ze me en werden mijn handen steeds strakker aan 

elkaar vastgebonden."

Room No.4 is een initiatief van het Madaa Silwan Creative Center. Dit 

centrum in de wijk Silwan, in OostJeruzalem, verzamelde de 

getuigenissen van kinderen die te maken hebben gekregen met 

arrestatie en detentie in het rapport 'The Impact of Child Arrest and 

Detention'. De foto's zijn genomen door Ashraf Dowani.



De tentoonstelling opent op de Internationale Dag van de Vrede, 

zondag 21 september, om 14:00 uur in de Domkerk in Utrecht en is 

daarna te zien van 22 september tot en met 19 oktober 2014. Bij de 

opening zal onder meer Jawad Siyam van het Madaa Silwan Creative 

Center spreken. De expositie reist sinds 2013 de wereld rond. Eerder 

was hij zien in Israël, Palestina, de VS, GrootBrittannië, België, 

Libanon en Letland.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Nederlandse Coalitie 

voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap, waar ook 

Kairos Palestina Nederland actief in is. Deze coalitie voert sinds 2011 

campagne om aandacht te vragen voor misstanden tijdens de 

arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen door de Israëlische 

autoriteiten en het leger.

Een aangrijpende brief

Bethlehem, Palestina, 22 augustus 2014

Beste Raymond Arroya,

Gisterenavond zat ik naar uw programma 'The World Over Live' te 

kijken en ik had er nogal wat problemen mee. Mijn naam is Mary en 

ik ben een conservatieve, katholieke vrouw uit Bethlehem, Palestina.

Ik weet dat u denkt dat wij niet bestaan geen probleem, u bent niet 

de enige.

De Israëlische propaganda is er trouwens een meester in te zorgen 

dat mensen denken dat de Palestijnen uitsluitend bestaan uit gemene, 

gestoorde Moslims die onschuldige, edele, door God uitverkorenen 

bevechten.

Ik kon niet anders dan constateren dat u daar één van bent, wat ik 

wel vreemd vond omdat u voor een religieuze en niet voor een 



politieke zender werkt en zelfs als u persoonlijk vooroordelen hebt, 

horen die niet in uw programma geportretteerd te worden.

Laat mij een aantal dingen verduidelijken, meneer Arroyo. Ik heb drie 

neven die priester zijn en een oom die bisschop is: Bisschop William 

Shomali, Vader Ibrahim Shomali en vader Issa Shomali; u kunt ze 

opzoeken.

Mijn moeder heeft tien jaar in Rome gewoond en was zelf ook bijna 

non geworden.

Ja, wij zijn behoorlijk conservatief en we zijn trots op ons geloof. 

Opgroeien in Palestina heeft dat geloof nog sterker gemaakt.

Wij zien dagelijks Israëlische jeeps voorbij rijden waar aan de 

achterkant enorme geweren uitsteken die elk moment op ons kunnen 

gaan schieten omdat we toevallig aan de verkeerde kant van de stad 

wonen.

Op weg naar mijn St Jozef katholieke school voor (alleen) meisjes, zag 

ik de soldaten vieze moppen vertellen, terwijl ze me recht 

aanstaarden en me uitlachten.

Ik zag ze op jonge kinderen schieten omdat die stenen naar hen 

gooiden en soms schoten ze ook zomaar.

In mijn vreedzaam stadje Beit Sahour waar voor het merendeel 

christenen wonen, was de eerste jongen die door de Israëli’s gedood 

werd 16 jaar oud.

Hij liep terug naar huis van een boodschap toen Israëlische soldaten 

een enorm stuk rots vanaf het dak van een gebouw op zijn hoofd 

lieten vallen; zij keken toe hoe hij bloedend naar huis kroop tot hij op 

de treden van zijn huis stierf. Hij was een Christen, hij had niets 

tegen hen gedaan.

Toch voelt u geen enkele sympathie voor hem. De tweede jongen die 

gedood werd was thuis in de keuken en keek hoe zijn moeder patat 

frites bakte.



Een Israëlische kolonist   u weet wel, die mensen die illegaal hun 

huizen op Palestijnse grond bouwen en wapens bij zich dragen  

 schoot door het raam op hem en doodde hem voor de ogen van zijn 

moeder.

Zijn naam was Salaam wat Vrede betekent. Hij was Christen en 

nergens bij betrokken. En toch zou u geen enkele sympathie voor hem 

voelen omdat hij niet Joods is.

Ik zou eindeloos door kunnen gaan over hoe Israël gesticht werd, over 

de oorlogen waardoor mensen letterlijk uit hun huizen werden 

geschopt en er zelf introkken en de moordpartijen.

Dan de periodes dat de hele stad huisarrest kreeg opgelegd, wat 

betekende dat we ons huis niet uit mochten en niet uit het raam 

kijken. Dat duurde soms weken.

Wij zijn Christenen en toch voelt u totaal geen sympathie voor ons. 

Als het huisarrest opgeheven werd, schreeuwden de soldaten door de 

microfoon in hun jeeps: "Het huisarrest is voorbij voor jullie, honden, 

koeien, ezels." En toch zou dit allemaal gerechtvaardigd zijn.

Op een keer nam een christelijke verpleegster uit mijn stadje een 

jonge jongen mee naar huis, die gewond was geraakt door Israëlische 

soldaten tijdens protesten tegen de bezetting en die waarschijnlijk 

een steen (och arme!) had gegooid naar één van de jeeps.

De soldaten gingen naar haar huis, arresteerden haar en sloten haar 

jarenlang op omdat ze een gewonde jongen had verzorgd; hoe kon 

ze!!

Toen ons stadje hier steeds weer tegen protesteerde en haar vrijlating 

wilde, werd ze vrijgelaten in Jordanië; ze mocht nooit meer terug 

naar huis. En toch zijn wij de terroristen en hebt u geen sympathie 

voor ons.

Mijn voorouders woonden al in dit land toen de mensen nog in 

grotten woonden.



Als wij nou eens die oorspronkelijke Christenen zijn die 2000 jaar 

geleden de volgelingen van Jezus waren  zouden wij dan niet net 

zoveel recht hebben hier op een menswaardige manier te leven…. 

maar we hebben geen enkel recht.

En het zal ú een zorg zijn. Wij zullen doorgaan het kruis trots op onze 

schouders te dragen en te lijden; wij gaan door met bidden voor onze 

vijand en voor vrede.

Wij zullen niet haten, wij zullen alleen de waarheid vertellen. Dit 

leert onze Bijbel ons; u zou hetzelfde kunnen proberen. Vrede zij met 

u, mijn vriend.

Met hartelijke groeten, 

Mary Alshomaly uit het Heilige Land van Jezus

Theoloog Steven Paas: het joodse volk even 

uitverkoren als elk ander volk 

"Het moderne Israël is even uitverkoren als elk ander volk ter 

wereld," stelt theoloog dr. Steven Paas. 

In zijn boek 'Israëlvisies in beweging' betoogt hij dat Christus’ 

universele heilsplan geen uitzonderingspositie meer toekent aan de 

joden. Dat klinkt voor de meeste katholieken heel normaal, maar voor 

sommige protestanten, die het onderscheid tussen Jodendom en de 

staat Israël maar moeilijk kunnen maken, is dat even slikken. 

Een interview door Joris Delporte in het Belgische RK magazine 

Tertio, dat u hier kunt lezen [PDF].



Wapen je met vrede

Op zaterdag 27 september as. houden de Vrienden van Sabeel een 

Inspiratiedag in de Utrechtse Janskerk. Dit gebeurt in het kader van 

de Vredesweek 2014 die als thema heeft 'Wapen je met vrede'.

Klik hier voor het programma [PDF].

Felle veroordeling door RK bisschoppen van 

nieuwe benaming door Israël voor 

christenen als Arameeërs 

Een commissie van de RK Bisschoppenconferentie van het Heilige 

Land heeft het besluit van de Israëlische regering om het Palestijnse 

christenen 'toe te staan' zichzelf voortaan Arameeërs en niet meer 

Arabieren te noemen, om zo toegelaten te kunnen worden tot het 

Israëlische leger aan de kaak gesteld. 

"Sommigen in de Israëlische regering lijken te denken dat het 

scheiden van christelijke Palestijnen van andere Palestijnen een 

manier is om de christenen te beschermen," aldus de Commissie 

Rechtvaardigheid en Vrede van de bisschoppen. "Wij zeggen tegen 

deze mensen, als je oprecht bent: in de eerste plaats, geef ons onze 

huizen, onze woningen, onze dorpen en steden terug, alles wat je in 

beslag hebt genomen." 

"Tegen de enkele christelijke Palestijnse Arabieren in Israël, die dit 

idee van het veranderen van hun identiteit of het dienen in het 

Israëlische leger ondersteunen, zeggen we: kom weer bij zinnen”, 

voegde de Commissie er aan toe. "Beschadig je eigen mensen niet, op 

grond van ijdele beloften en persoonlijk egoïstisch gewin ... Israël 

heeft geen christenen nodig die hun identiteit hebben vervormd, die 

zichzelf positioneren als vijand van hun eigen mensen en die soldaten 

voor de oorlog worden."

Bron: Catholic World News - 23 september 2014 



Bij de foto: Palestijnse katholieken in hun kerk in Nazareth 

(Foto: Menno Valk)

United Church of Christ in de VS op weg 

naar desinvestering in Israël 

De Stuurgroep van het Palestine Israel Network van de United Church 

of Christ, een mainstream protestantse kerk in de Verenigde Staten 

met wereldwijd een kleine miljoen lidmaten deed eind september een 

beroep op de eigen kerk, haar pensioenfondsen, andere kerkfondsen, 

op plaatselijke kerken, leden en relaties van de kerk om hun belangen 

af te stoten in bedrijven die profiteren van de bezetting in de 

Palestijnse gebieden door de staat Israël.

De Commissie deed ook een beroep op de kerk en de kerkleden om de 

Kairosdocument 'Het Uur van de Waarheid' te bestuderen en deze 

oproep van Palestijnse christenen ter harte te nemen. 

Het betreft een van de besluiten van een aantal regionale commissies, 

die de Dertigste Generale Synode van de United Chruch of Christ 

(UCC) voorbereiden die in 2015 zal worden gehouden. 

In hun resolutie noemt de Commissie een aantal bedrijven, maar ze 

zegt dat desinvestering niet noodzakelijkerwijs tot deze bedrijven 

hoeft te worden beperkt: Caterpillar Inc. , Motorola Solutions, 

Hewlett Packard Development Company LP, G4S, Veolia Environment 

en haar dochterondernemingen.

De resolutie roept tevens alle organen van de kerk op om goederen te 

boycotten die door Israëlische bedrijven in de bezette Palestijnse 

gebieden geproduceerd worden, met inbegrip van (maar niet beperkt 

tot) Ahava huidverzorgingsproducten, SodaStream producten en 

Hadiklaim data, en roept kerkleden op om mee te doen aan boycots 

door hun lokale gemeenschappen. 

Dit is niet de eerste resolutie aangenomen door commissies en 

synoden van de United Church of Christ over het onderwerp. De UCC 



was een van de eerste kerken die in 2005 een reactie gaf op de oproep 

vanuit de Palestijnse civil society om Israëlische producten te 

boycotten, maar op dat moment riep de kerk niet op tot 

desinvestering van de Israëlische  bedrijven die connecties hebben 

met de bezetting. De UCC vroeg op dat moment om een onderzoek van 

het Israëlische beleid en bekritiseerde de Israëlische muur op de 

Westelijke Jordaanoever en riep op de muur te ontmantelen. 

In aansluiting op de oproep tot desinvestering roept de nieuwe 

resolutie de leiding en de leden van de kerk op om aan het Congres te 

vragen om te onderzoeken of de Amerikaanse militaire hulp aan 

Israël de Amerikaanse wetten schendt, in het bijzonder de 

Amerikaanse Foreign Assistance Act en de Amerikaanse Arms export 

Control Act. 

Indien de resolutie op de synode van 2015 door de kerk als geheel 

wordt aangenomen, zal ze te boek staan als de krachtigste resolutie 

voor desinvestering van een internationale kerkgemeenschap tot 

dusverre. De Presbyteriaanse Kerk heeft eerder dit jaar al gestemd 

voor afstoting van investeringen, maar hield voorzichtigheidshalve 

afstand van de BDS campagne tegen de Israëlische militaire bezetting 

door middel van economische druk. 

Maryn Goodson, een lid van een grassroots groep binnen de UCC die 

zich inzet voor een nietgewelddadig einde aan het conflict, vertelde 

aan verslaggever Anthony Moujaes, die schrijft voor de nieuwssite 

van de UCC: "Wat er nu gebeurt… we informeren en vormen méér en 

méér mensen op diverse conferenties waar het gaat om het conflict 

PalestinaIsraël, en komen tegemoet aan de behoefte aan gedurfde 

acties. We werken aan méér conferenties over dit onderwerp en we 

zullen de afgevaardigden naar de Generale Synode bijlichten en 

verder bewust maken. De UCC loopt echt voorop."

29 september 2014 



Zweedse kerk: Erkenning van Palestina - een 

stap in de goede richting

Internationale erkenning van Palestina door Zweden kan een 

belangrijke stap zijn om het vredesproces weer op gang te brengen. 

Op langere termijn kan het leiden tot een blijvende oplossing met 

twee staten, waarin Israëli en Palestijnen naast elkaar leven binnen 

veilige en erkende grenzen. Dit zegt Erik Lysen, hoofd van de afdeling 

internationaal beleid van de Kerk van Zweden (de voormalige 

EvangelischLutherse staatskerk). 

"De beslissing van de Zweedse regering valt in een beslissende loop 

van gebeurtenissen, terwijl de situatie op de grond dagelijks 

verslechtert door de uitbreiding van illegale Israëlische 

nederzettingen," aldus Erik Lysen. 

In augustus kondigde Israël de verbeurdverklaring aan van bijna 380 

ha land in de buurt van Bethlehem. Eind september werd bekend dat 

de Israëlische autoriteiten de plannen voor nieuwe nederzettingen in 

OostJeruzalem, die sterk zijn bekritiseerd door de EU en de VS, had 

goedgekeurd. 

"Hopelijk zal een Zweedse erkenning de weg voor erkenning door 

andere landen in de EU effenen. Vandaag hebben ongeveer 130 staten, 

waaronder enkele EUlidstaten, Palestina erkend," zegt Lysen. 

De oorlog in Gaza afgelopen zomer onderstreept volgens hem het 

belang van een spoedige, duurzame oplossing voor het conflict. "Zo'n 

oplossing kan alleen worden bereikt door middel van vreedzame 

middelen. Alle schendingen van het internationaal recht in de vorm 

van geweld en aanvallen op burgers, ongeacht wie ze uitvoert, 

moeten ophouden en de daders moeten worden berecht," zegt Lysen. 

In 2012 besloot de Generale Synode, de hoogste besluitvormende 

instantie van de Kerk van Zweden, om er bij de Zweedse regering op 

aan te dringen te werken aan de aanvaarding van een volwaardig 

Palestijns lidmaatschap door de VN. De Algemene Vergadering van de 



VN besloot in november 2012 tot toekenning aan Palestina van de 

status van derde waarnemende staat. 

De Kerk van Zweden verlangt nu van de Zweedse regering: 

 dat ze binnen de EU werkt aan de totstandkoming van wetgeving die 

de mogelijkheden van het ondersteunen van illegale nederzettingen 

financieel of anderszins begrenst; 

 dat ze er binnen de EU naar streeft dat de bilaterale 

overeenkomsten tussen de EU en Israël geen upgrade krijgen zonder 

dat eisen voor de naleving van het internationaal recht worden 

nagekomen; 

 dat er in overeenstemming met de EUrichtlijnen versnelde 

wetgeving komt met betrekking tot het labelen van de oorsprong van 

producten die afkomstig zijn van Israëlische nederzettingen; 

 het werken aan het bereiken van een verbetering van de 

humanitaire situatie en respect voor de humanitaire inspanningen in 

haar bilaterale contacten met de betrokken instanties; 

 dat ze verdere initiatieven voor een duurzame oplossing van het 

conflict actief ondersteunt.

6 oktober 2014

Manifest Gaza: nu tijd voor echte vrede 

aangeboden aan de Tweede Kamer

Afgelopen zomer publiceerden PAX, Sivmo, EAJG, Kairos Palestina en 

Vrienden van Sabeel in Trouw een grote advertentie: 'Manifest. Gaza: 

nu tijd voor echte vrede'. Er stroomden ruim 4000 

adhesiebetuigingen binnen. 

Dinsdag 14 oktober werd het Manifest met de namen van de 

ondertekenaars aan de leden van de Tweede Kamer aangeboden, die 



'Kamerbreed' present waren. Jan Gruiters (directeur PAX), Gied ten 

Berge (voorzitter SIVMO en lid van de Werkgroep Kairos Palestina) en 

Louk de la Rive Box (hoogleraar Internationale Samenwerking aan de 

Universiteit Maastricht) overhandigden de handtekeningen.

Het Manifest spreekt over een asymmetrisch conflict tussen een 

sterke en een zwakke partij. Beide partijen werden niettemin 

aangesproken op hun eigen zinloze geweld, de sterkste partij ook op 

zijn grotere verantwoordelijkheid. Zo wilde het Manifest de 

verontrusting zichtbaar maken die ook in het midden van onze 

samenleving bestaat over de repeterende oorlogen in Gaza. Genoeg is 

genoeg!

Dezelfde week kwam het bericht dat het Britse Lagerhuis Palestina als 

staat wil erkennen. Dat kwam niet uit de lucht vallen. Zweden ging al 

voor. Inmiddels hadden maar liefst 386 vooraanstaande Israëlische 

persoonlijkheden uit o.m. wetenschap en kunsten aan het Britse 

parlement gevraagd, om "óók in het belang van Israël" Palestina als 

staat te erkennen. Kerken in Israël en Palestina dragen ondertussen 

de zelfde mening uit. In Zweden en in de Verenigde Staten zie je dat 

onder invloed, juist van kritische joodse organisaties grote, main

stream kerken zoals de Presbyterians en de United Church of Christ 

thans overgaan tot boycot van producten uit illegale nederzettingen 

om zo meer druk uit te oefenen de bezetting te beëindigen en beide 

staten te erkennen.

Bij de overhandiging kondigde de directeur van PAX, Jan Gruiters, de 

start aan van een actie om supermarkten te bewegen geen producten 

van illegale nederzettingen meer te verkopen. Alle 4000 

ondertekenaars ontvingen daarover dezelfde dag het model van een 

brief die ze aan hun supermarkt kunnen sturen. Gisteren kreeg 

SIVMO bericht van een van de Israëlische vredes en 

mensenrechtenorganisaties, dat zo gauw het Nederlandse parlement 

in beweging komt om ook Palestina te erkennen, het net zo’n 

steunende brief mag verwachten als de Britse collega’s. Wordt 

vervolgd! 

14102014



Kerken uit Libanon en Syrië doen beroep op 

ons

Kortgeleden deden de Kerken uit Libanon en Syrië een dringend 

beroep op onze kerken en christelijke organisaties om snel te werken 

aan een strategie die de blijvende christelijke aanwezigheid in het 

Midden Oosten mogelijk maakt. Ook andere minderheden worden 

zeer bedreigd, voor hen geldt ook deze oproep.

Kerken en organisaties worden opgeroepen deze boodschap ter harte 

te nemen.

Lees de brief van de leiders van Evangelische en Protestantse kerken 

en organisaties die aangesloten zijn bij de Hoogste Raad van de 

Evangelische Gemeenschap in Syrië en Libanon door hier te klikken 

[PDF].

Geweldloos tegen de bezetting! Geen 

producten meer uit illegale nederzettingen!

PAX heeft na de aanbieding van het Manifest over de oorlog in Gaza, 

dat dinsdag 14 oktober aan de Tweede Kamer werd aangeboden, het 

voortouw genomen in een consumentenactie om producten van 

illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden uit de 

 supermarkten te krijgen. 

Net als met het Manifest doet Kairos Palestina weer van harte mee. 

Kairos pleit al drie jaar bij kerken en kerkelijke organisaties om deze 

stap eindelijk te zetten. De publieke opinie is wereldwijd aan het 

schuiven. Geweldloze acties spelen daarin een beslissende rol. Niets 

doen is van nu af aan partij kiezen voor voortgaande onderdrukking 

en nog meer geweld. Meedoen betekent blijven geloven in geweldloze 

verandering.  

Klik:



Vijf maagden dagen duizenden christelijke 

zionistische betogers in Jeruzalem uit

Oktober 14— Elk jaar vindt in Jeruzalem bij het einde van het 

Loofhuttenfeest de Jerusalem March, de Jerusalem Mars plaats. In 

samenwerking met de International Christian Embassy Jerusalem 

(ICEJ), de grootste christelijke organisatie die steun geeft aan Israël, 

nemen enkele duizenden internationale christenen deel aan deze 

mars – lopend tussen de manschappen van het Israëlische leger.

Wapperend met de vlaggen van hun eigen land en gehesen in 

nationale kostuums, overlaadden ze hun Israëlische toeschouwers 

met zegeningen en begroetingen – inclusief een speciale ode aan de 

zwaarbewapende politieagenten en soldaten die langs de paraderoute 

stonden. "God zegene het Israëlische leger (de IDF)!"en "We houden 

van de IDF!"kenmerkten de heersende uitingen van hun liefde voor 

Israël. 

De afgelopen jaren hebben Palestijnse christenen geprobeerd om in 

deze mars ook aandacht te vragen voor de andere kant van het 

verhaal. Zij deden een creatieve poging om door te dringen in het 

geweten van deze christenen die Israël vaak blindelings steunen. 

Christenen, die vaak geen weet hebben van het Palestijnse 

perspectief, waarin Palestijnen pleiten voor vrijheid en 

mensenrechten, zoals omschreven in het internationaal recht.

Leden van Sabeel, een oecumenisch centrum voor Palestijnse 

bevrijdingstheologie, mobiliseerden lokale en internationale 

activisten bij te dragen aan een creatieve actie tijdens deze Jeruzalem 

mars, geïnspireerd op het Bijbelgedeelte dat de directeur van het 

ICEJ, dr. Jürgen Bühler, dit jaar centraal stelde: de evangelielezing 

Matteüs 25:113. In dit verhaal komen vijf wijze en vijf dwaze 

'maagden' (aanstaande bruiden) voor, die met olielampjes wachten 

op de bruidegom.

Sabeel gebruikte dit verhaal als inzet voor de creatieve actie. Gekleed 

als bruiden deelden vijf 'maagden' duizenden flyers uit die de 

exclusieve theologie van de betogers betwistten. De 'maagden' 



droegen ook olielampjes. Ze gaven de betogers 531 kleine flesjes met 

olijfolie van de olijfbomen uit Bethlehem, die door de Israëlische 

afscheidingsmuur zijn afgesneden van de stad. De 531 olijfolieflesjes 

symboliseren het aantal Palestijnse dorpen ontvolkt tijdens de Nakba 

in 1948, toen de staat Israël werd opgericht. In de flyers stond de 

volgende verklaring, vertaald in 25 talen:

"De lamp schijnt helderder als de olie schoon is; reinig het geloof met 

inclusiviteit en rechtvaardigheid voor beide volken van dit land."

In Matteüs 25: 113 vraagt Jezus de kerk om klaar te staan mét olie in 

de lampen. De olie stond symbool voor liefdadigheid, geloof, liefde en 

de christelijke deugden. Zo daagden de 'maagden' de christelijke 

zionistische betogers uit om inclusiviteit en geloof na te leven en om 

liefdadigheid te verrichten voor gerechtigheid en vrede voor beide 

volken van dit land. 

Eén van de Palestijns christenen legt uit: "We wilden hen een 

geschenk geven, dat iedere vorm van theologie bekritiseert die de 

helft van de bevolking van dit land uitsluit en vernedert."

Christelijke zionisten kunnen als één van de machtigste politieke 

bewegingen het internationale beleid beïnvloeden als het gaat om 

Israël en Palestina. Ze worden sterk beïnvloed door de apocalyptische 

theologie die de moderne staat Israël ziet als een vervulling van de 

Bijbelse profetie. Zij zegenen doorgaans de militaire acties en het 

uitbreiden van de nederzettingen, omdat dit voor hen het bewijs is 

van Gods plan dat Jezus' terugkeer naar de aarde versnelt.

Daarentegen reageren veel Israëlische of andere joden verontrust op 

deze opvattingen van sommige christelijke zionisten, die Israël zien 

als een soort pion in een 'Einde der Tijden'strijdplan waarin een deel 

van de Joden zich zal bekeren en de anderen worden uitgeroeid.  

De flyers die uitgedeeld werden tijdens de mars, refereerden ook naar 

een passage (Handelingen 1: 67) uit de christelijke Bijbel waarin 

Jezus teleurgesteld is over de vraag van zijn discipelen: "Heer, gaat u 

dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël 

herstellen?"Jezus reageerde dat het herstellen van het koningschap 



voor Israël niet belangrijk was; hij had betere plannen voor de kerk. 

Jezus' plan had geen invloed op een bepaald volk, maar op de hele 

wereld. Het was een plan voor verlossing, rechtvaardigheid, 

gelijkheid en inclusiviteit. In andere woorden, het antwoord op "Zijn 

we er al bijna klaar voor?" is "Nee, we gaan ons daar eigenlijk 

helemaal niet mee bezig houden."

Ondanks dat het christelijke zionisme populair werd door 

bestsellerromans, blijft de stroming buiten de leer van de meest 

traditionele christelijke denominaties. Toch heeft deze eenmaal 

ontstane theologie belangrijke invloed op politiek gebied. Als een 

speciale belangengroepering zijn ze in staat kiesdistricten en 

donatiedollars te mobiliseren. Een voorbeeld is dat volgens de 

peilingen, maar weinig Amerikaanse christenen (of joden, wat dit 

betreft), stemmen op basis van steun voor Israël. Toch versterken 

deze groepen de perceptie van de kandidaten, dat kritiek op Israël 

alleen als electorale verantwoordelijkheid geldt. Ondertussen wordt 

er maar weinig politiek kapitaal verkregen, door op te komen voor de 

rechten van Palestijnen. 

De flyers promoten ook drie websites: www.sabeel.org, 

www.kairospalestine.ps (een groep van Palestijnse christenen die 

zich verzetten tegen de Israëlische bezetting en de bijbehorende 

boycots, desinvesteringen en sancties) en www.christianzionism.org, 

een website die de theologie van christelijke zionisten betwist. 

Het blijft onzeker of deze symbolische actie de harten en geesten van 

de betogers in deze Jeruzalem Mars beïnvloedt. Toch uiten de 

activisten een belangrijke verklaring in het openbaar, die ver buiten 

de WestJeruzalemse straten van de mars zal rijken. Waarbij het 

bestaan van Palestijnse kerken, die worstelen met de realiteit van de 

bezetting, bekendheid krijgt en waarmee veel internationale 

christelijke broeders en zusters geconfronteerd worden. 



Tent of Nations: Hooggerechtshof kapittelt 

IDF maar Gerechtigheid laat nog op zich 

wachten

Van Daoud Nassar ('Tent of Nations') ontvingen we deze boodschap:

"Nadat we de zaak met betrekking tot de vernietiging van onze 

bomen op particulier terrein voor het Israëlische Hooggerechtshof 

aanhangig hadden gemaakt, eiste de hoogste rechter een verklaring 

van de Israëlische militaire autoriteiten waarom zij de bomen op het 

land, dat de hoogste rechter in 2007 had erkend had als privé

eigendom, hadden vernietigd en hij vroeg de militaire autoriteiten om 

het land opnieuw te laten registreren. 

We begonnen daarop met het proces van herregistratie, maar de 

militaire autoriteiten hebben dit proces uitgesteld tot op de dag van 

vandaag. De vernietiging van onze bomen gebeurde zonder respect 

voor het Israëlische Hooggerechtshof en dat is de reden waarom het 

Hof van Cassatie hen tot en met 15 september de tijd gaf , maar de 

militaire autoriteiten hebben om nog een maand gevraagd: tot 15 

oktober.

Het is vandaag 20 oktober en nog steeds hebben we niets van de 

militaire autoriteiten gehoord. De advocaat is van plan om nog een 

paar dagen te wachten alvorens actie te ondernemen. 

We zullen een update uitsturen zodra we een reactie krijgen. Die zal 

ook worden geplaatst op onze website in de sectie Updates, en op de 

Facebooksite [u kunt die updates ook op de site en Fb pagina van 

Kairos Palestina lezen].

Als we het gevoel hebben dat het noodzakelijk is om ons Emergency 

Response Plan (ERP) te activeren, zullen we jullie dit laten weten. 

Bedankt voor al jullie steun bij onze gang langs Israëlische 

rechtbanken die we nog een keer maken. Het lijkt erop dat 

Gerechtigheid nog even op zich laat wachten. 



Als een manier om om te gaan met onze frustratie, steken we onze 

energie in de wederopbouw en het klaar maken van de grond voor 

nieuwe bomen. Deze komende winter zijn we van plan om 300 tot 

5000 nieuwe bomen te planten. Dank aan allen die bomen hebben 

gesponsord. We verwachten veel vrienden die komen helpen met 

planten."

21 oktober 2014 

Kerken, steun geweldloos verzet tegen 

bezetting

De Israëlische historicus Shlomo Sand deed onlangs in Amsterdam 

een oproep om iedere geweldloze aanpak van de Israëlische bezetting 

te steunen. Eerder schreven 386 vooraanstaande Israëli's het Britse 

parlement om 'óók in het belang van Israël' Palestina als staat te 

erkennen. Zo gauw onze Tweede Kamer in beweging komt, valt er een 

zelfde oproep uit Israël aan Nederland te verwachten.

Hoogste tijd dat ook Nederlandse kerken gaan beseffen dat zulke 

oproepen niet langer mogen worden omzeild. Maar het boycotten van 

producten uit illegale nederzettingen is er nog taboe. De Raad van 

Kerken geeft als alternatief: koop maar vaker een flesje Palestijnse 

olijfolie. Lastig, als Palestijnse producten Israëlische labels dragen.

Het lijkt erop dat de rkkerk haar relatie tot het jodendom nog altijd 

parten speelt. Haar enige ijkpunt lijkt te zijn: waar bevinden wij ons 

in Nederland op 'onze' as tussen erkenning van eeuwenoud 

antisemitisme en erkenning van joden als oudere broeders en zusters 

in het geloof?

Goede vraag, maar mag de erkenning van een Palestijnse staat 

daarom geen vraag zijn? De PKN heeft zich vastgelegd op een 

document uit de jaren zestig waarin ze uitdrukt diep verbonden te 

willen zijn met het jodendom. Maar een deel van de kerk lukt het 

maar niet het verschil te maken tussen een staat en een religie. Geen 



kerk maakt voldoende verschil tussen deze staat Israël en 'het andere 

Israël' van vredes en mensenrechtenactivisten.

Steeds meer kerken in de wereld doen dat wel. In 2013 publiceerde de 

Church of Scotland een gedegen rapport waarin ze de theologische 

verwarring tussen de staat Israël en het jodendom opheldert en 

afwijst. De Zweedse Lutherse kerk pleit voor erkenning van Palestina 

als staat en voor wetgeving die steun aan illegale nederzettingen 

verbiedt. In de Verenigde Staten laat de ene na de andere kerk van 

zich horen. De United Church of Christ riep al in 2005 op tot boycot 

van producten uit illegale nederzettingen. De Methodisten verkochten 

onlangs hun aandelen in een bedrijf dat contracten heeft met 

Israëlische gevangenissen. Rapporten van Israëlische 

mensenrechtenorganisaties over martelingen speelden hier een 

belangrijke rol. Ook de Presbyterianen besloten op hun laatste 

conventie tot desinvestering. Jonge joodsAmerikaanse activisten 

liepen er in Tshirts met de slogan 'Nog een jood die desinvestering 

steunt!'.

Organisaties van zowel christelijke als joodse origine, waaronder Pax, 

Kairos Palestina en Een Ander Joods Geluid, kondigden eerder deze 

maand acties aan om Nederlandse supermarkten te bewegen geen 

producten van illegale nederzettingen meer te verkopen. Dit was 

tevens een signaal aan Nederlandse kerkgenootschappen.

De eerste supermarkten gaven als reactie: 'Wij doen niet aan 

politiek!' Kerken zouden de supermarkten moeten kunnen uitleggen 

wat vandaag immorele politiek is: het helen en verkopen van 

producten verkregen uit landroof. In de Geneefse Conventies is 

vastgelegd dat een bezetter zijn eigen bevolking niet mag vestigen op 

bezet grondgebied en niet mag profiteren van grondstoffen afkomstig 

uit bezet gebied. De nederzettingen doen dat wel en verhinderen een 

vredesregeling tussen Israël en Palestina.

Palestijnse én Israëlische vredesgroepen dringen aan op het einde van 

de bezetting. ChristenPalestijnen roepen al jaren op tot geweldloos 

verzet. Kerken geven nu wereldwijd gehoor. Nederlandse kerken 

moeten dat eindelijk ook doen.



Gied ten Berge 

De Lutherse bisschop Younan uit Jeruzalem, 

voorzitter van de Lutherse Wereld Federatie, 

krijgt een Canadese prijs voor zijn 

vredeswerk 

Bisschop dr. Munib A. Younan van de Evangelisch lutherse Kerk in 

Jordanië en het Heilige Land (ELCJHL) beschouwt de prijs die hij in 

Canada kreeg voor zijn toewijding aan het bouwen van vrede in de 

regio als erkenning en waardering voor de inspanningen van zijn 

Kerk en de Lutherse wereldgemeenschap bij het werken aan vrede 

gebaseerd op recht. 

Op 22 oktober ontving bisschop Younan, tevens voorzitter van de 

Lutherse Wereld Federatie LWF, de 2014 Civis Mundi prijs in 

Waterloo, Canada. Deze prijs is in het leven geroepen door het 

Waterloo Lutheran Seminary (WLS) om mensen te eren die een 

rolmodel zijn voor anderen, vooral voor jongen mensen voor hun 

verantwoordelijkheden als burgers en buren van de wereld. 

Bisschop Younan zei, voorafgaand aan de prijsuitreiking: "De prijs 

zegt ons 'wordt niet moe. Ga door met je goede werk om vrede te 

bouwen gebaseerd op recht en het bestrijden van alle soorten 

extremisme en om Christenen in dit land te bemoedigen'."

Hij merkte verder op: "Zij die werken voor vrede in het Midden 

Oosten moeten zichzelf verbinden met gematigde stemmen. We 

kunnen niet toestaan dat de extremistische krachten ons 

overschreeuwen. Als we ons als gematigden stil houden en 

zelfvoldaan tonen zullen het de gematigden zijn die toelaten dat het 

extremisme groeit en de macht neemt."

Godsdienst, zo voegde Younan toe, moet een deel zijn van de 

problemen van het Midden Oosten. "Gebruik de Bijbel, de Torah of de 



Koran niet om een politiek geschil om te vormen tot een religieus 

conflict." 

Het Waterloo Luthers Seminarie is een onderwijsinstituut van de 

Evangelisch lutherse Kerk in Canada. De nationale bisschop Susan C. 

Johnson zei, dat de erkenning van het werk van Younan een teken is 

van het voortdurende partnerschap tussen de twee Kerken en van hun 

relatie als zusterkerken in de gemeenschap van de Lutherse Wereld 

Federatie.

"Opkomen voor vrede en recht is deel van onze voortdurende 

betrokkenheid zowel in ons eigen land als in de hele Wereld," zei 

Johnson, die ook vicevoorzitter is van de Lutherse Wereld Federatie 

voor Noord Amerika. Als gelovige mensen en als navolgers van 

Christus moeten christenen de waarheid spreken tot de 

machthebbers. Zij voegde toe: "Waar we gezamenlijk kunnen spreken 

met oecumenische partners of partners van andere godsdiensten 

hebben we gezamenlijk een sterkere stem."

Het hoofd van het seminarie, deken ds. dr. David Pfrimmer merkte 

op, dat het perspectief van Younan Canadezen kan helpen om "de 

constructieve rol te begrijpen die christenen en gelovige mensen 

kunnen spelen bij het ondersteunen van het vredesproces in het 

Heilige Land." 

Nadat hij de prijs in ontvangst had genomen sprak Younan de 

faculteiten en studenten van twee locale universiteiten en de Lutherse 

gemeenschap en belangstellenden toe over "Vrede bouwen in het 

Heilige Land de bijdragen van christenen en gelovigen." 

Knesset keurt wetsvoorstel goed dat de 

emigratie naar Palestina vergemakkelijkt

De Israëlische Knesset heeft op zondag 2 november een wet 

goedgekeurd die de bekering tot het jodendom vergemakkelijkt door 

middel van een machtiging van rabbijnen in Israël aan 



bekeringsrechtbanken die er volgens de criteria van het rabbinaat 

leiding aan geven. 

Het rabbinaat in de Israëlische bezettingsstaat, werd sterk 

bekritiseerd vanwege de strenge discriminerende bekeringscriteria 

met maar 4 bekeringsrechtbanken.

De Israëlische ministers keurden het wetsvoorstel ingediend door 

Elazar Stern goed, ondanks bezwaar van Netanyahu en anderen. Het 

wetsvoorstel gaat door voor de laatste controle. 

Stern zei dat "de wet iedereen toestaat zich onder de vleugels van het 

jodendom te scharen," wat sterk zal de bijdragen aan de joodse / 

zionistische emigratie naar bezet Palestina.

Stern voegde eraan toe dat "de goedkeuring van het wetsvoorstel van 

de commissie goed nieuws is voor het Joodse volk. Duizenden Israëli's 

zullen binnenkort in staat zijn zich op een waardige en joodse manier 

te bekeren. Dit betekent een rectificatie van mislukte normen en 

waarden."

Er zijn ongeveer 364.000 kolonisten die uit Rusland zijn geëmigreerd, 

die 'joodse' nakomelingen hebben, maar die niet als joods worden 

beschouwd [doordat ze bijvoorbeeld een nietjoodse moeder hebben, 

red.]. De leider van het Jewish Agency, Natan Sharansky, 

verwelkomde het wetsvoorstel door te zeggen dat het "fundamenteel 

is, om zoveel mogelijk Israëlische immigranten zichtbaar te maken."

Naschrift redactie KP: Netanyahu vreest een oplopende controverse 

met eigen seculiere joodse organisaties en die in Amerika die al eerder 

bezwaar maakten tegen een vergroting van de greep van de religie op 

de Israëlische politiek. Veel settlements  die worden bewoond door 

religieuszionistische settlers  worden nu gemakkelijker toegankelijk 

voor grotere groepen, met name Russische Israeli's. Palestijnse 

christenen klagen erover door deze settlers te worden lastig gevallen en 

bedreigd, hun eigendommen, ook kerkelijk bezittingen, worden vaker 

aangevallen.



Verklaring van de hoofden van de kerken 

van Jeruzalem

Wij, hoofden van de kerken van Jeruzalem, willen onze ernstige 

bezorgdheid uitspreken in antwoord op de recente activiteit op de 

Haram al Sharif [Tempelberg], die zowel volledige afsluiting als een 

zekere beperking van de toegang tot de Al Aqsamoskee inhield. Deze 

gebeurtenissen zijn veroorzaakt door daden van extremisme die 

zowel hier in het Heilige Land als in de verdere regio een fenomeen 

geworden zijn.

Wij veroordelen bedreigingen van en wijzigingen in de status van de 

Heilige Plaatsen, van wie ze ook afkomstig zijn. De Heilige Plaatsen 

vereisen een constante, waakzame bescherming, zodat een redelijke 

toegang kan worden gehandhaafd, overeenkomstig de heersende 

Status Quo van alle drie de Abrahamitische godsdiensten.

De bestaande overeengekomen Status Quo voor deze plaatsen moet 

volledig worden gerespecteerd in het belang van de hele 

gemeenschap. Elke bedreiging van zijn continuïteit en integriteit kan 

gemakkelijk leiden tot onvoorspelbare gevolgen die in de huidige 

delicate politieke het ameest ongewenst zou zijn.

De patriarchen en hoofden van de Kerken van Jeruzalem:

+ Patriarch Theophilos III van het GrieksOrthodoxe Patriarchaat

+ Patriarch Fouad Twal van het Latijnse Patriarchaat (RK)

+ Patriarch Nourhan Manougian, van het Armeense Apostolische 

Orthodoxe Patriarchaat

+ Fr. Pierbattista Pizzaballa, OFM, Custos van het Heilige Land

+ Aartsbisschop Anba Abraha van het KoptischOrthodoxe 

Patriarchaat van Jeruzalem

+ Aartsbisschop Swerios Malki Murad van het  SyrischOrthodoxe 

Patriarchaat

+ Aartsbisschop Aba Embakob, Ethiopische Orthodoxe Patriarchaat

+ Aartsbisschop JosephJules Zerey, GrieksMelkitekatholieke 

Patriarchaat



+ Aartsbisschop Mosa ElHage vabn het Maronitische Patriarchale 

Exarchaat

+ Aartsbisschop Suheil Dawan van de Episcopale kerk van Jeruzalem 

en het MiddenOosten

+ Bisschop Munib Younan van de EvangelischLutherse Kerk in 

Jordanië en het Heilige Land

+ Bisschop Pierre Malki van het SyrischKatholieke Patriarchale 

Exarchaat

+ Mgr. Joseph Antoine Kelekian van het Armeense katholieke 

Patriarchale Exarchaat
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Nieuw dagboek van Toine van Teeffelen 

Liefde, Woede en Waardigheid

Leven als gezin op de bezette Westelijke Jordaanoever

Toine van Teeffelen

Liefde, Woede en Waardigheid is een dagboek over het dagelijks leven 

in de Palestijnse pelgrimstad Bethlehem op de door Israël bezette 

Westelijke Jordaanoever. 

Hoe behoud je je zelfrespect wanneer je als Palestijn voortdurend 

wordt vernederd in je eigen land? Wat zijn de wetten van de 

checkpoints? Helpt het wanneer je je haar verft om door een 

checkpoint te komen? Kunnen Palestijnen in het dagelijks leven 

'kleine overwinningen' behalen en op wie? Wat is je verhaal als 

Palestijn – alleen dat van slachtofferschap of ook dat van de rijke 

Palestijnse identiteit?

Deze en andere vragen komen in een informele, betrokken stijl aan de 

orde waarbij het perspektief  dat van een Palestijns Nederlands 

gezin  soms voor onverwachte wendingen zorgt.

Uitgeverij Narratio, Gorinchem

November 2014

110 pp.



ISBN 978 90 5263 492 0

Prijs: 10 Euro (excl. portokosten)

Te bestellen bij Friends of Young Bethlehem, Gouda: info@fofyb.org

United Methodist Group lanceert boycot 

goederen uit nederzettingen

De United Methodist Kairos Response (UMKR) heeft op 13 november 

2014 een wereldwijde boycot van zes productlijnen aangekondigd van 

goederen die geproduceerd worden in illegale Israëlische 

nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Het zijn Ahava 

cosmetica, Keter kunststof producten, Royalife beddengoed, Ram 

Quality speelgoed, SodaStream drank machines en SmartFab wegwerp 

stoffen. Zij worden ten onrechte voorzien van het label Made in Israël 

en worden in de Verenigde Staten verkocht door diverse winkels zoals 

Williams Sonoma, Home Depot en Toys R Us. Vaak dragen ze eigen 

merknamen van de winkels.

Aan al deze producten zijn Amerikaanse fiscale vrijstellingen 

verleend, bedoeld om de handel tussen de VS en Israël te stimuleren. 

Ze helpen in tegendeel bij het ondersteunen van illegale 

nederzettingen die Israël heeft gebouwd in de bezette gebieden en die 

de Verenigde Staten heeft bekritiseerd als een obstakel voor de vrede. 

Deze importen bederven ook de prijs van Amerikaanse producten 

gemaakt door Amerikaanse bedrijven die gehoorzamen aan de 

Amerikaanse milieu en arbeidswetgeving. Israëlische wetten ter 

bescherming van werknemers en het milieu in de nederzettingen, 

waar bedrijven de landbouwgrond vaak vervuilen en werknemers 

uitbuiten, doen dat niet.

De boycot campagne volgt de oproep van de Verenigde Methodistische 

geloofsgemeenschap aan alle landen om de invoer van goederen uit 

nederzettingen te verbieden. Deze oproep was een onderdeel van een 

formele resolutie die door de kerk op haar Algemene Conferentie in 

2012 was aangenomen. Ze volgt de resoluties van al vele jaren van de 

Methodisten, die de Israëlische bezetting van Palestijns land 

veroordelen.



Ds. Alan Kinney, voorzitter van het UMKR Boycot Comité zei: "Boycot 

is een van de stappen waarop door Palestijnse christenen wordt 

aangedrongen, die ermee worstelen de kerk in het Heilige Land in 

leven te houden. Duizenden inheemse christenen die dagelijks 

omgaan met de Israëlische onderdrukking hebben een dringend 

pleidooi ondertekend aan de kerken van de wereld, met de vraag om 

met concrete acties de bezetting te beëindigen. Boycot, die in andere 

situaties van onrecht door kerken is aangewend, is een geweldloze, 

morele reactie op hun verzoek."

De UMKR boycot geldt niet voor goederen die door bedrijven in Israel 

worden geproduceerd binnen internationaal erkende grenzen. Ze 

richt zich alleen op producten van illegale nederzettingen.

Meer informatie op de Kairos Response website: 

www.kairosresponse.org of neem contact op met 

info@kairosresponse.org.

De United Methodist Kairos Response is een wereldwijde  grassroots’ 

beweging in de United Methodist Church, die reageert op de 

dringende oproep van Palestijnse christenen tot actie om de 

Israëlische bezetting te beëindigen. Met zijn interreligieuze partners 

streeft zij een rechtvaardige vrede na voor alle mensen van het 

Heilige Land.

Contact:

Rev. Alan Kinney

(518) 3900883

Susanne Höder

(401) 5959887

Zie voor meer informatie:



Bethlehem dagboek 27 november- 5 

december 2014

Van 1 tot 5 december wordt in Bethlehem een conferentie gehouden, 5 

jaar na de lancering van het Kairos document, 'Leven in waardigheid'. 

Er komen vele tientallen mensen uit de hele wereld die door Kairos 

Palestina geïnspireerd worden en die elk in eigen land en omgeving 

daar invulling aan wil geven. 

Ik ben een paar dagen vooruit gereisd, voor ontmoetingen in Bethlehem 

en Jeruzalem. 

Ik houd voor de Raad van Kerken in Nederland een dagboek bij. 

Vandaag aflevering 1.

Jan van der Kolk

Kairos Palestina Nederland

Donderdag 27 november, reis via Tel Aviv naar Bethlehem. 

De dag begint voor mij met de lezing uit jesaja 40, ‘troost, troost Mijn 

volk’. Ik vat dit op als een mooie aanmoediging.

Onderweg lees ik in de Frankfurter Algemeine een artikel  van een 

historicus, Michael Brenner, die betoogt dat de Likud, die zegt zich te 

baseren op het gedachtengoed van de vroege zionisten Herzl  en 

Jabotinsky waarschijnlijk het werk van deze twee zionistische 

grondleggers niet hebben gelezen. Hoe ver staat wat er nu gebeurt af 

van wat zij voor ogen hadden: een binationale staat met gelijke 

rechten voor al zijn inwoners. Ik denk ook aan wat Martin Buber en 

Hannah Arendt daarover zeiden. Wars van alle exclusieve 

nationalisme. 

In Tel Aviv aangekomen zie ik een variëteit van mensen, waaronder 

velen die ook uiterlijk als joden herkenbaar zijn. Ik verheug me 

erover, dat deze mensen in vrijheid hun leven gestalte kunnen geven. 

En ik treur meteen, omdat de extreem hoge prijs daarvoor  door een 

ander volk betaald wordt. Tussen pijpenkrullen, hoeden, keppeltjes en 



pruiken ga ik met een groepstaxi via de nederzettingen Har Homa en 

Gilo (beide op Bethlehems afgepakte grondgebied) naar het 

checkpoint voor Bethlehem. Daar loop ik door de checkpoint en het 

voelt alsof ik door een gevangenispoort loop. Aan de andere kant een 

heel andere wereld, gedomineerd door de muur, die hier wel een heel 

grillig verloop heeft, om het graf van Rachel en een militaire basis in 

te sluiten en alle Palestijnse bewoners uit te sluiten. Maar op die 

muur hangt een serie posters met sterke teksten van mensen uit 

Bethlehem over moed en volhouden. De meeste van die posters zijn 

gesponsord door Nederlandse kerkelijke gemeentes of personen. Dat 

staat er ook op vermeld. Ook dat geeft moed. 

Ik logeer de komende dagen bij Claire Anastas’ guesthouse, aan 31/2 

kant ingesloten door de muur van 12 meter hoog met de wachtpost 

die naar binnen kan kijken. 

Foto: Jan van der Kolk

Israëlische rabbijnen tegen een exclusief 

joodse staat

De Israëlische mensenrechtenorganisatie Rabbi's for Human Rights 

waarschuwt voor het bevorderen van elke versie van de zogenaamde 

Jewish State Bill, waardoor Israël tot 'homestate' voor het Joodse 

volk wordt verklaard, omdat deze wet die binnenkort naar de 

Knesseth gaat, de gelijkheid tussen alle burgers van de staat (lees o.a. 

christenen en moslims) zal aantasten. 

De Rabbi's herinneren aan een vers uit Numeri: "Dezelfde regel geldt 

voor u en voor de vreemdeling die bij u woont" (Numeri 15: 1516). 

De Rabbi’s zeggen dat Israël weliswaar een sterke democratie is, 

'maar één met twee Achilleshielen':

1. We zijn vergeten wat een democratie niet aan de meerderheid 

toestaat, namelijk het vertrappen van de rechten van minderheden;

2. Er is géén democratie in de bezette gebieden.



Als we een democratie zouden zijn die de rechten van minderheden 

handhaaft, zou de regering niet de stappen gezet hebben die zij 

vandaag (zondag, november 22, 2014) ondernomen  heeft, in 

tegenspraak met de aanbevelingen van de procureurgeneraal (hoofd 

van het Hooggerechtshof).

Bethlehem dagboek 28 november 2014

Vandaag ontwaakt met uitzicht op 12 meter hoge muur op 5 meter 

van mijn raam. Maar bij beter kijken zie ik overal op de muur 

vredesposters met uitspraken van mensen uit Bethlehem,  de meeste 

gesponsord door Nederlandse kerken en groepen. Bemoedigend.

Op het Kairoskantoor heb ik een lang gesprek hoe het toch komt, dat 

onze Europese kerken niet in staat lijken de situatie in het 'Heilige 

Land' te doorgronden. En waarom dat hardnekkig vasthouden aan 

'gesprekken' en 'verzoening' waarvan iedereen kan zien dat die geen 

enkel verband met de werkelijkheid hebben?

Later ben ik in de vallei van Cremisan, waar nadere uitleg werd 

gegeven over de rechtszaak die door een Roomskatholieke 

organisatie, St. Yves, is aangespannen tegen de verdere confiscatie 

van Palestijns land tussen Bethlehem en Jeruzalem. Het lijkt erop, dat 

de Israëlische autoriteiten proberen een wig te drijven tussen de twee 

kloosters daar en de (overwegend christelijke) bevolking. Met op het 

oog concessies, maar die grotesk zijn, als je ze door de ogen van de 

zusters bekijkt die leven voor het onderwijs aan Palestijnse kinderen 

in de vallei.

In een gesprek met de franciscaner monnik Louis naast de 

Geboortekerk benadrukt deze, dat de tweestatenoplossing allang dood 

is door wat er feitelijk is gebeurd. Zeker in de ruime omtrek van 

Jeruzalem, waarbij Oost Jeruzalem grotendeels is gebouwd op 

Bethlehem’s grondgebied. In feite is het al groot Israël met hier en 

daar een klein plekje voor Palestijnse bewoners en 



vluchtelingenkampen. Maximaal geconfisceerd land en minimaal 

aantal Palestijnse bevolking daarbij. En naar zijn zeggen kent de staat 

Israël door zijn geschiedenis slechts het recht van de sterkste. 

Later ga ik op bezoek bij de familie Nasser in de Tent of Nations. Op 

weg daarheen dringt de feitelijke situatie nog krachtiger door. Een 

volstrekt gescheiden wegensysteem zorgt ervoor, dat de kolonisten 

overal vrij baan hebben, zich in feite de bewoners van het land 

voelen. Voor Palestijnen blijven een paar volstrekt verwaarloosde 

wegen over, die bovendien vaak geblokkeerd zijn wegens de 

kolonistenwegen. En overal, in de stad Bethlehem en in de 

omliggende dorpen, wonen kolonisten. Die gaandeweg alles 

overnemen. Des te moediger dat de familie Nasser het blijft 

volhouden, en daarbij ook kracht ontleent aan onze steun.

De dag sluit ik af met een orgelconcert in de kerk naast de 

Geboortekerk. Is het toevallig dat de organist besluit met Bach 'Wenn 

wir in höchsten Nöten sind'? 

Afbeelding: Zonsondergang over de Tent of Nations (Foto: Jan van der 

Kolk)

Bethlehem dagboek 29 november 2014

Vandaag een Jeruzalem dag.

Op weg naar de Oude Stad kom ik makkelijk door het rustige 

checkpoint. Aan de andere kant wacht de bus. Het blijft een ervaring 

die doet denken aan de muur van Berlijn. 

Onderweg naar het centrum kom ik door Gilo, een illegale neder

zetting op grondgebied van Bethlehem, nu een 'Vinexwijk' van oost 

Jeruzalem. Het valt me op dat er geen enkel respect is voor de 

eeuwenoude terrassen waarop de Palestijnen landbouw bedreven. Die 

liggen er kapot bij. Terwijl bij de voorgenomen confiscatie van de 



Vallei van Cremisan juist natuur en cultuurbescherming als 

argument wordt gebruikt. 

Bij de Oude Stad aangekomen krijg ik associaties met Nehemia, die na 

de ballingschap de verwoeste stadsmuur herstelde. De muur rond de 

Oude Stad ziet er ook nu indrukwekkend uit. Al is hij in hoofdzaak uit 

de 15e eeuw, onder een Turkse sultan gebouwd. Het is echt een 

indrukwekkend gezicht dat weer te zoen. En omdat het sabbat is zie 

ik vele mannen in liturgische kleding naar de stad en later in de stad 

lopen. Ook nu weer wat ik eerder voelde: wat mooi, dat joodse 

mensen hier in vrijheid en ruimte hun godsdienst belijden. Maar ook: 

wie betaalt daarvoor de prijs? Niet de Europeanen die de schuld 

waren van eeuwenlange vervolgingen. 

Ik ontmoet Louis Frankenthaler, de 'advocacy' directeur van PCATI, 

het Public Committee to Combat Torture in Israel. Ik had hem eerder 

ontmoet als mensenrechtenverdediger in een seminar van Justitia et 

Pax. Een Amerikaanse Israëli. Dat seminar in Den Haag had ook op 

hem veel indruk gemaakt en is mede bepalend voor zijn verdere 

loopbaan. Een goed weerzien. Hij is zeer bezorgd over de 

ontwikkelingen in Israël, de steeds verdergaande militarisering, het 

onvermogen om anders dan met gewelddadige methoden met zijn 

buren om te gaan, het uitzichtloze van geen vrede willen sluiten met 

de Palestijnen, maar ook de steeds scherper wordende tegenstellingen 

in het land. Als jonge zionist 20 jaar geleden naar Israël gekomen is 

hij intussen uiterst bezorgd over de toekomst. Hij pleit voor een 

boycot van alles wat de bezetting betreft, waaronder ook een 

academische boycot van de Universiteit van Ariel, die ligt in de 

nederzetting Ariel. Europeanen en Amerikanen zouden niet alleen 

niet moeten samenwerken, maar ook de diploma’s niet erkennen. Hij 

is verder zeer geïnteresseerd in contacten met mensen als Mark 

Braverman. We spraken ook over de Tent of Nations.

Hij wordt geïnspireerd door wat sommige Joodse organisaties en 

kerken in de VS doen, zoals Jewish Voice for Peace (vergelijkbaar met 

Een Ander Joods Geluid in Nederland) en de Presbyteriaanse kerk 

(waarvan de Protestantse Kerk Nederland de equivalent zou moeten 

zijn). 



We spraken ook over de grote voorzichtigheid van veel groepen, 

kerken en anderen, in Europa en de VS om het onrecht in Palestina te 

benoemen en te bestrijden. En de onverschilligheid. Juist de 

onverschilligheid van velen heeft in het verleden het lijden van Joden 

in Europa zo versterkt. En ook die geschiedenis lijkt zich te herhalen. 

Ik vraag ook hem naar wat dialoog en verzoening kunnen betekenen. 

Hij kan zich er heel weinig bij voorstellen. Dat geldt ook al mijn 

andere gesprekspartners.

Voor Louis is er geen toekomst voor Israël als het geen gezamenlijke 

toekomst is. De staat Israël zou zijn structuren zeer grondig moeten 

veranderen. 

Israëlische vredesorganisaties hebben het bijzonder moeilijk. Te veel 

energie gaat zitten in basale zaken als fondsenwerving en veel 

vrienden haken af, zoals ICCO en Cordaid, door financiële zorgen 

daartoe gedwongen. 

Daarna heb ik een ontmoeting met Yusef Daher, een Palestijn uit Oost 

Jeruzalem, die namens de Wereldraad van Kerken programma’s 

uitvoert in Palestina. Daaronder de oecumenische waarnemers, 

EAPPI, contacten met kerken, KAIROS Palestina. Toevallig is ook zijn 

chef uit Genève een aantal dagen hier, mede voor de conferentie. Ik 

vertel hem, dat het mij opviel dat in de boekhandels van de vele 

kerken in de oude stad van Jeruzalem de naam Palestina verdwenen 

is. Het is Israël en het Heilige Land. Dat dit land ook door Palestijnen 

wordt bewoond zie je nergens. Dat sluit aan bij de ervaring dat veruit 

de meeste bezoekers ('pelgrims’) voor de 'dode stenen'komen en geen 

interesse voor de bevolking hebben. Hij vertelt mij , en illustreert met 

foto’s, hoe bij het recente Pausbezoek de mensen die hem enthousiast 

begroetten bij de Jaffa Poort door het leger met grof geweld werden 

tegengehouden. En hoewel de paus daar enige aandacht aan 

besteedde is de algemene ervaring dat kerkleiders liever pacteren met 

de staat Israël dan hun nek uitsteken voor recht voor de bevolking. 

Ook probeert de staat een wig te drijven tussen de kerkleiders en de 

bevolking. En met vreemde initiatieven om christenen te paaien om 

de christenen weer apart te behandelen van de moslims. Intussen 

staat de christelijke presentie in het hele Midden Oosten, en zeker ook 

in Israël/Palestina onder zeer grote druk. 



De angst van Yusef is dat in de komende maanden de regering nog 

sterker zal proberen om Palestijnen in Oost Jeruzalem het leven zuur 

te maken. Helaas gaven enkele gewelddadige Palestijnen daarvoor 

ook munitie. Yusef is daarbij ook zeer kritisch over de eigen leiders. 

Maar e. r zijn vele voorbeelden van mensen die hun 

verblijfsvergunning in Jeruzalem kwijtraakten op zeer arbitraire 

gronden, bijvoorbeeld na een studie in het buitenland. En zijn 

verwachting is, dat dit veel vaker zal gebeuren: uit hun huis gezet, 

verblijfsvergunning afnemen, verbannen.

Voor de komende tijd zijn er drie zaken zeer relevant: gerichte 

vormen van Boycot, desinvestering, sancties (BDS), niet gericht tegen 

Israël als staat, maar tegen de bezetting en het onrecht. Daarnaast 

nadrukkelijker de vinger leggen bij de wijze waarop in de media, de 

algemene, maar ook de kerkelijke, over het land gesproken wordt en 

over wat er gebeurt. De meesten volgen klakkeloos de manier waarop 

de staat Israël de zaken voorstelt. Of doen daar nog een schepje 

bovenop. En verder de relatie tussen BDS en pelgrimeren. Deze zaken 

moeten op de conferentie expliciet aan de orde komen. 

Na deze gesprekken loop ik een paar uur door de Oude Stad, waar ik 

twee keer eerder was. Er zijn een aantal buitengewoon interessante 

kerken. Sommigen hebben in de beperkte ruimte van de Oude Stad 

opvallen ruime tuinen en hoven.  Sommige zijn indrukwekkend door 

hun achtergrond, zoals de zeer oude Armeense Kerk of de Syrisch 

Orthodoxe Kerk. In deze laatste vertelt een oudere vrouw hoe zij daar 

een Pinksterervaring had: zij sprak Engels en haar gespreksgenoot 

Hebreeuws, maar ze dachten allebei dat de ander zijn/haar taal sprak. 

En dat meer dan een uur. Verder is het in de Oude Stad vooral een 

grote Souk en erg druk. Vooral in het moslim deel van de stad, waar 

de drukste souk is. 

Aan het einde van de middag, het is dan donker,  brengt de bus mij 

terug naar het checkpoint.

Afbeelding: Louis Frankenthaler (Foto: Jan van der Kolk)



Bethlehem dagboek 30 november 2014

Deze zondag staat in het teken van psalm 85, vrede en recht 

ontmoeten elkaar, liefde en waarheid omhelzen elkaar. Dan kan je 

nauwelijks meer dan 'amen' zeggen. 

In  deze stad vol kerken, met een grote concentratie rond de 

Geboortekerk, waar alle hoofdstromen van het christendom 

vertegenwoordigd zijn, ga ik vanmorgen, eerste advent, naar de 

'Christmas Church', van oorsprong Duits, nu Palestijns Luthers. 

Voorganger is ds Mitri Raheb, een van de sterke mensen uit de Kairos 

beweging. In de viering, in hoofdzaak in Arabische taal, zijn ook 

mensen uit diverse andere delen van de wereld. En na de dienst blijkt 

de bijna voltallige familie Nasser (zie afgelopen vrijdag, Tent of 

Nations) aanwezig te zijn: Daoud met zijn gezin, zijn moeder en twee 

van de drie broers, waarvan een ook weer met gezin. Ik heb ze voor 

de kerk samen op de foto gezet. Het weerzien is allerhartelijkst. 

Maar al deze kerken in Bethlehem bij elkaar zijn niet in staat om met 

één duidelijke stem te spreken voor wat psalm 85 zegt. 

’s Middags ga ik met de Nederlandse Fabienne van Eck, getrouwd met 

een Israëli die nauw verbonden is met de vredesbeweging, naar het 

vluchtelingenkamp Aida. Zij geeft, samen met een paar anderen, 

kinderen van rond de 7 jaar uit het kamp muziekonderwijs, zij op 

cello, anderen op viool, contrabas en trommel. Klassen van zo’n 8 

kinderen in een school van de VN, UNWRA, net buiten het 

vluchtelingenkamp.  Oorspronkelijk hadden ze een ruimte in het 

vluchtelingenkamp, dat tegen de muur ligt. Maar het aantal 

incidenten daar met het Israëlische leger, dat hen vanaf de 

wachtposten zeer nauwlettend bewaakt, is veel te groot om daar 

rustig muziekles te kunnen geven, zeker niet als er gemiddeld 

minstens vier keer per week fors met traangas geschoten wordt. 

Het leven in het vluchtelingenkamp is volstrekt uitzichtloos. Er is 

vrijwel gene werk. De mensen leven er sinds 1948, de zoveelste 

generatie, en kunnen nergens heen. Vallen ook niet onder de '250 van 



Teeven'.  Het effect daarvan op ouders en kinderen is enorm. Daarom 

zijn middagen muziek extra kostbaar.

Het is werkelijk aandoenlijk om te zien hoe de kinderen onder leiding 

hun best doen om hun instrument te bespelen. Sommigen heel goed, 

voor anderen is het een manier om geconcentreerd bezig te zijn en zo 

even uit de bedrukkende sfeer van armoede en vaak erger te zijn. En 

de docenten, waarvan Fabienne de enige professionele is, gaan zo 

liefdevol en ontspannen met de kinderen om. De kinderen krijgen 

eerst 30 minuten als groep les, per instrument, dan gaan de meesten 

gezamenlijk naar theorieles terwijl intussen in groepjes van 2 à 3 les 

wordt gegeven.

Het werk wordt volledig betaald uit vrijwillige bijdragen. 

Uit Nederland hoor ik, dat er afgelopen vrijdag een uitzending was 

over de muur. Nog te zien op www.npo.nl/demuur; vanaf 6 minuut 

45 is de familie en het huis aan de muur te zien waar ik nu logeer.  De 

documentairemaker heeft ook hier gelogeerd. 

Afbeelding: Familie Nasser, Tent of Nations (Foto: Jan van der Kolk)

Dagboek Bethlehem 1 december 2014

Vandaag komen veel mensen aan voor de conferentie. Ik verhuis later 

op de dag naar het Bethlehem Hotel waar deze gehouden wordt en 

neem hartelijk afscheid van Claire en Johnny Anastas. Zij blijven 

achter met hun grote zorgen.

Vlakbij hun huis ligt het Sumud huis.

Ik ontmoet daar Rania Murra, de directeur. Sumud betekent: kracht, 

bemoediging. Vrouwen komen hier samen voor ontmoeting, 

Bijbelstudie, zang en culturele activiteiten. Claire is medeoprichtster 

en een van de sterke vrouwen hierin. De Sumud mensen zijn ook 

verantwoordelijk voor de posters die hier overal op de muur hangen 

met korte verhalen van ervaringen van mensen uit Bethlehem. 



Rania is ook een sterke persoon met heldere opvattingen. Als ik haar 

vraag naar dialoog en verzoening wordt ze fel. Er is zo'n grote 

ongelijkheid aan beide zijden van de muur, dat er van dialoog geen 

sprake kan zijn, laat staan van verzoening. Zij was bij veel 

dialooggesprekken betrokken en uiteindelijk leverde dat niets op. 

Voor haar is veel belangrijker dat ieder in zijn eigen persoon en in 

zijn eigen gemeenschap goed geworteld is. Dat geldt wat haar betreft 

ook voor Nederlandse kerken: zorg ervoor dat je weer aansluiting 

vindt bij je eigen omgeving en vooral ook de jeugd. Dialoog waarin 

recht niet centraal staat en de grote ongelijkheid niet bespreekbaar 

wordt gemaakt is in haar ogen contraproductief. Zij is ook zeer 

teleurgesteld in de Israëlische vredesgerichte groepen, omdat deze 

zelden die ongelijkheid erkennen. En ze gelooft evenmin dat de staat 

Israël van binnen uit kan veranderen. Zelfs niet als de vredesgerichte 

groepen veel sterker zouden zijn. 

En boycot is voor haar vanzelfsprekend, en niet halfslachtig met 

compromissen. Want er is zoveel structureel geweld, dat gestopt moet 

worden. 

Alex Abu Ata, een Palestijnse Fransman, van Warchild Jeruzalem, 

komt mij ophalen voor een wandeling door de Palestijnse wijk Silwan 

in Oost Jeruzalem met meer dan 50.000 inwoners. Een van de wijken 

rondom de Oude Stad waar Palestijnen wonen. Verder naar buiten, in 

de nieuwe nederzettingen, wonen vrijwel uitsluitend Joodse Israëli. In 

de oude wijken van Oost Jeruzalem de Palestijnen die daar woonden 

voor 1967. Van wie velen overigens in de loop van de tijd hun 

verblijfsstatus kwijtraakten. Ook Alex, in Oost Jeruzalem geboren en 

getogen, bleek na een verblijf buitenslands opeens zijn verblijfsstatus 

te zijn kwijtgeraakt. Slechts met heel veel moeite, een dure advocaat 

en veel geld, kreeg hij die na een jaar terg. Silwan is een wijk waarin 

veel confrontaties met de politie plaatsvinden, veel traangas wordt 

gebruikt en regelmatig mensen uit hun huis worden gezet om plaats 

te maken voor kolonisten. 

Silwan is mogelijk de naam van de Bijbelse plek Siloam, waar 

geneeskrachtig water was, zoals het evangelie vertelt. Om de vijvers 

weer bloot te leggen zijn ook veel huizen gesloopt. Hetzelfde geldt 



voor wat mogelijk de citadel van David is geweest. Ook een 

archeologische attractie ten koste van de oorspronkelijke bewoners. 

 Dat leverde al vaker grote conflicten op, toen de mensen die daar 

woonden uit hun huizen werden gezet, zonder compensatie. Bij de 

wandeling stralen ons de Israëlische vlaggen op een aantal plaatsen 

tegemoet. Deze kolonisten krijgen van politie of privébewakers 

bescherming, en vaak steun uit (christen)zionistische groepen uit het 

buitenland. De oorspronkelijke inwoners staan dan letterlijk op 

straat. Sommigen blijven wekenlang voor hun eigen oude huis op 

straat bivakkeren, tot ook dat niet meer lukt. 

Midden in de wijk ligt een schattig speelterreintje dat met hulp van 

het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is ontwikkeld. 

In Silwan ligt het Madaa centrum, dat er vooral op gericht is kinderen 

te steunen met activiteiten en psychosociale hulp. Volgens de regels 

zou deze hulp door de autoriteiten gegeven moeten worden, maar die 

doen dat niet. Het Madaa centrum doet dat wel, en hen wordt daarom 

verweten een politieke organisatie te zijn. Ze laten immers de 

werkelijke situatie van de inwoners en met name de kinderen zien, 

zoals met de fototentoonstelling over Palestijnse kinderen in detentie 

in september en oktober van dit jaar in de Domkerk, met steun van 

Warchild. De tentoonstelling wordt de komende tijd ook elders 

gehouden.  We ontmoeten de directeur, Jawad, die ook in de Domkerk 

was bij de opening van de tentoonstelling en die zelf al vaak in 

detentie was. Nu weer vrij op borgtocht. Hij vertelt dat veel 

activiteiten met kinderen niet meer mogelijk zijn omdat ze 

voortdurend worden lastiggevallen. Verder is 'administratieve 

detentie', waar geen rechter aan te pas komt, in de wijk schering en 

inslag: opsluiten voor 6 maanden zonder aanklacht, zonder 

tussenkomst van de rechter telkens met 6 maanden te verlengen tot 3 

jaar. Een handtekening van de minister van defensie, staatsveiligheid, 

is voldoende. 

Mijn vraag aan Jawad over dialoog en verzoening levert glazige 

blikken op. Wat kan dat in de concrete situatie betekenen? 

Normalisatie, dat woord hoor ik weer vaak, wordt gezien als een 

grote vijand.  



Normalisatie is doen alsof de situatie normaal is, waarbij het volstaat 

vriendelijk voor elkaar te zijn. Vrede zonder recht. Bevriezen van de 

huidige situatie waar iedereen zich bij neer legt. Er wordt veel geld 

gestoken, ook door Europese organisaties, in normalisatieprojecten. 

Veel meer dan in bijvoorbeeld een centrum als Madaa Silwan. Karl 

Barth zou dit 'billige Gnade' noemen, vrede op een koopje, die geen 

vrede kan zijn. 

Met Alex praat ik door over de rol en positie van buitenlandse 

organisaties, ook voor kinderen. Er zijn er vele in Palestina actief. Die 

ook onderling veel contact hebben. En die voor hun werk uiteraard 

ook afhankelijk zijn van medewerking van de Israëlische autoriteiten. 

Een van de problemen die ze allemaal in meer of mindere mate 

hebben is, dat hun centrale organisaties in de verschillende 

hoofdsteden vooral geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van 

hulpprojecten. En voor de fondsenwerving behoefte hebben aan 

verhalen en plaatjes over het vele goede werk dat ze doen. Maar niet 

echt geïnteresseerd zijn in de oorzaken van de situaties, bijvoorbeeld 

hoe het komt dat in Gaza honderdduizenden getraumatiseerde 

kinderen rondlopen. Of in de vluchtelingenkampen. Of vragen stellen 

bij het structurele geweld in wijken als Silwan. Voor mensen als Alex 

is dat nogal frustrerend en op termijn ook demotiverend. 

Intussen zijn er vrijwel dagelijks incidenten. Een door een kolonist in 

brand gestoken school. Een door een Palestijn met een mes verwonde 

kolonist. Maar onder dat alles zit een dikke laag van dagelijks 

structureel geweld. En die is toenemend explosief, zo zeggen diverse 

mensen mij. 

Alex brengt me terug naar Bethlehem. Ik neem een paar uurtjes vrij. 

Vanavond de eerste ontmoetingen.

Afbeelding: Claire Anastas (Foto: Jan van der Kolk)

Dagboek Bethlehem 2 december 2014

Vandaag begint de Kairos conferentie in de loop van de middag.



Eerst komt in kleinere kring de groep van de Wereldraad van Kerken, 

PalestineIsrael Ecumenical Forum, PIEF, bij elkaar. Ik ben er als 

waarnemer bij. Vertegenwoordigers van lokale kerken komen bij 

elkaar samen met mensen van kerken in solidariteit, velen uit Noord 

Amerika, maar ook uit India, Colombia en Korea en enkele 

Europeanen.

Ik hoor vandaag dat de Zweedse erkenning van Palestina in het 

parlement op de agenda gezet is, en ingestemd, na een nadrukkelijk 

verzoek daartoe van de Lutherse kerk. Iets in Nederland voor de Raad 

van Kerken?

Volgende week wordt bij de Wereldraad een driedubbele 

tentoonstelling geopend over Palestina, met verschillende aspecten 

van het leven: godsdienstig, cultureel, recht. Een mooie drieslag. In 

dat verband wordt de fototentoonstelling in de Domkerk met ere 

genoemd. 

Een belangrijk onderwerp voor de groep is theologie van pelgrimeren. 

Een jonge theoloog uit India, Raj, heeft daarvoor samengewerkt met 

een Lutherse Palestijn van de 'Alternatieve Toerisme Groep', ATG. Dit 

heeft onder meer geresulteerd in een boekje dat vandaag verschijnt, 

met reflectie en adviezen over hoe verantwoord te pelgrimeren in het 

Heilige Land, zoals het meestal genoemd wordt (hoe onheilig ook veel 

wat er gebeurt). 

Er zijn interviews geweest met tientallen pelgrims op de 'heilige 

plaatsen' en de antwoorden waren vaak verrassend. De meesten 

hadden erg weinig idee op wat voor plaats ze eigenlijk waren en wat 

de (bijbelse) betekenis van die plaats was. Een voorbeeld: de 

gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is een parabel, een verhaal 

om iets duidelijk te maken. Toch gaan er pelgrims naar de plaats 

waar zich dit zou hebben afgespeeld. Van veel plaatsen is het 

buitengewoon twijfelachtig of de gebeurtenis die er herdacht wordt 

daar werkelijk heeft plaatsgevonden. Zo zijn er alleen al in Bethlehem 

drie 'enige echte geboortegrotten'. 

Maar mensen blijkt het vooral te gaan om bemoediging in het leven, 

verrichten van een handeling die troost geeft of steun. En maken daar 



hun eigen verhaal en betekenis bij. Het boekje geeft suggesties hoe er 

Bijbelse betekenis teruggegeven kan worden, maar vooral ook hoe de 

'dode stenen' van de 'heilige plaatsen' kunnen worden verbonden met 

de levende stenen, de mensen die er hier en nu leven, op zoek naar 

recht en vrede. 

Ook voor Kairos en Sabeel in Nederland relevant, in ons zoeken naar 

andere manieren dan de traditionele om het land te bezoeken in zijn 

huidige werkelijkheid. 

Volgend jaar maart wordt in Jeruzalem de Pelgrimage voor recht en 

vrede van de Wereldraad van Kerken gestart. Lokale kerken zijn 

uiteraard uitgenodigd daarin deel te nemen. 

Eveneens uit India komt een sterke en waardevolle  bijdrage over 

herziening van de traditionele theologie die, net als het land als 

geheel, simplistisch proIsraël is met rechtlijnig doortrekken van het 

Bijbelse Israël naar nu. De (wapen)handel tussen Israël en India 

groeit sterk. Maar Indiase theologen werken haard aan een 

herziening van de theologische curricula op alle niveaus en zoeken 

daarbij ook aansluiting bij de rechten voor Dalits. Zou ook een 

inspiratiebron voor ons kunnen zijn, waarbij wij geen Dalits hebben, 

maar wel mensen die uitgesloten worden. Ook zou dan de relatie van 

theologie en (internationaal) recht verder kunnen worden uitgediept. 

Er is bij Palestijnse deelnemers veel zorg over de lafheid zowel van 

hun eigen kerken als van Europese kerken – en die van landen als 

Nigeria om steviger in te zetten op eerlijk pelgrimeren. Kerken gaan 

wel erg makkelijk opzij voor Israëlische druk, bijvoorbeeld omdat de 

naam Palestijn in Israël niet mag worden gebruikt. Ze moeten 

'Arabieren' genoemd worden.

Mede door de teleurstelling in kerken wordt ervoor gepleit veel meer 

aansluiting te zoeken bij seculiere mensenrechtenorganisaties. Wat 

ook anderszins verstandig lijkt. 

Tijdens de lunch heb ik een lang gesprek met de directeur van het 

Palestinian Conflict Transformation Center in Bethlehem, pal aan de 

muur. Deze man, Zoughbi Zoughbi, is een Palestijns christen met een 



gemengde christenmoslim staf. Ik vraag hem naar de mogelijke rol 

van dialoog en verzoening. Hij wijdt zijn hele leven aan dialoog, maar 

heeft geconstateerd, dat er in Israël vrijwel niemand meer is om een 

dialoog mee te voeren. 

Het speelveld is te ongelijk. Israëlische vredesorganisaties maken zich 

als het erop aankomt toch drukker over de grote maatschappelijke 

vragen in eigen land dan over recht van Palestijnen. Voor hem heeft 

dialoog geen betekenis, als die niet ten minste uitzicht geeft op recht. 

En wat verzoening in de huidige context kan betekenen, zonder 

expliciet recht daarbij te betrekken, zou hij niet kunnen zeggen. 

'Verzoening zonder recht is een lege huls'. 

Afbeelding: Patriarch Sabbah (links), foto: Jan van der Kolk

Dagboek Bethlehem 4 december 2014

Op de tweede dag van de conferentie met ruim 200 deelnemers komt 

de rol en verantwoordelijkheid van verschillende actoren ter sprake. 

Een Palestijnse journalist die werkt vanuit Jordanië noemt de enorme 

kloof in de berichtgeving tussen Israël en Palestina. Israëli en 

slachtoffers van geweld zijn individuen met een naam. Palestijnen en 

slachtoffers van geweld zijn vrijwel altijd getallen zonder gezicht. 

Palestijnen zijn niet goed in hun publiciteit en hebben ook veel 

moeilijker toegang tot media. Maar zij kunnen veel assertiever met 

media omgaan, inclusief alle sociale media.

Mitri Raheb spreekt over de verantwoordelijkheid van kerken, hier en 

daar. Hij onderstreept het belang van gebed ook als een manier om 

met de ander te zijn. Pleit krachtig voor Kom en Zie, waarbij de hele 

werkelijkheid wordt gezien. Ook vraagt hij om veel helderder geven 

van de kernboodschap door kerken. Geen omtrekkende bewegingen 

en lange teksten, maar staan voor je zaak, helder en kort verwoord. 

In de theologie wordt nog veel te vaak de maat van het westen 

gebruikt om die uit het Zuiden te beoordelen met vaak minachtende 



kritiek, 'ze zijn zover nog niet'.  Tenslotte roept hij kerken op veel 

sterker verbale bescherming te bieden aan individuen die er uit 

worden gehaald in gerichte aanvallen op hun persoon. Velen die de 

Palestijnse zaak bepleitten hebben hun carrière kapot gemaakt gezien 

door bijvoorbeeld christenzionisten en hun kerken beschermden hen 

niet. 

Een vertegenwoordiger van de VN geeft aan hoe de VN met alle 

mogelijke middelen tracht te bereiken dat iedereen zich houdt aan 

internationaal recht. Met weinig succes. De situatie in Gaza is na 3 

gerichte oorlogen verschrikkelijk, er is slechts sprake van 

achteruitgang op alle fronten.

Er komt ook ter sprake, dat oprukkend religieus extremisme een 

enorme bedreiging is in het Midden Oosten. Dat geldt uiteraard ISIS, 

maar ook Joods extremisme, dat verbaal voor IS nauwelijks 

onderdoet. Palestijnen hebben altijd geloofd in een seculiere staat, 

waarin alle mensen vrijheid van godsdienst en geweten hebben. Dat 

is helaas in Israël niet het geval, zeker met de laatste wetten die 

expliciet discriminerend zijn. Met opdeling van de Palestijnse 

bevolking in een hele serie verschillende categorieën voor wie 

allemaal verschillende regels gelden, en allemaal minder recht dan 

Joodse Israëli. 

’s Middags zijn er themagroepen, waarin ik een groep voorzit over 

Kairos ervaringen elders in de wereld. Met prachtige jonge mensen 

uit Zuid Afrika (die de spreekster vervangen aan wie de toegang werd 

geweigerd), uit Groot Brittannië, Colombia, Brazilië, VS, etc. 

 Allemaal in hun eigen context, maar ook allemaal verbonden met de 

Palestijnse christenen en samenleving. 

Aan het eind van de dag wordt de Kairos verklaring aangenomen. 

Deze komt in vertaling binnen enkele dagen op de website van Kairos 

Palestina Nederland.  

De dag en de conferentie wordt afgesloten met een uitstekende 

maaltijd en een spetterend dansoptreden van een groep scholieren 

van de Lutherse school hier, uit Beit Sahour.  Hun groep was vorig 

jaar in Rotterdam bij de opening van de Pauluskerk. Een van de 



vormen van 'creatief verzet': zorgen dat je eigen cultuur overeind 

blijft in de onderdrukking. 

Foto: Jan van der Kolk

Dagboek Bethlehem 3 december 2014

Een bijeenkomst in Palestina gebeurt niet zonder problemen. In het 

hotel hier logeren dagelijks tientallen Nigerianen die met een 

overheidsprogramma tussen Nigeria en Israël op pelgrimage gaan. Zij 

hebben geen idee waar ze zijn, en hun gids helpt ze niet uit de droom. 

Voor hen is alles Bijbels Israël. Maar de Nigeriaanse Kairos 

vertegenwoordiger kreeg van Israël geen visum.

Een deelneemster uit Zuid Afrika werd bij de grens met Jordanië 

geweerd, nadat de Israëlische grenspolitie haar computer had 

doorzocht op ongewenst materiaal en in Zuid Afrika is een sterke 

boycot beweging. Duidelijke illustratie dat Palestijnen niet vrij over 

hun eigen in en uitgang beschikken. Niet alleen in Gaza, maar ook in 

Oost Jeruzalem en de Westbank. 

Vandaag heeft de conferentie de hoofdelementen van Kairos Palestina 

besproken: theologie en recht, creatief verzet, kom en zie, identiteit 

en recht.

In het deel theologie kwam een jonge theoloog, Munther Isaac, zeer 

sterk naar voren. Hij promoveerde onlangs in Cambridge. Een 

glasheldere denker (was ook oorspronkelijk civiel ingenieur, dus weet 

wat structureren is), die duidelijke verbanden legt tussen theologie 

en leven. Hij komt medio april een paar dagen in Nederland, dat zal 

een goede gelegenheid zijn, hopelijk  met de Raad van Kerken, om een 

stevig gesprek te organiseren.   En ook met theologische faculteiten. 

In zijn betoog geeft hij aan, dat er een lange traditie is waarin 

Palestijnen niet als mensen worden gezien. Toen Lord Balfour in 1917 

zijn verklaring gaf waarin hij een thuisland aan de Joden 

voorspiegelde, ging hij uit van een leeg land, omdat Palestijnen en 

Arabieren nu eenmaal tot een ander soort behoren. 



Munther Isaac maakt ook duidelijk dat we op het moment de laatste 

stuiptrekkingen beleven van 'het imperium', de oude westerse, in 

wezen koloniale wereld. En de kerken zijn volledig medeplichtig aan 

wat er gebeurt: zij weigeren meestal tegen deze machten te spreken.  

En willen bijvoorbeeld een dialoog waarin recht niet ter sprake komt. 

Hij verwijt kerken ook, dat er in een gesprek met een Palestijn altijd 

een Jood moet worden uitgenodigd 'voor het evenwicht', wat 

omgekeerd niet het geval is. Het is hem en anderen vaak overkomen 

dat een eerdere uitnodiging om te spreken onder druk werd 

ingetrokken. 

Te vaak blijven kerken volstrekt stil wanneer ze getuige zijn van 

ernstig onrecht. 

En in de interreligieuze dialoog gaat het vrijwel steeds erom aardig 

voor elkaar te zijn, en dus tandeloos. 'Israëli zijn onze buren met wie 

we een meningsverschil hebben. Dat kan door dialoog worden 

opgelost'. Daarmee kan, aldus Munther en anderen,  geen vrede 

gebouwd worden. 

Een Braziliaanse, Nancy Cardoso, geeft heel heldere voorbeelden uit 

Sao Paolo, waar daklozen hun miezerige onderdak in tentenkampen 

de namen 'Palestina'en 'Gaza strip'hebben gegeven. En er trots op zijn 

om zich daarmee te identificeren. Maar even verderop is met steun 

van de regering de Tempel van Salomo herbouwd. Perfecte 

uitdrukking van de macht n het imperium waarin de armen 

weggedrukt worden. 

De vertegenwoordiger van de WCRC (vroeger WARC, met een lange 

antiapartheidsgeschiedenis) houdt een vlammend betoog over de 

plaats van recht dat centraal moet staan in de theologie. 

De Palestijnse mensenrechtenactivist en theoloog Qumsiyeh stelt ons 

voor de keus: ofwel we staan pal voor mensenrechten ofwel we zijn 

 ertegen onder meer door ze niet algemeen toe te passen. Hij noemt 

vele vormen van creatief verzet die Palestijnen gebruiken. Die zijn 

voor mensen van buiten minder toegankelijk, maar wel inspirerend. 



Palestina heeft al vroeg in de Ottomaanse en koloniale tijd met 

stevige demonstraties door onder meer gezamenlijke christenmoslim 

organisaties duidelijk gemaakt een seculiere, multiculturele 

samenleving te willen zijn. 

Een sterk pleidooi voor vormen van Boycot, desinvestering en 

sancties van Bisan Mitri geeft opnieuw aan dat BDS nooit antiIsraël 

is, maar prorecht, waarbij niet meer de extremisten maar de 

gematigden tot hun recht komen en de werkelijke vredeskrachten, 

ook in Israël, de ruimte krijgen die nodig is. Het huidige Israël is niet 

geïnteresseerd in vrede, alleen in dominantie met geweld, aldus 

Bisan. Alle onderhandelingen hebben immers gefaald, welk ander 

vreedzaam instrument blijft er nog over? En een selectieve boycot 

bestaat niet, omdat er niet twee vormen van economie in Israël zijn: 

een van de bezetting en een van de rest van de samenleving. Die 

hangen onlosmakelijk met elkaar samen. 

En Bisan tot de kerken: komen de kerken als allerlaatsten bij de 

beweging voor recht? 

Later zijn er nog bijdragen over 'Kom en Zie' en de toeristenindustrie 

die gebruikt wordt om het zionistische verhaal breed uit te meten. Er 

zijn intussen goede Palestijnse initiatieven en organisaties. Maar qua 

aantal zijn die nog bescheiden. Deze alternatieven kunnen door 

kerken veel actiever gepromoot worden. 

Tussendoor ben ik gaan kijken bij het veld van de herders naar de 

olijfbomen die we 9 jaar geleden hebben geplant, samen met van Agt. 

Het waren rond 500 jaar oude olijfbomen die bij militaire operaties 

waren ontworteld en die we als symbolisch gebaar opnieuw geplant 

hebben. Helaas bleek de boom van Van Agt, die bij mijn vorige bezoek 

nog een beetje leven had, nu dood te zijn. Nu wordt een andere, wel 

overlevende boom de 'nieuwe van Agt boom'. Maar uit de boom waar 

onder meer mijn naam bij staat zijn uit de wortels sterke nieuwe 

takken ontsproten. Dat is ook de boom waar wijlen Hajo Meijer’s 

naam bij staat. 

Afbeelding: De nieuwe Van Agtboom (Foto: Jan van der Kolk)



Dagboek Bethlehem 5 december 2014 en slot

Na een inspirerende ochtend met Kairos netwerk partners uit de hele 

wereld (zie hieronder) vertrek ik naar Tel Aviv, met op het vliegveld 

weer de confrontatie met de obsessie met veiligheid. Heb ik een bom 

in mijn koffer? Wie heb ik ontmoet? Met wie gegeten? Waarom was ik 

hier? Je vraagt je af of buitenlandse bezoekers actief geweerd worden. 

Koffer deze keer niet helemaal hoeven uitpakken.

In het vliegtuig tijd om terug te blikken. Het is prachtig te zien hoe 

het Kairos Palestina netwerk zich steeds uitbreidt. Soms in kerkelijke 

instituties, soms in groepen die dichtbij kerken willen staan. Vaak in 

een combinatie van lokale of nationale situaties van onrecht en 

solidariteit met Palestijnse christenen en samenleving. Intussen zijn 

er zo'n 15 nationale groepen.

Zo speelt in India de kwestie van de Dalits, in de Filippijnen die van 

grootschalige landonteigening ten behoeve van buitenlandse 

bedrijven, in Brazilië de landlozen, in de VS de dominante rol van het 

militaire ingrijpen elders en het steunen van corrupte en 

gewelddadige regiems.

In Europese landen speelt zowel de uitsluiting, bijvoorbeeld 

asielzoekers, als de gevangenschap in een vorm van dialoog die 

verhindert stelling te nemen voor gerechtigheid en tegen structureel 

geweld. Een dialoog waarin fundamentele vragen van gerechtigheid, 

principiële gelijkheid van mensen en toegang tot recht ondergeschikt 

zijn aan goede verhoudingen tussen gesprekspartners. 

De oproep van Kairos om vanuit liefde, die niet goedkoop Is, de ander 

te zoeken en ons te bevrijden van onrechtvaardige structuren, blijft 

zeer sterk. Mijn indruk is, dat Nederlandse kerken het Kairos 

document vooral gelezen hebben vanuit de optiek van hun allang 

ingenomen posities en niet met een open blik gezocht hebben naar 

wat ons ook in Nederland verder kan brengen. Ik heb oude Kairos 

vrienden ontmoet en nieuwe krachtige en zelfbewuste jonge 

Palestijnen. 



Ik heb gezien hoe de conflicten en de onderdrukking zich 

verscherpen, de apartheid en discriminatie toenemen, de angst ook. 

Hoe de Israëlische politiek het antwoord zoekt in meer van hetzelfde: 

meer uitsluiting, meer structureel en incidenteel geweld, meer 

vastbijten in separatistische ideologie. 

En hoe de hoop op de proef wordt gesteld, maar ook sommigen 

aanmoedigt nog sterker te worden, zich meer uit te spreken. Alleen 

komt het geluid steeds minder van kerken, onder druk van de 

Israëlische regering die voortdurend dreigt met maatregelen, vooral 

ook tegen personen die de kerk vertegenwoordigen. En die nauwelijks 

steun krijgen van zusterkerken uit andere landen.

Voor mij een week met inspiratie en aanmoediging verder te werken 

aan creatieve vormen van geweldloze verandering, ook in Nederland. 

In de wetenschap dat op veel plaatsen, in Palestina en elders, mensen 

vanuit een krachtig geloof en volharding vergelijkbare inzet hebben, 

vaak in veel moeilijker situaties.

Afbeelding: Toekomstmuziek in het vluchtelingenkamp (foto: Jan van 

der Kolk)

Minister Koenders, nu is het moment om 

Palestina als staat te erkennen!

EAJG (Een Ander Joods Geluid) en SIVMO (Steuncomité Israëlische 

Vredes en Mensenrechtenorganisaties) hebben een petitie 

gelanceerd, waarin minister van Buitenlandse Zaken Koenders wordt 

opgeroepen Palestina als staat te erkennen.

Koenders verklaarde onlangs dat erkenning dient plaats te vinden op 

een strategisch moment in de toekomst. EAJG en SIVMO zeggen: 

Minister Koenders, nu is het moment om Palestina als staat te 

erkennen!



Zweden heeft Palestina in oktober al erkend, in GrootBrittannië, 

Spanje, Frankrijk en Ierland werd al over een motie gestemd. Het 

Europese Parlement buigt zich later over deze kwestie.

De afgelopen maanden riepen honderden Israëli’s, waaronder 

schrijver David Grossman en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman, de 

diverse parlementen in Europa op voor moties te stemmen die pleiten 

voor een erkenning. 

Zorg dat Nederland niet achterblijft en onderteken vandaag nog de 

petitie!

De petitie is te vinden op de websites van SIVMO en EAJG.

Gesprek met Rifat Kassis

Leden van de Nederlandse  werkgroep Kairos Palestina, aangevuld 

met enkele gasten,  voerden op 18 november een gesprek met Rifat 

Kassis, oudvoorzitter van de Palestijnse werkgroep.

Aan de orde waren vooral de huidige situatie voor de Palestijnse 

bewoners van Israel en de bezette gebieden en de vraag hoe wij in 

Nederland invulling kunnen geven aan de beloften uit de Kairos 

verklaring van vijf jaar geleden. Daarin is sprake van een oproep tot 

Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS) maar  sympathisanten van 

de verklaring hebben soms aarzelingen bij de concrete invulling 

ervan. Richt BDS zich op Israel als geheel of alleen op Israëlische 

producten en activiteiten in de bezette gebieden? En wat heeft BDS 

voor consequenties voor het bestaansrecht van Israel? 

De Nederlandse Kairos voorzitter, Jan van der Kolk geeft in het 

navolgende verslag weer wat hierover door Rifat Kassis werd gezegd 

en gevraagd.  Zijn stem is voor de Nederlandse werkgroep Kairos van 

grote waarde en invloed bij het verder denken over en werken aan de 

invulling van BDS acties in ons land.



Lees het verslag via deze link [PDF]

Met Palestijnse Christenen op weg naar 

Kerstfeest

Beste lezer!

Dit is de het speciale Adventsnummer van de Nieuwsbrief van Kairos 

Palestina Nederland samen met Vrienden van Sabeel.

Centraal staat de 'Christmas Alert 2014': de oproep van Palestijnse 

christenen om samen met hen op weg te gaan naar het Kerstfeest. Dit 

keer ook in het Nederlands!

Het is op het eerste gezicht veel. Maar per Adventszondag kunt u er zelf 

delen uitlichten die U in het bijzonder aanspreken en die U kunnen 

helpen bij het voorbereiden van de vieringen. 

U kunt deze Christmas Alert ook op uw eigen website of die van Raden 

van Kerken plaatsen. Zo geeft U in de Advent extra aandacht aan onze 

broeders en zusters in Bethlehem.

Wij zijn benieuwd naar Uw ervaringen. We stellen het op prijs als u die 

met ons wilt delen. 

Wij wensen U veel inspiratie op weg naar het Kerstfeest!

Rien Wattel,Jan van der Kolk

Vrienden van Sabeel NederlandKairos Palestina NL

Lees de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken:



Kerst achter de muur

Met kerst vieren we de vredevorst die onder ons kwam wonen. We 

zingen weer mooie liederen over 'vrede op aarde', over de boodschap 

van de engelen. Over de herders op het veld. Met mooie beelden uit de 

Geboortekerk, met een grote boom op het plein ervoor.

In Bethlehem hebben sinds Jezus' geboorte christenen gewoond die 

leefden in zijn spoor. Hun afstammelingen leven daar nog altijd, al 

zijn velen gedwongen vertrokken vanwege de bezetting. Niet lang 

geleden waren zij nog een meerderheid en was Bethlehem een 

overwegend christelijke, Palestijnse stad. Ook heeft de stad nog 

steeds een christelijke burgemeester. 

Inmiddels zijn het echter illegale kolonisten die er de meerderheid 

vormen en die tachtig procent van het grondgebied in bezit hebben 

genomen.

Lees verder via deze link [PDF]

Vrede op aarde, ook in Bethlehem

Deze dagen vieren we het kerstfeest, bij uitstek het feest waarin we 

stilstaan bij vrede op aarde waar iedereen zo naar verlangt. Dat geldt 

bij uitstek ook voor de mensen in Bethlehem, de plaats waar Jezus 

geboren werd. 

De naam 'Bethlehem' wordt deze dagen veel genoemd en staat 

symbool voor dat diepe verlangen naar vrede. Weinigen denken 

daarbij aan de stad die grotendeels is ingesloten door een muur van 

12 meter hoog. En die mede daardoor juist symbool is van het 

tegendeel. Op de velden van de herders, 'die bij nachte lagen' en 

volgens het verhaal de boodschap van de engelen kregen, staat nu een 

grote nederzetting. Veel plaats voor herders en kudde, of voor 

olijfbomen, is er niet meer. En ook niet voor het bouwen van een stal 

met os en ezel. 

Bethlehem, een opgesloten stad, waar kolonisten intussen 88% van 

het grondgebied hebben ingenomen en 60% van de bevolking 

uitmaken. Maar ook een stad met vanouds een sterke christelijke 



aanwezigheid, die teruggaat op de geboorte van Jezus. Een stad waar 

vele bezetters elkaar hebben afgewisseld, onder meer de Romeinen, 

de Ottomanen, de Britten en nu de Israëli, en waar  altijd mensen zijn 

blijven wonen die de traditie hebben gedragen en voortgezet. En daar 

altijd geleefd hebben in harmonie met hun Joodse en later ook met 

hun Islamitische buren. 

Maar nu zuchten zij al 47 jaar onder bezetting en ernstige inperking 

van alle recht. Te beginnen bij het recht op hun eigen land. En kunnen 

zij niet vrij hun stad in of uit. Zijn er vrijwel geen velden waar kuddes 

grazen of olijfbomen groeien. Kunnen zij niet naar het vlakbij gelegen 

Jeruzalem, waarvan een groot deel van de recente stadsuitbreiding op 

hun grond is gebouwd. Behalve met strenge pasjeswetten en 

checkpoints.

Bethlehem, stad van vrede, staat daarmee model voor alle steden en 

streken waar geen vrede mag zijn, waar het recht van de sterkste 

heerst, waar godsdienst misbruikt wordt voor onheilige doelen. En 

een van de voorbeelden van het sterk teruglopen van het aantal 

christenen in het Midden Oosten.  Niet ten gevolge van geweld of haat 

van moslims, maar ten gevolge van de ernstige beperkingen als 

gevolg van de bezetting. Een bezetting waardoor gaandeweg elk 

perspectief voor jonge mensen  is verdwenen. De mensen in 

Bethlehem zien het gebrek aan perspectief als de grootste bedreiging 

voor hun samenleving en toekomst. Daarmee is het steeds moeilijker 

om te hopen, dat er ooit een weg naar vrede en recht zal zijn. En juist 

dat zou ons, in deze dagen van kerst, moeten aanspreken. 

Als wij het feest van vrede op aarde vieren gaat het ook om concrete 

vrede op de concrete aarde. Niet alleen om hooggestemde maar ver 

weg gelegen idealen. Gaat het om concrete stappen waaruit de 

mensen van Bethlehem en hun land zien dat wij ook hun concrete 

bestaan op het oog hebben als we dromen en spreken van vrede en 

recht. Daarmee is het kerstfeest ook een oproep aan politiek, kerk en 

samenleving om nu eindelijk ernst te maken met inspanningen om de 

bezetting van Palestina te beëindigen.  Langs de lijnen van het 

internationale recht. 

Jan van der Kolk, Kairos Palestina
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