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De Society of St. Yves samen met de Consul
Generaal van de VS op veldbezoek aan
Cremisan
Gepubliceerd op zaterdag 3 januari, 2015 10:53
Bron: PNN / Bethlehem
De Society of St. Yves  het katholieke Centrum voor Mensenrechten 
begeleidde op vrijdag 2 januari 2015 de Amerikaanse ConsulGeneraal
in Jeruzalem, Z.E. de heer Michael Ratney tijdens een veld bezoek aan
de Cremisan Vallei in Beit Jala om hem te informeren over de laatste
ontwikkelingen en updates over de rechtszaak tegen de bouw van de
afscheidingsmuur in Cremisan.
De ConsulGeneraal bezocht het Salesiaanse zusterklooster dat wordt
vertegenwoordigd door de advocaten van St. Yves, Zvi Avni en Dalia
Qumsieh, die de Consul op de hoogte brachten van de laatste updates
over de zaak in het licht van de recente hoorzitting voor het Hoog
Gerechtshof in november vorig jaar, waarbij het Hof probeerde de
indieners onder druk te zetten om een van de twee voorstellen,
gepresenteerd door het Israëlische Ministerie van Defensie te
accepteren.
Advocaat Zvi Avni legde de suggesties van het Israëlische ministerie
van Defensie grondig uit, op basis waarvan het klooster van de
Salesiaanse monniken en de weg tussen hen en de Salesiaanse zusters
zou worden omgeven door een hek als een kooi, ter aanvulling op de
bouw van de scheidingsmuur zoals eerst voorgesteld door het
ministerie van Defensie en die zou worden gebouwd op het land van
de twee kloosters en de bevolking van van Beit Jala.

De ConsulGeneraal toonde zijn interesse voor de zaak en gaf aan dat
de Amerikaanse overheid de kwestie op de voet volgt en toeziet op de
updates. De ConsulGeneraal uitte verder zijn verbazing over de
suggestie van het ministerie om de Salesiaanse monniken
verantwoordelijk te maken voor de veiligheid tijdens het gebruik van
de voorgestelde poort in de muur, omdat die in tegenspraak is met de
missie van het klooster en die de relatie met de gemeenschap
bedreigt.
De Society of St. Yves bevestigde de onwettigheid van de
scheidingsmuur volgens het internationale recht, zoals aangegeven in
het advies gepubliceerd door het Internationaal Gerechtshof en
waarin gewezen wordt op de verwoestende gevolgen van de bouw van
de muur in de Cremisan Vallei voor de lokale gemeenschap en voor de
religieuze orden die daar ten dienste staan van de gemeenschap.
St. Yves benadrukte ook dat de bouw van de muur, zoals voorgesteld
door het Israëlische ministerie van Defensie de fundamentele rechten
en vrijheden van de Palestijnse gemeenschap in Beit Jala schendt en
de facto hun land zal confisqueren, ten behoeve van de uitbreiding
van de illegale nederzettingen. De Society of St. Yves waarschuwde
verder dat de bouw van de muur in Cremisan uiteindelijk zal leiden
tot de migratie van de Palestijnse christelijke gezinnen en zo de
Palestijnse christelijke aanwezigheid in de regio bedreigt.
Zuster Sua'ad van het Salesiaanse Zusterklooster bedankte de Consul
Generaal voor zijn bezoek en deed een beroep op hem om de zaak
serieus te volgen en druk te zetten op Israël om de muur in de vallei
niet te bouwen. Zuster Sua'ad benadrukte dat het klooster wil leven
volgens de leer van tolerantie en van het bouwen van bruggen van
vrede, niet van muren. Ze bidt dat de scheidingsmuur niet zal worden
gebouwd en dat het klooster niet zal worden gescheiden van de lokale
gemeenschap in Beit Jala of van de kinderen die de school bezoeken,
die door het klooster geleid wordt. Zonder de school verliest het
klooster het doel van zijn bestaan, aldus Zuster Sua'ad.
De ConsulGeneraal besloot zijn bezoek door te bevestigen dat hij
alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat de kloosters tot

kooiachtige gevangenissen worden, voor zowel de religieuze orden
als de lokale gemeenschap die door hen worden gediend.
De Society of St. Yves laat aantekenen dat het Israëlische
Hooggerechtshof naar verwachting zijn vonnis over de bouw van de
scheidingsmuur in de Cremisan Vallei elk moment kan vellen.
In 2014 organiseerde Kairos Palestina Nederland een petitie voor
Cremisan die aan de kerken is aangeboden. Ook werden flessen Mis
en Avondmaalswijn aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppen, het
Moderamen van de PKN , de Raad van Kerken en an vele kerkelijke
gemeenten en parochies.

Oproep van de gezamenlijke Ordes in het
Heilige Land inzake de scheidingsmuur door
het dal van Cremisan
Op 4 september 2014 heeft het Hooggerechtshof in Israël besloten dat
het militaire beheer van de bezette gebieden met alternatieve
voorstellen moet komen voor het beoogde verloop van de muur in het
dal van Cremisan, dat de beide kloosters aan de 'Palestijnse' kant van
de muur houdt en ze niet van elkaar scheidt.
Intussen heeft er op 30 november 2014 een nieuwe hoorzitting plaats
gevonden. Hier volgen de posities, die de gezamenlijke Katholieke
Ordes in het Heilige Land bij deze nieuwe hoorzitting hebben
ingenomen.
De gezamenlijke Katholieke Ordes in het Heilige Land vrezen voor de
nieuwe ontwikkelingen in het dal van Cremisan, waarover het
definitieve oordeel nu elk moment verwacht wordt. De laatste
hoorzitting op 30 november 2014 had tot doel om druk uit te oefenen
op de bewoners een keuze te maken tussen twee alternatieven die
allebei voor zowel de bevolking als voor de Salesianen
onaanvaardbaar zijn.

De ACOHL (de Assemblee van Katholieke Ordes in het Heilige Land)
staat pal voor het bereiken van gerechtigheid in Cremisan en tegen de
bouw van de scheidingsmuur, die inbreuk maakt op het internationale
recht.
Eigenlijk is de muur die door Israël wordt gepland, niet bedoeld om
veilige grenzen van voor 1967 te realiseren, maar om de
nederzettingen, die illegaal op al eerder geconfisqueerd land zijn
gebouwd te beschermen en de illegale nederzettingen in Gilo en Har
Gilo uitbreidingsmogelijkheden te geven.
Tegelijkertijd neemt de muur de grondrechten en vrijheid van de
christelijke gemeente in Beit Jala. ACOHL legt er de nadruk op, dat
het confisqueren van land en het uitbreiden van nederzettingen de
vrede in het gebied niet dient en waarschuwt voor een
voortschrijdende emigratie van gemeenteleden uit Cremisan,
waarvan de meeste christen zijn, als gevolg van de bouw van de
scheidingsmuur.
ACOHL hoopt, dat het Israëlische Hooggerechtshof het verloop van de
muur verandert en naar de 'groene lijn' opschuift.
Tenslotte verzoekt ACOHL de internationale gemeenschap
onmiddellijk te handelen om de integriteit van het dal van Cremisan
binnen het Palestijns gebied te beschermen en bidt ervoor, dat allen
die macht en gezag hebben ontwaken en de waarde van gerechtigheid
en vrede erkennen, die op wederzijds respect en internationaal recht
berusten.

Bisschoppen bezoeken het Heilige Land en
roepen om leiders met hoop
Een delegatie, bestaande uit bisschoppen uit Europa, ZuidAfrika en
NoordAmerika, hebben het Heilige Land bezocht om samen met
Palestijnse Christenen te bidden en hen en de zaak van de vrede te
steunen.

Tijdens hun bezoek reisden ze ook naar Gaza en zagen daar de kleine
en kwetsbare christelijke gemeenschappen. Zij waren diep getroffen
door de manier waarop deze hun geloof, hun hoop en hun liefde
belijden onder de zware omstandigheden die nu in Gaza heersen.
Zij bevestigden dat een duurzame vrede mogelijk is en zij verklaarden
'Samen met hen zijn wij mensen van hoop'.

Source: PIEF POST, Palestine Israel Ecumenical Forum

Moedig de Palestijnen aan om internationale
verdragen te tekenen: Pax Christi
Pax Christi USA heeft het standpunt ingenomen dat de Verenigde
Staten de Palestijnen moeten steunen bij het volgen van geweldloze
manieren om gerechtigheid te bereiken, zoals het tekenen van
verdragen en conventies, inclusief die die leiden tot het Palestijnse
lidmaatschap van het ICC.
Pax Christi merkt op dat het toetreden van de Palestijnen tot het ICC
de deur zal openen voor onderzoek naar zowel Israëlische als
Palestijnse acties.
Pax Christi USA vraagt het Amerikaanse Congres en President Obama
ervan af te zien de Palestijnen te straffen voor het toetreden tot
internationale verdragen en conventies en zichzelf en het conflict
zorgvuldig te toetsen aan het internationale recht. Pax Christi USA
dringt ook aan bij Israël om de belasting inkomsten die de Palestijnen
toebehoren, vrij te geven.

Source: PIEF POST, Palestine Israel Ecumenical Forum

Hanan Ashrawi brengt ELCA delegatie up
todate
Hanan Ashrawi, lid van het uitvoerend comité van de PLO, heeft een
delegatie van de Evangelische Lutherse Kerk in Amerika (ELCA) en de
Britse consulgeneraal Dr. Alistair Mc Phail op het hoofdkwartier van
de PLO in Ramallah ontmoet.
Zij bracht de ELCA delegatie uptodate wat betreft de jongste
politieke ontwikkelingen, inclusief actuele Palestijnse initiatieven en
politieke opties voor de toekomst. Zij benadrukte dat het zoeken naar
een rechtvaardige vrede internationale betrokkenheid vereist.

Source: PIEF POST, Palestine Israel Ecumenical Forum

Daoud Nassar en The Stones Cry Out: 7
februari in Houten
In de eerste week van februari 2015 komt Daoud Nassar naar
Nederland op uitnodiging van Kerk in Actie. Daoud is medeoprichter
van Tent of Nations, een Palestijns christelijk vredesinitiatief op een
boerenbedrijf even ten zuiden van Betlehem op de door Israël bezette
Westelijke Jordaanoever. Het familiebedrijf Tent of Nations en de
familie Nassar zelf inspireren veel mensen door hun motto 'Wij
weigeren vijanden te zijn'.
Toen in mei 2014 fruitbomen op hun land werden verwoest door het
Israëlische leger, droegen veel mensen in Nederland bij aan de
aanplant van nieuwe fruitbomen. Ook zijn er in de Tweede Kamer
Kamervragen gesteld over de zaak van de familie Nassar.
Naast het verhaal van Daoud Nassar kun je deze middag ook
kennismaken met de film 'The Stones Cry Out' over de positie van de
Palestijnse christenen en kerken. Bezoekers die toezeggen de film in

hun eigen kerk, gemeente, geloofsgemeenschap of kring te gaan
vertonen, krijgen de DVD met Nederlandse ondertiteling gratis mee.
Lees de flyer via deze link met het programma en de locatie.
Lees hier op welke plaatsen Daoud Nassar nog meer komt spreken.

Jeruzalem, een onverenigde stad
In dit symposium komen vaak niet waargenomen of verborgen
aspecten aan de orde van de huidige politieke en maatschappelijke
situatie in Jeruzalem: mensenrechten, nederzettingen, rechtsthema’s
en stedelijke planning.
Er wordt ook gekeken naar de manieren waarop politieke, sociale en
historische processen de stad vandaag beïnvloeden.
Georganiseerd door gate48, the universiteit van Amsterdam, De Balie
en CREA.
Taal: Engels
Klik hier voor data en programma's.

Symposium Christ at the Checkpoint
Op 15 april organiseert Kerk in Actie het symposium 'Christ at the
Checkpoint' met de Palestijnse christelijke theoloog Munther Isaac.
Munther Isaac is gepromoveerd in Oxford op de 'theologie van het
beloofde land' en werkt bij het Bethlehem Bible College. Hij is een
maatschappelijk betrokken theoloog met een verrassende en nieuwe
insteek in het theologische gesprek over het IsraëlischPalestijns
conflict.

Andere sprekers bij het symposium zijn dr. Hans Schravesande
(Protestantse Raad voor Kerk en Israël) en prof. Benno van den
Toren, hoogleraar Interculturele Theologie aan de PThU.
Zij zullen ook ingaan op de vraag: wat hebben we in Nederland aan de
insteek van Isaac? Wat nemen we mee van zijn inbreng in ons
Nederlandse theologische denken over Israël en Palestina?
In de bijlage [PDF] vindt u meer informatie over tijd, plaats en
aanmelding.

Heden en toekomst van christenen in Israël
en in het Midden Oosten
1. Wie zijn wij?
Wij zijn christenen in Israël en tegelijkertijd zijn wij christenen in het
Midden Oosten. We zijn met vier kerkelijke families, die, op één na,
de Assyrische Kerk van het Oosten, verenigd zijn in de Raad van
Kerken van het Midden Oosten ( MECC) met als hoofdkwartier
Beiroet, Libanon.
De vier families zijn:  de Orthodoxe (Alexandrië, Antiochië,
Jeruzalem en Cyprus),  de Oosterse (de Kopten van Alexandrië, de
Syriërs van Antiochië, de Armeniërs van Cilicië met hun hoofd in
Antelias, Libanon; en de Armeniërs van Jeruzalem die zich onder het
gezag van Etchmiadzin in Armenië scharen),de Katholieke, met zeven
patriarchaten (Alexandrië, de Kopten; Antiochië, de Grieks
Katholieken; de SyrischKatholieken en de Maronieten; Baghdad, de
Chaldeeën; Libanon (Bzummar), de Armeniërs; en Jeruzalem, de
Rooms Katholieken of Latijnsen).
In 1990 werd de Raad van de Katholieke Patriarchen van het Oosten
opgericht, met als zetel Beirut. De Wereldraad van Kerken (WCC) zag
halverwege de eerste helft van de 20e eeuw het leven en omvat
vrijwel alle wereldkerken, inclusief drie van de vier kerkfamilies in
het Midden Oosten: Orthodox, Oosters en Protestant of Evangelisch.
De Katholieke Kerk is geen lid, maar werkt op veel terreinen wel
samen met de Wereldraad.

Lees verder in de bijlage [PDF}

18 februari 2015

Nieuwsbrief KairosPalestina Nederland 1e
kwartaal 2015
Met informatie over de volgende onderwerpen:
 BDSboycot;
 Heden en toekomst van Christenen in het MiddenOosten;
 De film 'The Stones Cry Out'.
Lees de Nieuwsbrief via de volgende link:

Palestijnse christenen roepen op tot eenheid
tegen IS
JERUZALEM (AFP/NOS)
Ongeveer 200 Palestijnse christenen zijn op 18 februari 2015 in de
Oude Stad van Jeruzalem de straat op gegaan om met kaarslicht in
een symbolische begrafenisprocessie te rouwen om de 21 Egyptische
koptische christenen die in Libië zijn onthoofd door de groepering
Islamitische Staat. Ze pleitten voor moslimchristelijke eenheid in de
hele regio.
De demonstranten voerden vier kartonnen kisten mee, versierd met
gouden kruisen en droegen spandoeken met foto's van de 21
Koptische christenen die werden onthoofd door IS militanten.
"We roepen de internationale gemeenschap op om te reageren op het
vermoorden van onschuldigen," was op een spandoek te lezen, terwijl
een orthodoxe priester ondertussen een gebed deed voor de doden.

De sombere mars ging zijn weg naar het Koptische klooster van
Jeruzalem, waar banners werden getoond met beelden uit de ISvideo
en passages uit de Bijbel.
"We willen de solidariteit met de Egyptenaren en de Kopten uiten en
laten zien hoe verdrietig Palestijnse christenen en hun moslim
vrienden zijn over de moorden," aldus Nashat Filmon (39). "De
barbaarse manier waarop ze zijn afgeslacht, is niet goed te maken,
dus bidden wij voor deze regio om wakker te worden en IS te
verwerpen," zei hij.
Joseph George (25) zei dat de internationale gemeenschap haar strijd
tegen de groep moet intensiveren. "Als de VS het regime van Saddam
Hoessein in een week kon vernietigen, waarom kunnen ze dat niet
doen met een kleine groep?" zo vroeg hij zich af. "Christendom is
ontstaan in het MiddenOosten, maar er is geen plaats meer voor ons
 we zijn de komende jaren op de vlucht," zei hij. "Jezus leerde ons
om de andere wang toe te keren ... maar als iemand probeert om je te
doden zonder reden, moet je jezelf verdedigen."
Marsen tegen de moorden vonden ook plaats op dinsdagavond in
Bethlehem en Beit Sahour, waar ze werden bijgewoond door zowel
islamitische en christelijke inwoners.
In Caïro werden werkonderbrekingen tegen IS gehouden nadat de
video uit Libië was vrijgegeven.
IS militanten hebben na de door de VS geleide luchtaanvallen in Irak
en Syrië als reactie op de overname van delen van de twee landen
door IS actieve afdelingen in Egypte en Libië geopend.

Israël is niet het Beloofde Land
Het magazine voor religie en samenleving 'Volzin' interviewde Gied
ten Berge in verband met de verkiezingen in Israël op 17 maart. Hij
legt nog eens uit dat de staat Israël een volstrekt andere entiteit is
dan het Bijbelse Beloofde Land, laat staan het Koninkrijk van God
waar Jezus over sprak. Kerken moeten dat verschil maken door hun

verbondenheid te tonen niet met Israël, maar met het andere Israël
van vredes en mensenrechtenorganisaties.
Lees het interview via deze link [PDF]

COLUMN: Anti-Wat?
Het ANTISEMITISME neemt toe. Overal in Europa steekt het z’n
lelijke kop op. Joden zijn overal in gevaar. Zij moeten zich haasten en
'thuis' komen naar Israël voor het te laat is.
Waar? Niet waar?
Onzin.
IN FEITE hadden ALLE alarmerende incidenten die de laatste tijd in
Europa hebben plaatsgevonden in het bijzonder die in Parijs en
Kopenhagen en waarbij Joden gedood of aangevallen zijn, niets met
antisemitisme te maken.
Al deze aanslagen werden gepleegd door jonge Moslims, de meeste
van Arabische afkomst. Zij maken deel uit van de voortdurende oorlog
tussen Israëli’s en Arabieren, die niets met antisemitisme te maken
heeft. Zij komen niet voort uit het pogrom van Kishinev en hebben
geen verband met de protocollen van de Ouderen van Zion.
Theoretisch is Arabisch antisemitisme een oxymoron, aangezien
Arabieren Semieten zijn. In die zin zijn Arabieren meer semitisch dan
Joden, omdat Joden zich vele eeuwen lang met nietJoden vermengd
hebben.
Maar, de Duitse publicist Wilhelm Marr, die de term 'Antisemitismus'
waarschijnlijk in 1880 heeft uitgevonden ( nadat hij zeven jaar
daarvoor de term 'Semitismus' had uitgevonden) heeft natuurlijk
nooit in zijn leven een Arabier ontmoet. Voor hem waren de enige
Semieten de Joden en zijn kruistocht was alleen tegen hen gericht.
(Adolf Hitler, die zijn racisme serieus nam, paste het op alle Semieten
toe. Hij had net zo goed een hekel aan Arabieren. In tegenstelling tot
de legende, had hij een hekel aan de Groot Mufti van Jeruzalem, Haj

Amin alHusseini, die naar Duitsland gevlucht was. Nadat hij hem één
keer ontmoet had voor een fotosessie, georganiseerd door de Nazi
propaganda machine, stemde hij nooit meer toe in een volgende
ontmoeting).
DUS WAAROM schieten jonge Moslims in Europa op Joden nadat ze
cartoonisten die De Profeet beledigd hebben, doodgeschoten hebben?
Experts zeggen dat de basis hiervan hun diepe haat voor hun
gastlanden is, waar zij zich (met recht) veracht, vernederd en
gediscrimineerd voelen. In landen als Frankrijk, België, Denemarken
en vele andere, heeft hun enorme woede een uitlaat nodig.
Maar waarom de Joden?
Daarvoor zijn ten minste twee hoofdoorzaken:
De eerste is lokaal. Franse Moslims zijn voor het merendeel
immigranten uit Noord Afrika. Tijdens de wanhopige strijd voor
Algerijnse onafhankelijkheid, kozen bijna alle Algerijnse Joden vóór
het koloniale regime en tegen de lokale vrijheidsstrijders. Toen alle
Joden en veel Arabieren uit Algerije naar Frankrijk emigreerden,
namen ze hun strijd mee. Omdat ze nu zij aan zij in de overbevolkte
ghetto’s rond Parijs en ook elders wonen, leeft hun wederzijdse haat
voort en leidt vaak tot geweld.
De tweede oorzaak is het voortdurende Arabischzionistische conflict
dat begon met de massaimmigratie van Joden naar Arabisch
Palestina, gevolgd door die lange lijst van oorlogen en dat nu met
volle kracht woedt. Bijna iedere Arabier in de wereld en de meeste
Moslims voelen zich emotioneel betrokken bij dit conflict.
Maar wat hebben Franse Joden met dat verre conflict te maken?
Alles.
Als Binyamin Netanyahu geen gelegenheid voorbij laat gaan om te
verklaren dat hij alle Joden in de hele wereld vertegenwoordigt,
maakt hij daarmee de Joden in de hele wereld verantwoordelijk voor
de politiek en de acties van Israël.
Als Joodse instituties in Frankrijk, de Verenigde Staten en overal, zich
totaal en kritiekloos identificeren met de politiek en de operaties van

Israël, zoals recent de oorlog in Gaza, maken ze zichzelf vrijwillig tot
potentiële slachtoffers van wraakacties. Met de leiding van de Franse
Joden, de CRIF, is dat nu net gebeurd. ???????
Geen van deze beide oorzaken heeft iets te maken met antisemitisme.
Het ANTISEMITISME is een integraal deel van de Europese cultuur.
Er zijn veel theorieën geopperd om dit totaal onlogische fenomeen dat
grenst aan een collectieve geestesziekte, te verklaren.
De theorie die ik voorsta is religieus van aard. Overal in Europa en
tegenwoordig ook in Noord en Zuid Amerika, horen christelijke
kinderen in de jaren dat ze gevormd worden de verhalen uit het
Nieuwe Testament. Zij leren dat een Joodse menigte schreeuwde om
het bloed van Jezus, de zachtaardige, milde prediker, terwijl de
Romeinse prefect, Pontius Pilatus, wanhopig probeerde zijn leven te
redden. De Romein wordt beschreven als een humane, sympathieke
man, terwijl de Joden gezien worden als een gemene, afzichtelijke
menigte.
Dit verhaal kan niet waar zijn. Voor Romeinse heersers in het hele
Rijk, was het gebruikelijk potentiële oproerkraaiers te kruisigen. Het
gedrag van de Joodse autoriteiten in het verhaal komt niet overeen
met de Joodse wet. Maar het verhaal in het Nieuwe Testament,
geschreven lang na de dood van Jezus (wiens echte, Hebreeuwse
naam Jeshua was) was gericht op een Romeins gehoor, dat de
Christenen probeerden te bekeren, in een felle concurrentiestrijd met
Joodse missionarissen.
Bovendien waren de Christenen een kleine, vervolgde sekte in Joods
Jeruzalem en hun wrok leeft voort tot de dag van vandaag.
Het beeld van de duivelse Joden die om de dood van Jezus
schreeuwen, heeft zich in de harten en hoofden van de christelijke
massa gegrift en geïnspireerd tot Jodenhaat in elke nieuwe generatie.
Het resultaat was slachtingen, massale verdrijvingen, inquisitie,
vervolging in iedere vorm, pogroms en uiteindelijk de Holocaust.
ER heeft nooit iets dergelijks bestaan in de Moslim geschiedenis.
De Profeet voerde een aantal kleine oorlogen met naburige Joodse
stammen, maar de Koran bevat strikte instructies over hoe met Joden
en Christenen, de Mensen van het Boek, om te gaan. Zij moesten

eerlijk behandeld worden en waren vrijgesteld van de dienstplicht in
ruil voor personele belasting. Door de eeuwen heen waren antiJoodse
(en anti christelijke) uitbarstingen zeldzaam, maar Joden in moslim
landen waren onvergelijkbaar veel beter af dan in christelijke.
Als dit niet het geval was geweest, zou er geen 'Gouden Eeuw' van
moslimjoodse culturele symbiose in middeleeuws Spanje zijn
geweest. Het zou onmogelijk zijn geweest voor het Ottomaanse Rijk
bijna alle honderd duizenden Joodse vluchtelingen uit middeleeuws
Spanje te accepteren en te absorberen, verdreven door hun Katholieke
Majesteiten, Ferdinand en Isabella. De markante Joodse, religieuze
denker, Moses Maimonides (de 'Rambam') had niet de privé arts en
adviseur van de beroemde Moslim sultan, SalahalDin alAyubi
(Saladin) kunnen worden.
Het huidige conflict begon als een clash tussen twee nationalistische
bewegingen, Joods Zionisme en seculier Arabisch nationalisme en had
slechts lichte, religieuze implicaties. Waarvoor ik en mijn vrienden
vaak gewaarschuwd hebben: het wordt nu een religieus conflict een
ramp met potentieel ernstige gevolgen.
Niets heeft het te maken met antisemitisme.
WAAROM DAN beweert de hele Israëlische propaganda machine,
inclusief alle Israëlische media, met klem dat Europa een catastrofale
toename van antisemitisme beleeft? Om een beroep te doen op
Europese Joden naar Israël te komen (in Zionistische terminologie
'Aliya doen').
Voor de ware Zionistische gelovige is de komst van iedere Jood naar
Israël een ideologische overwinning. En het doet er niet toe, dat
nieuwe immigranten in het bijzonder uit landen als Ethiopië en
Oekraïne – verwaarloosd worden. Zoals ik vaak geciteerd heb:
"Israëli’s houden van immigratie, maar ze houden niet van
immigranten."
In de nasleep van de recente gebeurtenissen in Parijs en Kopenhagen,
heeft Binyamin Netanyahu in het openbaar Franse en Deense Joden
opgeroepen hun koffers te pakken en onmiddellijk voor hun eigen
veiligheid naar Israël te komen. De eerste ministers van beide landen

hebben furieus tegen deze oproep geprotesteerd omdat deze oproep
insinueert dat zij niet in staat zijn om hun eigen burgers te
beschermen of dat niet willen. Ik neem aan dat geen leider het prettig
vindt als een buitenlandse politicus zijn of haar burgers oproept om
te vertrekken.
Er schuilt iets grotesks in deze oproep: zoals wijlen Professor
Yeshayahu Leibowitz opmerkte, is Israël de enige plek op de wereld
waar Joodse levens voortdurend in gevaar zijn. Met elke paar jaar een
oorlog en bijna dagelijks geweldsincidenten, klopt dat wel.
Maar als gevolg van de dramatische gebeurtenissen, zouden 'Franse'
Joden oorspronkelijk afkomstig uit Noord Afrika ertoe gebracht
kunnen worden Frankrijk te verlaten. Misschien komen ze niet
allemaal naar Israël. De VS, Franstalig Canada en Australië zijn
verleidelijke alternatieven.
Er zijn veel goede redenen voor een Jood om naar Israël te komen:
een mild klimaat, de Hebreeuwse taal, wonen te midden van mede
Joden en wat al niet meer. Maar wegrennen voor Antisemieten is niet
één van die redenen.
IS ER echt antisemitisme in Europa? Ik neem aan van wel.
In veel Europese landen zijn er oude en nieuwe super
nationalistische groepen die proberen de massa’s te trekken door haat
voor de Ander. Joden zijn de Anderen bij uitstek (samen met
Zigeuners en Roma). Een etnischreligieuze groep, verspreid over vele
landen, wel en niet thuishorend in hun gastlanden, met een vreemd
en daarom sinister geloof en rituelen. Alle Europese nationalistische
bewegingen die in de negentiende en twintigste eeuw ontstonden,
waren min of meer antisemitisch.
Joden zijn altijd de ideale zondenbok geweest en zijn dat nog voor
de armen van Europa. Het was de Duitse (nietJoodse) socialist
August Bebel die zei dat "antisemitisme het socialisme voor domme
mensen is."
Met regelmatig economische inzinkingen en de toenemende kloof
tussen lokale armen en de multinationale superrijken, stijgt de

behoefte aan zondenbokken. Maar ik geloof niet dat deze marginale
groepen, zelfs als sommige niet meer zo marginaal zijn, een echte golf
van antisemitisme vormen.
Hoe het ook zij, de aanslagen in Parijs en Kopenhagen hebben niets
met antisemitisme te maken.
Uri Avnery
21 februari 2015

Verontrusting over steun Kerk in Actie aan
Seeds of Hope
"Verontrust en verontwaardigd hebben we kennis genomen van de
berichten in de media en op de website van Kerk in Actie over de
steun van Kerk in Actie aan 'Seeds of Hope'.
De werkwijze van 'Seeds of Hope' en hun publicaties besteden geen
aandacht aan de rechten van Palestijnen en het internationaal recht.
Het feit van de bezetting en de gevolgen daarvan voor de Palestijnen,
de verschillen in machtsposities, het negeren door Israël van het
internationale recht, de discriminatie van Palestijnen in Israël
vormen kwesties die 'Seeds of Hope' met een verstikkende mantel der
liefde toedekt. Zij werkt aan verzoening tussen Jood en Arabier, aldus
meldt het Reformatorisch Dagblad op 6 januari.
Wat kan verzoening onder bezetting anders betekenen dan: ‘Palestijn,
schik je in je lot! God heeft jouw land helaas aan de joden beloofd!’
Een goedkope ‘verzoening’ waar legitieme rechten van Palestijnen,
zoals het internationaal recht dat u inde IPnota als basis noemt
formuleert, buiten spel worden gezet."
Lees de gehele brief via deze link [PDF]

Symposium Christ at the Checkpoint met dr.
Munther Isaac
Woensdagmiddag 15 april 2015, 14.0017.00u,
Landelijk Dienstencentrum, Utrecht
Kerk in Actie organiseert een Engelstalig symposium over de
theologie van het beloofde land: 'Christ at the Checkpoint'.
Sprekers: Dr. Munther Isaac (Bethlehem Bible College, Lutherse kerk
Bethlehem); prof. Benno van den Toren (hoogleraar Interculturele
theologie aan de PThU) en Dr. Hans Schravesande (Protestantse Raad
voor Kerk en Israël).
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Palestijnse Dag van het Land
Op zondag 29 maart 2015 vindt van 14 – 17 uur een bijeenkomst
plaats in het teken van de Palestijnse Dag van het Land. Locatie is de
Doopsgezinde Kerk, Paleisstraat 8, Den Haag. U bent dan in de
gelegenheid om Aartsbisschop Hanna Atallah te ontmoeten.
De beschieting in 1976 van Palestijnse demonstranten tegen
landonteigening wordt jaarlijks rond 30 maart herdacht. De dag
markeert het recht van de Palestijnen in vrijheid in eigen land te
leven, evenals het recht zich te verzetten tegen onrecht.
Aartsbisschop Hanna Atallah is initiatiefnemer van de Verklaring van
Kairos Palestina. Deze verklaring van 33 Christelijke organisaties in
Palestina roept op tot intensieve diplomatieke druk en economische
sancties ten behoeve van rechtvaardige vrede.
Klik hier voor het programma.

Ontmoeting met drie getuigen uit de
Palestijnse en Joodse gemeenschap
In de week van 2024 april 2015 komen drie 'getuigen voor vrede' uit
Jeruzalem voor een week naar Brussel en Antwerpen op uitnodiging
van o.a. Interreligieuze Dialoog van de Kerk in Brussel.
(IDkBcoördinator, Jan Van Eycken):
*Prof. Jamal Amro (Birzeit University, urbanisatie OostWest
Jeruzalem)
*Rabbi Yehiel Grenimann (Rabbis for Human Rights)
*Mrs Soher Zaatry (Jerusalem Centre for Jewish Christian Relations)
Deze getuigen, afkomstig uit de Palestijnse en Joodse gemeenschap,
zullen met verschillende mensen en groepen in Brussel en Vlaanderen
spreken over hun ervaringen, die het samenleven met verschillende
bevolkingsgroepen met zich meebrengt.

29 april: BDS bijeenkomst in Boxtel
Op woensdag 29 april as. wordt een bijeenkomst over BDS (Boycot,
Desinvestering, Sancties) gehouden bij de paters Assumptionisten in
kasteel Stapelen, Stapelen 1 in Boxtel. Dit ligt op 5 minuten loopaf
stand van het NSstation. Dagvoorzitter is mw Tineke Lodders. Er
kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Deelname, op uitnodiging,
is gratis.
Aanmelden via info@kairospalestina.nl.
Klik hier voor meer informatie en programma.

Rechter dwingt Israël route Muur door
Cremisan te verleggen
Na het voeren van rechtszaken door bewoners van Beit Jalla
gedurende 9 jaar, heeft het Israëlische Hooggerechtshof de route van
de Muur door dit gebied nu veroordeeld. Er moet een alternatieve

route bepaald worden door het leger. Het gaat om de Cremisan vallei,
waar de Muur twee kloosters van elkaar zou scheiden en veel
privéland (van Palestijnse eigenaren en van het Vaticaan) zou
onteigenen.

Nieuw boek Steven Paas
Binnenkort verschijnt 'Liefde voor Israël nader bekeken' van Prof.dr.
Steven Paas, die hiermee wil aanzetten tot bezinning over de houding
van christenen ten opzichte van Israël en kerken wil stimuleren tot
het innemen van een genuanceerde positie.
Paas gaat niet alleen in op de liefde voor het Joodse volk, maar ook op
de aard en de grenzen daarvan, en op de vraag of kritiek op Israël en
het hebben van fundamentele bezwaren tegen de Joodse religie per
definitie antisemitisch zijn. Bijzondere aandacht besteedt hij aan de
opvattingen van Maarten Luther.
Lees hier de vooraankondiging van het boek.
Lees hier een samenvatting van de inhoud van het boek.

Wie een jood is gaat u geen bliksem aan!
Talmoed, Sharia of Canoniek Recht als hart van het staatsrecht? Hoe
Netanyahu steeds meer in strijd raakt met westerse
staatsrechtsopvattingen en ook met een belangrijk deel van het
jodendom.
Gied ten Berge schreef er een artikel over op NIEUW WIJ, waarin hij
zich baseert op de joodse orthodoxe filosooof Leibowitz en de
seculiere joodse politieke filosoof Walzer. Hij vindt dat Nederlandse
en andere Europese politici net als zij in dit debat over religie en
staatsrecht principieel stelling moeten nemen.

Islamitischchristelijk comité waarschuwt
tegen voortzetting graafwerkzaamheden
onder Al Aqsa moskee
Het IslamicChristian Committee to Support Occupied Jerusalem and
Holy Sites heeft donderdag 23 april 2015 gewaarschuwd voor een
nieuw project van de Israëlische bezetter, die is begonnen met het
graven van een tunnel onder de huizen van het dorp Silwan, in het
oude Jeruzalem in de richting van AlAqsa moskee.
Het islamitischchristelijke Comité vindt dat de tunnel een
voortzetting is van Israëlische plannen gericht tegen de AlAqsa
moskee en die beogen de Tempelberg voor zichzelf te claimen en de
Al Aqsa moskee te vernietigen. Religieusextremistiche kringen in
Israël, ook van christelijke huize, streven al jaren de reconstructie na
van de joodse Tempel, waar de Al Aqsa moskee en de
Rotskoepelmoskee voor zouden moeten wijken. Het Comité vindt dat
de nieuwe tunnel en de settlement projecten in het oude deel van de
stad de weg effenen voor verdere gevaarlijke inbreuken op het
erfgoed van andere religies en voor nog meer nederzettingen in de
stad.
Volgens de algemeen secretaris van het Comité, dr. Hanna Issa,
moeten de graafwerkzaamheden worden beschouwd als
'oorlogsmisdaden', omdat Israël heilige plaatsen en erfgoed van
anderen uitwist, alsmede de Arabische islamitische identiteit en
oudheden wegvaagt, om haar exclusieve recht en identiteit te
claimen. Dit gebeurt door diefstal en militaire machtsuitoefening.
"Deze tunnel staat in een reeks van flagrante schendingen van de
Israëlische bezetter tegen Jeruzalem, en ja, deze bewegingen
proberen hetArabische en islamitische erfgoed uit te wissen, ze zijn
niet rechtsgeldig en strijdig met het internationaal recht en de VN
verdragen."
Het comité zegt in een verklaring die Palestine News Network (PNN)
ontvangen heeft, dat Israël met deze graafwerkzaamheden 'een
oorlog begint om de heilige plaatsen in Jeruzalem', als ze de illegale

plannen zou doorzetten die tot doel hebben de Tempelberg te claimen.
Dit zou passen in de voortdurende zionistische aanspraken waarbij de
Talmoed gebruikt wordt om een politieke kolonisatie te
rechtvaardigen. 1)
Christenzionisten, bijvoorbeeld ook de Nederlander Jan Willem van
der Hoeven, maar ook rabbijn Evers steunen bij herhaling zulke
verklaringen die door moslims als vijandig worden opgevat. Voor Van
der Hoeven is het zonneklaar: er komt een derde tempel, zei hij
tegenover de EO en Evers viel hem bij. Van der Hoeven beroept zich
onder meer op Ezechiëls tempelvisioen, 'met name 43:17'. Met
leedwezen constateert de voormalige beheerder van de Graftuin dat
de meeste christenen wel geïnteresseerd zijn in een leeg graf, maar
geen belangstelling hebben voor de berg Sion. "Het lijkt wel alsof ze
met blindheid zijn geslagen! Dat komt omdat ze hun Joodse wortels
zijn vergeten. De Tempelberg is de plek van waaruit de Heer de
wereld duizend jaar lang zal regeren. En die plek laten we aan de
islam!" 2)
24 04 2015
2) Bron:

Pro-Jezus zijn in de verhouding Israël en
Palestina
Er is sprake van een groeiende bezorgdheid onder evangelische
christenen over het conflict in IsraëlPalestina. Prominente leiders
zoals Lynn Hybels van de Willow Creek Church en Gary Burge van het
Wheaton College brengen een bezoek aan het Heilige Land, om uit
eerste hand over het conflict te leren en keren terug naar huis met
een gepassioneerde oproep om iets te doen. Ze komen ook terug met
een dieper begrip van de oorzaken en onevenwichtigheden van het
conflict en de manieren waarop de Bijbel wordt gebruikt om het te
bestendigen.

Een eerste voorbeeld van het laatste betreft het geloof dat God zou
willen de staat Israël zonder vragen te stellen onvoorwaardelijk te
steunen. "Wie je zegent, zal Ik zegenen, en wie u vervloekt zal Ik
vervloeken," verklaart God in Genesis 12. Maar die 'u' slaat niet op
Israël, laat staan op de moderne staat Israël. Het is Abraham, die door
God bedoeld is om een zegen te zijn voor alle volken en die niet alleen
de vader van het jodendom is, maar ook van het christendom en de
islam.
Een tweede voorbeeld betreft de overtuiging dat Palestina terecht bij
het moderne Israël hoort, omdat God het aan haar zou hebben
beloofd. Vaak wordt hier de voorwaardelijkheid van Gods belofte over
hoofd gezien: het hing af van trouw aan Gods verbond van het
Bijbelse Israël.
Keer op keer werd Israël door de Bijbelse profeten berispt voor zijn
ontrouw, met name waar het ging om het gebrek aan
rechtvaardigheid voor de onderdrukten. De profeten, met andere
woorden, waren proIsraël, maar dat weerhield hen er niet van het
onrecht bij zijn naam te noemen, als ze dat zagen gebeuren. Voor een
grondige Bijbelse analyse van deze kwestie, leze men: Gary M. Burge,
Whose Land? Whose Promise? What Christians Are Not Being Told
About Israel and the Palestinians (Pilgrim Press, Cleveland 2003).
Jezus was 'promensen', zuiver en eenvoudig. Hij wilde het beste vóór
iedereen, maar hij wilde ook de beste vàn iedereen. En dus heeft hij
niet geaarzeld om onrecht te weerstaan waar hij dat zag. Men zou
zelfs kunnen zeggen dat hij, net als de profeten en de Thora voor hem
de kant koos van de armen en de onderdrukten.
Onderdrukkers worden
Veel joodse Israëliers  met name met Europese voorouders, die de
Holocaust hebben meegemaakt  weten maar al te goed wat het is om
te worden onderdrukt en vervolgd. Ze zijn begrijpelijk vast besloten
dat dit nooit meer mag gebeuren.

Maar bezoekers aan het Heilige Land, als ze goed genoeg kijken,
ontdekken een verschrikkelijke ironie. De onderdrukten zijn
onderdrukkers geworden en de vervolgden vervolgers.
De slachtoffers zijn de Palestijnse Arabieren (zowel christenen als
moslims) die al in het historische Palestina leefden, lang voordat de
joodse immigranten eind 19e eeuw begonnen te arriveren, de
Palestijnen verdreven, hun dorpen vernietigden en de Israëlische
staat uitriepen.
Palestijnen die in Israël bleven, moeten er nu leven als tweederangs
burgers. Degenen die naar het oosten vluchtten, leven nu onder
militaire bezetting, hun bewegingsvrijheid is aan strenge beperkingen
onderworpen, hun olijfgaarden worden vernietigd, en hun
waterbronnen zijn in beslag genomen door de duizenden Israëlische
kolonisten die illegaal op de Westelijke Jordaanoever wonen. Degenen
die naar het gebied zijn gevlucht dat bekend staat als Gaza leven in
wat velen een openlucht gevangenis noemen.
In 2009 schreven Palestijnse christelijke leiders een brief aan
christenen in het Westen die bekend staat als 'Kairos Palestine',
waarin ze niet alleen vragen om ons gebed, maar ook om onze
aandacht, compassie en hulp. Ondertussen gaat de Amerikaanse
regering door Israël onvoorwaardelijk militair te steunen, en geven
karig aandacht aan de humanitaire situatie van het Palestijnse volk.
Als we Jezus voorbeeld volgen, moeten we 'promensen' zijn. We
willen dan het beste voor iedereen. We zullen ons herinneren dat
onder Gods bewind, iedereen in staat moet zijn om te leven zonder
angst, onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom  zowel Israëliërs als
Palestijnen (Micha 4: 34).
We zullen het geweld aan de kaak stellen, gepleegd door Israëliërs net
als door Palestijnen. We zullen werken voor vrede met gerechtigheid
in IsraëlPalestina voor allen. Maar als we Jezus volgen, moeten we
vooral opstaan voor de onderdrukten en de onderdrukkers
verantwoordelijk houden voor de normen van leven en liefde waar
God ons aan wil houden.

Tom Harder
Tom Harder is copastor van Lorraine Avenue Doopsgezinde kerk van
Lorraine Avenue in Wichita, Kansas. Hij is voorzitter van de stuurgroep
van het Doopsgezinde PalestinaIsraël Network (MennoPIN).
Bron: Mennonite World Review, 27 April 2015

Open brief van Tutu aan de Duitse
Evangelische Kirchentag
Van: emeritus aartsbisschop Desmond Tutu

30 april 2015
Beste broeders en zusters in Christus,
Ik stuur de zeer hartelijke groeten vanuit Kaapstad aan jullie
allemaal.
De Duitse EvangelischLutherse Kerk is een speciale organisatie die
een bijzondere plaats inneemt in het hart van deze oude man.
Ze heeft in het moderne Duitsland met zijn sterke economie een
voorbeeldige en profetische rol gespeeld, om zijn macht actief en met
mededogen in te zetten voor gerechtigheid.
Ik herinner me hoe jullie in de jaren ‘80 worstelden met jullie
geweten om tot 'een duidelijk standpunt' tegen de apartheid te komen
en spontaan handelden om tenslotte gerechtigheid te doen: het
stoppen van jullie rekeningen bij de Deutsche Bank, vanwege hun
betrekkingen met ZuidAfrika. Dank jullie wel!

Jullie begrepen hoe onderling verbonden onze familiebanden als
mensen zijn, zusters en broeders als het ware, allemaal Gods familie
op aarde.
Vandaag de dag zijn velen van ons bezorgd over het conflict in het
Heilige Land, een conflict met wortels die helemaal terug gaan naar
de Tweede Wereldoorlog, dat bijdraagt aan een niveau van
wereldwijde onzekerheid die de wereld nog nooit heeft meegemaakt.
Hoezeer we ook degenen veroordelen die uit Palestina raketten
afvuren op burgerdoelen in Israël, de militaire aanval van Israël op
Gaza vorig jaar als reactie was niet alleen wreed en onevenredig, het
was ook een brutale demonstratie van Israëls minachting voor het
volk van Palestina.
Het geloof, de ideologische overtuigingen en angsten van de leidende
stemmen, vergeleken aan twee kanten  de Israëlische en Palestijnse 
zijn te extreem om de situatie door een voldoende breed prisma te
bekijken, om door hen de cyclus van geweld en haat te kunnen doen
stoppen. Er is te veel pijn.
De Conferentie bij de 5e verjaardag in december 2014 van het Kairos
Document sprak zijn diepe bezorgdheid uit over Israëls aanhoudende
en groeiende bezetting van Palestijns gebied. In 2013 werden meer
kolonistenwoningen op Palestijns territorium in aanbouw genomen
dan in enig jaar sinds 1967. De verklaring waarschuwde voor de
repressieve maatschappelijke dynamiek, als hoogtepunt van het
voortdurende nederzettingenbeleid, dat maakt dat 'een
onafhankelijke Palestijnse staat die in vrede bestaat naast de staat
Israël bijna onmogelijk is voor te stellen'.
Het Kairos Palestina Document (Hoofdstuk 6 – Ons woord aan de
kerken van de wereld) drong er bij de kerken op aan 'om naast de
verdrukten te staan en het woord van God te bewaren als het goede
nieuws voor allen, in plaats van het te veranderen in een wapen
waarmee de onderdrukten kunnen worden gedood'.
Als ZuidAfrikanen en Duitsers weten we misschien wel beter dan de
meesten uit onze eigen geschiedenis, welke schade de auteurs van

onrecht en haat aan zichzelf toebrengen. Degenen die de macht
hebben om onmenselijk te handelen, beschadigen ten diepste hun
eigen menselijkheid.
Door onze bijzondere kennis ten aanzien van mensenrechten en
rechtvaardigheid, geloof ik dat er een bijzondere verantwoordelijk
heid op onze landen rust om bij te dragen aan duurzame vrede en
stabiliteit in het Heilige Land. Is dat niet hoe je in families zou
moeten werken?
Als christenen is het onze plicht om de kant van de onderdrukten te
gaan staan, de met voeten getreden zijn, de armen, degenen die
bevooroordeeld en onrechtvaardig worden behandeld  ALTIJD. Er is
geen plaats voor neutraliteit, omdat dat de onderdrukkers
bevoordeeld. Altijd.
Heeft de profeet Elia niet Nabot gesteund tegen Achab, de koning van
Israël, die zijn land had gestolen? Verkondigt Psalm 99:4 niet:
'Machtige koning, die het recht bemint: u stelde rechtvaardige wetten
vast'?
In 2007 bracht de Wereldraad van Kerken 'The Amman Call' naar
buiten. De volledige tekst is te lang om hier op te nemen, maar na de
stemmen van de christelijke kerken van Palestina en Israël te hebben
gehoord, sloot deze af met een aantal uitdagingen.
Christenen werden uitgedaagd om te 'handelen met ons om alle
volken van dit land uit de logica van de haat, de wederzijdse
verwerping en dood te bevrijden, zodat zij in de ander het gezicht en
de waardigheid van God zullen zien'.
En om: 'Met ons je stem te verheffen, de waarheid stellen tegenover
de macht' en het onrecht dat we zien en ervaren moedig bij de naam
te noemen. De illegale bezetting die twee generaties mensenlevens in
deze gekwelde plaats gestolen heeft, en de volgende generatie met
hopeloosheid en razernij bedreigt'.
Afgelopen juli heeft het Centraal Comité van de Wereldraad 'een
verklaring' uitgegeven 'over economische maatregelen en de

christelijke verantwoordelijkheid jegens Israël en Palestina'. Dappere
en creatieve initiatieven van de gemeenten zijn nodig, 'om betere
rentmeesters van de gerechtigheid en economische zaken te worden
die verbinden met de voortdurende schendingen van het
internationaal recht in bezet gebied'.
Tot slot, de verklaring van de conferentie van de 5de verjaardag van
het Kairos Document in 2014 merkt op: "Wij verbinden ons om waar
nodig in onze kerken en in onze samenlevingen de oproep van Kairos
te bevorderen, die een echo is van de eisen van de Palestijnse civiele
samenleving om uitvoering te geven aan boycot, desinvestering en
sancties (BDS) als geschikte, nietgewelddadige wegen van creatieve
weerstand totdat de illegale Israëlische bezetting tot een einde is
gebracht."
BDS is geen antisemitisme. Doe zaken met joden, werk met ze samen,
houd van ze. Maar ondersteun  militair, politiek of economisch  de
machine van een apartheidsstaat niet. We kunnen geen zaken doen
zoals gebruikelijk omdat de omstandigheden in het Heilige Land
volstrekt abnormaal zijn.
Zeg je regering alsjeblieft dat alleen maar woorden van zorg
onvoldoende zijn. Ze veranderen niets. Het juiste antwoord wanneer
we geconfronteerd worden met onrechtvaardigheid, is om echte
stappen te zetten om ze te confronteren en uit te roeien.
De overleden Richard von Weizsäcker, voormalig president van
Duitsland en President van de Kirchentag, eiste dit in een brief aan de
EU, ondertekend door veel Europese 'elder statesmen' in 2010.
Pas op voor antisemitisme en alle andere vormen van racisme, maar
pas ook op om niet geïntimideerd te worden, tot stilzwijgende
kuddedieren gemaakt, door degenen die proberen de kritiek op de
onderdrukkende politiek van Israël te smoren door jullie te labelen
als antisemieten.
Ik smeek jullie om zorgvuldig te luisteren wat Kairos Palestina te
zeggen heeft. Onze christelijke broeders en zusters in het Heilige
Land kunnen geen evenwichtige synode statements gebruiken die
tegelijkertijd sympathie uitdrukken voor de onderdrukte en

onderdrukker. Zij vragen al onze hulp die nodig is om hun collectieve
vrijheid terug te winnen.
Alsjeblieft, sluit je aan bij de oecumenische Kairosbeweging en verhef
in solidariteit publiek jullie stemmen om Palestina te bevrijden zodat
ook Israël vrij kan zijn.
Dank je wel en Gods zegen voor jullie allen.
In Liefde,
Aartsbisschop Emeritus Desmond Tutu
Kaapstad, ZuidAfrika

Het Vaticaan erkent de staat Palestina
In het Vaticaan bakken ze geen zoete broodjes meer. Na 100 jaar
ontkenning van de Armeense genocide vindt Erdogan in Rome geen
gehoor meer en nu heeft ook Netanyahu het nakijken: 67 jaar lang
ontkenning van de Nakbah en onderdrukking van de Palestijnen is de
katholieke kerk nu ook genoeg.[1] Een bilaterale commissie van de
Heilige Stoel en de staat Palestina gaven na besprekingen in 'een
constructieve sfeer' een gezamenlijke verklaring uit. Dit bericht is een
vertaling uit ZENIT  The World Seen From Rome.
Vaticaanstad, 14 mei 2015
De Bilaterale Commissie van de Heilige Stoel en de staat Palestina
gaven op 13 mei 2015 na besprekingen in 'constructieve sfeer' een
gezamenlijke verklaring uit, om het voorwerk te bekrachtigen dat op
een informeel niveau was gedaan door een gezamenlijke technische
commissie op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, na een plenaire
zitting in het Vaticaan van een Gezamenlijke Technische Commissie
en de laatste officiële bijeenkomst in Ramallah op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken van de Staat Palestina op 6 februari 2014.

De discussies vonden volgens Vaticaanse woordvoerders plaats in een
'hartelijke' en 'constructieve sfeer' nadat, zoals werd gezegd, de
problemen al op een informeel niveau eerder onderzocht waren.
De gesprekken werden voorgezeten door Mgr. Antoine Camilleri,
onderstaatssecretaris van de Heilige Stoel voor Betrekkingen met
Staten en door ambassadeur Rawan Sulaiman, assistentminister
Multilaterale Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de
Staat Palestina.
De commissie heeft gewerkt aan een alomvattend akkoord dat volgde
op de Basisovereenkomst (die ondertekend werd op 15 februari 2000)
en drukte zijn grote tevredenheid uit met de vooruitgang die is
geboekt in de tekst van de overeenkomst, die zich bezighoudt met de
essentiële aspecten van het leven en de activiteiten van de rooms
katholieke kerk in Palestina.
Beide partijen zijn overeengekomen dat de werkzaamheden van de
Commissie over de tekst van de overeenkomst zijn beëindigd en dat
de overeenkomst aan de respectievelijke autoriteiten ter goedkeuring
zal worden voorgelegd, in afwachting van een datum in de nabije
toekomst waarop de ondertekening zal plaats vinden.
De leden van de delegatie van de Heilige Stoel waren: mgr. Antoine
Camilleri, ondersecretaris voor de Betrekkingen met de Staten,
aartsbisschop Giuseppe Lazzarotto, apostolisch afgevaardigde naar
Jeruzalem en Palestina, aartsbisschop Antonio Franco, apostolisch
nuntius; pater Luciano Lorusso, ondersecretaris van de Congregatie
voor de Oosterse Kerken, mgr. Alberto Ortega, ambtenaar van de
afdeling voor de Betrekkingen met de Staten van het
Staatssecretariaat en pater Emil Salayta, officiaal van het Latijnse
Patriarchaat van Jeruzalem.
De leden van de Palestijnse delegatie waren: ambassadeur Rawan
Sulaiman, assistentminister voor multilaterale zaken van het
ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassadeur Issa Kassissieh,
vertegenwoordiger van de staat Palestina bij de Heilige Stoel, Ammar
Hijazi, plaatsvervangend adjunctminister van Buitenlandse Zaken
voor multilaterale zaken en Azem Bishara, juridisch adviseur van de
PLO. (D.C.L.)
***

Strafte Israël Pax Christi voor de erkenning
door Rome van de staat Palestina?
Pax Christi International heeft haar treurnis uitgesproken omdat José
Henríquez, de secretarisgeneraal, door Israël werd verhinderd de
70ste verjaardag van de organisatie in Bethlehem mee te vieren.
"Wij staan volledig achter onze secretarisgeneraal. Hem kennende
als een integer mens, kunnen we geen enkele reden bedenken
waarom hem de toegang moest worden geweigerd," aldus Pax Christi
in een verklaring.
Vanuit Amman, bracht Henríquez tot uitdrukking het zeer oneens te
zijn met zijn uitsluiting en hij bracht zijn 'diepe solidariteit' tot
uitdrukking 'met het Palestijnse volk'. Hij noemde zijn ervaring aan
de grens 'slechts een klein deel van wat de Palestijnen ondervinden
als hun de toegang wordt geweigerd tot OostJeruzalem voor
medische zorg, familiereünies en zelfs voor religieuze feesten'.
Ongeveer honderdvijftig vertegenwoordigers van Pax Christi leden uit
alle hoeken van de wereld waren naar Bethlehem gekomen; '...de
geboorteplaats van Jezus, een speciale plaats van vrede en goede wil
voor iedereen, een plaats van diepe religieuze betekenis voor ons zelf
en voor de vrede in de wereld. Hier zullen we onze inzet voor
rechtvaardigheid en vergeving, vrede en gerechtigheid voor allen
vernieuwen'.
Herinneringen aan de DDR
Gied ten Berge, oudmedewerker van IKV en Pax Christi en
medewerker van Kairos Palestina: "Deze weigering is onzinnig en is
bij mijn weten door de autoriteiten niet toegelicht. Ze roept
herinneringen op aan de maatregelen die aan het einde van de Koude
Oorlog aan de grens ook van de DDR tegen vredesactivisten van IKV
en Pax Christi genomen werden. De weigering zou in verband kunnen
worden gebracht met de erkenning deze maand van de Palestijnse
staat door het Vaticaan. Ze zou verder kunnen worden gezien als een
reactie op de heiligverklaringen van de twee Palestijnse religieuzen
waarmee Rome onder meer een signaal heeft afgegeven, ook aan

Israël, dat het de Arabische identiteit van Palestijnse christenen
erkent en respecteert."
Bethlehem, 16 en 17 mei
Bronnen:
Afbeelding: José Henríquez, secretarisgeneraal Pax Christi
International.
(Foto: Pax Christi Duitsland).

Heiligverklaring twee Palestijnse zusters
teken van hoop voor het MiddenOosten
Vaticaanstad, 15 mei 2015 (ZENIT.org) Deborah Castellano Lubov
"Deze grote gebeurtenis is een boodschap van solidariteit en
aanmoediging voor de christenen van het Heilige Land, speciaal ook
voor degenen in alle andere landen van het MiddenOosten, voor
degenen die onder dwang zijn verdreven en gedeporteerd uit hun
land van herkomst, en voor al degenen die vervolgd worden, en
waarvan de vervolgers soms denken dat door hen te doden, ze een
slachtoffer maken voor God, iets waar Jezus zelf voor waarschuwde."
Dit waren de woorden van pater Rif’at Bader, directeur van het
katholieke Centrum voor Studie en Media in Amman, Jordanië, met
betrekking tot de heiligverklaring van zusters MarieAlphonsine Danil
Ghattas, een dominicanes die de 'Zustercongregatie van de
Allerheiligste Rozenkrans van Jeruzalem' (de Rosary Sisters)
oprichtte en van de karmelites Maryam Baouardy, bekend als 'Maria
van de Gekruisigde Jezus'.
Paus Franciscus heeft op zondag 17 mei 2015 in de Sint Pieter in Rome
de twee Palestijnse zaligen heilig verklaard, samen met twee
Europese religieuzen – de Franse JeanneEmilie de Villeneuve en
Italiaanse Maria Cristina van de Onbevlekte Ontvangenis Brando.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas, die de paus op zaterdag 16
mei heeft ontmoet, was ook aanwezig. Niet zomaar. Zijn bezoek vond
plaats in aansluiting op de zitting van bilaterale commissie van de
Heilige Stoel en Palestina, die afgelopen week een gezamenlijke
verklaring aflegde, die wordt gezien als een erkenning van de
Palestijnse soevereiniteit door het Vaticaan. Bij een bezoek aan de
paus, prees de katholieke kerkleider Abbas als 'vredesengel'.
De Latijnse patriarch van Jeruzalem, Fouad Twal zal de delegatie
leiden van meer dan 2.000 mensen uit de Palestijnse gebieden en
Jordanië die naar Rome getogen is.
'Heiligen maken het Heilig Land weer heilig'
Pater Rif’at herinnerde eraan dat de Latijnse patriarch van Jeruzalem,
Fouad Twal, bevestigd heeft dat de verklaring van heiligheid van de
twee religieuzen uit Palestina een spirituele gebeurtenis van groot
belang is voor de burgers van het Heilige Land. "Twee heiligen die
onze weg verlichten te midden van de moeilijkheden die we ervaren."
Hij merkte daarbij op: "Als het Heilige Land, vernield door geweld en
verschillen van mening en dat al tijden een bezoedeld imago heeft,
onze twee heiligen naar voren haalt om zijn heiligheid te herstellen,
herinnert het ons eraan dat heiligheid mogelijk is, zelfs in de meest
moeilijke omstandigheden."
Kardinalen en bisschoppen die in Rome wonen en uit de hele wereld
zullen bij de heiligverklaring aanwezig zijn, samen met veel andere
prelaten uit ondermeer Egypte, Irak en Libië.
"De heiligverklaring van de zusters in deze donkere tijden," zei Rif’at,
"is een uitnodiging van de paus om te bidden, wetende dat alleen het
gebed op wonderbaarlijke wijze kan helpen ons geloof te midden van
deze tijden van beproeving te bewaren. We hebben nu twee nieuwe
heiligen die een toonbeeld van volmaaktheid vertegenwoordigen:
voor christenen, maar tegelijkertijd ook voor moslims en joden."
'Maria, één naam in drie tradities'
Beide zusters, zo merkte de priester op, zijn genoemd naar Maria.
"Deze naam is wijdverbreid en algemeen gebruikt in alle drie de
tradities. Ze is een teken van onze moderne tijd, die suggereert dat
we moeten kunnen praten tussen drie religies zonder enige
discriminatie."

"Met de twee heilige zusters, van wie de heiligverklaring samenvalt
met de viering door de kerk van het Jaar van het Gewijde Leven en
met de maand mei (in de katholieke traditie Mariamaand, " zei Rif’at,
"bidden we dat de Heer vrede en rust brengt in onze harten en
geesten, en dat we zullen terugkeren naar het aanbidden van de
Almachtige."
Pater Rif'at herinnerde de aanwezigen er aan hoe Maryam Baouardy
een daad van extremisme moest verduren en de dood in de ogen heeft
gezien, toen geprobeerd werd haar te dwingen om haar geloof te
verzaken. Toch zou ze niet toegeven aan die druk en 'zij pleit nu bij God
voor degenen die worden vermoord vanwege hun geloof en hun religieuze
overtuiging'.

Het leven van Maryam Baouardy, zo onderstreepte Rif'at, is 'een
schreeuw die aandringt op respect voor religieuze en etnische
verschillen, evenals het erkennen dat mensen als wezens zijn
gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God'.
Kijkend naar de andere Palestijnse zuster, merkte Rif'at op dat Marie
Alphonsine de eerste Arabische religieuze congregatie stichtte, die 'de
Arabische wereld op de kaart heeft gezet op het gebied van de
opvoeding door religieuzen'. Wijzend op hun invloed, zei hij dat de
Rosary schools in verband met deze religieuze congregatie, een
prominente en invloedrijke aanwezigheid hebben in Jordanië,
Palestina, Libanon, de Golfstaten en in Rome.
Tijdens de late 19e en vroege 20e eeuw, heeft congregatie bijgedragen
aan het vergroten van de Arabische rol in de cultuur, het sociale
bewustzijn, de spirituele begeleiding en in de opleiding van
generaties mannen en vrouwen.
"Analfabetisme is geëlimineerd in vele delen van het MiddenOosten,"
zei hij, "als een direct gevolg van de actieve bijdrage van zusters en
religieuze congregaties aan het kunnen lezen en schrijven en aan het
onderwijs in het algemeen."
Zondag was er een gebedswake zijn om 17:30 uur in de basiliek van
Santa Sabina in Rome zijn. Op maandag zal Patriarch Twal voorgaan
in een Eucharistische dankzegging in de Santa Maria Maggiore in

Rome. De Mis en de liederen zullen in het Arabisch zijn voor de leden
van de delegatie uit Heilige Land.
Bekijk ook dit YouTubefilmpje: Canonisatie op het Sint Pietersplein
van vier vrouwelijke religieuzen, waaronder twee Palestijnse zuster op
17 mei 2015. Herhaaldelijk onderbroken door Palestijns applaus.
Meer informatie over MarieAlphosine Danil Ghattas:
Meer informatie over Marian Baouardy:

Word vrijwilliger bij Tent of Nations!
Tussenjaar? Gepensioneerd? Sabbatical? Ga de uitdaging aan en word
vrijwilliger bij Tent of Nations in Bethlehem.
Tent of Nations is het landbouwbedrijf en vredesproject van de
Palestijnschristelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de
moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van
confiscatie van hun land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze
en zeer creatieve manier in onder het motto 'Wij weigeren vijanden te
zijn'.
Tent of Nations is voortdurend op zoek naar vrijwilligers die stevig in
hun schoenen staan en – kortere of langere tijd  hun handen uit de
mouwen willen steken, en zo op praktische wijze bijdragen aan dit
project. De leefomstandigheden zijn erg eenvoudig.
Werkzaamheden variëren van werken op het land en helpen bij de
oogst, tot huishoudelijk en administratief werk. Kijk voor meer
informatie op www.tentofnations.nl of neem contact op met Meta
Floor, tentofnationsnl@gmail.com
Bron: Come and See Nieuwsbrief II juni 2015
Foto: Grenssteen bij de Tent of Nations: 'We refuse te be ennemies'

Christ at the Checkpointconferentie in
Bethlehem van 710 maart 2016
Van 7 tot 10 maart 2016 vindt in Bethlehem de vierde 'Christ at the
Checkpoint' conferentie plaats, deze keer met als thema 'The Gospel
in the Face of Religious Extremism'.
Sprekers zijn onder andere de RoomsKatholieke patriarch Michel
Sabbah, de Syrische theoloog Chawkat Moucarry, pater David
Neuhaus uit Israël, evangelicaal theoloog Mark Labberton (VS) en
John Azuma, Columbia University.
Aanmelding is al mogelijk via de website. Mocht u deze conferentie
bezoeken, dan horen wij het ook graag.
Bron: Come and See Nieuwsbrief II juni 2015
Foto: Wikipedia

19 oktober: Studiedag met Jeremy Milgrom,
Rabbis for Human Rights
Op 19 oktober 2015 organiseren Kerk en Israël en Kerk in Actie samen
een studiedag over gerechtigheid met als hoofdsprekers rabbijn
Jeremy Milgrom (Rabbis for Human Rights, Israël) en rabbijn
Tamarah Benima (Nederland). Het thema van de dag zal zijn: 'Wat is
gerechtigheid?'
De dag vindt plaats in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN,
Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht. Meer informatie over aanmelding volgt
later, maar u kunt het alvast in uw agenda schrijven.
Kerst 2013 was rabbijn Jeremy Milgrom te gast in het
televisieprogramma 'Kerstgroeten uit Bethlehem' van de EO, waarin
hij in gesprek is met Andries Knevel. U kunt die uitzending hier

terugzien. Met enige regelmaat schrijft hij columns die ook op onze
website worden gepubliceerd.
Bron: Come and See Nieuwsbrief II juni 2015
Afbeelding: Jeremy Milgrom (Foto: manosunidad.org)

Kerk door settlers misleid bij aankoop
kerkelijk terrein
Haaretz kwam op het spoor dat een nonprofit organisatie bestuurd
door de Amerikaanse miljonair Irving Moskowitz (die al jaren
fondsen verzamelt om in Oost Jeruzalem een joodse meerderheid te
creëren, red.) de eigenaar is van een omheinde kerkelijke vestiging in
de buurt van het vluchtelingenkamp Aroub tussen Hebron en
Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever. De kopers zijn van plan
zijn er een nieuwe joodse nederzetting in te richten.
Haaretz meldde 27 mei dat de rechtse activist Aryeh Koning het
verlaten kerkterrein had gekocht en aan het opknappen was om er
een illegale buitenpost op te richten voor een nieuwe nederzetting.
King, die gespecialiseerd is in het kopen van Arabisch vastgoed, kocht
het pand drie jaar geleden van kerkelijke eigenaars. Het 9,5 hectare
grote complex ligt aan de doorgaande weg tussen Jeruzalem en
Hebron.
De kerk zou worden hersteld…
Het complex is gedurende de afgelopen maanden ingrijpend
gerenoveerd als voorbereiding op de verhuizing van de nieuwe
bewoners, maar er is alles aan gedaan om de aankoop en de renovatie
stil te houden. Een jonge man genaamd 'Emanuel' was
verantwoordelijk voor de contacten met de Palestijnse arbeiders op
de bouwplaats. Hij presenteerde zich zelf als een Noor die de kerk
wilde herstellen in zijn vroegere toestand. Dit verhaal werd ook zo
gepresenteerd aan het Israëlische leger (IDF) dat ook niets over het
beoogde gebruik van het complex wist.

Als gevolg van de publicatie door Haaretz, vertelde een bron in de
Regionale Raad van Gush Etzion aan de krant dat het pand "in handen
is van de Zweedse kerk en hen toebehoort; het is niet van ons."
Arie Suchovolsky, een advocaat in Tel Aviv die werd geïnterviewd
door het Palestijnse persbureau Maan, zei dat het verslag van Haaretz
onjuist is en "de kerk de eigenaar is van het complex, en we het aan
het opknappen zijn om er een hostel van te maken voor langskomende
joden, moslims en christenen. "
Twintig gezinnen van settlers
Het complex zou geschikt worden gemaakt om ongeveer 20 gezinnen
van settlers te huisvesten. Er lopen verschillende bewakers op het
terrein rond die zich voordoen als arbeiders. Er is een nieuw hek
gebouwd, ofschoon er een 'stopmethetwerk' bevel was uitgegaan
door de Civil Administration van het IDF op de Westelijke
Jordaanoever, omdat er geen bouwvergunning voor het hek is
afgegeven. Maar er is geen vergunning nodig voor het opknappen,
omdat de gebouwen die langs de Route 60 staan, lang geleden, in de
late jaren ’40, werden gebouwd.
Het terrein telt acht gebouwen, waaronder een groot en een paar
kleinere. Vroeger was hier de Presbyteriaanse kerk actief. Twintig
jaar geleden werd het complex veranderd in een hostel, maar die
onderneming mislukte en de plaats verviel deel tot ruïne. Het
complex was ooit gebouwd door Thomas Lambie, een Amerikaanse
missionaris die in Ethiopië had gewerkt, voordat hij in 1947 naar
Palestina kwam. Hij vestigde een ziekenhuis voor mensen met
tuberculose op het terrein, waar hij na zijn dood in 1954 zelf werd
begraven.
Mensen die betrokken zijn bij het project werden geïnstrueerd het
Israelische leger (IDF) niet te informeren over hun activiteiten. De
beveiliging van het complex werd behandeld door particuliere
bewakers, zonder tussenkomst van het leger. Rondom zijn er tal van
beveiligingscamera's.
Sporen uitgewist

Uit het onderzoek van Haaretz blijkt op wat voor verfijnde manier de
verkoop werd uitgevoerd om sporen uit te wissen en de ware
identiteit van de nieuwe eigenaren te verbergen.
De oorspronkelijke eigenaren van het complex, is een kleine
Presbyteriaanse kerkelijke groep uit Pennsylvania (USA), The
Independent Board for Presbyterian Foreign Mission geheten. Joan
Davenport, een non die in het verleden de leiding had van het
complex, vertelde Haaretz in een telefoongesprek vanuit haar huis in
Texas, dat ze er in het verleden had gewoond, maar dat de kerk
besloten had haar missie in Israël te beëindigen en haar verteld was
dat er in Bethlehem voldoende lokale christenen waren en ze niet
langer nodig waren. De kerk heeft toen besloten om het complex te
verkopen en maart 2008 werd het verkocht.
In een telefoongesprek vanuit Pennsylvania, zei het hoofd van de bij
de kerk betrokken pastor Keith Coleman, dat het complex was
verkocht aan een Zweeds bedrijf, de Scandinavian Seamen Holy Land
Enterprises. Coleman zei dat de groep zich voorstelde als een
kerkelijke groep, gevestigd in Haifa, die van plan was om het gebruik
van het complex door de kerk te vernieuwen. De Zweedse kerk groep
werd bij de verkoop vertegenwoordigd door een advocaat in
Jeruzalem, Shlomo Ben Menachem, die niet wilde reageren op de
vragen van Haaretz.
De Zweedse groep werd opgericht in Stockholm in 2007, en lijkt te
zijn gebruikt als dekmantel voor de overdracht van het kerkelijke
eigendom aan de kolonisten. De groep blijkt geen kantoor te hebben.
Een vertegenwoordiger van de groep die het contract voor de aankoop
ondertekende heet Bruno Wenske. Wenske's vrouw, Gro Faye 
Hansen Wenske, is een oude activiste voor Israël. In 2007 aanvaardde
ze de Righteous Among the Nations Award die gegeven was aan haar
vader, PerFaye Hansen voor het redden van het levens van joden in
Noorwegen tijdens de Holocaust. Ze leidt een Noorse nonprofit
organisatie die reizen naar het Heilige Land organiseert.

Een bron in de Noorse christelijke gemeenschap in Israël beschreef
haar als een zeer indrukwekkende vrouw, die in staat is veel geld
bijeen te brengen – en geld geeft aan de nederzettingen.
Ook het leger wist van niets
Na de Zweedse groep het complex gekocht had, registreerde het de
aankoop bij de Civil Administration en ontving de benodigde
goedkeuring. Niemand in de Civil Administration vond de aankoop
verdacht. Zuster Davenport pakte haar koffers en verliet in 2010
Israël.
Na het registreren van de aankoop door de Civil Administration in
2012, kondigde het Zweedse bedrijf zijn opheffing aan. De groep had
geen kantoren of activa, behalve dit kerkelijke complex. De curator
van het bedrijf, de Zweedse advocaat Gustaf Cardelius, weigerde
details over het liquidatie proces te geven, zeggende dat hij was
gebonden door eisen van vertrouwelijkheid.
Gro Wenske zei tegen Haaretz: "Er was een misverstand" en
beëindigde daarop abrupt het telefoongesprek. Anderen die met haar
spraken over de aankoop en gevraagd waren om te helpen werden
doorverwezen naar Suchovolsky.
'American Friends of the Everest Foundation … '
In 2012 kwam het Zweedse bedrijf in handen van de nieuwe eigenaar.
De nonprofit organisatie American Friends of the Everest Foundation
vermeldde in haar Amerikaanse belastingaangifte dat het nu in
handen was van de Zweedse groep.
Ondanks zijn naam, is de Everest Foundation niet werkzaam in Nepal,
maar in OostJeruzalem. De enige medewerker is Moskowitz, wiens
schoonzoon Oren Ben Ezra de organisatie. Draaiende houdt.
Moskowitz is de belangrijkste financier van de activiteiten van King's
en zijn aankoop van woningen in OostJeruzalem. De Everest
Foundation is eigenaar van een aantal woningen in OostJeruzalem,
ter waarde van $ 12.000.000, en nu is nu ook eigenaar van het
Zweedse bedrijf dat het kerkelijke complex controleert.

King heeft op geen enkele vraag van Haaretz gereageerd. Suchovolsky
heeft ook niet geantwoord op talrijke verzoeken om een reactie.
King heeft nog niet besloten wanneer het complex te bevolken, aldus
de bronnen. Zelfs als kolonisten op eigen houtje naar het complex
verhuizen zonder afstemming met het leger, zijn sympathiserende
politici naar verwachting bereid om snel druk uit te oefenen om King
als eigenaar van het complex te erkennen en de nieuwkomers te laten
blijven. Een dergelijke gang van zaken vond plaats in een gebouw in
Hebron in 2007 en leidde tot een lange juridische strijd met de
minister van Defensie Moshe Ya'alon die uiteindelijk toestemming
verleende voor de permanente vestiging op de plaats.
Locatie van groot strategisch belang
De locatie van het complex is van strategisch belang voor de
kolonisten, omdat er slechts één nederzetting is, Karmei Tzur, te
midden van een groot aantal Arabische dorpen tussen het Etzion Bloc
en Hebron. Het bevolken van het complex zou de settlement beweging
in staat stellen zijn greep op het zuidelijke deel van het Bloc ter
consolideren.
De nieuwe nederzetting op het complex maakt het de settlers ook
mogelijk om zich te verspreiden vanaf de plaats te verspreiden, want
er zijn meer dan 500 dunams (125 hectare) grond in de buurt die in
2005 werden gegeven aan de nabijgelegen Kibbutz Migdal Oz. Aan de
andere kant van de snelweg ligt grond van de Jordaanse staat die
behoort aan een agrarische school. Het land is in gebruik door
Palestijnen, maar de Civil Administration deed er in 2008 wat
mapping en de plannen voor het gebied zijn onduidelijk. Er zijn ook
plannen om een weg aan te leggen die het vluchtelingenkamp
omzeilt, die de toegang tot het complex verbetert.
Bron: Haaretz 27 mei 2015
Afbeelding: Irving Moskowitz (foto Wikipedia)

Oproep van Stapelen
Op 29 april jl. kwam een aantal mensen van Kairos en verwante
organisaties en betrokkenen bij elkaar in Kasteel Stapelen in Boxtel
bij de Paters Assumptionisten.
Deze bijeenkomst was gericht op het ondersteunen van activiteiten
die kunnen bijdragen aan rechtvaardige vrede in Palestina en Israël.
In de 'Oproep van Stapelen' is een groot aantal handelings
perspectieven aangegeven waarmee mensen uit kerken en anderen in
de samenleving kunnen laten blijken dat zij rechtvaardige vrede
krachtig steunen.
Aanbevelingen hebben betrekking op:
 reizen naar het gebied;
 eerlijke handel en producten;
 recht en rechtvaardige vrede;
 theologie.
Voor de volledige oproep klikt u op deze link [PDF]

Hetze vanuit gereformeerde kerken tegen
Palestijnse christelijke theologen
De Palestijnse bevrijdingstheologie is niet antiJoods, reageert Gied
ten Berge op ds. C. G. Kant in het Reformatorisch Dagblad (RD 176).
Deze theologie is wel kritisch op de huidige bestaanswijze van de
staat Israël en de theologische legitimering daarvan, wat iets heel
anders is.
In een interview met deze krant (RD 126) noemt ds. C. G. Kant de
Palestijnse bevrijdingstheologie 'een bizarre en weerzinwekkende
theologie'. Ze zou net als de Deutsche Christen het christendom willen
ontdoen van zijn joodse wortels.
Ik was een paar dagen geleden in het Museum van het Duitse Verzet
in Berlijn. In het museum liep ik mee met een schoolklas waarvoor

het programma van deze 'christenen' werd samengevat: 1. Het
volledig integreren van de kerk als instituut binnen het nationaal
socialistische Führerprinzip; 2. de afschaffing van het Oude
Testament, omdat het een Joods boek is; 3. de herschrijving van het
Nieuwe Testament, waarin Jezus zou moeten worden gepresenteerd
als een Germaan; 4. Joden mochten niet gedoopt worden: dat was
voorbehouden aan Ariërs.
Kants vergelijking is onnozel of kwaadaardig. Enkele jaren geleden
publiceerde ik een vergelijkend literatuuronderzoek naar de
theologische geschillen en verschillen onder Joden, moslims en
christenen ten aanzien van het idee van het beloofde land. Kant
bevindt zich op een bekende, extreme vleugel van het Nederlandse
protestantisme dat geen raad weet met christelijke, maar ook niet
met joodse kritiek op een staat waarbinnen de heersende
extreemrechtse krachten de gelijke burgerrechten van minderheden
steeds meer ontkennen. De gelovige kritiek van Palestijnse christenen
op de combinatie van religieus en etnisch exclusivisme binnen Israël
is voor deze protestanten onverteerbaar. Daarom wordt die kritiek
misvormd.
Jona
Maar wat voor slechte ideeën hebben deze Palestijnen dan wel? De
Anglicaan Ateek richt zijn exegese helemaal niet tegen het jodendom,
maar vooral tegen de manier waarop protestantse 'landtheologen'
met het Oude Testament aan de haal gaan. Ateek wil juist aansluiten
bij de kritiek van Joodse profeten zoals Jona. Hij herinnert zijn
protestantse broeders en zusters aan hun blinde vlek voor de
doorwerking en de effecten van een dubieus denken over de eindtijd
binnen hun kerken. Daardoor is men de staat Israël gaan zien als een
uniek instrument van God Zelf. Ateek vraagt de protestantse kerken
om een nieuwe theologische en politieke reflectie op de
wisselwerking tussen theologiebeoefening over het Land en de
veranderlijke machtsconstellaties in het MiddenOosten. Hoog tijd
dunkt me.
De lutheraan Mitri Raheb wijst theologen op de gevaren van het
aanmoedigen van imperialistische dromen van religieuze
fundamentalisten aan zowel fundamentalistische joodse als
islamitische kant. Heel nodig lijkt me.

De evangelicale theoloog Yoanna Katanacho en de roomskatholieke
Michel Sabbah werpen de vraag op naar de eigen identiteit en de
roeping van christenen met betrekking tot het land waar ook zij
wonen. Katanacho beroept zich op een christologie die iedere Bijbelse
legitimering van welke staatsvorming op religieuze of etnische
grondslag afwijst. Sabbah spreekt over een 'universele roeping' van
het Land en al zijn bewoners. Hij blijft tegelijkertijd heel concreet
met betrekking tot de belangen en verantwoordelijkheden die de
kerken in het land bezitten en die voor hem onoverdraagbaar zijn. Hij
hield als Latijns Patriarch al vast aan het volledige burgerrecht voor
allen, ook als er sprake zou zijn van twee staten.
Onderscheid
Ik heb kunnen concluderen dat Palestijnse bevrijdingstheologie geen
vervangingstheologie in een nieuw jasje is, zoals sommige
protestantse theologen in ons land beweren. Voor antisemitische of
antijudaïsche sentimenten vond ik geen enkele aanwijzing. Wel vond
ik blijken van samenwerking met gelijkgezinde joodse theologische
auteurs als Mark Ellis, Marc Braverman en Jeremy Milgrom.
Is er bij Kant sprake, zo vraag ik me af, van een typisch westerse
afrekening met de vervangingstheologie door die op Palestijnse
theologen af te wentelen, hoewel die part noch deel hadden aan de
Holocaust? En zijn mensen als Kant überhaupt wel in staat om een
behoorlijk onderscheid te maken tussen een theologie die het
jodendom als zodanig het bestaansrecht ontzegt én een kritiek (ook
van joden) die de bestaanswijze van de staat Israël bekritiseert,
omdat in het huidige Israël extreemnationalistische krachten steeds
meer de dienst uitmaken?
Gied ten Berge
Lees het artikel op de website van het RD via deze link:

Israëlische Rabbijn: joodse extremisten doen
zelf aan afgoderij
Nogmaals is een kerk vernield door joodse extremisten. Deze keer
echter is het religieuze motief meer openlijk. Als 'prijskaartje',
citeerden de graffitispuiters een passage uit een Hebreeuwse gebed,
dat oproept tot het verwijderen van afgoden. De aanval in Tabgha is
niet zomaar weer een aanslag. Het markeert een nieuw niveau van
aanslagen op christelijke instellingen. Voor de eerste keer werden
joodse bronnen geciteerd, wat de aanval expliciet religieus maakt.
Tabgha markeert de lancering van religieus joods terrorisme.
Een toevallige daad of een nieuwe beweging?
De aanval in Tabgha is niet alleen maar één in een keten van
aanvallen. Ze is nauw verbonden met de lopende gebeurtenissen op
de berg Sion. De [Benedictijner] broeders van Tabgha behoren tot
dezelfde gemeenschap die de Abdij van de Dormition [Dormition: 'het
inslapen van de moeder Gods'] op de berg Sion bewoont. De
monniken op de berg Sion vormen dagelijks het mikpunt van
beledigingen in de vorm van spugen en schelden. Er is ook bij de
Abdij van de Dormition brand gesticht. Of de brandstichters zich
ervan bewust zijn of niet, wat het epicentrum van de religieuze
disharmonie kan worden genoemd, de berg Sion, is nu in schokgolven
aangekomen in het vreedzame Galilea.
Schade aan joods-christelijke betrekkingen
De aanval op Tabgha is de ergste sinds de golf van aanvallen op
kerken en moskeeën begon. De schade is uitgebreider dan bij andere
aanvallen op een kerk. Zo laat het zich aanzien. Mondelinge reacties
van overheidsfunctionarissen richtten precies op Tabgah als
middelpunt. Het is een van de meest bezochte plaatsen op de route
van christelijke pelgrims. Denk aan de volgende rekensom. We
kunnen schatten dat dagelijks 2000 mensen de kerk bezoeken.
Vermenigvuldig dit met de zes maanden die het zal duren om de
schade te herstellen, en je hebt 360.000 bezoekers die willen

getuigen van de vernietiging van de kerk. Dat zijn 360.000
ambassadeurs die deze behandeling van de christenen in Israël zullen
bevestigen. Deze belastende getuigenis zal lang aanhouden, nadat we
allemaal al naar het volgende item op het nieuws zijn gegaan. We
kunnen ons alleen maar afvragen wat de schade zal zijn die deze
vorm van kritiek op de Joodse staat of het Joodse volk zal krijgen. Het
zal meer brandstof leveren voor de voortdurende inspanningen om
Israël te delegitimeren. Het zal de vooruitgang van de joods
christelijke relaties ondermijnen.
Extremisme is Blind
Aanvallen op deze kerk hebben niets te maken met de bewoners of
hun daden. Tabgha is een model voor christelijke inspanningen voor
het stichten van vrede en de bijdrage aan de lokale samenleving. De
monniken ontvangen regelmatig gehandicapte Israëlische en
Palestijnse jongeren en organiseren jeugdkampen voor allebei. Het
zijn geen missionarissen. Who cares?
Het christendom is geen afgoderij
De hele zaak wordt gevoed door een opvatting van het christendom
als afgoderij. Hoe zeer de staat en de religieuze ambtenaren de
brandstichters ook veroordelen, er is meer nodig dan alleen een
veroordeling. De jongeren, heethoofden, extremisten of terroristen 
noem ze hoe je wilt  zijn ingepalmd door een bepaald type onderwijs
ook als ze dat verkeerd begrepen hebben. Religieuze leiders en
opvoeders moeten omgaan met de kern van het probleem. In de
lading aan reacties op de aanval zag ik slechts één reactie die de kern
van de zaak raakte.
Rabbi Amnon Bazak van Har Etzyon Yehiva verklaarde dat het
christendom géén afgoden vereert en dat de graffiti principieel fout is
en niet alleen vanwege de praktijk ervan. Niet één van de officiële
religieuze sprekers die de brandstichting veroordeelde, raakte aan de
kern van de zaak. Helaas, want de visie op het christendom als een
afgoderij wordt al maar prominenter; eens een minderheid, stelt ze
andere standpunten in de schaduw. Rabbijnen moet de oorzaak van
deze vorm van religieus extremisme ter hand nemen. Is het

christendom Avoda Zara ofwel afgoderij? Voor wie? Wat zijn de
gevolgen van het zoeken naar bevestiging hiervoor? Welke ruimte is
er voor een andere visie?
Deze kwesties worden steeds meer zaken van leven en dood, voor
joden en nietjoden. Ze bepalen de joodse morele standaard. Het zou
tenminste zoveel aandacht verdienen als de zorg over hoe in dit
Sabbatsjaar onder de huidige omstandigheden Shemita te beschouwen
[het jaar van de kwijtschelding, Deut. 15].
Wat is afgoderij?
Het beroep op afgoden en hun verwijdering vormt nog een andere
theologische en pedagogische uitdaging. Wat bedoelen we met
'afgoderij'? Wat zijn de afgoden van vandaag? De opvatting dat het
christendom afgoderij zou zijn, negeert een lang traject van
standpunten in de Halacha dat het tegendeel stelt. [Halacha = het
totaal van goddelijke en rabbijnse wetgeving die gefundeerd is in de
Thora]. Het handhaaft daarom een tamelijk ongenuanceerd beeld van
wat afgoderij is. De leer van het jodendom is rijk aan visies op
afgoderij, iets dat breder en meer alomtegenwoordig is dan het
gebruik van beelden om te aanbidden.
De afhankelijkheid van geld als een bron van kracht wordt vaak
beschouwd als afgoderij, een thema dat bij de profeten en in
chassidische leer weerklinkt. Het najagen van en het vertrouwen op
iemands rijkdom is vertrouwen stellen op iets anders dan op God.
Ideologische starheid is óók een vorm afgoderij, leert ons de Mey
Hashiloach [Een commentaar op de Torah door rabbi Mordechai Yosef
of Isbitza (18001854]. Kortom, afgoderij is niet alleen iets dat van
invloed is op 'hen'  de ander, de christen  het beïnvloedt òns ook. In
dit licht bezien, maken de brandstichters zich in feite schuldig aan
een vorm van afgoderij, ze maken hun ideologie belangrijker dan God
en zijn leer.
Tabgha is een keerpunt: We moeten nu handelen
Er ligt een grote kans in het Tabgha incident. Omdat het op zoveel
manieren een keerpunt vormt, biedt het de kans voor een meer

doordacht en betrokken antwoord op de provocatie. Als terroristische
daden religieus zijn, moeten we ze met religieuze en educatieve
middelen behandelen. Als geweld oproept tot afgoderij, hebben we de
mogelijkheid de betekenis hiervan te herzien. Als degenen worden
aangevallen die ons dienen met liefdevolle zorg, nodigt dit ons uit om
mensen te beschouwen zoals ze zijn. Als het probleem nu is
uitgegroeid tot proporties die we niet langer kunnen negeren, kunnen
we misschien de uitdaging op een meer eerlijke en open manier
aangaan. Tabgha is niet alleen een uitdaging voor de handhavers van
het recht. Het is een uitdaging voor religieuze opvoeding en
leiderschap. Als deze leiders bereid zijn om de uitdaging te herkennen
en te confronteren met wat ze is, kan er nog iets goeds ontstaan uit
dit donkere en gruwelijke ogenblik.
Alon GoshenGottstein
Alon GoshenGottstein is de oprichter en directeur van het Elia
Interfaith Institute. Hij wordt gezien als een van 's werelds leidende
figuren in de interreligieuze dialoog.
19 juni 2015

Israëlische kolonisten steken de Kerk van de
Vijf Broden en Twee Vissen in brand
Alles wijst naar extremistische Israëlische kolonisten nadat op
donderdag 18 juni een aanslag werd gepleegd op de kerk, waar
christenen herdenken dat Jezus een wonder verrichtte door aan de
oever van het Meer van Galilea 5000 mensen te spijzigen met vijf
broden en twee vissen Een deel van het complex brandde af en werd
van binnen en buiten zwaar beschadigd. Twee mensen raakten
gewond.
Op de muren was in het Hebreeuws een tekst gespoten, afkomstig uit
een joods gebed waarin wordt gezegd dat er geen 'valse goden' mogen
worden vereerd. Brandweerlieden wisten het vuur te doven voordat
het oversloeg naar het dak van de kerk. De kerk van de
Vermenigvuldiging van de Broden en de Vissen, gelegen aan de

noordwestelijke oever van het Meer van Galilea, is gebouwd in de
jaren ‘80 en wordt beheerd door de Benedictijner Orde.
Volgens Reuters, heeft een woordvoerder van de brandweer gezegd
dat uit een eerste onderzoek blijkt dat de brand op verschillende
plaatsen in de kerk is uitgebroken, wat erop wijst dat er opzet in het
spel is.
Reuters meldde ook dat de 'Rabbi’s for Human Rights' hebben laten
weten dat er sinds 2009 al 43 van zulke aanvallen tegen kerken,
moskeeën en kloosters hebben plaats gevonden in Israël, op de
bezette Westelijke Jordaanoever en in OostJeruzalem. Vanwege de
jonge leeftijd van veel van de vermoedelijke daders hebben
rechtbanken tot dusverre clementie getoond.
Ashrawi: 'Dit is het gevolg van discriminatie en uitsluiting door
Israël'.
Het lid van het Executive Committee van de PLO dr. Hanan Ashrawi
veroordeelde in een scherpe verklaring de brandstichting in de kerk
in Tabgha. Ze zei dat deze daad "niet een op zichzelf staand incident"
is, maar een onderdeel vormt van een heersende cultuur van haat en
een voortdurend patroon van extremisme, geweld en straffeloosheid.
"Het is een aanval op alle Palestijnen, hun verhaal, cultuur en
historische en religieuze plaatsen," aldus Ashrawi.
Ook de Israëlische Minister van Toerisme, Tzipi Hotovely
veroordeelde de brandstichting. "Israël respecteert de vrijheid van
godsdienst," verklaarde zij en verzekerde dat de politie alles zal doen
om de zaak op te lossen.
Enkele uren na de brandstichting werd een groep van tien verdachte
jongeren in Tiberias gearresteerd. Zij werden tijdens het
ochtendgebed bij het graf van de profeet Habakuk opgepakt. Ze
ontkenden de beschuldiging van de politie dat zij de katholieke kerk
in brand gestoken zouden hebben en de graffiti op de kerkmuur
hadden gekalkt. Hun advocaat benadrukte in de Israëlische media, dat
de politie te vlug was geweest, alleen om hun inspanningen te
bewijzen. "Wij zullen deze extremisten niet toestaan ons vreedzaam

en gevoelig samenleven in Israël door dergelijke daden te laten
vernietigen," zei Israëls politiechef Jochanan Danino. "Wij zullen alles
doen om de daders voor het gerecht te brengen."
In reactie op Tzipi Hotovely zei Hanan Ashrawi dat de aanslag "het
directe gevolg is van de Israëlische taal van uitsluiting, de minachting
voor de mensenrechten en de ontmenselijking van het Palestijnse
volk." Voor haar is het een resultaat van het beleid van Israël zelf,
waardoor zowel de christelijke als islamitische Palestijnen worden
gediscrimineerd. "Als Israël 'vrijheid van godsdienst voor alle
religies' zou respecteren, dan zou het niet systematisch voorkomen
dat de Palestijnse moslims en christenen in Jeruzalem kunnen komen
bidden op hun heilige plaatsen," aldus Ashrawi.
Ze riep alle leden van de internationale gemeenschap op actie te
ondernemen, ze houdt Israël verantwoordelijk om een einde te maken
aan de uitingen van religieuze intolerantie, fanatisme en
discriminatie.

Hetze vanuit gereformeerde kerken tegen
Palestijnse christelijke theologen (vervolg)
"De Palestijnse bevrijdingstheologie is niet antiJoods," reageerde Gied
ten Berge eerder op ds. C.G. Kant in RD 176. Deze theologie is wel
kritisch op de huidige bestaanswijze van de staat Israël en de
theologische legitimering daarvan, wat iets heel anders is. Nadat Kant
de Palestijnse theologen in verband had gebracht met de Deutsche
Christen, gooide ds Sonnevelt er vorige week nog een schep bovenop.
Hij brengt ze in verband met de Ottomaanse fascist Haj Amin el
Husseini die zichzelf uitriep tot grootmoefti van Jeruzalem. Gied ten
Berge: "Ik stel voor op te houden met verdachtmakingen door middel
van associatie." Hier volgt zijn volledige reactie in het Reformatorisch
Dagblad van 24 06 2015
Misbruik Oude Testament niet om Israëlische politiek goed te
praten

Naim Ateek is soms kritisch over het Oude Testament, maar vooral
over theologen die de Bijbel misbruiken om de politiek van Israël
goed te praten, reageert Gied ten Berge op ds. C. Sonnevelt.
Ds. C. Sonnevelt (RD 206) hekelt mijn kritiek op zijn collega C. G.
Kant. De helft van zijn reactie bestaat uit de geschiedenis van de
Ottomaanse militair die zichzelf benoemde tot 'Grootmoefti' van
Jeruzalem. Hij doet alsof Palestijnse theologen door deze militarist
aangestoken zouden zijn. Word ik nu als roomskatholiek in een
volgende ronde getrakteerd op het concordaat met Mussolini? Zal ik
dan daarop uitpakken over Nederduitse dominees die de apartheid
hebben verdedigd, ook in Nederland? Ik stel voor op te houden met
verdachtmakingen door middel van associatie.
De kwestie van de tekstbehandeling. Ik kom niet uit een school die de
Schriften letterlijk neemt. Ik zie de Bijbel als gecompliceerde,
gelaagde, soms samengestelde teksten, die niet zomaar het Woord
van God kunnen zijn; wel zijn ze een verzameling uiteenlopende
geschriften waarin we Zijn Woord met behulp van de Heilige Geest
kunnen vinden. Maar we lezen in de Bijbel bijvoorbeeld ook over
voorstellingen van God die ik niet bij Jezus tegenkom. We blijven in
ieder geval altijd zelf verantwoordelijk voor onze eigen interpretaties.
Ik heb daarom, net als de Palestijnse theologen, grote bezwaren tegen
het zogenaamde 'zionistisch Bijbellezen'. Ateek legt hier de vinger bij:
het Oude Testament gebruiken ter legitimering van de politiek van
Israël en vooral die van de kolonisten. Ateek zegt niet éénopéén dat
de boeken van het Oude Testament bekrompen, nationalistisch,
xenofoob of racistisch zijn. Het gaat hem om uitleggers die dat soms
wel zijn en die hij ervoor verantwoordelijk houdt dat eenvoudige
Palestijnse christenen, tot zijn droefenis, het Oude Testament daarom
weerzinwekkend zijn gaan vinden.
Ateek zoekt de oplossing in 'een theologie die bevrijdt', gebaseerd op
Jezus Christus Zelf. Hij begint zijn hermeneutiek steeds in het Nieuwe
Testament en gaat van daaruit terug naar het Oude Testament, om
vervolgens weer terug te keren naar het Nieuwe Testament en zo
verder naar conclusies voor de tijd waarin we nu leven.

Hij past die werkwijze onder andere toe bij een interpretatie van de
profeet Jona, die de Israëlieten ervan bewust wilde maken 'dat God de
God van iedereen is en dat zij slechts een klein deel vormen van het
volk van God'. Ateek start met twee verwijzingen naar Jona bij de
evangelisten Mattheüs en Lucas, om via de kritiek van Jona op
exclusieve etnische rechten uit te komen bij een radicale kritiek op
alle vormen van nationalisme vandaag. Hij aarzelt daarbij niet om
ook het exclusivisme van Nehemia (Neh. 2:1920) onder kritiek te
stellen
Eigen staat
Wil men ook eens proeven van een Joodse bevrijdende exegese, die
soms nog scherper reageert op personen en situaties in de Torah in
relatie tot deze tijd, dan leze men de Thoracommentaren van rabbijn
Jeremy Milgrom op de website van Kairos Palestina Nederland.
Waarom hebben beide predikanten eigenlijk zo weinig oog voor
kritische joodse stemmen inzake deze staat Israël?
Ik kom nu bij de vraag van Sonnevelt, of ik wel vind dat 'Joden' recht
hebben op hun eigen staat? Mijn antwoord is: alle Israëli, Joden, maar
ook christenen en moslims met een Israëlisch paspoort hebben het
recht in die staat te leven. Ik kom op voor het bestaansrecht van
Israël, maar op basis van gelijke burgerrechten van al zijn burgers;
misschien wel omdat mijn voorouders ook geen tweederangsburgers
in een 'protestantse' natie wilden zijn.
Ik kan hier niet diep afdalen in de discussie over één of twee staten
die op dit moment ook binnen joodse gemeenschappen woedt
(Finkelstein). Hoezeer ook ondermijnd, ik denk nog steeds dat de
tweestatenoplossing de enig mogelijke is. Maar ik herken me
nadrukkelijk in de opvatting van de voormalige roomskatholieke
patriarch Michel Sabbah, die zich net als de paus uitspreekt voor het
volledige burgerrecht van allen, in allebei de staten, als die er zouden
mogen komen.
De auteur is socioloog en katholiek theoloog. Hij schreef 'Land van
Mensen. Christenen, joden en moslims tussen confrontatie en dialoog'.
 Ds. C. Sonnevelt in het RD van 22 06 2015:

De Heilige Stoel en de staat Palestina
tekenen een algemeen verdrag
Op 26 juni 2015 hebben de Heilige Stoel (het Vaticaan) en de staat
Palestina een overeenkomst gesloten. Op basis van de tekst in
L'Osservatore Romano werd deze door het Vatican Information Service
samen gevat.
"De overeenkomst heeft een specifiek karakter, dat rekening houdt
met de juridische en politieke situatie rondom het conflict, en de
regels die geleidelijk door de eeuwen heen zijn gegroeid. De
preambule, die verwijst naar het huidige internationale recht, kadert
een reeks belangrijke punten: het zelfbeschikkingsrecht van het
Palestijnse volk; de doelstelling van de tweestatenoplossing; de
betekenis, niet alleen symbolisch, van Jeruzalem in termen van zijn
heilige karakter voor joden, christenen en moslims en de universele
religieuze en culturele waarde als erfgoed voor de hele mensheid; en
de belangen van de Heilige Stoel in het Heilige Land.
Kijkend naar hun onderlinge dagelijkse relaties, geven de twee
partijen in de overeenkomst een manier van werken aan, samen en
afzonderlijk, niet alleen bij het bepalen van de toestand van de
katholieke kerk in Palestina, maar ook van dat van het welzijn van
mensen en instellingen. De overeenkomst is dan ook een
gebruiksinstrument in het proces om een 'rechtvaardige en
duurzame vrede' te bereiken, die slechts het resultaat kan zijn van
een akkoord tussen de Palestijnse en Israëlische autoriteiten.
Het idee dat de toekomst van het Heilige Land in de handen ligt van
de actoren op dit moment wordt door de Heilige Stoel ondersteund
met de wens om zijn educatieve, geestelijke en morele missie" uit te
oefenen, maar – met betrekking tot en het versterken van de formule
van artikel 24 van het Verdrag van Lateranen, dat de Heilige Stoel
"geen deel neemt aan enige temporele rivaliteit tussen andere staten,
noch aan enig internationaal congres dat geroepen is om dergelijke
zaken te regelen, behoudens en behalve het geval dat dergelijke

partijen een wederzijds beroep doen op de vredesmissie van de
Heilige Stoel."
Hoofdstuk 2 van de overeenkomst heeft betrekking op het thema van
de vrijheid van godsdienst en geweten, het verkennen van de
verschillende dimensies en de inhoud ervan, variërend van de civiele
gevolgen van het canonieke huwelijk, de 'gebruikelijke faciliteiten'
voor de verschillende riten, het respect voor de feestdagen en het
recht van christenen die in openbare kantoren werken om te kunnen
voldoen aan de verplichting om de zondagsmis bij te wonen,de
religieuze bijstand voor de strijdkrachten en voor de gevangenen, en
het recht van ouders om 'religieus en moreel' onderwijs te geven aan
hun kinderen. De expliciete erkenning van authentieke
gewetensbezwaren als een praktijk die in overeenstemming is met
het recht op vrijheid van gedachte, geloof en religie wordt erkend
binnen de huidige relevantie.
De ondertekening van de overeenkomst maakt het voor de partijen
urgent om naar de toekomst te kijken en niet de geschiedenis en
gebeurtenissen te vergeten die, op de politieke en juridische niveaus,
de conditie, het sociale weefsel en de normatieve orde van Palestina
hebben geschetst en hierbinnen de actie van de kerk, zoals die te zien
is in de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 3, de erkenning van de rechtspersoonlijkheid en het recht
op zelforganisatie van de kerk beschermt haar interne orde, de
vrijheid om kerkelijk ambten te verlenen, en de vrijstelling van de
clerus van verplichte persoonlijke diensten, zoals militaire dienst,
enz. De competentie, zoals bepaald door Palestijnse wet, ten aanzien
van de kerkelijke rechtbanken om civiele rechtsmacht uit te oefenen,
is bevestigd.
De kwestie, verder verduidelijkt in hoofdstuk 4, heeft ook betrekking
op zaken als huwelijk, afstamming en adoptie, volgens de
persoonlijke status van de christenen in het Heilige Land.
Hoofdstuk 5, gaat uit van het regime van de 'Status Quo', geeft de
aard en de typologie aan van de Heilige Plaatsen. Het concept van
heiligheid  waaraan die religieuze rechten worden ontleent  wordt
gesteld als de bron van de verplichting van de burgerlijke autoriteiten

om de heilige plaatsen te eerbiedigen en van de exclusieve
bevoegdheid en de canonieke jurisdictie van de katholieke kerk
behalve in het geval van gezamenlijke acties in het tegendeel. De
kwestie is gekoppeld aan de vrijheid van godsdienst en de nodige
garanties voor de pelgrimages en structuren die gastvrijheid bieden
aan pelgrims.
Hoofdstuk 6 waarborgt het recht van de kerk om te werken in het
onderwijs, sociale, charitatieve en communicatie sectoren, en regelt
de relatie met het Palestijnse rechtsstelsel. Dit gaat gepaard met
algemene voorschriften inzake de vrijheid van fondsen en de
prudentie die passend is voor kerkelijke instellingen met betrekking
tot hun functie en personeel.
Hoofdstuk 7 is geheel gewijd aan het kerkelijke eigendom en de
speciale fiscale regeling die geïnspireerd is door functionele criteria
van nietaansprakelijkheid, kwesties die een directe link hebben naar
de plaatselijke situatie en regelgeving zullen het voorwerp van
verdere onderhandelingen en afspraken zijn.
De deelname van de Palestijnse katholieke gemeenschap aan de
langdurige onderhandelingen, die in 2010 op een systematische
manier begonnen, geeft een toegevoegde waarde aan de
overeenkomst. De plaatselijke kerk heeft getoond een effectief middel
te zijn, die een waardevolle bijdrage levert, niet alleen aan de
consolidatie van de kerkelijke realiteit, maar ook aan het imago van
Palestina en het Heilige Land als geheel.
Bron: VATICAN INFORMATION SERVICE YEAR XXII  N° 120 DATE 2606
2015

Foto: Gied ten Berge

Patriarch Atallah Hanna aangehouden bij
demonstratie tegen illegale naasting
kerkelijke eigendommen
De Israëlische bezettingsmacht (IOF) heeft zaterdagochtend 27 mei
bisschop Atallah Hanna, de orthodoxe Patriarch van Jeruzalem,
tijdelijke gearresteerd vanwege zijn deelname aan een mars waarbij
geprotesteerd werd tegen de illegale naasting van een
ziekenhuisgebouw dat deel uitmaakt van de alBaraka kerk, ten
noorden van Hebron.
Het betreft de illegale en misleidende transactie door een
Amerikaanse miljardair via een niet bestaand Noors vastgoedbedrijf,
ten einde kolonisten in de gebouwen te vestigen. Op 3 juni jl. hebben
we hierover eerder bericht.
Strijdig met internationaal en canoniek recht
De coördinator van het Nationale Comité tegen de Muur en
Nederzettingen in de regio Bethlehem, Hassan Briggah, zei dat de IOF
bisschop Hanna had gearresteerd tijdens zijn vreedzame deelname
aan een mars tegen de illegale naasting en de daaropvolgende
verkoop van het Beit alBaraka ziekenhuis, dat deel uitmaakt van de
alBaraka kerk.
Een delegatie van de Presbyteriaanse kerk, evenals internationale en
Israëlische activisten namen deel aan de mars tegen de illegale
verkoop van Beit alBaraka; een ziekenhuis dat medische diensten
levert aan de Palestijnen en dat deel uitmaakt van de alBaraka kerk.
De verkoop van de kerk zou illegaal zijn volgens het internationale en
het canonieke (kerkelijke) recht.
Bezettingmacht omsingelde kerkelijk complex
In een interview met PNN, zei Briggah dat volgens het internationaal
recht de verkoop moet worden beschouwd als nietig omdat het
continueren van elke kerkelijke dienst moet worden toegestaan. Hij
wees op wettelijk bewijs hiervoor in regio’s zoals Bethlehem en
Nazareth, net als in andere Palestijnse steden.

Hij vertelde PNN dat de groep demonstranten op weg was naar het al
Arroub vluchtelingenkamp, waar het Israëlische leger Beit alBaraka
omsingelde, om te voorkomen dat de demonstranten toegang tot het
eigendom zouden krijgen.
De vorming van een Comité ter Bescherming van Beit alBaraka werd
aangekondigd. De activiste Younis Arar, coördinator van het Popular
Comitee in het zuiden van Palestina verwelkomde de Palestijnse
kerkelijke afgevaardigden en gaf aan pastor Danny Awad van de
Presbyteriaanse Kerk een gedetailleerde uitleg van de rol van Beit al
Baraka bij het verlenen van medische diensten aan de Palestijnse
bevolking. De Presbyteriaanse Kerk was de oorspronkelijke, en bij de
verkoop misleidde eigenaar van het gebouw.
Joods-Israëlische activisten demonstreerden mee
Tot slot spraken Israëlische activisten van Fighters for Peace die
wilden laten zien dat de Israëlische politiek zou moeten worden
veroordeeld vanuit alle religies.
In de Israëlische krant Haaretz lekte vorige maand details uit over de
inbeslagname van het Beit alBaraka ziekenhuis ten gunste van
kolonisten door een Amerikaanse joodse miljardair, na aankoop door
middel van een vals Noors vastgoedbedrijf. Na publicatie van deze
illegale naasting, is het verkoopproces even stopgezet, maar de
rechtse Israëlische minister van Defensie Moshe Ya'alon heeft
inmiddels besloten dat er volgens hem geen wettelijke belemmering
is voor de verkoop van het gebouw.
Afbeelding: Patriarch Atalah Hannah (Foto Gied ten Berge)

Israëlische politie valt kerk binnen en neemt
inboedel in beslag
Door Saed Bannoura - IMEMC & Agencies

Berichten over Israëlische acties tegen kerken en over naasting
kerkelijk bezit houden aan. De Israëlische politie en het personeel van
de Israel Land Administration is op 29 juni de plaatselijke kerk in het
ontvolkte christelijke dorp Eqreth in 'Akka (Acre) binnen gevallen en
heeft de hele inboedel in beslag genomen.
"We zullen nooit opgeven. We zullen hier blijven, wat er ook
gebeurt," zei pater Suheil Khoury. "Dit is onze kerk, dit is ons land
dat we geërfd hebben van onze vaders en voorvaders. Wij geloven in
ons recht op terugkeer, wij blijven standvastig."
Pater Khoury vertelde AlArab News Agency dat officieren en een
ambtenaar de kerk doorzochten, van alles in beslag namen, inclusief
stoelen en tafels, na het vernielen en ontwortelen van de planten
binnen het kerkcomplex.
Hij voegde er aan toe dat de Israëlische regering illegale politiek
bedrijft met als doel om de Palestijnen te terroriseren en hen te
dwingen om hun historische land te verlaten.
"We zijn hier en blijven, dit is ons land, ongeacht wat ze doen,"
voegde hij eraan toe. "We gaan altijd door met het protest tegen de
aanhoudende intimidaties en aanrandingen."
AlArab citeerde het hoofd van het Eqreth Residents Comitee, Dr.
Ibrahim Atallah, die verklaarde dat de politie zelfs een
elektriciteitskabel die wordt gebruikt door de kerk in beslag had
genomen.
"We zijn gewend geraakt aan deze aanrandingen, maar ze kunnen ons
niet terroriseren," zei hij. "We zullen onze activiteiten voortzetten,
hun aanvallen zullen ons nooit afschrikken."
"Onze hoop zijn onze jongeren in Eqreth die standvastig en
vastberaden in dit gezegende land zullen blijven, op een dag zullen we
terugkeren naar ons dorp, naar ons land," aldus dr. Attallah.
Eqreth is een Palestijns christelijk dorp, een van de honderden
Palestijnse dorpen en steden die ontvolkt en vernietigd werden door

de Israëlische strijdkrachten voorafgaand aan de oprichting van de
staat Israël in het historische land Palestina.
Het ligt 25,5 kilometer ten noordoosten van 'Akka, op een heuvel 550
meter boven de zeespiegel en slechts een paar kilometer in de buurt
van de Libanese grens. De bewoners vluchtten tussen 1948 en 1951
grotendeels naar nabijgelegen dorpen en in de Libanon, na herhaalde
aanvallen door gewapende Israëlische groepen.
Eqreth telde in 1931 ongeveer 50 huizen en 339 inwoners en in 1945
bijna 490 inwoners. Het is omgeven door twee Israëlische
nederzettingen: Shomra, opgericht in 1949 , en Even Menachem, dat
werd gesticht in 1950. In 1980 vestigde Israël de Gornot HaGalil
nederzetting op het land van het dorp.
Het enige gebouw dat nog steeds in Eqreth staat is de rooms
katholieke kerk, waarbinnen de ontheemde bewoners doorgaan met
hun protesten, het eisen van hun recht op terugkeer en met hun
jaarlijkse zomerkampen voor de kinderen om ze over hun dorp, de
geschiedenis en standvastigheid te leren.
Foto: Kerk van Eqreth al-Arab net (Facebook)

Over het niet in de steek laten van Joden en
Palestijnen
Mijn relatie met Joden en Palestijnen, mijn visie op – en mijn begrip
voor dit onderwerp, gaat terug op een persoonlijke ervaring tijdens
een privé bezoek aan Praag en een bezoek daar aan de oudste
synagoge van de stad. Die dag in de negentiger jaren staat me helder
voor ogen toen ik daar stond in misschien wel de oudste synagoge van
Europa en bad tot God om mijn hart te openen opdat ik nooit de Joden
noch de Palestijnen in de steek zou laten.
Door leven en werk had ik nauwe contacten gehad met zowel Joden
als Palestijnse Christenen. Als studentenpastor in Lund in de tachtiger

jaren had ik radicale joodse studenten uit Amerika ontmoet die zich
ook zeer grote zorgen maakten over wat er in Jeruzalem gebeurde wat
betreft de stichting van illegale nederzettingen in en rondom de stad.
In de negentiger jaren leerde ik een aantal leden van de Joodse
gemeente in Malmö kennen die deel uitmaakten van een
interreligieus netwerk en die bij elkaar kwamen in elkaars geestelijk
huis.
Mijn eerste bezoek aan Palestina en Israël was in 1988, drie maanden
na het begin van de Intifada op de Westoever, de opstand tegen het
Israëlische bezettingsbeleid. Mijn gids was toen Doris Salah,
algemeen secretaris van de YWCA(Young Women’s Christian
Organization) die me op het vliegveld afhaalde en me al onderweg
naar Jeruzalem aanwees waar de Palestijnse dorpen waren geweest;
zij vertelde me ook over de herinneringen aan de Nakba, de
Catastrofe in 1948/49, toen de Palestijnen vluchtelingen werden, een
verdreven volk. Het gevoel van verdreven en in de steek gelaten te
zijn werd nog sterker door de bezetting in 1967 van de Westoever,
OostJeruzalem, Gaza en de Golan Hoogte tijdens de zesdaagse oorlog,
in het Arabisch Naksa, de 'Tegenslag' genoemd.
Op die dag, in de oude synagoge in Praag, bad ik dat ik, deel
uitmakend van de westerse, antiJoodse christelijke traditie, nooit de
Joden in de steek zou laten en dat mijn liefde voor het Palestijnse volk
en de Palestijnse christenen die ik tijdens mijn jaren bij de
Wereldraad van Kerken had leren kennen, net zo trouw zou zijn. Dat
gebed heb ik steeds weer opnieuw moeten herhalen. Het is voor een
west Europese christen, wiens geschiedenis beide volkeren zo vaak in
de steek heeft gelaten, geen gebed om gemakkelijk aan te
beantwoorden.
Lees verder via deze link [PDF].

Pleidooi voor een derde weg voor MiddenOosten activisten
De PvdAers Jan Weijbergen, ouddiplomaat en Ronny Nafthaniel,
oudvoorman van het CIDI, kwamen op de opiniepagina van Trouw
keihard met elkaar in botsing.
Gied ten Berge ruimde als voorzitter van SIVMO de scherven en
pleitte daarop bij Nederlandse MiddenOosten activisten voor een
derde weg van meervoudige verbondenheid met Palestijnse èn
Israëlische burgerrechtactivisten, want, vindt hij, Israël en Palestina
zijn méér dan staten en hun politiek.
Lees hier het artikel (PDF) op de opiniepagina van Trouw.

Open brief over aanvallen op Christenen in
het Heilig Land
Wij, Kairos Nederland Palestina en Vrienden van Sabeel zijn opgericht
om de moeilijke situatie van Palestijnen en van de belangrijke
minderheid van Palestijnse christenen in het 'Heilige Land' (Palestina
en Israël) onder de aandacht te brengen. Onrecht tekent hun leven.
De Israëlische bezetting schaadt de menselijkheid van zowel
Palestijnen als Israëliërs. Palestijnse christenen roepen op tot een
rechtvaardige oplossing van hun problemen, zodat allen in vrijheid en
veiligheid kunnen leven.
Palestijnse christenen vormen ongeveer 2% van de bevolking van de
staat Palestina en samen met andere christenen bijna 10% van de
bevolking van Israël. Het aantal christenen in de staat Palestina
neemt af, in Israël stijgt het licht. De relatief gunstige cijfers binnen
de staat Israël hebben te maken met de instroom van tienduizenden
Aziatische (vaak Filipijnse) gastarbeiders, die overigens zonder recht
op het Israëlische staatsburgerschap in het land verblijven, vooral om
de Palestijnse arbeidskrachten te vervangen. Kairos en Sabeel vragen

aandacht voor de christelijke minderheden in het 'Heilige Land' en
willen hun een stem geven.
Een verschijnsel dat al enige jaren onze aandacht heeft en waarvoor
wij nu in deze brief bijzondere aandacht vragen, betreft de reeks
bedreigingen en aanslagen gericht tegen moskeeën en tegen
christenen en kerkelijk bezit. Zowel onze Palestijnse, als joods
Israëlische contacten wijzen ons hier op en zeggen met klem dat dit
moet stoppen. De Israëlische autoriteiten nemen er formeel
weliswaar afstand van, maar er wordt niet noemenswaardig tegen
opgetreden.
Lees verder via deze link [PDF]

Bisschop Munib A. Younan uit Jordanië
schrijft de monniken van Tabgha
Munib A. Younan, bisschop van de EvangelischLutherse Kerk in
Jordanië en het Heilige Land schrijft de monniken van Tabgha over de
aanslag op hun kerk.
Dierbare Vaders,
Wij zijn uit Jeruzalem gekomen om solidair te zijn met de broeder
monniken van dit klooster na de brandstichting en vernieling van
deze historische kerk. De wreedheid is niet alleen gericht tegen u en
deze bepaalde kerk, maar tegen iedere christen en tegen het geloof in
de Ene Ware God, en dient fel te worden veroordeeld. Deze kerk die
gebouwd is op het werkelijke verhaal van de zegening van de broden
en de vissen, zal ondanks de wreedheid tegen u de haat overleven en
zal een spiritueel toevluchtsoord en zegen zijn voor allen die haar
deuren binnen gaan.
Dierbare Vaders,
Het probleem waar we voor staan is jammer genoeg de herhaling van
deze incidenten op religieuze plaatsen. We hebben onlangs gehoord

dat de autoriteiten verdachten hebben aangehouden die worden
verondersteld de daders zijn te zijn. We bevelen met kracht aan dat
zij voor het gerecht komen. Het probleem is echter veel dieper, kort
en bondig: de algemeenheid van intolerantie, religieuze
onverdraagzaamheid en discriminatie. Op zijn beurt schept dit een
mentaliteit van nietaanvaarding van de diversiteit en van het anders
zijn van de ander.
De Lutherse Kerk vraagt om een verandering in het publieke discours,
een totale hervorming van het onderwijssysteem en de complete
transformatie van hoe men de ander ziet die anders is. Er is hier
absoluut geen andere oplossing dan de opvoeding van onze kinderen
tot tolerantie en het samen leven met andere religies in de regio: het
christendom, het jodendom en de islam.
Als wij dit land toewensen om te blijven worden gezien als 'heilig', is
dit alleen mogelijk door rechtsgelijkheid, vrijheid van godsdienst,
waarbij elke religie het recht heeft de Ene Heilige en Ware God te
aanbidden en de kerk, de synagoge en de moskee daarin gelijkelijk
worden gerespecteerd.
We zijn bedroefd over de stilte tegenover deze gruweldaden. Door ons
stil te houden, staan we de extremisten, inclusief de daders toe om
ons tot gijzelaars en pionnen te maken. Wij vragen dat alle gelovigen
in God zich uitspreken en hun stem verheffen om alle vijandige
handelingen aan de kaak te stellen, zoals deze giftige daad.
Zodra we ons uitspreken, zullen komende generaties kunnen leren om
de ander die anders is, te accepteren. Op deze manier bevorderen we
vrede en gerechtigheid, het samen leven met anderen en de
verzoening waar dit land zo wanhopig behoefte aan heeft.
Moge deze giftige daad de laatste zijn, en moge de geest van degenen
die anderen een waardig leven weigeren, de diversiteit als norm doen
accepteren: projectie van Gods multigeniale schepping van de mens.
Jezus troost ons door te zeggen: "Wees niet bang, kleine kudde, want
het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken." (Lukas
012:32).

Moge God u zegenen om Gods koninkrijk in dit Heilige Land te blijven
bevorderen.
Tiberias, 14 juli 2015

Mitri Rahebs verkondiging voor Generale
Synode van de United Church of Christ
Kijk en luister naar deze krachtige verkondiging (via You Tube) voor
de Generale Synode van de United Church of Christ (UCC) door Ds.
Dr. Mitri Raheb. Mitri Raheb is een Palestijnse christen, de
voorganger van de EvangelischLutherse Kerk in Bethlehem en
oprichter en voorzitter van het Diyar Consortium, een groep van
EvangelischLutherse, oecumenisch georiënteerde instellingen die in
het Bethlehem gebied werken. Mitri Raheb is coauteur van het Kairos
Palestina document.
De Stuurgroep van het Palestine Israel Network van de United Church
of Christ, een mainstream protestantse kerk in de Verenigde Staten
met wereldwijd een miljoen lidmaten, deed eind september 2014 een
beroep op de eigen kerk, op haar pensioenfondsen, op 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.

Symposium Christ at the Checkpoint

Het symposium was onderdeel van het programma 'Come and See'
dat als doel heeft gesprek op gang te brengen tussen Palestijnse en
Nederlandse christenen, ditmaal over theologie met betrekking tot
het 'heilige land'.
Munther Isaac was de hoofdspreker van het symposium. Zijn lezing
was een korte versie van een uitgebreidere uiteenzetting, die u in dit
document in zijn geheel vertaald kunt lezen. Benno van den Toren en
Hans Schravesande hebben beide gereageerd op de lezing van
Munther Isaac.
Lees verder via deze link [PDF]
Foto: Munther Isaac, met toestemming van Kerk in Actie.

Vrienden van Sabeel maakt materiaal voor
Vredesweek 2015
De Vredesweek is dit jaar van 20 tot 27 september. Vrienden van
Sabeel biedt voor deze week drie soorten materiaal aan:
1. liturgische teksten voor een viering of vesper;
2. een opzet voor een bijeenkomst met de film 'The stones cry out';
3. twee PowerPoint Presentaties met een historisch over Israël en
Palestina vanaf 1900, waarvan de eerste ook nader ingaat op het
werk van Sabeel en Vrienden van Sabeel Nederland en de tweede
meer een handvat biedt bij de film.
De film is te bestellen bij Kerk in Actie.
Lees het gehele programma via deze link [PDF]

Cremisan Vallei toch onteigend
Op 6 juli 2015 besloot het Israëlische Hooggerechtshof het groene
licht te geven aan de Staat Israël om de geplande bouw van de muur
in de Cremisan Vallei door te zetten.
Dit, in tegenspraak met een tussenvonnis van 2 april 2015, waarin de
staat werd opgedragen een alternatief verloop van de muur voor te
stellen met minder dramatische consequenties voor kloosters en
inwoners.
In de vallei wonen 58 merendeels christelijke Palestijnse families die
daar hun grond sinds mensenheugenis bewerken. Zij raken hun
middelen van bestaan grotendeels kwijt.
Verder staan in de vallei twee RK Salesianer kloosters. Het zuster
klooster verzorgt het onderwijs voor de kinderen in de vallei en het
broederklooster produceert onder meer de avondmaalswijn die ook
vorig jaar door Kairos breed verspreid werd onder Nederlandse
geloofsgemeenschappen.
Of het onderwijs aan de kinderen onder fatsoenlijke omstandigheden
kan doorgaan valt te betwijfelen, in de eerdere voorstellen van de
staat zouden de kinderen gedwongen zijn op weg naar school door
een checkpoint te gaan.
Op 27 april 2014 werd in de Hooglandse kerk in Leiden eucharistie
wijn uit Cremisan aangeboden aan de voorzitter van de synode van de
Protestantse Kerk Nederland, ds K. van den Broeke.
Zorgvuldig geformuleerde protesten tegen dit besluit kunnen worden
gezonden aan de Israëlische ambassade in Den Haag, Buitenhof 47,
2513 Den Haag.

Afbeelding: Op 27 april 2014 werd in de Hooglandse kerk in Leiden
eucharistiewijn uit Cremisan aangeboden aan de voorzitter van de
synode van de Protestantse Kerk Nederland, ds. K. van den Broeke
(Foto: Jan Hemink).

Kleinzoon Meir Kahane gearresteerd voor
extremistische activiteiten
Meir Ettinger, de kleinzoon van de IsraëlischAmerikaanse
extreemrechtse activist Meir Kahane, is gearresteerd in verband met
extremistische activiteiten, aldus veiligheidsagenten van de Shin Bet.
Ettinger werd ondervraagd door Shin Bet agenten voor 'zijn
betrokkenheid bij een joodse extremistische organisatie'.
De extreemrechtse activist was voorheen onderworpen aan een
gerechtelijk bevel dat hem een jaar lang de toegang tot de Westelijke
Jordaanoever en Jeruzalem had ontzegd. De Shin Bet heeft Ettinger
ook hebben gekoppeld aan de brandstichting in de kerk van de Vijf
Broden en de Twee Vissen vorige maand in Tabgha. Ettinger staat
erom bekend dat hij de Israelische regering ten val wil brengen en
voorstander is van een joodse theocratie.
Ettingers arrestatie staat tot op zichzelf en kwam vijf dagen na de
aanval. Ze is de enige tot nu toe, ondanks de ooggetuigenverslagen die
minstens vier mannen weg van het dorp hebben zien lopen, na de
brandstichting en de antichristelijke graffiti. Andere bronnen
spreken over nog drie arrestaties.
Zijn grootvader rabbijn Meir Kahane richtte in 1968 in de Verenigde
Staten de Jewish Defense League op als reactie op plaatselijke
antisemitische uitingen. In september 1969 emigreerde hij naar Israël
en richtte daar in 1974 de Kachbeweging op. De Kachbeweging had
als doelstelling het verdrijven van alle Arabieren uit Israël, (waartoe
de christenen behoren). In 1993 werd Meir Kahane vermoord door
een Palestijnse extremist.
Bronnen:

5 augustus 2015

Israëlische extremistische leider verdedigt
het in brand steken van kerken
Benzi Gopstein vertelt [kort na het in brand steken van de kerk van de
Vijf Broden en Twee vissen] in een yeshiva panel dat de regel van
Rambam om afgoderij te vernietigen nog steeds geldig is.
Benzi Gopstein, de leider van de extremistische antiassimilatie groep
Lehava hield tijdens een panel deze week voor yeshiva studenten een
toespraak waarin hij verklaarde dat kerken in brand moeten worden
gestoken. Benzi Gopstein zei dat hij bereid is om hier 50 jaar voor in
de gevangenis te gaan. Het staat te lezen in een rapport op de Haredi
website Kikar Shabbat.
Rechtse Thora studenten 'discussiëren' over het bestrijden van
het christendom
Tijdens de zomeronderbreking houden veel yeshiva’s [religieuze
leerhuizen voor jongeren] zomerkampen voor hun studenten. Deze
staat bekend als Bein Hazmanim. Ze combineren Thorastudie met
andere activiteiten, zoals reizen en panels waar actuele
gebeurtenissen worden besproken. Op Kikar Shabbat werd een
opname gepost van een dergelijk panel in het kamp van de Wolfson
yeshiva, waar Gopstein verscheen samen met Moshe Klein, de rabbijn
van Hadassah Medical Centres; Elad, wethouder van Tzuriel Krispal
en Benny Rabinovich, journalist van Yated Ne'eman.
'Afgoderij moet worden vernietigd - wat is de vraag?'
Het panel discussiëerde over de vraag of joden aanbevolen wordt
afgoderij te elimineren, zoals de Rambam (Maimonides) het stelde.
Nadat Gopstein bevestigend had geantwoord, haastte Klein zich om er
tussen te komen: "Het is een mitswa volgens de Rambam, maar in
onze tijd is het antwoord nee."
De kwestie leidde tot een twistgesprek in het paneel, waar Gopstein
zijn standpunt verdedigde dat kerken verbrand moeten worden. In
antwoord op een vraag van Rabinovich of hij 'voorstander' is 'van
brandende kerken in het Land van Israël', antwoordde Gopstein:
"Heeft de Rambam de regel [tegen afgoderij] vernietigd of niet?

Afgoderij moet worden vernietigd. Het is gewoon ja  wat is de
vraag?"
Rabinovich zette druk op de vraag en zei: "Benzi, ik moet zeggen dat
ik echt ben geschokt door wat je hier zegt. Wat je in wezen zegt, dat
we naar buiten moeten gaan om kerken af te branden. Wat je hier
zegt is krankzinnig."
Gopstein antwoordde: "Wat is de vraag? Twijfel je daar aan?"
Toen Klein hem waarschuwde dat het panel werd gefilmd, en als de
politie de opname in handen zou krijgen, hij zou worden
gearresteerd, antwoordde Gopstein: "Dat is het laatste wat mij bezig
houdt. Als dit de waarheid is, ben ik bereid om er 50 jaar voor in de
gevangenis te zitten."
Israëlische journalist uitgemaakt voor 'informant'
Terwijl de paneldiscussie verder ging, twitterde Rabinovich: "Ik ben
geschokt door de kern. Ik zit nu in een panel met Benzi Gopstein, die
ronduit zegt dat het een mitswa is om kerken in brand te steken en
dat hij bereid is er 50 jaar voor in de gevangenis te gaan." Sommige
van de yeshiva studenten die zijn tweet lazen maakten hem uit voor
'Moser' (informant).
In reactie op het vrijgeven van de opname, zei Gopstein: "Op een
besloten panel van de Wolfson Yeshiva, was er een halachische
discussie over Rambam's benadering van het christendom. Tijdens
het debat heb ik gezegd dat, volgens de Rambam, afgodendienst moet
worden vernietigd. Ik heb meerdere malen benadrukt dat ik niet
opriep om operatieve stappen te ondernemen, maar dat dit Rambam’s
benadering is en dat het de verantwoordelijkheid is van de overheid,
niet van individuen. Ik begrijp dat er een campagne is tegen rechtsen
en dat ze proberen om ons op ieder woord te vangen. Maar ik zou
aanraden dat ze eerst de predikers in de moskeeën van [MK Ahmad]
Tibi en [MK Haneen] Zoabi onderzoeken. Laat ze dan bij mij komen,"
voegde Gopstein er aan toe.
'Wat moet er meer gebeuren voordat we moeten zeggen: de wet
zet aan tot racisme?'

Het Israël Religious Action Center, de juridische arm die de belangen
behartigt van de Reform Movement, richtte vorig jaar oktober een
petitie tegen procureurgeneraal Yehuda Weinstein van het Hoog
Gerechtshof vanwege het nietvervolgen van Gopstein na eerdere
opruiende opmerkingen en acties. Sinds januari dit jaar wordt er op
een reactie gewacht.
"Vele maanden hebben we gewacht op een beslissing van de
procureurgeneraal met betrekking tot klachten tegen Gopstein voor
het aanzetten tot racisme," aldus rabbijn Gilad Kariv, directeur van de
Reform Movement. "Als zelfs deze opmerkingen niet tot een snelle
beslissing leiden om hem te vervolgen, kunnen we in het openbaar
verklaren dat de Israëlische wet aanzet tot racisme en geweld. Wat
moet er gebeuren voordat de staat Israël het serieus opneemt tegen
degenen die hebben besloten om het vuur aan te steken van haat en
fanatisme?"
(Yair Ettinger droeg bij aan deze reportage).
Bron: Haaretz  donderdag 6 augustus, 2015.

Wees niet bang! Kom naar Bethlehem!
'Kom naar Bethlehem! Christenen hebben de solidariteit van pelgrims
nodig'. Dit is de boodschap van de bekende Zuster Donatella Lessio
van het Caritas Kinderziekenhuis in Bethlehem. In een video
gepubliceerd op dinsdag 4 augustus, zegt Zuster Donatella Lessio, die
vele jaren in het ziekenhuis heeft gewerkt, dat er een aanzienlijke
daling is van het aantal pelgrims, in het bijzonder die uit Europa,
want mensen zijn bezorgd over hun veiligheid.
"Er valt niets te vrezen!" zegt Zuster Donatella. "Hier is alles rustig.
Hier, meer dan elders, de veiligheid faalt niet. Als christenen kunnen
we niet bang zijn, want de Heilige Johannes zei: "Liefde laat geen
ruimte voor vrees." De volmaakte liefde drijft de vrees uit, want
vrees duidt op straf, en wie vreest is niet volgroeid in de liefde. " (1
Joh 4, 1718) [1]

Deze eenvoudige oproep maakt deel uit van een campagne gepromoot
door de Vereniging 'Hulp aan de kinderen van Bethlehem', die het
Kinderziekenhuis in Bethlehem ondersteunt.
"Recent nieuws uit Israël en Palestina kan ons bang maken, zegt
Riccardo Friede, lid van de Association, maar als mannen en vrouwen,
jongeren en volwassenen, dragen wij een visie op de wereld waar
onze meer dringende keuzes worden geleid door solidariteit, liefde en
vrede."
"Meer dan ooit tevoren, moeten liefde en hoop de angst domineren.
Meer dan ooit tevoren, hebben de christenen van het Heilige Land de
solidariteit van hun broeders en zusters in Europa nodig."
In februari dit jaar werd Zuster Donatella in een privé audiëntie
ontvangen door paus Franciscus.

Video (Italiaans):

Priesterbroederschap zet juridische strijd
met Israëlische leger over Cremisan voort
De Priesterbroederschap St. Yves – het Katholiek Centrum voor de
Mensenrechten – heeft op 30 juli 2015 een nieuw verzoekschrift
ingediend bij het Israëlische Hooggerechtshof, waarin de rechtbank
wordt verzocht om het Ministerie van Defensie opdracht te geven de
gehele geplande route van de Scheidingsmuur in Cremisan eerst
openbaar te maken en te presenteren voordat het verder gaat met het
bouwen op het land van de eigenaren.
St. Yves heeft het Hooggerechtshof ook verzocht om een bevel uit te
laten gaan dat voorkomt dat het leger met de bouw van de muur
begint voordat het plan is gepresenteerd, en voordat aan alle partijen
en degenen die een verzoekschrift hebben ingediend is toegestaan in
een verzoekschrift hun bezwaren in te dienen, in het bijzonder aan de

eigenaren van de grond die zware schade door de bouw van de
scheidingsmuur zullen oplopen.
In zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van het klooster van de
Salesianen, verklaarde St. Yves in zijn verzoekschrift, dat sinds het
leger van plan is de scheidingsmuur in Cremisan over een breedte van
225 meter te bouwen zonder presentatie van de geplande route of het
suggereren van gewijzigde routes, er een onwettige situatie zal
worden gecreëerd, waarin de feiten op de grond worden opgelegd, en
dus de mogelijkheid beperkt wordt om overeenkomstig de definitieve
uitspraak van de Hoog Gerechtshof die werd gedaan in april 2015 een
route uit te zetten die minder schadelijk en meer passend is voor de
eigenaren van de grond en de lokale gemeenschap en haar belangen.
St. Yves benadrukt in zijn verzoekschrift ook, dat de bouw van de
scheidingsmuur zonder het openbaar maken van heel de geplande
route, het subject kan worden van toekomstige problemen die direct
van invloed zullen zij op de eigenaren van de grond en de lokale
gemeenschap en indirect op het klooster. Dienovereenkomstig eist
Yves dat het leger de hele route van de muur onmiddellijk openbaar
maakt en zich tot dan toe onthoudt van elke constructie.
De petitie van St. Yves volgt op een petitie aan het Hoog Gerechtshof
die door de eigenaren van de grond in Cremisan op 5 augustus 2015
werd ingediend, waarin zij verzochten de route van de
scheidingsmuur zoals gepresenteerd door het leger te vernietigen en
het leger een alternatieve route te laten presenteren.
St. Yves wacht op de beslissing van het Hoog Gerechtshof over zijn
verzoek.
(Uit een persbericht van Priesterbroederschap St. Yves)
Voor meer informatie over het werk van de Priesterbroederschap St.
Yves  Katholiek Centrum voor Mensenrechten zien
http://saintyves.org/
11 08 2015
Foto: Gied ten Berge

Je krijgt een 'late start' bij de lezing van de parashah van deze week, als die
je op een verbazingwekkende afstand zou zetten tussen de belofte van de
zegen (Deuteronomium 11:27) enerzijds en 'de brutaliteit' van de geboden
die bedoeld zijn om die zegen te brengen anderzijds. Dit wordt kernachtig
uitgedrukt aan het einde van hoofdstuk 12:

"Wanneer de Heer uw G’d uw gebied heeft uitgebreid, zoals Hij beloofd heeft,
en u denkt: 'Ik zou vlees willen eten', omdat u daar trek in heeft, dan mag u
vlees eten zo veel als u wilt. En als de plaats die de Heer uw G’d uitkiest om er
zijn naam te vestigen, te ver weg ligt voor u, dan mag u gerust runderen of
kleinvee slachten, zoals ik u heb voorgeschreven, en er in uw eigen stad van
eten zo veel als u wilt, als u het maar eet zoals men een gazelle of een hert
eet: iedereen, rein of onrein, kan ervan eten. Let er alleen op dat u geen bloed
eet; want het bloed is het leven, en het is niet geoorloofd vlees te eten met het
leven erin. U mag het bloed niet eten; dat moet u als water weg laten lopen לא
( תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני השם12: 20 25)." "U mag het
niet eten; dan zullen u en uw kinderen na u gelukkig zijn, omdat u uw leven
richt naar de wil van de Heer."

'Het richten naar de wil van G’d in de ogen van G’d' wordt nog erger in
hoofdstuk 13, en gaat onderweg eveneens door een paar kuilen in hoofdstuk
15; de dieetbeperkingen in hoofdstuk 14 zouden tenminste nog kunnen
wijzen op vegetarisme. Maar het is juist de banaliteit van de goddelijke
beloning bij het slachten van dieren die mijn eetlust wekt voor enige
spiritualiteit bij het verorberen ervan.

In de opening van de Haftara vanochtend (Jesaja 54: 11  55: 5) spreekt de
profeet tot mij:
U, ongelukkige, opgejaagd en niet bemoedigd,
Ik leg uw stenen op kleurrijke mortel,
en uw grondvesten op saffier;
Zie, een volk dat u niet kent roept u op,
en een volk dat u niet kent, snelt op u af,
omwille van de Heer uw G’d,
en wegens de Heilige van Israël, omdat Hij u luister heeft verleend.

' עניה סוערה לא נוחמהOngelukkig, opgejaagd en niet bemoedigd', ook met het
oog op het welzijn van onze kinderen  ;ורב שלום בניךhet is bereikbaar, tot mijn

grote opluchting, niet door bloed te verspillen, maar juist   רחקי מעושקdoor
ons te distantiëren van onderdrukking.

Shabbat Shalom!

Toelichting:
Een Parnasha (Hebreeuws:  ָפָּרָשׁהPārāšâ 'deel' of 'portie', meervoud: parashot
of parashiyot) slaat op de Masoretische tekst van de Tenach (Hebreeuwse
Bijbel).
De Haftara is een gedeelte uit de Nevi'im (Profeten) dat wekelijks na de
Thoralezing wordt gezegd.

(Vert. GtB 16 08 2015)

Joodse terrorist: Geen plaats voor kerken in
Israel
De leider van een joodse extremistische groepering is ondervraagd
door de politie nadat hij op religieuze gronden publiekelijke gepleit
had voor de vernietiging van de christelijke kerken in Israël.
De heer Benzi Gopstein, hoofd van Lehava  een extreemrechtse
organisatie die zich wijdt aan het verhinderen van relaties tussen de
joodse vrouwen en Arabische mannen  werd naar het nationale
hoofdkwartier van de politie van Israël in Jeruzalem ontboden nadat
het Vaticaan had opgeroepen hem te vervolgen en zijn groepering
vanwege zijn pleidooi buiten de wet te verklaren.
Gopstein had op een religieuze conferentie vorige week gezegd, dat
aanvallen op christelijke kerken waren toegestaan op grond van een
edict dat hij toeschreef aan de 12e eeuwse joodse filosoof
Maimonides.
Hij vertelde later The Telegraph dat de Israëlische regering moet
toezien op het verdrijven van de kerken, omdat die onder joodse
wetten 'geen plaats' in Israël kunnen hebben. Een woordvoerder van
de politie zei dat Gopstein werd 'ondervraagd' vanwege zijn
uitlatingen.

De dagvaarding op dinsdag volgde op de arrestaties vorig weekend
van verschillende extremistische kolonisten en de langdurige detentie
van drie militante activisten in het kader van een officiële campagne
tegen 'Joods terrorisme' die aangewakkerd was door een recente
dodelijke aanval met een brandbom op een Palestijns huis op de
Westelijke Jordaanoever waarbij een éénjarig jongetje en zijn vader
om het leven kwamen. Joodse extremisten worden verondersteld de
aanval op 31 jul te hebben uitgevoerd.
Er is ook sprake van een reeks brandstichtingen en aanvallen op
kerken waaronder die op 18 juni jl. op de hierdoor zwaar
beschadigde de Kerk van de Vijf Broden en Twee Vissen in Tabgha op
de oever van het Meer van Galilea.
De Custos (Bewaarder) van de Katholieke Kerk in het Heilige Land
heeft in een brief aan Yehuda Weinstein, de Israëlische procureur
generaal, aangedrongen op actie tegen de Gopstein (46) een kolonist
uit Kiryat Arba, in de buurt van Hebron waar kolonisten stap voor
stap de oude stad proberen over te nemen en de moslims stap voor
stap proberen te verdrijven.
"Er dreigt gevaar voor de Kerk en de christenen in Israël," schreef de
Custos, die eist dat er een einde wordt gemaakt aan "de woeste
campagne van religieuze opruiing en racistisch geweld tegen de Kerk
en haar instellingen in Israël."
Itamar Ben Gvir, de advocaat van Gopsteins advocaat, beschuldigde
daarop de politie dat de vervolging van zijn cliënt onder druk van het
Vaticaan zou hebben plaats gevonden. "Mijn cliënt werd opgeroepen
om te worden ondervraagd als reactie op de druk die het Vaticaan had
uitgeoefend," zo zei hij. "Wat is de volgende stap? Is het de paus de
beslist wie er wordt aangeklaagd in de staat Israël?"
Bron om.: The Telegraph
Afbeelding: Mozaïek uit de verwoeste Kerk van de Vijf Broden en Twee
Vissen.

De Uniting Church in Australië neemt
resolutie aan voor steun aan Palestijnse
christenen
De Uniting Church in Australië besloot in juli 2015, op haar nationale
vergadering, om "een bewustzijnverhogende campagne te starten in
de hele kerk ten aanzien van de moeilijke situatie van Palestijnse
christenen en het Palestijnse volk, inclusief het propageren van een
boycot van producten uit de illegale nederzettingen op de westelijke
Jordaanoever(West Bank) als onderdeel van deze campagne."
Zoals Bek Christensen, Australië’s nationale EAPPI (waarnemers
namens de Wereldraad in Palestina en Israël) coördinator het in een
email schreef: "Hoewel Australië niet veel EA’s (waarnemers) heeft
gehad, komen een aantal van hen uit de Uniting Church en het is een
aantal kerkleiders opgevallen dat de voorspraak en de inspanningen
van deze EA’s in kerkelijke gemeenten een belangrijke rol hebben
gespeeld in de stemming over het besluit om deze campagne te
starten."

De toespraak van de aftredende voorzitter Andrew Dutney, die de
motie presenteerde, kunt u hier nalezen:
https://andrewfdutney.wordpress.com/2015/07/17/proposalon
palestine/
De Uniting Church zal binnenkort aan Kairos en de leiders van kerken
in Jeruzalem over dit besluit berichten.
De Uniting Church in Australia (UCA) ontstond op 22 juni 1977 toen
de meeste kerkelijke gemeenten van de methodisten in Azië en
Australië, de presbyterianen van Australië en de congregationalisten
van Australië samen gingen onder de noemer 'Basis van Eenheid'. Op
grond van de volkstelling van 2011 identificeren 1.065.796 mensen
zich met de UCA en daarmee is de UCA de derde kerk in Australië, na
de roomskatholieke en de anglicaanse kerk. De UCA voelt zich sterk

verbonden met de oecumene en voert (nationaal) dialogen met negen
andere Australische kerken.
Zoals uit haar naam blijkt, zoekt zij nauwe samenwerking en
verdergaande eenheid met andere kerken. De meest verstrekkende
samenwerking is er met de anglicaanse en de lutherse kerk en de
Churches of Christ(Disciples). De UCA is een actief lid van de
Wereldraad van kerken en van de Wereldbond van gereformeerde
kerken.
Augustus 2015

Ontwortelde levens: Christenen protesteren
tegen de bouw van de muur in de vallei van
Cremisan
Van het Bethlehem team van oecumenische begeleiders (EAPPI)
Op 17 augustus hebben Israëlische soldaten en veiligheidspersoneel
toezicht gehouden op het bulldozeren van het land en ontwortelen
van meer dan 100 oude olijfbomen in Bir Ouma. Veel van de
ontwortelde bomen waren wel 1500 jaar oud.
Het land wordt vrijgemaakt voor de loop van de scheidingsmuur door
de Cremisan Vallei. Het geplande verloop voor de muur is drie
kilometer binnen (de Palestijnse zijde van) de wapenstilstandslijn,
de 'groene lijn', en wordt gebouwd op land dat Palestijns privé
eigendom is in Beit Jala. Het leegmaken van het land gebeurt
ondanks een eerdere beslissing van het hooggerechtshof en zonder
enige waarschuwing te geven aan de landeigenaren.
Christenen uit het gebied zijn dagelijks bij elkaar gekomen op de
plaats van het bulldozeren om te protesteren tegen de illegale
onteigening van hun land en om te bidden voor de bescherming van
de Cremisan Vallei.

Bir Ouna ligt in Beit Jala, een grotendeels Christelijke stad in het
bestuursgebied van Bethlehem, zo’n 10 kilometer ten zuiden van
Jeruzalem. In de vallei zijn ook twee Salesianer kloosters gevestigd en
een school van een van de kloosters die dienst doet voor de lokale
gemeenschap. Als het verloop van de muur doorgaat zoals nu
voorzien zal de muur 58 Christelijke families afscheiden van hun land
in de Cremisan Vallei.
De stad Beit Jala staat bekend om zijn verfijnde olijfolie en nu verliest
de gemeenschap meer dan de helft van zijn olijfbomen door het
bouwen van de muur. Het verlies van deze zeer belangrijke bron van
inkomsten kan een verwoestend effect hebben op de economie van
deze gemeenschap.
Sinds dinsdag 18 augustus heeft de gemeenschap van Beit Jala
dagelijks gebeden georganiseerd om te protesteren tegen deze illegale
onteigening van hun land en bidden zij voor de bescherming van hun
olijfbomen en hun land. Kerken uit de hele Wereld hebben in zich
met deze gemeenschap verbonden in gebed.
Lees verder via deze link [PDF].

Aanbevolen: internationale actie voor de
bescherming van kinderen in Gaza
Dear friends,
A year after the devastating war on Gaza, thousands of children are
still sleeping in the rubble of their homes.
Even though it is a clear violation of international law, Israel’s
blockade has restricted basic building materials going in. But no child
should be made to live in the ruins of their home, study with bomb
blasts through their classrooms, or not get basic health care because
clinics have been destroyed.

We have a plan to change this  Avaaz has joined forces with top aid
agencies working in Gaza to launch an emergency campaignto call on
key donors to get the materials in. As the main governments paying to
rebuild Gaza, they can insist Israel lifts the restrictions.
If we create a worldwide outcry too loud to ignore, we can push our
governments to move beyond words, and ramp up diplomacy to end
the blockade. Sign the petition  it's time to show our leaders
inaction on this humanitarian crisis is unacceptable:

Just 5 percent of the 6,700,000 tonnes of steel bars, cement and
aggregates needed to rebuild what was destroyed since the end of the
war has been permitted to enter Gaza. At this rate, it could take 17
years before Gaza is rebuilt.
While Palestinian political parties have failed to prioritise
reconstruction, and Egypt's closure of its border has limited supplies
entering Gaza, by far the biggest obstacle to reconstruction is Israel’s
blockade. Israel claims the restrictions are for security, but the
United Nations and the International Committee of the Red Cross
have told Israel imposing this blockade on Gaza is a violation of
international law.
The blockade has been ongoing for 8 years, and it has only led to
three tragic wars full of bloodshed and destruction. History has
taught us that taking away a whole people's sense of safety and
security only creates more suffering and pain for all sides. This
blockade is about zero sum politics  making innocent people suffer to
achieve political ends instead of seeking a solution that truly makes
all sides better off.
Key governments have spoken out already and committed $3.5 billion
to rebuild Gaza. But the best way to get them to take a stronger
position, that actually shifts the status quo, is if they hear that their
constituents care. That is where our community comes in. Let's tell
all our leaders that we want action now.

For years our global community has taken action together with
Avaazers in Palestine and Israel calling for an end to the repression
and violence, and urging the world to act for justice, freedom and
peace. Last year's indiscriminate attacks killed almost 500 innocent
children, a year later traumatised children are still desperate for our
help. Let's echo their cries and help ensure their homes are rebuilt.
With hope and determination,
Fadi, Alice, Melanie, Wissam, Emily, Falastine, Ricken and the rest of
the Avaaz team.
More information:
Aid agencies sound alarm on Gaza amid fears rebuilding could
take a century (The Guardian):
Vital building in conflict damaged Gaza to take more than a
century at current rate (Oxfam):
Rebuilding Gaza could take 100 years if Israel keeps blockade (The
Telegraph):
Construction Material Tracking for Gaza:
Source: Badayl / Alternatives, India

Israëlische troepen vallen Palestijnse
christenen aan bij demonstratieve
zondagsmis
Israëlische troepen hebben afgelopen zondag 30 augustus Palestijnse
christenen aangevallen die in Cremisan een demonstratieve
zondagsmis wilden bijwonen. Priesters, patriarchen en andere
kerkleiders liepen in een processie met kruisen op de plaats nabij Beit
Jala op de bezette Westelijke Jordaanoever, waar een christelijke

meerderheid woont en waar de werkzaamheden aan de
Apartheidsmuur zijn hervat. Twee deelnemers van kerken werden
gearresteerd door de Israëlische autoriteiten, terwijl veel meer
deelnemers te lijden hadden van het inademen van traangas.
De processie, de meest recente in een reeks van protesten, voerde
door de buurten van het Bethlehemdistrict waar Israëlische troepen
het werk aan de scheidingsmuur die illegaal is volgens het
internationaal recht hebben hervat. De demonstratieve tocht
veroordeelde ook de nabijgelegen illegale Israëlische nederzettingen
Gilo en Har Gilo, die zijn gepland om te worden uitgebreid als de
bouw van de Muur doorgaat.
Michel Sabbah: 'Dit is ons land!'
Volgens de lokale journalist Bassam Shweiki was de demonstratie
gericht tegen de inbeslagname van ongeveer 3500 donum Palestijns
land dat beplant is met oude olijfbomen, waarvan sommige nog
dateren uit de tijd van Jezus. Behalve leden van de Lokale Comités
tegen de Muur en Nederzettingen, waren ook HB emeritus patriarch
Michael Sabbah, vertegenwoordigers van de Palestijnse politieke
partijen en de gouverneur van Bethlehem aanwezig. Israëlische
troepen schoten met traangasgranaten op demonstranten en het
kwam tot woordenwisselingen toen de Israëlische troepen een poging
deden het protest te onderdrukken.
Patriarch Michel Sabbah, het voormalige hoofd van de Latijnse (RK)
Kerk sprak de deelnemers toe: "Dit is ons land, en zal ons altijd
blijven. Ze beweren dat het hun land is, maar ze gebruiken hun
soldaten, hun tanks, hun militaire bezetting om hun wil op te leggen 
maar het is hun land niet, het is ons land, en op een dag zullen hun
troepen zich terugtrekken en zal het land zal terugkomen bij de
autochtone Palestijnse eigenaars."
Sabbah verklaarde verder: "De boodschap aan de christelijke wereld,
de internationale gemeenschap en de Arabische wereld is, dat dit
Heilige Land in brand staat, sterft en wordt vernietigd, en dat als je je
echt zorgen over rechtvaardigheid en gelijkheid maakt, je de plicht
hebt om deze oorlog, het doden en de vernietiging te stoppen."

Sabbah drong er bij de wereld op aan om de mensen van Beit Jala te
steunen in hun strijd tegen de scheidingsmuur en riep de Palestijnse
Autoriteit op de aandacht te vestigen op de Israëlische
geweldplegingen tegen Palestijnen. Bijna 60 kilometer van de muur
snijdt al door de Bethlehem heen en is gebouwd op Palestijns land,
aldus het VNBureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken.
Het Hooggerechtshof van Israël oordeelde in april dat het werk moet
stoppen en vroeg de overheid om alternatieve routes te overwegen.
Echter, op 6 juli jl. draaide de rechtbank de beslissing terug, met als
reden dat de vorige uitspraak uitsluitend betrekking had op een stuk
grond van een paar honderd meter naast een klooster in de Cremisan
Vallei.
Naar het strafhof
Een andere spreker was Walid Assaf van het Nonviolent Popular
Comité Agiant the Wall, die zei dat dit protest gericht is tegen de
illegale landroof door de Israëlische kolonisten en dat deze protesten
zullen doorgaan tot het Palestijnse volk zijn legitieme rechten kan
realiseren. Hij verwees naar de Israëlische rechterlijke beslissingen
met betrekking tot de route van de Muur in Beit Jala, evenals naar een
uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag tegen de
Israëlische overname van Palestijns land.
Zijn organisatie is van plan een internationale conferentie te
organiseren om medestanders, academici en religieuze leiders samen
te brengen om het werk tegen de illegale Israëlische annexatie van
Palestijns land voort te zetten. Assaf voegde eraan toe dat de details
van de Israëlische confiscatie van de Palestijnen het land in Beit Jala
aan het Internationaal Strafhof moeten worden voorgelegd.
Het Internationale Hof van Justitie oordeelde in 2004 dat de bouw
van de Muur illegaal is en net als de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties eiste het Hof dat deze wordt ontmanteld. Mazin
Qumsiyeh, een activist, zei dat de Scheidingsmuur de natuur in het
gebied zal vernietigen door het ontwortelen van bomen en planten die
nodig zou zijn voor de uitbreiding van de Muur.
Regio rond Bethlehem van christenen 'gezuiverd'

Eerder deze maand, verklaarde een delegatie van de Europese Unie
in Jeruzalem en Ramallah, dat ze is over de hernieuwde
bouwwerkzaamheden in Cremisan, en merkt op dat die direct van
invloed is op het levensonderhoud van 58 gezinnen. De delegatie van
15 diplomaten van de Europese Unie bezocht later Beit Jala om de
situatie te beoordelen. Lokale christelijke landeigenaren zeiden dat de
bouw van de Muur hen uiteindelijk zou kunnen dwingen om te
emigreren en zal leiden tot 'zuivering' van het gebied van de
christelijke bewoners.
Israël begon de bouw van de scheidingsmuur met betonplaten, hekken
en prikkeldraad in de bezette Westelijke Jordaanoever in 2002, op het
hoogtepunt van de Tweede Intifada en beweert dat deze van cruciaal
belang is voor de veiligheid. Palestijnen, van wie velen spreken over
de 'Apartheidsmuur', zeggen dat de Muur landroof is, waarbij ze erop
wijzen dat 85 procent van de Muur is gebouwd op de Westelijke
Jordaanoever.
De Muur snijdt het bezette OostJeruzalem volledig af van de rest van
de Westelijke Jordaanoever. De Applied Research Institute in
Jeruzalem zegt dat de Muur effectief ongeveer 13 procent van de
totale oppervlakte van de Westelijke Jordaanoever annexeert.
Palestijnen die in het district Bethlehem wonen, hebben als gevolg
van de Muur en de uitbreiding van 19 puur joodse nederzettingen en
buitenposten in het gebied al een aanzienlijke hoeveelheid van hun
land.

Rabbijn Milgrom over vreselijke passages in
de Bijbel
De Thoralezing deze week over de Shoftim (=rechters), Deuterono
mium 16: 1821: 91, heeft een paar kostbare juweeltjes. Maar in het
algemeen is ze voor het moderne gevoel nog schokkender dan de
lezing van vorige week, Re'eh2; veel van hoofdstuk 20 is zo verschrik
kelijk dat er niet uit te lezen valt in het openbaar. Ik zal daarom stra

tegieën suggereren voor het geestelijk overleven van deze tekst, en
eindigen met een aangrijpend commentaar van Yitzhak Frankenthal.

‘( צדק צדק תרדוףzoek het recht en niets dan net recht’, 16:20) is ieders
favoriete tekst  althans van iedereen die geeft om sociale rechtvaar
digheid. Het vers begint goed, maar eindigt met וירשת את הארץ אשר ה
…‘( 'אלהיך נותן לךzodat u het land, dat de Heer uw God u zal geven, zal
erven’), wat de voor de hand liggende vraag opwerpt: wat voor plaats
heeft het recht bij de verwerving en het nalaten van land, of het nu
om privéland gaat of het land van een volk? Het is prima als het 'u'
naar beide kanten volledig inclusief geadresseerd zou zijn, maar als
‘rechtvaardigheid’ een hedendaagse landloze klasse uitsluit, en als het
verhaal van het land geen rechtsherstel voor de ontheemde inheemse
bevolking voorstaat, dan hebben we hier van doen met een (exclu
sieve) ‘theologie van het privilege’.
Het grootste deel van de Shoftim  77 van de 97 verzen – houdt zich
bezig met het bestuur van de rechtelijke macht in vredestijd, met de
vervolging van ketterij en heidense praktijken; instellingen van de
overheid zoals daar zijn rechters, koningen, priesters, steden van toe
vlucht, Levieten en profeten; en de rituele reiniging van het land van
wege de bloedige schuld aan onopgeloste moorden. Een centrale zorg
is de trouw aan God. Afgoderij en de aanbidding van andere goden
worden gezien als een schending van het verbond en zijn misdrijven
waar de doodstraf op staat. Tot zover de vrijheid van godsdienst.
Lees verder via deze link [PDF]

Twee kritische rabbijnen bezoeken
Nederland
Studiedag met Jeremy Milgrom op 19 oktober

Kerk in Actie en Kerk en Israël organiseren op 19 oktober as. een stu
diedag met rabbijn Jeremy Milgrom van de Rabbis for Human Rights.
Op onze website kunt u regelmatig Thora commentaren van deze

pacifistische rabbijn lezen die zich actief inzet voor vrede en mensen
rechten.

Zie de link hieronder voor meer
informatie en aanmelding:
Ron Kronish houdt Kardinaal
Willebrandslezing op 28 oktober
Jeremy Milgrom. Foto: Kairos Palestine

De Kardinaal Willebrandslezing die op woensdag 28 oktober as.
plaatsvindt in Utrecht, wordt dit jaar gehouden door rabbijn dr. Ron
Kronish uit Israël. Kronish is in eigen land en ver daarbuiten bekend
om zijn inzet voor de dialoog tussen joden, christenen, moslims en
druzen. Kronish nam eerder deel aan de Kairosconferentie.

Hij nam onlangs krachtig stelling
tegen het geweld van fanatieke
joodse kolonisten tegen
christenen en moslims. Hij is
ervan overtuigd dat niet alleen
joden en christenen in dialoog
horen te zijn, maar ook dat joden
en moslims niet elkaars
natuurlijke vijanden zijn, zoals
Ron Kronish. Foto: Vaticaninsider

dat in Israël op verschillende
plaatsen te horen valt. Dit levert

hem zowel waardering als felle kritiek op.

De bulldozer en de klarinet
Dominee Saliba Rishmawi bidt en spreekt voor een geimproviseerd
openluchtaltaar met direct achter hem een Israëlische jeep en

daarnaast enkele soldaten. Hij lijkt relaxed, maar zijn woorden zijn
scherp. "Hier worden land, bomen en mensen verwoest."
Het is woensdag 2 september. Met een Duitse Pax Christigroep uit
Augsburg staan we aan de voet van de hoge brug in Beit Jala die
gebruik wordt door Israëlische kolonisten die tussen de Bethlehem
en Hebronnederzettingen en Jeruzalem reizen. Een brug die door
West Bank Palestijnen niet kan worden gebruikt. Hier in het dal ligt
het dorpje Bir ‘Ona, dat een niet uit te leggen status heeft.
Enerzijds is de grond door Israël bij Jeruzalem geannexeerd, en
bezitten een aantal families een identiteitsbewijs van Jeruzalem;
anderzijds is het dorpje toch ook weer onderdeel van de West Bank en
moeten inwoners een vergunning aanvragen om naar Jeruzalem te
gaan. Vanouds maakt Bir ‘Ona deel uit van de stad Beit Jala.
De bewoners vragen sinds jaar en dag dat hun status duidelijk wordt
gemaakt, en vooral dat ze er legaal kunnen bouwen (de
nodige'illegale' woningen zijn verwoest door het Israëlisch leger),
maar nu lijkt het eindresultaat dat de mensen er het leven onmogelijk
wordt gemaakt. De 'stille ethnische zuivering' heet dat hier.
Tegenover de huizen worden op het moment meer dan 100 zeer oude
olijfbomen weggebulldozerd om baan te maken voor de Muur in de
vallei die naar het Cremisan–klooster leidt. In de vallei wordt ruim
300 hectare landbouwgrond om 'veiligheidsredenen' ontoegankelijk
gemaakt voor de 58 Palestijnse (christelijke) families die in dit gebied
leven.
De dienst vindt plaats onder het oorverdovend kabaal van de
bulldozers en de ronkende jeep, zodat de dominee soms zijn eigen
woorden niet kan horen. Vanaf een hoog dak kijken andere soldaten
toe. Ds. Rishmawi wordt bijgestaan door de plaatselijke
parochiepriester, Aktham Hijazin, die zegt dat de soldaten hebben
verklaard dat ze er zijn om ons, de deelnemers aan het gebed dat hier
dagelijks plaatsvindt, te beschermen. "Ze beschermen zichzelf
natuurlijk," voegt hij eraan toe. "Waarom is het nodig dat Israel niet
alleen de toppen van de heuvels bezet [illegale nederzettingen bij Beit
Jala], de tunnels door de heuvels en de brug tussen de heuvels, maar
nu ook nog de vallei overneemt?"
Het resultaat is, zegt Rishmawi, dat de mensen vertrekken. Wat valt
er hier nog te doen? Vorige week nog vertrokken zeven gezinnen uit
Beit Jala naar het buitenland. De deelnemers voelen ons machteloos.
Fuad is aanwezig, hij heeft een rood oog van de traangas die hij

afgelopen zondag bij zo’n gebedsdienst naar zich toegespoten kreeg.
Zijn dochter Rania, directeur van AEI, komt niet omdat ze na die
vorige dienst nog steeds hoofdpijn heeft. Is het wel gewone traangas,
vragen we ons af.
Onder begeleiding van een klarinet zingen we het 'We Shall
Overcome' tegen het geraas in. Na afloop loop ik terug met een
kennis, die zegt dat hij op de zondag aangesproken was door een
Israëlische soldate, in het Hebreeuws. Hij antwoordde niet, want
verstond niet wat ze zei. Vervolgens kwam een mannelijke soldaat
naar hem toe die hem vroeg waarom hij de soldate niet met respect
behandelde. "Wanneer je dat nog een keer doet, arresteer ik je."
Toine van Teeffelen
Bethlehem, 4 september 2015

Aanval op christelijk onderwijs. Arabisch
Israëlische leerlingen staken
Jack Khoury schreef 7 september jl. over een staking van alle
IsraëlischArabische leerlingen ter ondersteuning van de kerkelijke
scholen. Ze zijn de beste van het land. De Arabische studenten
protesteerden op 6 september jl. tegen het gebrek aan budgetten voor
kerkelijke scholen bij het kantoor van de premier in Jeruzalem.
Aansluitend was er een staking.
Circa 450.000 IsraëlischArabische studenten bleven op 7 september
thuis voor een solidariteitsstaking ter ondersteuning van de
kerkelijke scholen. De 47 katholieke scholen van het land zijn in
staking sinds het begin van het schooljaar om te protesteren tegen de
bezuinigingen.
Massaal protest: 30.000 demonstranten
Op zondag 6 september vond tegenover het kabinet van de minister
president een demonstratie plaats voor extra overheidsfinanciering
voor het kerkelijk onderwijs, waarbij zo'n 30.000 studenten,
voornamelijk Arabieren, hun eisen naar voren brachten. De leiders
van de katholieke kerk in Israël woonden het protest bij, net als

christelijke en islamitische ouders en studenten, maar ook leden van
de Knesset en de Arabische burgemeesters in Israël.
De met kerken verbonden scholen vallen in de categorie 'erkend,
maar officieus' wat betekent dat ze geen deel uitmaken van het
openbare school systeem, maar geaccrediteerd zijn door de overheid.
Ze ontvangen daardoor maar 75 procent van de reguliere financiering
van de staat voor het onderwijs. De rest komt van eigen collegegeld,
dat gemiddeld 4000 sjekels ($ 1.000) per jaar bedraagt, maar hoger
kan uitpakken op de meest prestigieuze scholen. Zowel christenen als
moslims studeren aan deze scholen.
Ondanks aanhoudende protesten van de scholen is er geen
vooruitgang geboekt in de onderhandelingen met het Ministerie van
Onderwijs, aldus pater Abdel Messih, die aan het hoofd staat van het
Forum van de Christelijke Schoolhoofden. Het voorstel van het
ministerie, om de scholen onder te brengen bij het openbaar
onderwijs is onaanvaardbaar, voegde hij eraan toe, want dat betekent
'het onteigenen van de scholen en van hun culturele en educatieve
geschiedenis en erfgoed, sommigen zijn honderden jaren oud' .
Ayman Odeh, voorzitter van de Gezamenlijke Arabische Lijst in de
Knesseth merkte op: 'Bijna een derde van de Arabische academici en
een absolute meerderheid van de Arabische hightech werknemers
zijn afgestudeerden van dezelfde scholen die de regering nu probeert
te verlammen. Het is onmogelijk om te praten over ontwikkeling en
gelijke kansen aan de ene kant, maar aan de andere kant dezelfde
scholen die erin slagen het glazen plafond te breken schade toe te
brengen'.
Moslims: 'Hun strijd is onze strijd'
Masud Ganaim, die de Islamitische Beweging binnen de Gezamenlijke
Arabische Lijst vertegenwoordigt, zei dat de christelijke scholen 'tot
de beste in de Arabische samenleving horen, en dus is hun strijd onze
strijd'.
De burgemeester van Nazareth Ali Salem is het daarmee eens: 'Dit is
geen privé probleem van de scholen, maar een probleem voor de hele
Arabische samenleving', zei hij. Andere Arabische burgemeesters en
de oudercommissies van de Arabische scholen herhaalden dat en

benadrukten dat christenen en moslims aan dezelfde scholen
studeren.
Al deze opmerkingen strookten met de belangrijkste boodschap van
de organisatoren van de demonstratie: dat de financiering van de
kerkelijke scholen een aanwinst is voor het land, en niet een verlies.
Christelijk onderwijs achtergesteld bij orthodox joods onderwijs
De katholieke scholen zeggen dat het Ministerie van Onderwijs al zes
jaar aan het snijden is in de fondswerving van de scholen, vooral de
laatste twee jaar, tegelijkertijd wordt de hoogte van het collegegeld
beperkt. Die combinatie, zeggen ze, vormt een 'doodsteek'.
Zij stellen ook dat ze worden gediscrimineerd in vergelijking met de
twee belangrijkste ultraorthodoxe schoolorganisaties  Hinuch
Atzmai, aangesloten bij de partij voor het Verenigd Torah Jodendom
en Ma'ayan Hahinuch Hatorani, aangesloten bij de Shas partij. Die
schoolsystemen maken geen deel uit van de staatssysteem en
weigeren in het algemeen les te geven in vakken als Engels en
wiskunde. Maar ze krijgen wel 100 procent van de gegeven reguliere
financiering door de staat.
De kerkelijke scholen eisen overheidsfinanciering van 200 miljoen
sjekels per jaar, zodat ze kunnen stoppen met het collegegeld. Tot nu
toe, heeft het ministerie van Onderwijs slechts 20 miljoen sjekels
aangeboden.
Bron: Haaretz, 7 september 2015

Afbeelding: Terra Santa School in Acco. Foto: Latin Patriarchate

Through Others Eyes
Op zondag 20 september om 13.30 uur zal in de Domkerk in Utrecht
een bijzondere tentoonstelling van Givat Haviva worden geopend.

Givat Haviva is een instituut voor vredeseducatie in Israël, dat zich al
zestig jaar inzet voor het vreedzaam samenleven van Joden en
Arabieren.
Eén van de projecten van Givat Haviva is 'Through others’ eyes/ Door
de ogen van een ander', waarbij de bindende kracht van fotografie
wordt gebruikt om Joodse en Arabische/ Israëlische jongeren en
volwassenen dichter bij elkaar te brengen. De jongeren krijgen een
fotografiecursus, waarbij ze niet alleen de nodige vaardigheden
opdoen, maar ook een unieke inkijk krijgen in het leven van de
andere deelnemers. Ze bezoeken en fotograferen elkaars familie,
scholen en gemeenschappen; zo ontstaat een prachtige verzameling
beelden die zowel verschillen als overeenkomsten op een sprekende
wijze illustreren.
De Stichting Vrienden van Givat Haviva heeft een tentoonstelling van
die foto’s naar Nederland gehaald. Na Haarlem en Scheveningen is nu
Utrecht aan de beurt om kennis te nemen van dit mooie project.
Bron en meer informatie:

Uitverkore Volk en Beloofde Land  wie is
hulle en waar is die plek?
Ook onder Nederduits Gereformeerde predikanten in Zuid Afrika is
het debat begonnen. Een artikel in het Afrikaans van de hand van
Johannes de Koning, predikant van de Nederduits Gereformeerde
Kerk in Tsumeb, Namibië, die het publiceerde op zijn blog Woord
skatte. 'Die Bybelse boodskap is immers so duidelik  die uitverkore
volk van God is nie die etniese Jode nie, (ja, ook nie Afrikaners nie),
maar almal wat gewas is in die bloed van die Lam!'
Lees meer via deze link [PDF]
Bezoek het blog van ds. De Koning via deze link

Nu ook verzet vanuit Volle
Evangeliegemeente tegen Israëlisme
In 'De Wekker' verscheen een interview met dr. Steven Paas, maar
ondertussen houdt de kritiek op hem aan. Hij vindt dat de Deputaten
Israël in de Christelijk Gereformeerde Kerken tegenover zich. Paas is
namelijk van mening dat bij sommigen in zijn kerk de staat Israël het
hart van hun geloof is gaan uitmaken in plaats van Jezus Christus.
In de Volle Evangeliegmeenten is er nu een verwante kritische stem
te horen. Jildert de Boer, voorganger in de Volle Evangelie Gemeente
in Harderwijk, schreef er een stuk over in 'Verdieping en Aansporing'
van september 2015.
Beluister het interview met dr. Steven Paas via deze link [Youtube]
of lees het interview hier: pagina 1 | pagina 2 [PDF]
Lees de beschouwing van Jildert de Boer via deze link [PDF]
Foto: dr. Steven Paas

Symposium Geloven onder bezetting
Op 9 oktober as. organiseren Vrienden van Sabeel Nederland en
Kairos Palestina Nederland een symposium ter gelegenheid van het
verschijnen van de Nederlandse vertaling van Mitri Rahebs boek
'Faith in the Face of the Empire'  Geloven onder bezetting.
In eerdere publiciteit is niet aangegeven dat het handig is om kaartjes
van tevoren te bestellen: 12,50 euro, incl. drankje. Kaarten aan de
deur kosten 13,50.
Van harte bevelen we de deze bijeenkomst bij u aan. Via onderstaande
link vindt u alle relevante informatie:

Paus, Obama, EU en VN staan terecht voor
nieuw 'Sanhedrin'
Terwijl de publieke verklaringen van mededogen van Paus Franciscus
met gemarginaliseerde groepen bij velen respect krijgen en de Heilige
Stoel in juni besloot tot de diplomatieke erkenning van de 'Palestijnse
staat', is een extreme groep rabbijnen die banden heeft met de
Israëlische regering, het leger en de academische wereld in woede
ontstoken.
Een groep die zichzelf 'Het Ontluikende Sanhedrin' noemt (een
opnieuw opgerichte 'raad van joodse wijzen'), heeft in Jeruzalem een
rechtszitting gehouden en de paus en andere wereldleiders
beschuldigd van 'misdaden tegen het Joodse volk'. De leiders van het
'Sanhedrin' hekelden in een reeks toespraken Paus Franciscus, de
Amerikaanse president Barack Obama, de Europese Unie, de
Verenigde Naties en andere internationale organen die de Israëlische
aanspraken op het 'exclusieve patrimonium' in het hele historische
Palestina niet ondersteunen.

Afbeelding: Paus Franciscus staat terecht voor 'Sanhedrin'
(Foto: Wikipedia)

Arabische christenen in Israël dreigen hun
kerken te sluiten
Arabische christenen in Palestina hebben gedreigd om hun kerken te
sluiten als vergelding voor het Israëlische snijden in de begroting van
de scholen van de geloofsgemeenschap. De scholen zien zich
gedwongen te sluiten omdat ze niet bij machte zijn hun educatieve
diensten nog verder te verlenen.
De adviseur van de katholieke bisschoppen van het Heilige Land
vertelde Quds Press dat de bezettingsautoriteiten het oplossen van
het probleem van de christelijke scholen blijven vertragen, omdat ze

'alleen een aantal beloften hebben gedaan om een deel van de
financiële crisis op te lossen, maar geen echte oplossing bieden om de
crisis te beëindigen'.
Abu Nassar beschreef Israëls beloften als 'vaag', en merkt op dat de
crisis jaren geleden is begonnen en onlangs escaleerde na het besluit
van de Israëlische autoriteiten om de bijdrage aan de begroting van
het Israëlische ministerie van Onderwijs van 57 procent terug te
schroeven naar 27 procent.
Christelijke scholen zijn enkele van de weinige vrije ruimtes voor het
Palestijnse politieke, culturele en economische leven in Israël. De
draconische bezuinigingen op de overheidsfinanciering die een paar
weken geleden al tot een staking leidde op 47 scholen, moet volgens
Ranjan Solomon van het Palestine Israel Ecumenical Forum worden
gezien als de laatste stap in de Israëlische aanval op het recht van
Palestijnen op eigen onderwijs.
Het sluiten van de kerken in het Heilige Land zou grote consequenties
kunnen hebben voor pelgrimages en toerisme naar het Heilige Land.
Het is nog niet bekend om welke kerken het zal gaan.

Afbeelding: H. Grafkerk straks gesloten uit protest?
(Foto: Wikipedia)

CDAers discussiëren over hun
Israël/Palestina beleid
In CDA.nl, het kwartaalblad van het CDA, staat in de maand oktober
een interessant interview met de CDATweede Kamerfractie
woordvoerder voor Buitenlandse Zaken Raymond Knops en Jan
Elshout, de voorzitter van het informele CDALedenberaad Midden
Oosten. Het artikel laat zien dat het CDA met kleine stapjes aan het
opschuiven is naar kritischer posities.

De reis van Sybrand Buma en Raymond Knops naar
Israël/Palestina in mei jl. waarbij zij onder meer de
Tent of Nations bezochten, lijkt zijn impact niet
gemist te hebben. Dat laat zien dat contacten en
discussies met CDA prominenten zinvol blijven, die van binnenuit, en
die van buitenaf. Het artikel geeft een nuttig inzicht in de
ontwikkelingen binnen het CDA.
Op de achtergrond lijkt er kerkelijk ook een wat andere wind te
waaien. In de maand oktober spreken twee kritische rabbijnen uit
Israël voor kerkelijke gremia. Rabbijn Ron Kronish die pas scherp
afstand nam van de aanvallen op christelijke kerken in Israël spreekt
op 28 oktober de kardinaal Willbrandslezing en is daarvoor de gast
van Luce en de katholieke Raad voor het Jodendom. Onze columnist
rabbijn Jeremy Milgrom is 19 oktober de gast van Kerk in Actie en
Kerk en Israël (PKN).
De verharding in Israel, waar christenen meer het mikpunt van lijken
te worden (brandstichting in Tabgha, de vernielingen bij de Tent of
Nations, de muur dwars door de Vallei van Cremisan, de paus die
'terecht' moet staan voor een nepSanhedrin voor 'misdaden tegen
het joodse volk', doen menig christen in kerk en politiek vandaag
achter de oren krabben.
Lees de gehele discussie via deze link [volgt zsm]
Afbeelding: Raymond Knops. Foto: De Tweede Kamer.

Boek Geloven Onder Bezetting
gepresenteerd
'Jezus was een Palestijnse Jood uit het MiddenOosten. Als hij nu door
de westerse wereld rond zou reizen, zou hij op willekeurige
momenten en plaatsen aangehouden worden om zijn papieren te laten
controleren'. Zo begint Geloven onder bezetting. Een Palestijnse
theologie van verzet en hoop van Mitri Raheb.
Op vrijdag 9 oktober werd dit boek in De Nieuwe Liefde in
Amsterdam gepresenteerd. Het boek is een vertaling van Mitri Rahebs

boek Faith in the Face of Empire dat in 2014 verscheen. In dit boek
legt de christelijke Palestijnse theoloog Raheb uit wat het betekent
gelovig te zijn in een bezet land. Zijn uitgangspunt is dat Palestina al
heel lang bezet wordt, de Israëlische bezetting is slechts de
hedendaagse vorm daarvan. Onder andere Romeinen, Byzantijnen,
Ottomanen en Britten gingen hen voor. Maar, zo zei Raheb vrijdag:
'De mensen van het land houden stand. Geloof helpt de machten te
ontmaskeren'.
Mitri Raheb is luthers predikant, theoloog en vredesactivist. Hij is één
van de opstellers van het Kairosdocument. Zijn theologisch werk is te
typeren als Palestijnse bevrijdingstheologie. Op dit moment is hij de
belangrijkste auteur op dit gebied. Zijn werk vertoont grote
verwantschap met de boeken van Naim Ateek, de oprichter van
Sabeel. Dat zie je ook terug in het uiterlijk van het boek, het lijkt om
Roep op verzoening. Dat beide boeken in Nederland op de markt
worden gebracht door Boekencentrum helpt daar natuurlijk ook bij.
'Ik hoop dat het wat discussie oproept. Nederland en Duitsland leven
niet in het heden als het gaat om IsraëlischPalestijnse conflict. Zij
leven in een ander tijdperk'. – Mitri Raheb
Raheb plaatst in zijn boek de Bijbel op een radicale manier terug in
zijn context: Palestina. De Bijbel is dáár en nergens anders ontstaan.
En dat is geen toevallige bijkomstigheid. Nee, de Bijbel gaat over wat
er in Palestina gebeurd is. Het boek begint niet bij een aantal
aannames over God, maar het begint bij de concrete geopolitieke
situatie die het leven van de inwoners van Palestina domineert. Sinds
mensenheugenis is het land speelbal van de omliggende rijken: Perzië
(Iran), Mesopotamië (Irak, Syrië), Turkije, Europa en Egypte.
Palestina ligt in het midden, maar qua machtsverhoudingen maakt
het deel uit van de periferie. Palestina had dus heel haar geschiedenis
te maken met imperialisme.
De Bijbel is, zo betoogt Raheb, een boek dat zich verzet tegen dit
imperialisme. Dat maakt het volgens hem ook zo vreemd dat de Bijbel
vandaag de dag onderdeel uitmaakt van de 'software' die er voor
zorgt dat de staat Israël wegkomt met de bezetting van Palestina en
de Apartheid die heerst in het land. Met zijn boek wil hij er aan

bijdragen dat de Bijbel opnieuw een bron van inspiratie voor verzet
tegen imperialistische machten wordt.
Raheb stelt een kritische lezing van de Bijbel voor, met oog voor de
machtsverhouding en identiteitsconstructies die in de tekst
plaatsvinden. De grote jongens in de geschiedenis vochten hun
oorlogen uit in Palestina en dat zorgde ook weer voor conflicten
tussen de verschillende groepen in Palestina.
Voor Raheb is het een belangrijke vraag wie de Palestijnen zijn. De
inwoners van Palestina hebben zich in de jaren ’70 en ’80
geïdentificeerd met de Bijbelse Kanaänieten. Als tegenpool van de
Joden die zich identificeerden met de Israëlieten. Maar Raheb zegt dat
Palestijnen erfgenamen zijn van de hele geschiedenis van de inwoners
van Palestina. Palestijnen zijn zowel de Kanaänieten als de
Israëlieten. Beide groepen zijn hun voorvaders. En dus maakt heel de
geschiedenis van 'de mensen van het land' zoals Raheb ze noemt,
onderdeel uit van de identiteit van de hedendaagse Palestijnen.
'Het gaat er dus niet om jouw identiteit terug te vinden in de
geschiedenis, maar de gehele geschiedenis op te nemen in je identiteit.
Dus ook de geschiedenis van joden in Palestina hoort bij de identiteit
van de Palestijnen. De joodse Israëlieten proberen alleen zichzelf terug
te vinden, b.v. in archeologie en Bijbel. Maar niemand kan beter
begrijpen wat de Israëlieten in de Bijbel doormaken dan de Palestijnen.
De joodse inwoners van de staat Israël kunnen dat niet, want zij horen
bij de imperialistische machthebbers'. – Mitri Raheb
Raheb kiest dus niet voor gefixeerde constructies van identiteit, maar
voor een open identiteit. Dat biedt perspectief. In ieder geval een
perspectief waarin Palestijnen meer zijn dan het tegenover van de
joodse Israëliërs. Raheb lijkt te mikken op een coalitie van
hedendaagse 'mensen van het land', joodse Israëliërs en Palestijnen
die in verzet komen tegen de imperialistische machten die het land in
het verderf storten.
Raheb liet zich ook kritisch uit over Europese theologie. Hij noemde
haar archeologisch, ideologisch, los van tijd, plaats en macht.
Bovendien is ze vastgelopen in postholocaust theologie. Het is

volgens hem hoog tijd dat de theologie even kritisch is over zionisme
als over antisemitisme.
Drie sprekers uit Nederland schetsten de context waarin de vertaling
het boek van Raheb klinkt: de theologie, de media en de politiek.
Alex van Heusden van De Nieuwe liefde reageerde op het boek van
Raheb door het boek een goede gids te noemen. Het helpt ons de
bibliotheek die de Bijbel is te plaatsen in de context waarin deze
bibliotheek ontstond: verzet tegen imperialisme.
Jacqueline de Bruin, die onderzoek doet naar de journalistieke
verslaglegging van het IsraëlischPalestijns conflict, liet aan de hand
van twee fragmenten zien hoe de berichtgeving over het oplaaiende
geweld in Israël/Palestina in bijvoorbeeld het NOS Journaal en
Nieuwsuur onvolledig, onjuist en tendentieus is.
Martin Sieperman, directeur van TheRightsForum, praatte ons bij
over de politieke machtsverhoudingen in Europa en Nederland als het
gaat om het IsraëlischPalestijns conflict. De Europese Unie blinkt uit
in halfslachtigheid. Zij veroordeelt onder andere de illegale joodse
nederzettingen als blokkade voor een tweestatenoplossing, maar
verbindt aan die veroordeling geen maatregelen. In Nederland wordt
door rechts al jaren ingezet op goede banden met Israël en zolang zij
deel uitmaken van de regering zal dat niet veranderen. Binnen het
CDA zijn wel verschuivingen waarneembaar, maar of dat op korte
termijn tot grote veranderingen zal leiden lijkt onwaarschijnlijk.

Jeremy Milgrom over Soekot en het streven
naar een rechtvaardige vrede
Op de schaal van particularisme naar universalisme, zijn de teksten
en rituelen van Soekot (Loofhuttenfeest) waarschijnlijk het meest
universalistisch van alle joodse feestdagen1. In de Thoralezingen van
het feest wordt er geen bloedvergieten herdacht en geen vervolging,
zelfs niet de zorg voor het gewas dat nog moet worden geoogst. Er is

veeleer een lusteloze toestand van verdoving aan het einde van het
seizoen, bekroond met de filosofische mijmeringen van Prediker
wiens cynisme zo onbijbels is dat er een paar verzen op het einde
moesten worden aangeplakt om ze in overeenstemming te brengen
met de devotionele norm.
Universalisme moedigt geen chauvinisme aan, dus de laatste regel
van Pete Seeger in Turn Turn Turn, 'A time for peace, I swear it's not
)too late' (op basis van de eerste helft van Prediker, hoofdstuk 3
brengt de etnocentrische bedevaartliturgie in balans ( ‘U heeft ons
gekozen uit alle naties, verheven boven alle talen’), met name die van
Zacharia 14. Degenen van ons die een zwak hebben voor de andere
kant hebben zelfs nog meer reden tot juichen wanneer ze bij de
rabbijnse uitbreiding aan het einde van Prediker komen, hoofdstuk 3,
’ ('Wat is, was er tevoren al; wat zijn zal,והאלוהים יבקש את נרדף‘ vers 15:
)is vroeger al geweest. God haalt wat voorbij is, steeds weer terug'.
Wat volgt is het Hebreeuwse origineel uit de Wajikra Rabba, met een
verkorte vertaling in het Engels:2
והאלהים יבקש את נרדף"  )קהלת ג( רב הונא בשם רב יוסף אמר :לעולם "והאלהים "
יבקש את נרדף" .אתה מוצא צדיק רודף צדיק " והאלהים יבקש את נרדף"; רשע רודף צדיק
 "והאלהים יבקש את נרדף"; רשע רודף רשע  "והאלהים יבקש את נרדף"; אפילו צדיק
".רודף רשע "והאלהים יבקש את נרדף"!  מכל מקום" ,והאלהים יבקש את נרדף
רבי יהודה ב"ר סימון אמר בשם ר"י ב"ר נהוראי :לעולם הקב"ה תובע דמן של נרדפין מן
הרודפין .תדע לך שכן הוא ,שכן הבל נרדף מפני קין ובחר הקדוש ברוך הוא בהבל ,שנאמר
)בראשית ד( "וישע ה 'אל הבל ואל מנחתו" .נוח נרדף מפני דורו ולא בחר הקב"ה אלא
בנח ,שנאמר )שם ז( "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה" .אברהם נרדף מפני נמרוד ובחר
הקדוש ברוך הוא באברהם ,שנאמר )נחמיה ט( "אתה הוא ה 'האלהים אשר בחרת באברם
" .יצחק נרדף מפני פלשתים ובחר הקב"ה ביצחק ,שנאמר )בראשית כו(" ראה ראינו כי
היה ה 'עמך " .יעקב נרדף מפני עשו ובחר הקדוש ברוך הוא ביעקב ,שנאמר )תהלים קלה(
"כי יעקב בחר לו יה" .יוסף נרדף מפני אחיו ובחר הקב"ה ביוסף ,שנאמר )שם פא( "עדות
ביהוסף שמו" .משה נרדף מפני פרעה ובחר הקדוש ברוך הוא במשה ,שנאמר )שם קו(
"לולי משה בחירו" .דוד נרדף מפני שאול ובחר הקב"ה בדוד ,שנאמר )שם עח( "ויבחר בדוד
עבדו" .שאול נרדף מפני פלשתים ובחר הקדוש ברוך הוא בשאול ,שנאמר )שמואל א יב(
"הראיתם אשר בחר בו ה '" .ישראל נרדפין מפני האומות ובחר הקב"ה בישראל ,שנאמר
")דברים יד( "ובך בחר ה 'להיות לו לעם סגולה

 שור נרדף מפני: אמר הקדוש ברוך הוא, אף בקרבנות כך:רבי אליעזר ב"ר יוסי בן זמרא אמר
 אלא מן הנרדפין, לא תקריבו לפני מן הרודפים, כבש מפני זאב, עז נרדף מפני נמר,ארי
 "שור או כשב או עז כי יולד:(" ככתוב )ויקרא כג.
()ויקרא רבה פרשה כז
R. Huna zei in de naam van R. Yosef, 'Het is altijd zo dat Gods zorg
uitgaat naar de vervolgde: wanneer een rechtvaardig persoon een
andere rechtvaardige vervolgt; wanneer een slechterik een
rechtvaardige vervolgt; wanneer een slechterik een andere slechterik
vervolgt en wanneer een rechtvaardige een slechterik vervolgt'.
R. Jehoeda, de zoon van R. Simon zei in de naam van R. Yosi, de zoon
van Nehorai: 'God eist altijd het bloed op van de vervolgde bij de
vervolger. We weten, dat dit het geval was toen Kaïn Abel vervolgde 
God koos Abel... toen de mensen van zijn generatie Noah vervolgden...
toen Nimrod Abraham vervolgde... toen de Filistijnen Isaac
vervolgden... toen Esau Jacob vervolgde... toen Jozef door zijn broers
werd vervolgd... toen Farao Mozes vervolgde... toen Saul David
vervolgde... toen de Filistijnen Saul vervolgden... Israël werd vervolgd
door de heidenen, en God koos Israël, zoals er geschreven staat, 'God
koos voor zijn geliefde volk' (Deuteronomium 14)
R. Eliezer, de zoon van R. Yosi de zoon van Zimra zei: 'Zo is het ook
met offers: de stier wordt vervolgd door de leeuw, de geit door de
tijger, de schapen door de wolf... breng geen offers van de vervolgers
maar van de vervolgden, zoals er geschreven staat, een stier, een
schaap of een geit, als het geboren is...' (Leviticus 22)  Wajikra
Rabba 27
Wat een tekst! We hebben absoluut teveel hooi op de vork genomen
hier, maar hier geef ik een overzicht in vogelvlucht en meteen ook
mijn bottom line:
1. We voelden dat God met ons was toen wij  net als de offerdieren
werden vervolgd, en we hoopten en baden om verlossing, één die de
Torah ons heeft beloofd, maar de Torah waarschuwt ons ook in één
adem door voor de kans om ons geloof te verliezen, davka ('precies')
wanneer we bovenaan staan.

2. Niets houdt ons tegen om elkaar schuld aan te wrijven, en het is
beter om je moreel superieur te voelen (en om te proberen dat te
blijven) dan alle normen overboord te zetten en je onvergeeflijk te
gedragen.
3. Maar wat we werkelijk moeten nastreven is een werkelijkheid
waarin we noch vervolgd worden, noch vervolgers zijn. Dit soort
vrede zal niet zegevieren zonder dat alle betrokkenen hun gevoel van
verlies laten varen, evenals de behoefte om strijdlustig te zijn. Ware
vrede zal altijd een rechtvaardige vrede zijn, als allen zullen
waarnemen dat er recht wordt gedaan.
Noten:
1. Bij Soekot of Loofhuttenfeest wordt herdacht dat de Israëlieten
veertig jaar lang in de Sinaï onder de bescherming van God
rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten. Het is
uitgegroeid tot een feest waarbij ook offers werden gebracht uit dank
voor de oogst. De datum van het feest ligt in september of oktober.
2. volgt zsm.
3. De Wajikra Rabbas is een misdrasj die een uitleg geeft aan het derde
boek van Mozes.

Gaza als vakantiebestemming
De clip 'What's going on' van Marsel Loermans en Ingrid Rollema laat
Gaza zien als een goede vakantiebestemming.
Een uitnodiging om deze gastvrije mensen te ontmoeten !
Bekijk de clip (3.46 min.) via onderstaande link:

Interview met de pastoor van Gaza
Dit interview met Mario da Silva, pastoor van H. Familie in Gaza en
vervanger van pater George Jorge Hernandez werd afgenomen door
Saher Kawas.
Voor welke taken bent u verantwoordelijk als pastoor in Gaza?
Ik werk als geestelijk leider van de christelijke gemeenschap in Gaza,
waar ik de H. Mis vier en de zieken in de ziekenhuizen bezoek. Ik ben
ook verantwoordelijk voor twee programma's, Bara'im en Christelijke
Jeugd. Bovendien werf ik fondsen voor arme gezinnen.
Wat zijn de activiteiten van Bara'im en Christelijke Jeugd?
De activiteiten vinden drie dagen per week plaats. Woensdag is de
dag van de ontmoeting van Christelijke Jeugd. Het begint met een H.
Mis in de ochtend. Kinderen spelen dan twee uur en krijgen
catechismusles. We besluiten de dag met een maaltijd voor iedereen.
Zaterdag en zondag is het programma van Bara'im voor kinderen
jonger dan 10 jaar en voor de gezinnen. In het algemeen verzamelen
zich de families en ze bespreken wat er in hun dagelijks leven
gebeurt.
Kunt u mij vertellen over de geestelijke toestand van de christelijke
gemeenschap in Gaza?
Onze kerk is de enige plek waar christenen hun identiteit kunnen
beleven en waar ze de christelijke cultuur leren kennen. Orthodoxe en
protestantse christenen zullen niet elke zondag de Mis bijwonen,
maar op andere weekdagen komen ze wel voor een ontmoeting met
de pastoor en nemen deel aan verschillende activiteiten van de
Christelijke Jeugd.
Wilt u ons meer over het dagelijks leven van christenen in Gaza
vertellen? Hoe reageren ze op pesterijen en bedreigingen?
Er zijn ongeveer 1230 christenen in Gaza, die tussen 1,8 miljoen
moslims wonen. Van de christenen behoren er 130 tot de katholieke

kerk en 1100 tot de Orthodoxe Kerk. De meesten van hen zijn
jongeren.
Het probleem in de Gazastrook is er een die voorkomt in de hele
wereld: extremisme. Twee jaar geleden bijvoorbeeld, werd onze kerk
vernield: er werd graffiti op muren geschreven, boodschappen van
haat tegen degenen die Christus volgen. Graffiti kan ook gelezen
worden op de muren in de straat waar gevraagd wordt, om niet met
christenen te praten.
Doet de politie onderzoek naar deze aanvallen?
Zeker, een van de taken van de pastoor is om een goede relatie op te
onderhouden met de regering en de politie. Vermeldenswaard is dat
pater Manuel Moussallam die hier 15 jaar heeft gewerkt een goede
relatie heeft opgebouwd met de regering.
Krijgen christenen met christelijke feestdagen zoals Kerstmis en Pasen,
een 'permit' om naar Bethlehem en Jeruzalem te gaan?
Nee, er is Israëlisch beleid, dat verbiedt dat mensen tussen de 15 en
35 jaar een permit krijgen. Aan gezinnen of ouders die ouder zijn dan
35 jaar, geeft Israël geen vergunningen voor hun kinderen als die
jonger zijn dan 15 jaar, en als de ouders besluiten om te gaan, wil
Israël hun terugkeer naar Gaza niet garanderen. Dit betekent dat in
de meeste gevallen families ervoor kiezen niet te reizen, want de
geest van de feestdagen ligt in het samenzijn in de families.
Zouden de christenen van Gaza willen vluchten?
Christenen en vooral jonge mensen willen Gaza verlaten vanwege de
slechte leefomstandigheden. Ze blijven visums aanvragen voor het
buitenland, of zelfs voor de Westelijke Jordaanoever, maar hun
aanvragen worden altijd afgewezen.
Bron: LPJ.ORG (Latijns Patriarchaat)

Boekpresentatie 'Je bent er geweest' van Len
Munnik en Arie de Bruin
Op de Dag van de Rechten van het Kind, vrijdag 20 november as,
14.30  16.00 uur, wordt het unieke boekje 'Je bent er geweest' van
Len Munnik en Arie de Bruin gepresenteerd in de Pauluskerk,
Mauritsweg te Rotterdam. Wij nodigen u van harte uit hierbij
aanwezig te zijn.
Kinderen, overal ter wereld, zijn in oorlogssituaties en bezette
gebieden vaak de dupe van macht en machteloosheid van
volwassenen, iets wat zich uitdrukt in geweld.
Arie de Bruin en Len Munnik geven ieder op hun eigen wijze uiting
aan hun verzet tegen deze schendingen van de rechten van de mens
en in het bijzonder de rechten van het kind.
Zij waren onafhankelijk van elkaar op bezoek in Israël en Palestina.
Wat zij zagen en hoorden laat hen nooit meer los… In 24 gedichten en
illustraties betrekken auteur en illustrator de lezers bij de situatie
van kinderen in Israël en Palestina. Een levendig beeld dat niemand
onberoerd laat.
De opbrengsten van deze uitgave zijn bestemd voor het project Post
Trauma Rehabilitation of the Palestinian ExDetainee Children in the
West Bank, een project voor traumaverwerking voor Palestijnse
kinderen, uitgevoerd door the East Jerusalem YMCA in Beit Sahour.
Het project helpt exgedetineerde kinderen, hun families en
gemeenschappen en is gericht op hun psychosociale welzijn en het wil
hen opnieuw in de samenleving integreren.
Downloads:

Gerechtigheid door een boycot?
De afgelopen jaren heeft de Oecumenische Vrouwengroep TwenteBethlehem
verschillende ontmoetingen georganiseerd met Palestijnse christenen die

vertelden over het leven onder Israëlische bezetting. De laatste tijd veelal in
samenwerking met Enschede voor Vrede.

Een groeiend aantal mensen is onder de indruk geraakt van dit verhaal en
overtuigd van de onrechtvaardige verhoudingen in het Heilig Land. Maar
wat te doen? We kunnen niet allemaal olijfbomen gaan planten of helpen bij
de oogst.

Zes jaar geleden alweer brachten de gezamenlijke Palestijnse kerken een
Kairosdocument uit. Daarin stond onder andere een oproep aan de
christenen wereldwijd om als geweldloze actie Israëlische producten, in
ieder geval afkomstig van de nederzettingen, te boycotten. De oproep heeft
nog maar weinig navolging gehad, maar buiten de kerken begint de boycot
beweging wel te groeien.

Bedrijven en instellingen als Vitens, PGGM en HasKoning hebben zich onder
publieke druk uit Israël of uit de nederzettingen teruggetrokken en in
verschillende steden zijn boycotacties geweest bij supermarkten. Afgelopen
zomer heeft Enschede voor Vrede een dergelijke actie uitgevoerd bij drie
supermarkten in de Enschedese binnenstad.

De Raad van Kerken in Nederland daarentegen deed in reactie op het Kairos
document de oproep om niet zozeer Israëlische producten te boycotten,
maar juist Palestijnse producten te kopen. Als Oecumenische Vrouwengroep
hebben we Palestijnse avondmaalswijn ingekocht en cadeau gedaan aan de
Ontmoetingskerk (zie elders in dit blad).

Maar ondertussen vragen we ons wel af wat nu het meeste helpt om een
eind te kunnen maken aan het grote onrecht in het MiddenOosten? Een
vraag die we als Oecumenische Vrouwengroep TwenteBethlehem en
Enschede voor Vrede op 3 november vanaf 19.30 uur in de Wonne aan de
orde willen stellen in een bijeenkomst met vier gasten. Jan van der Kolk,
namens de werkgroep Kairos Palestina, Karel van Broekhoven, die landelijk
actief is in de boycotbeweging, Nabil Sahhar, in Twente woonachtig
Palestijnse christen, en we zijn bezig om ook iemand van HasKoning te
benaderen.

'De Reisgenoot', sommigen van u zullen hem op 21 september in de
Ontmoetingskerk hebben horen spelen, levert een muzikale bijdrage.

Iedereen die wil meedenken hoe we vanuit Nederland een rechtvaardige
vrede tussen Israël en Palestina kunnen bevorderen is van harte welkom.

Gerechtigheid door een boycot?
Datum: dinsdag 3 november
Plaats: De Wonne, Noorderhagen 25, Enschede
Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Brief aan de lidkerken van de Wereldraad in
Israël en Palestina
Brief aan de lidkerken van de Wereldraad in Israël en Palestina
19 oktober 2015.
Ik groet u in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Redder,
Vredesvorst, kind van Bethlehem.
Ik schrijf u deze brief in een tijd dat er opnieuw geweld is
losgebarsten tussen de volken in Christus’ geboorteland, om het op te
nemen voor onze christelijke zusters en broeders in Palestina en
Israël en ook om de zorgen en de solidariteit van de Wereldoecumene,
vertegenwoordigd in de Wereldraad van Kerken, uit te drukken. Met
groeiende ontzetting volgen wij de gebeurtenissen in de hele regio en
in het bijzonder die in de heilige stad Jeruzalem, die wij koesteren in
onze harten en in onze gebeden als een open stad van twee volken
(Israëli’s en Palestijnen) en drie geloven (Jodendom, Christendom en
Islam). Wij gaan door met werken en bidden voor een rechtvaardige
vrede voor zowel Palestijnen als Israëli’s, met respect voor de status
quo van de heilige plaatsen in Jeruzalem als belangrijke bijdrage om
de huidige spanningen te verminderen.
Als Christenen moeten wij proberen een einde te maken aan het
geweld tegen alle kinderen van God en ook proberen de bezetting en
het onrecht te beëindigen die zulke enorme obstakels vormen voor
vrede in Israël/Palestina. Aanvallen met geweld zijn een onacceptabel
en contra productief middel om gerechtigheid te bereiken.

Proportionele veiligheidsmaatregelen en de wet zijn passende
instrumenten om op zulke aanvallen te reageren en niet onrechtmatig
doden.
De Wereldraad van Kerken staat krachtig achter de Christenen in het
Heilige Land in de overtuiging dat de onrechtmatige bezetting van de
Palestijnse Gebieden beëindigd moet worden, niet als voorwaarde
voor het einde van het geweld, maar als essentiële basis voor een
duurzame en rechtvaardige vrede in de regio op de lange termijn. We
betreuren het rampzalige falen om een reëel perspectief te bieden
voor het realiseren van de nationale Palestijnse aspiraties en voor de
implementatie van de tweestaten oplossing waar velen achterstaan.
De internationale gemeenschap heeft zich afzijdig gehouden terwijl
een opeenvolging van restricties, heffingen, beslagleggingen,
nederzettingen en dubbelzinnigheden van de Israëlische regering het
zicht op een uitvoerbare tweestaten oplossing tot het punt van
verdwijnen gedwongen hebben. Wij betreuren het duidelijke gebrek
aan effectieve gerichtheid en betrokkenheid in de Israëlische
binnenlandse politiek en in de internationale gemeenschap om zich
bezig te houden met de terechte zorgen en aspiraties van het
Palestijnse volk.
Hoewel frustratie en desillusie ten gevolge hiervan zich binnen de
Palestijnse gemeenschap op een kritiek niveau bevinden, doe ik een
beroep op politieke en religieuze leiders om het geweld te
verminderen. En ik steun de Palestijnse christenen krachtig in hun
overtuiging voor geweldloos verzet, als zij deel uit maken van de
strijd voor gerechtigheid en de stichting van een Palestijnse staat.
Ik roep onze wereldgemeenschap op de christenen in het Heilige Land
kracht te geven bij hun streven naar gerechtigheid en vrede voor alle
gemeenschappen. De christelijke stem is nu belangrijker dan ooit
gezien het risico dat het IsraëlischPalestijnse conflict eerder in
religieuze dan in politieke termen wordt afgeschilderd. Terwijl
sommigen er strategisch belang bij hebben de kwestie op die manier
te duiden, weten wij dat dit een bedreiging is voor het Midden
Oosten, het Heilige Land en haar vele verschillende gemeenschappen.
Ik roep politieke en religieuze leiders op zich ertegen te verzetten dat

de heilige plaatsen ingezet worden als instrument in de politieke
strijd tussen het Palestijnse volk en de Israëlische bezetting.
Ik breid mijn oproep uit naar alle gelovige mensen en mensen van
goede wil over de hele wereld om u te steunen in uw kostbare
getuigenis en volgelingschap waarmee u de hoop onder de leden van
uw gemeenten en gemeenschappen levend houdt.
Tijdens de Pelgrimstocht van Gerechtigheid en Vrede waaraan de
oecumenische beweging opnieuw begonnen is op de 10de assemblee
van de Wereldraad van Kerken in Busan (Zuid Korea) en in het
bijzonder als wij op onze pelgrimstocht het 'station' 2016, het
Midden Oosten (met speciale aandacht voor Israël en Palestina)
naderen, verplichten wij ons met u samen deze moeilijke weg te gaan.

Gezegend zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God
genoemd worden (Matteüs 5:9)
In Christus de uwe,
Ds. dr. Olav Pyke Tveit
SecretarisGeneraal van de Wereldraad van Kerken

ZuidAfrikaanse studie over de betekenis van
'heel Israël' (Rom. 11 vers 26)
ZuidAfrikaanse gereformeerde theologen discussiëren vandaag
intensief over de uitleg van het woord van Paulus dat 'heel Israël'
behouden zal blijven (Romeinen 11:26). Bijzonder, tegen de
achtergrond van de tijd dat veel blanke ZuidAfrikanen zich nog
moesten bevrijden van de idee van hun eigen uitverkiezing en
meerwaardigheid ten opzichte van hun zwarte landgenoten. Politiek
relevant omdat de steun in ZuidAfrika voor de Palestijnen sowieso
groeiende is.
Dr. Philip la Grange Du Toit schreef er een artikel over in het
Afrikaans dat voor de Nederlandse lezer goed toegankelijk is. Du Toit

concludeert dat 'Israël' in dit vers, evenals in het geheel van
Romeinen 911, een aanduiding is van de door God verkorenen van
het Israël in de OT tijd. Het woord slaat naar zijn inzicht dus niet op
het huidige fysieke volk van de staat Israël en ook niet op het volk van
de Joden van nu. Na het volbrachte werk van Christus heeft etnisch
Israël volgens hem geen bijzondere plaats meer in Gods heilsplan.
Voor het Joodse volk bestaat daarom geen andere verwachting dan die
er in Christus is voor alle volken.
Het artikel is een samenvatting van het Engelstalige proefschift dat
dr. Du Toit in 2013 in Stellenbosch verdedigde: Paul and Israel: flesh,
spirit and identity. De studie is onder deze link beschikbaar:
http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/85831
'The dissertation focuses on the identity of Israel, the Judaeans and
believers in Christ within the Pauline corpus. The identity of 'Israel'
in Romans 911 is especially addressed in relation to Paul's deeper
thought on identity, with special reference to the fleshspirit
dichotomy. The meaning of 'all Israel' who will be saved (Rom 11:26)
and the 'the Israel of God' who is blessed (Gal 6:16) is found to point
to ancient, historical Israel of inner election'.
Dit jaar verscheen de diepgaande Nederlandstalige studie van dr.
Bram Maljaars over de uitleg van Romeinen 11: 26,
http://www.uitgeverijaspekt.nl/boekdetail.php?id=9789461536167
Wat de conclusie over de plaats van het hedendaagse Israël betreft,
stemt Maljaars overeen met de bevindingen van dr. Du Toit.
(Met dank aan dr. Steven Paas)
Afbeelding: De kerk van de gemeente Stellenbosch in ZuidAfrika (foto
Wikipedia).

Dominee en rabbijn geven hoop
Als ik deze weken het nieuws uit Israël en Palestina volg, overvalt me
een steeds grotere moedeloosheid. Geweld stapelt zich op geweld,

wanneer loopt het helemaal uit de hand? Kan niemand het dan
stoppen?
In die chaos klonken op vrijdag 9 en maandag 19 oktober opeens
woorden van hoop. Ze kwamen uit de mond van een dominee uit
Bethlehem, Mitri Raheb, en een rabbijn uit Jeruzalem, Jeremy
Milgrom.
'De Joodse en de Palestijnse geschiedenis zijn deel van elkaar. Het is
niet óf óf, maar én én.'
De enige oplossing van het conflict tussen joden en Palestijnen is dus:
erkennen dat je samen al eeuwen en eeuwen daar woont. En dan
samen ontdekken: we zijn bijna altijd bezet geweest, door de
Assyriërs, de Babyloniërs, de Romeinen, de Turken, de Engelsen. Hoe
ga je om met dat gemeenschappelijk verleden?
Eén geschiedenis, zegt de dominee
'De geschiedenis van joden in Palestina hoort bij de identiteit van de
Palestijnen'. Hetzelfde geldt voor de geschiedenis van joden: die staat
niet los van het land waar die zich afspeelt, een land waar 'de joden'
altijd met veel andere groepen woonden en door en door met elkaar
verbonden waren. Als je dat uit het oog verliest, construeer je een
geschiedenis die nooit bestaan heeft.
Aan het woord is Mitri Raheb, dominee van een lutherse gemeente in
Bethlehem. En Bethlehem ligt in Palestina, en niet in Israël, zoals veel
folders ons voorspiegelen. Mitri Raheb kwam op 9 oktober zijn
nieuwste boek presenteren in Amsterdam, 'Geloven onder bezetting'.
Het boek gaat uit van die eeuwenlange bezetting en onderzoekt hoe je
dan de bijbel kunt lezen. Dat de bijbel in dat PalestijnsIsraëlisch
gebied en nergens anders is ontstaan, is geen toevallige
bijkomstigheid. Nee, de Bijbel gaat over wat er in Palestina gebeurd
is. Het boek begint niet bij een aantal aannames over God, maar het
begint bij de concrete politieke situatie die het leven van de inwoners
van Palestina domineert.
'En het geschiedde in die dagen….'

Het kerstverhaal van Lucas 2 is daar een treffend voorbeeld van:
keizer Augustus, Quirinius, en even later Tiberius, Pontius Pilatus,
Herodes, alle bezetters en wie met hun heulen komen aan bod. Dat
betekent iets! Jezus is de hoop op een leven op het land zónder
bezetting, voor Joden en Palestijnen. Want dat hoort ook bij het
inclusieve denken van Raheb: we kunnen verder in één geschiedenis
als joden en Palestijnen, die eeuwen en eeuwen hier geleefd hebben.
Dat het een Joodse staat was, klopt simpelweg historisch niet!
Eén geschiedenis, zegt rabbijn
Tien dagen later luisterende we in het Dienstencentrum van onze
kerk naar Jeremy Milgrom, rabbijn in Jeruzalem, grote animator van
Rabbi’s for Human Rights en veel andere vredes en
mensenrechtengroepen. Hij begon zijn toespraak met de eerste regel
uit het gebed van die dag: 'Gezegend zij God omdat Hij ons de torah
gaf'. 'Niet omdat hij ons het land gaf', zegt Milgrom. 'Dus: de torah is
belangrijker dan het land'. Een Joodse staat zal zich dus om de torah
moeten bekommeren, dat grote geheel van morele plichten. En wat
staat daar centraal? Gerechtigheid!
'Voor mij', zei hij, 'is de grootste vraag: hoe kunnen we de
áfwezigheid van gerechtigheid in Israël van nu begrijpen? Ook
Palestijnen hebben recht op gerechtigheid, zegt de torah. Kunnen we
het bestaan van onze groep als joden baseren op de vernietiging van
een andere groep?'
Het was indringend die woorden uit de mond van een joodse rabbijn
uit Jeruzalem te horen. En hoopvol.
Niet de enige dromer
'Gerechtigheid', zei hij, 'is kijken naar de zwakken. En dat zijn net zo
goed arme Joodse vluchtelingen uit Eritrea als Druzen en
Palestijnen'.
Ook hij gaat uit van een land waar mensen samen wonen, al eeuwen,
en nu weer. 'Net als iedere andere moderne staat dient ook Israël
gelijke burgerrechten te verzekeren, in haar geval van joden,
moslims, christenen, druzen en nietgelovigen'.
'I am a dreamer', eindigde hij zijn verhaal, 'but I’m not the only one’.

Mooi en hoopvol dat Kerk en Israël én Kerk in Actie van onze kerk
sámen deze dag organiseerden, net als Kerk in Actie, Vrienden van
Sabeel en Kairos samenwerkten voor de eerste. Daardoor konden we
ándere berichten horen dan die in het journaal. Een begin van hoop?
Rien Wattel
Dit artikel verscheen op 6 november 2015 in 'Meerklank',
contactorgaan van de Protestantse Gemeente in Hoofddorp.

Kom en zie! Nieuwe reis
KOM EN ZIE! Je hoeft er niet geweest zijn om iets van Israël/Palestina
te vinden, je moet het land en de bevolking wel onder je huid durven
laten gaan om er 'pelgrims met een boodschap' te worden', meervou
dig verbonden, maar daarom niet neutraal.
Een aanbevolen reis! Van 9 tot 18 maart 2016 onder leiding van twee
ervaren 'gidsen met een boodschap'.

Zeg nee tegen medeplichtig OV
Voor gedeelten van Friesland wordt het OV aanbesteed. Eén van de
bedrijven die meedingt naar het miljoenen contract is EBS, het
Europese dochterbedrijf van het Israëlische Egged. Egged verzorgt
busvervoer tussen Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns
gebied.
Volgens de regels van het Internationaal Recht zijn die nederzettingen
illegaal. Egged maakt gebruik van wegen die voor Palestijnen
verboden zijn en exploiteert ook gesegregeerde busdiensten,
verboden voor Palestijnen. Met een dergelijk bedrijf moet Friesland
geen zaken doen!
De tijd dringt, Gedeputeerde Staten van Friesland neemt een
beslissing op 8 december.

Lees en teken de petitie:
NB. Deze oproep is niet alleen gericht aan Friezen, het gaat iedereen
aan.

Boekpresentatie Je bent er geweest
Vrijdag 20 november jongstleden, op de Dag van de Rechten van het
Kind, werd in de Pauluskerk te Rotterdam een bijzonder boekje
gepresenteerd met als titel 'Je bent er geweest'.
In 24 indringende gedichten en illustraties betrekken Arie de Bruin
(auteur) en Len Munnik (illustrator) de lezers bij de situatie van
kinderen in Israël en Palestina. Een levendig beeld dat niemand
onberoerd laat; een boekje om te lezen en te herlezen en met elkaar
over te praten!
De rechten van kinderen komen in oorlogssituaties altijd in de knel en
ook Palestijnse kinderen groeien op met angst en trauma’s, zeker als
zij in militaire gevangenissen worden vastgezet. De auteur en
illustrator zijn geïnspireerd door het gedachtegoed van de Pools
Joodse pedagoog en kinderarts Janusz Korczak, van wie uitspraken in
dit boekje zijn opgenomen.
Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Rosh Abdelfatah, zelf
KoerdischSyrische vluchteling, filmmaker en artistiek leider van het
Arab Film Festival. Hij werkt als kunstenaar o.m. ook in de
vluchtelingenkampen aan de grenzen van Syrië. Tijdens de
presentatiemiddag werden gedichten voorgedragen en was er muziek
en theater.
Onder leiding van Thamar Kemperman van Formaat speelden enkele
bezoekers van de Pauluskerk (zelf vluchteling!) een aangrijpend
toneelstuk waarin de positie van vluchtelingen, kinderen en
volwassenen, centraal stond.

Lees het gehele verslag via deze link [PDF].
Bekijk een filmpje met impressies van de boekpresentatie
via deze link.
Met de opbrengsten van dit boek wordt het YMCA project 'Post trauma
Rehabilitation of the Palestinian Exdetainee Children in the West
Bank' in Beit Sahour (Palestina) ondersteund.
Je bent er geweest, auteur: Arie de Bruin, illustrator: Len Munnik,
ISBN 978 94 91740 37 4, prijs € 10, (Levendig Uitgever, 2015).
Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van
Vredesorganisatie PAX, Kerk en Wereld, Kairos Palestina, Palestine
Link en Vrienden van Sabeel Nederland.
Het boekje is te bestellen via Kairos Palestina Nederland/Vrienden van
Sabeel Nederland, Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht, email:
info@kairospalestina.nl.

Adventspreek in de Bergsingelkerk
Op zondag 29 november 2015 ging Gied ten Berge als gast voor in de
Bergsingelkerk (PKN) in Rotterdam.
Het was de eerste zondag van de Advent. Ten Berge koos voor zijn
verkondiging onder meer de beide geboorteaankondigingen van
Johannes en Jezus, twee geweldloze profeten in het Land toen. Zijn
vraag: zijn ze er nog die profeten?
Zusters en broeders,
De Advent begint vandaag, en het valt niet mee om door de komende
drukte van kerstpakketten en kerstdiners ook nog eens de Weg naar
de Heer te banen. Daar ga ik vanochtend niet hooghartig tegenin. Als
die gezelligheid berust op werkelijke gemeenzaamheid waarin er
bijvoorbeeld extra aandacht kan zijn voor elkaar, in dit jaar wellicht
ook voor de vreemdeling in ons midden, dan neemt onze God van zelf
mee plaats.

Het is wel goed dat we ons voor ogen houden dat de Advent bij uitstek
een tijd is waarin er ruim baan moet zijn voor ‘het profetische’, het
bekritiseren van de machten en krachten die mensen klein houden en
die hen tegen elkaar opzetten.
Lees de gehele adventspreek van Gied ten Berge via deze link [PDF]
Foto: Beeldbank PKN/Freek Visser

Palestijnse Autoriteit wil Kerstvieringen op
de Westelijke Jordaanoever beperken
De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft de gemeenten gevraagd hun
publieke kerstvieringen dit jaar te midden van het escalerende geweld
tussen Palestijnen en Israëli's te minderen. De PA vraagt om 'een
zekere verkleining' van de festiviteiten naar aanleiding van de dood
van tientallen Palestijnen sinds medio september. De Palestijnse
overheid heeft de gemeente Bethlehem, de stad waar Jezus werd
geboren en waar de officiële Palestijnse viering van kerstmis
plaatsvindt, gevraagd om tijdens de kerstvakantie dit jaar geen
vuurwerk af te steken en de feestverlichting en decoraties die
traditioneel de twee belangrijkste straten de stad sieren, te beperken.
Het nieuws van de beperkingen heeft de Palestijnse christenen, die
minder dan 2 procent van de bevolking op de Westelijke Jordaanoever
en Israël omvat, gestoord. Ekram Juha, directeur van het kantoor van
de burgemeester van Bethlehem, zei: "Palestijnen hebben een
moeilijke situatie, maar we hebben met deze situatie al vele jaren
geleefd en de feesten zijn altijd doorgegaan. Dit is de plaats waar
Jezus werd geboren en als je de Kerstvieringen gaat beperken, stel je
grenzen aan het spirituele en het heilige. Ik kan iets begrijpen van het
beperken van de feesten elders, maar niet hier in Bethlehem."

Vriendenmiddag Tent of Nations
Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van
de Palestijns christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de
moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van
confiscatie van het land door de Israëlische autoriteiten, zet de
familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in
onder het motto 'Wij weigeren vijanden te zijn'.
Omdat Tent of Nations in 2016 honderd jaar bestaat, organiseert de
Stichting Vrienden Tent of Nations Nederland op vrijdagmiddag 12
februari 2016 een inspirerende vriendenmiddag. Daoud Nassar zal via
Skype vertellen over uitdagingen, bedreigingen, volhouden en creatief
verzet. Daarnaast is er een carrousel met acht themagroepen, waarin
we geïnformeerd en geïnspireerd zullen worden.
De bijeenkomst vindt plaats in de Opstandingskerk in Houten (naast
NSstation), en duurt van 14.00 – 17.00 uur. Aanmelding en info bij
tentofnationsnl@gmail.com
Download de uitnodiging [PDF]
Foto: KairosPalestinaNL

Israëlische kolonisten vallen
mensenrechtenwaarnemers aan, waaronder
EAPPI vrijwilligster
Internationale mensenrechtenwaarnemers, die door hun aanwezigheid
kwetsbare schoolkinderen in Hebron (bezet Palestina) beschermen, worden
geconfronteerd met verbale en fysieke aanvallen door Israëlische
kolonisten.

De coördinator van de Verenigde Naties voor humanitaire hulp en
ontwikkeling, Robert Piper, bezocht Hebron vorige week en had een
ontmoeting met Hannah Griffiths, een Britse mensenrechtenwaarneemster

die wordt geconfronteerd met dagelijkse pesterijen door Israëlische
kolonisten. Hannah Griffiths, medewerkster van EAPPI (waarnemers van de
Wereldraad van Kerken) werd geschopt en bedreigd.

Piper zei na het bezoek: "Organisaties die beschermende aanwezigheid
bieden in de frontlinie van hun werk in de bezette Palestijnse gebieden,
belichamen de steun van de internationale gemeenschap om de mensen van
Hebron en de rechten van Palestijnse kinderen te verdedigen, niet in het
minst bij een veilige gang naar en van school. Hen moet worden toegestaan
om hun werk zonder geweld, bedreigingen of vergelding te blijven doen."

Kolonisten hebben intimiderende posters gemaakt die beelden laten zien
van teams van mensenrechtenwaarnemers met de Hebreeuwse tekst: 'Dit
zijn vijandige anarchisten, doe zaken met ze'. Het team van internationale
verdedigers van mensenrechten is er om schendingen van de mensenrechten
van kwetsbare gemeenschappen te monitoren en erover te rapporteren. Het
team is er in het bijzonder om voor veilige toegang tot het onderwijs voor
de kinderen te zorgen.

Hannah Griffiths is in Hebron in het kader van het Oecumenische
Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI). De waarnemers
staan bekend als oecumenische begeleiders (EAs). Dit programma voor
rechten van de mens is gebaseerd op het concept van de principiële
onpartijdigheid in het kader van het internationaal humanitair recht. De
Wereldraad van Kerken heeft in 2002 EAPPI opgericht als reactie op een
verzoek van de kerken in Jeruzalem. Het programma wordt beheerd door de
Quakers in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

"De situatie is de laatste maanden zeer verslechterd. Wij zijn het doelwit,
maar het is nog veel erger voor de plaatselijke Palestijnen die ons vertellen
dat ze bang zijn. Leraren zijn bang om te gaan werken, en kinderen zijn
bang om naar school te gaan." De geweldloze aanwezigheid van de
waarnemers maakt het verschil.

"Als we kolonisten zien, willen we terug naar huis, maar zien we EA’s, dan
voelen we ons veiliger en lopen door." Hannah ziet dat de aanwezigheid van
militairen en kolonisten is toegenomen wanneer kinderen naar en van
school lopen: "Dit suggereert dat kinderen en internationals nu speciale
doelwitten zijn."

Het Israëlische leger neemt momenteel steeds strengere maatregelen tegen
het verkeer van Palestijnen. Hebron is een microkosmos van het conflict
omdat in sommige straten Israëlische kolonisten en Palestijnen in
aangrenzende huizen wonen. Sinds 30 oktober is er een gesloten militaire
zone in een deel van het centrum van de stad. Deze zone omvat de route die
90 kinderen, waaronder Qusai, om de Qurtuba School te kunnen bereiken.

De nieuwe beperkingen ontzeggen effectief de veilige toegang tot het
onderwijs voor kinderen, wanneer de door UNICEF gefinancierde
internationals niet legaal het gebied kunnen binnengaan om bescherming te
bieden. Ze kunnen de route naar school niet monitoren, waar kinderen
vanaf drie jaar oud dagelijks bloot staan aan pesterijen door kolonisten en
soldaten.

15 december 2015

Foto: EAPPI
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Christelijke bevolking verlaat Gaza na 2000
jaar
Veel Palestijnen namen op 18 december jl. deel aan een bijeenkomst
georganiseerd door de Islamitische Jihad in Rafah in het zuiden van
de Gazastrook, ter ondersteuning van wat de organisatoren 'een
Palestijnse opstand tegen Israël' noemen.
Jonge christenen hebben hier geen hoop op gevestigd.
De jonge christen Ibrahim Tarazi heeft een ingenieursdiploma, maar
geen baan in Gaza. Deze trieste werkelijkheid maakt dat de jonge man
erover denkt de Palestijnse regio te verlaten.
"Ik ben op zoek een uitweg te vinden. Alle jongeren hier lijden,
allemaal proberen ze te vertrekken," zegt Tarazi in een artikel
gepubliceerd door USA Today.
Tarazi zegt dat de gedachte van de christenen om Gaza te verlaten
hem pijn doet, maar de omstandigheden zijn zodanig dat er weinig
reden meer is om te blijven.
"Niemand zou vertrekken als we hier konden leven," zegt hij. "Maar
als de situatie hetzelfde blijft dan zullen de aantallen naar beneden
blijven gaan, ik zie geen toekomst waarin het beter wordt."
Tarazi is slechts één van de christenen in Gaza die proberen om het
gebied, waar ze al vanaf de geboorte van Jezus bidden en werken, te
verlaten. Na 2000 jaar christelijke aanwezigheid, maar nu met
minder dan 3000 christenen, lijkt het tij niet meer te keren. De
christelijke gemeenschap in Gaza neemt naar schatting per jaar met 5
procent af, en méér mensen denken eraan hun koffers te pakken en te
vertrekken.
Jaber Jilder, een functionaris van de GrieksOrthodoxe Kerk, schrijft
de uittocht van de christenen uit Gaza toe aan de voortdurende
Israëlische blokkade van het gebied, die de verplaatsing van mensen
en goederen inperkt.

"Mensen kunnen denken dat we vertrekken vanwege Hamas, maar
nee, het is vanwege het Israëlische] beleid ten aanzien van Gaza,"
verklaart Jilder tegen USA Today.
De regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu
verdedigt de blokkade, en zegt dat die de invoer van illegale wapens
naar Gaza voorkomt. De Wereldbank heeft er echter eerder op
gewezen dat de economie in Gaza op 'de rand van de afgrond' staat
als gevolg van deze beperkingen.
Jilder geeft verder toe dat sommige christenen de kerstdagen,
wanneer ze naar Bethlehem en Jeruzalem mogen bezoeken, zullen
gebruiken om Gaza te verlaten en zich ergens anders te vestigen. Een
ontsnapping die voor de moslims niet bestaat.
"De meesten in onze gemeenschap hebben geen kansen. Er zijn geen
banen, vooral niet na een universiteitsopleiding," zegt de Grieks
Orthodoxe kerkfunctionaris. "Ik hoor deze Kerst dat weer ongeveer
50 mensen Gaza zullen verlaten... maar niet terug zullen keren."
Bron: Andre Mitchell, 21 december 2015 (Reuters)
Afbeelding: De slinkende OrthodoxKatholieke gemeenschap verspreidt
hulpgoederen bij hun kerk in Gaza. Foto: antiochian.org.

Verdrag Vaticaan en Palestina na 15 jaar
getekend
De Heilige Stoel en de Staat Palestina ondertekenden op
Nieuwjaarsdag in het Vaticaan een uitgebreide overeenkomst over
hun onderlinge betrekkingen, die al zo’n 15 jaar in de maak was. Deze
uitgebreide overeenkomst is het hoogtepunt van het werk, dat begon
op grond van een basisovereenkomst die op 15 januari 2000 werd
ondertekend.
De uitgebreide overeenkomst gaat over essentiële aspecten van het
leven en de activiteiten van de katholieke kerk in Palestina, met
inbegrip van de vrijheid van de kerk om haar gelovigen te kunnen
bedienen en van de christenen in Palestina om hun geloof te kunnen

belijden en volledig deel te mogen nemen aan de samenleving, als
voortzetting van de lange traditie van de Kerk in het leveren van
actieve en essentiële bijdragen aan het algemeen welzijn.
Vaticaan: 'Godsdienstvrijheid voorbeeldig geregeld'
In een toelichting bij deze gelegenheid, zei aartsbisschop Paul
Gallagher, de secretaris voor de betrekkingen met de staten van de
Heilige Stoel: "In de complexe realiteit van het MiddenOosten, waar,
in sommige landen christenen zelfs lijden onder vervolging, biedt
deze overeenkomst een goed voorbeeld voor dialoog en
samenwerking en ik hoop oprecht dat dit als een model voor andere
landen met een Arabische en een islamitische meerderheid kan
dienen." Aartsbisschop Gallagher benadrukte in het bijzonder het
belang van het hoofdstuk in de overeenkomst dat gewijd is aan de
vrijheid van godsdienst en de vrijheid van geweten: "Ik bevestig
nogmaals de bijzondere bezorgdheid van de Heilige Stoel voor het
MiddenOosten en voor het Heilige Land en ik bevestig zijn vreugde
over de overeenkomst die is bereikt."
Palestina: 'Erkenning bijdrage Kerk aan leven Palestijnen'
De minister van Buitenlandse Zaken voor de staat Palestina, Riad
Malki, vertegenwoordigde zijn land bij de ondertekening. "Deze
overeenkomst," zei Malki, "consolideert en verbetert de huidige stand
van zaken, waarin de RoomsKatholieke Kerk eigen rechten,
voorrechten en immuniteiten heeft en vrije toegang. Het erkent de
belangrijke bijdrage van de Kerk aan het leven van veel Palestijnen."
Aartsbisschop Gallagher en minister Malki spraken ieder de hoop uit
dat de uitgebreide overeenkomst onverwijld kan worden uitgevoerd.
Israël: 'Overhaaste en schadelijke stap'
Het Vaticaan kwam na het bericht van de ondertekening onmiddellijk
onder vuur te liggen van de kant van het Israëlische ministerie van
Buitenlandse zaken:
"Deze overhaaste stap beschadigt de vooruitzichten voor het
bevorderen van een vredesakkoord en is schadelijk voor de
internationale inspanningen om de Palestijnse Autoriteit te
overtuigen om terug te keren naar de directe onderhandelingen met
Israël," aldus de woordvoerder van het Israëlische ministerie van
Buitenlandse Zaken, Emmanuel Nachson.

Bronnen:
Radio Vaticana:
Al Jazeera:
Tekst akkoord 26 juni 2015:

Olof Palmeprijs 2015 voor de Palestijnse
theoloog dr. Mitri Raheb en de Israëlische
journalist Gideon Levy
Dr. Mitri Raheb en de Israëlische journalist Gideon Levy zijn
bekroond met de Olof Palmeprijs 'voor hun moedige en
onvermoeibare strijd tegen de bezetting en het geweld, en voor een
toekomstig MiddenOosten dat wordt gekenmerkt door vreedzame co
existentie en gelijkheid voor iedereen. Door hun werk geven ze beiden
een sprankje hoop in een conflict dat miljoenen mensen heeft
geteisterd en dat nog steeds doet en dat de wereldvrede in gevaar
brengt'.
'Wij willen dat jullie leven, niet sterven voor Palestina'
Als predikant en pastor van de Lutherse kerk in Bethlehem, heeft
Mitri Raheb een duidelijke boodschap voor de jonge generatie van
Palestijnen: 'Wij willen dat jullie leven, niet sterven voor Palestina'.
De jury zegt verder: 'In het Bethlehem dat aan drie kanten is
ingesloten door muren van de bezettende Israëlische macht, heeft
Raheb het mogelijk gemaakt met de Dar alKalima Hogeschool voor de
Kunsten en Cultuur, die hij oprichtte en die zich toelegt op een
vernieuwende artistieke opleiding in film, kunst en drama, jongeren
hun Palestijnse identiteit te laten onderzoeken, om schoonheid te
koesteren en te investeren in een cultuur van het leven, als
instrument voor creatief verzet tegen de verstikkende opsluiting'.
Raheb promoveerde in de theologie aan de universiteit van Marburg
in Duitsland en werkt nu als pastor voor de Evangelical Lutheran
Christmas Church in Bethlehem. In zijn historiserende
theologiebeoefening keren steeds de geschiedenis van de Palestijnse
christenen terug en hun deelname aan de nationale en regionale strijd

van het Palestijnse volk sinds de Tweede Wereldoorlog, maar ook de
verbindingen van de drie belangrijkste monotheïstische godsdiensten
in het Land met elkaar. Op 1 september 2008 ontving Raheb de
Aachener Friedenspreis.
'I am a Palestinian Christian'
In zijn boek I am a Palestinian Christian (1995) treedt hij in discussie
met veelal Amerikaanse, maar ook Duitse en Nederlandse
protestantse Israëltheologen, die de staat Israël in het perspectief zijn
gaan beschouwen van het aan het joodse volk Beloofde Land. Als
bijbels theoloog voelt Raheb, net zomin als deze Israëltheologen, voor
een loutere verspiritualisering van het Land van de Bijbel, los
gedacht dus van een concreet gebied, maar hij verwijt deze theologen
wel de ogen te sluiten voor de ervaring van Palestijnse christenen die
het historische perspectief op het Land niet los willen maken van hun
eigen landbeleving en hun eigen historische ervaring van onteigening
en verdrijving ten tijde van de Nakba en die doorgaat tot op de dag
van vandaag.
Raheb zoekt steun bij de katholieke theoloog Hans Küng, die 'Volk' en
'Land' weliswaar als onvervreemdbare essenties van de jodendom
beschouwt, maar niet zover wil gaan dat het Land van Belofte ook
specifieke, concrete staatsvormen met bepaalde grenzen zou kunnen
aannemen. Raheb waarschuwt in die geest ook voor het ver
theologiseren van staatkundige verschijnselen door joods
extremistische fundamentalisten en door moslimfundamentalisten.
Hij hekelt met name de droombeelden van joodse religieuszionisten
maar ook die van christenzionisten over een 'Groot Israël', dat zich
tot over de Jordaan tot aan de Eufraat zou moeten uitstrekken. De
luchtspiegelingen onder fundamentalistische moslims die hopen op
het herstel van het Kalifaat van Omar I (zoals we dat later bij IS
hebben zagen gebeuren) stelt hij in 1995 al onder scherpe kritiek. Ze
zijn van hetzelfde laken een pak. Raheb zoekt zijn eigen zingeving in
de interreligieuze dialoog en een multietnische toekomst:
Het land is nu eenmaal het thuisland van twee volkeren. Elk van hen
zou het land moeten begrijpen als een geschenk van God, dat gedeeld
moet worden met de derden. Vrede en zegen voor het land hangen af
van dit samen delen. Alleen dan zullen de Bijbelse beloften worden
vervuld.
'Geloven onder bezetting'

In 2014 gaf Mitri Raheb een boek uit onder de naam Faith in the Face
of Empire: The Bible Through Palestinian Eyes. Het boek werd op
initiatief van Vrienden van Sabeel en Kairos Palestina Nederland in
2015 vertaald en uitgegeven bij het Boekencentrum onder de titel
'Geloven onder bezetting. Een Palestijnse theologie van verzet en
hoop'. Het boek werd ingeleid door Erik Borgman. Als Palestijnse
christelijke theoloog laat Raheb zien hoe de realiteit van het
existerende, maar vaak ongrijpbare empire in de wereld en de
voortdurende ervaring van het MiddenOosten conflict, de
veranderlijke maar tegelijk blijvende context vormen het Bijbelse
verhaal dat zich uitstrekt over verschillende perioden van de
geschiedenis.
Meest opzienbarende uitspraak:
Israëli’s en Palestijnen hebben de laatste zestig jaar allebei hard
gewerkt aan het stichten van een eigen staat. Als ze eerlijk naar
zichzelf zijn, moeten ze toegeven dat dit project mislukt is. Het door
Israël ontwikkelde apartheidssysteem, de Palestijnse ministaat Gaza of
de Palestijnse gatenindekaas op de Westelijke Jordaanoever zijn niet
de droom waarvoor de mensen gevochten hebben. Nochtans kunnen of
willen beide volkeren deze harde, pijnlijke werkelijkheid niet onder
ogen zien om vervolgens te gaan zoeken naar nieuwe modellen van co
existentie.
Zijn laatste boek beoogt voor een breder lezerspubliek de
Bijbelexegese te plaatsen in een geopolitieke context en tegelijk in die
van de moderne Palestijnse en Israëlische geschiedenis. Het boek gaat
in op misvattingen over de Palestijnse cultuur en pleit voor meer
aandacht voor die cultuur bij de interpretatie van de Bijbel.
Levy: progressieve Israëlische journalist
Levy begon zijn werk bij de progressieve Israëlische krant Haaretz
in 1982, en was vier jaar adjuncthoofdredacteur van de krant. Hij is
lid van de redactieraad, en de auteur van het wekelijkse Twilight
Zone, een rubriek die gaat over de Israëlische bezetting van de
Westelijke Jordaanoever en van de Gazastrook, en hij is ook schrijver
van politieke redactionele commentaren in de krant. Levy ontving
eerder de Peace Through Media Award in 2012, de EuroMed Journalist
Prize 2008 (voor een artikel over kinderen gedood door het IDF, de
Leipzig Freedom Prize in 2001, de Israeli Journalists’ Union Prize in
1997 en de Association of Human Rights in Israel Award in 1996. Zijn

boek, The Punishment of Gaza, werd gepubliceerd in 2010 en is een
aanklacht tegen Israëls politiek in Gaza.
De Olav Palme prijs
De Olof Palme Award werd eerder uitgereikt aan de Tsjechische
president Vaclav Havel, de voormalige secretarisgeneraal van de VN,
Kofi Anan, de Birmese oppositieleidster Aung San Suu Kyi, Amnesty
International, Hanan Ashrawi en de AfrikaansAmerikaanse advocaat
Bryan Stevenson.
Olof Palme was twee keer ministerpresident van Zweden en leider
van de Zweedse sociaaldemocratische partij. Hij was een van de
meest profetische leiders van zijn tijd in zijn verzet tegen het
apartheidsregime in ZuidAfrika, een voorloper in het leggen van
relaties met Cuba en met de bevrijdingsbewegingen in het Zuiden van
de wereld, iemand die in het Oost West conflict een nietgebonden
politieke koers volgde.
De prijs ter waarde van 75.000 dollar werd in 1987 ingesteld ter
zijner nagedachtenis, want Olof Palme werd in 1986 vermoord. De
prijsuitreiking staat gepland voor 29 januari in Stockholm.
Voor zover bekend is na de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede
aan Rabin en Arafat het voor het eerst dat er gelijktijdig aan een
Israëliër en een Palestijn een grote vredesprijs wordt uitgereikt, het
is dan sowieso voor het eerst dat het twee vredesactivisten zijn die
als voorlopers buiten het politieke spectrum opereren, zo geëerd
worden.
Bronnen:
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Wikipedia

Joodse kolonisten verdacht van het vernielen
van een katholiek kerkhof
Naar nu bekend werd, is midden december 2015 de christelijke
begraafplaats Deir Beit Jamal bij het klooster van de paters
Salesianen in het westen van bezet Jeruzalem ontwijd door
onbekenden. Een verslaggever van het Palestinian Information Center
(PIC) zegt dat extremistische kolonisten worden verdacht
verantwoordelijk te zijn voor de ontheiliging.
Het Latijnse Patriarchaat in bezet Jeruzalem zegt in een verklaring
afgelopen zaterdag avond, dat er in september 1981 en maart 2014 op
dezelfde begraafplaats tientallen kruisen werden vernield en op
dezelfde wijze, waarbij er antichristelijke slogans op de muren
werden geschreven. Het Patriarchaat veroordeelde de actie en wees
erop dat het niet de eerste in zijn soort is, de afgelopen jaren.
De verslaggever van het PIC merkte op dat de aanslag volgde, een
week nadat een lid van de Israëlische extreemrechtse organisatie
Lahava, rabbijn Pentsy Jobstein (of Benzi Gopstein), had opgeroepen
om de christelijke kerken in bezet Jeruzalem in brand te steken. De
extremist had al eerder publiekelijk verklaard dat de staat Israël alle
christelijke kerken moet sluiten. Dit liep toen met een sisser af.
Jobstein (of Gopstein) zou dit keer hebben verklaard dat de
christelijke aanwezigheid in Jeruzalem ongewenst is en zou er aan
hebben toegevoegd: "Dit moeten we vertalen door middel van acties,
niet alleen met woorden."
Bronnen:

Zie ook:
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Boek in aantocht van Gied ten Berge over
pelgrimeren in het Heilige Land
'Kom en zie!' – zo was de oproep van een groep vooraanstaande
Palestijnse christenen aan geloofsgenoten overal ter wereld in een in
2009 gepubliceerd document. Zij deden een beroep op HeiligeLand
pelgrims om oog te hebben voor het Palestijnse lijden, of was het in
feite een oproep tot politiek gekleurd toerisme? Of is een nieuwe
vorm van pelgrimeren naar het Heilige Land mogelijk? Gied ten Berge
ging op zoek naar antwoorden.
Ten Berge onderzocht deze vraag tijdens een reis met een groep
mensen die aan de oproep gehoor wilden geven vanuit een
verbondenheid met jodendom en christendom. Ze wilden
'grensgangers' zijn met een open oog voor de actualiteit van het land.
Ze bezochten heilige en onheilige plaatsen en spraken met mensen
aan beide zijden van de Israëlische muur. Via diepteinterviews en
kringgesprekken werd geïnventariseerd wat deze reis met hen deed.
Hun ervaringen vormen de kern van dit boek.
Vooraf wordt ingegaan op verschillende (antropologische)
benaderingen van het fenomeen pelgrimeren. Het afsluitende laatste
deel biedt een schets van religieus gemotiveerd pelgrimeren door de
eeuwen heen en uiteenlopende theologische reflecties daarop. Er is
zowel aandacht voor de kerkvader Augustinus, in wiens werken het
begrip pelgrim centraal staat, het verzet van de reformatoren, als
voor eigentijdse theologen die een nieuwe vorm van pelgrimeren
kunnen inspireren.
Dit boek vormt een bijdrage aan het thema Pilgrimage for Justice and
Peace van de Wereldraad van Kerken en ziet de reis van paus
Franciscus naar het Heilige Land als een voorbeeld.
Gied ten Berge (67) studeerde sociologie en theologie. Hij werkte 35
jaar voor vredesorganisaties en is voorzitter van het Steuncomité
Israëlische Vredes en Mensenrechtenorganisaties (SIVMO) en
medeoprichter van de Stichting Kairos Palestina Nederland. Hij

publiceerde eerder 'Land van mensen. Christenen, joden en moslims
tussen confrontaties en dialoog', eveneens verschenen bij Valkhof Pers.
Dit boek werd o.a. mogelijk gemaakt met steun van Kairos Palestina
Nederland Kerk in Actie, de Nederlandse provincies van de
assumptionisten, augustijnen, franciscanen en de jezuïeten, van PAX en
de Vrienden van Sabeel. Er is een aanbieding, presentatie en
symposium rond het boek in voorbereiding.

De Israëlische bezetting zal plotseling
eindigen
Door Michael Sfard
De kracht van de organisaties en van hun aanhangers die aan het
werk zijn om een einde te maken aan de bezetting is groter dan we
denken.
Op een dag zal de bezetting eindigen. Het zal waarschijnlijk gebeuren
in één harde klap. En als het gebeurt, zal plotseling blijken dat
iedereen er tegen was. Dat de politici eigenlijk ervoor gezorgd hebben
om aan haar een einde te maken, dat de journalisten onvermoeibaar
gestreefd hebben haar onrechtvaardigheden bloot te leggen, dat de
culturele instellingen haar moedig veroordeeld hebben en dat de
Israëlische academische wereld een centrum was van hardnekkig
verzet, waar de strijd ideologische en morele steun kreeg. Kortom,
iedereen maakt dan deel uit van het verzet.
Op een dag zal de bezetting eindigen, omdat regimes van dit soort
niet levensvatbaar zijn. Ze zijn geketend aan hun val, omdat
onderdrukkende regimes bijna per definitie instabiel zijn.
Het is moeilijk om je dat nu voor te stellen, omdat het onze rationele
verwachting is van tevoren de tekenen van ingrijpende veranderingen
van deze aard aan te zien komen, en een feit is dat we zulke tekenen

nu niet zien. Maar historische processen volgen niet noodzakelijk een
lineair pad.
De bodem waarop de bezetting steunt mag sterk lijken. Maar het is
zeker mogelijk dat eronder, dichtbij de aardkorst, zich barsten
vormen. De scheuren die ontstaan, worden steeds breder. Degenen
die op die bodem staan, zien ze niet. Ze denken dat de bodem steviger
is dan ooit. En dan, zonder voorafgaande waarschuwing, zullen de
scheuren breder worden en de bodem zal instorten als de verzakking
van de Dode Zee.
Op een dag zal de bezetting eindigen, net zoals de apartheid in Zuid
Afrika werd overwonnen, zoals de Berlijnse Muur viel, zonder dat
iemand die gebeurtenissen, kort voordat ze zich voordeden, verwacht
had.
En dan, als de bezetting eindigt, zullen we ontdekken dat het geen
honderden Israëliërs waren die op de Westelijke Jordaanoever in het
dorp Bil'in demonstreerden, maar tienduizenden. En dat iedereen de
mensenrechtenorganisatie B'Tselem steunde. Zo gaat het met een
slecht geheugen. In het beste geval wordt het onderdrukt, in het
ergste geval wordt het vervangen door een fictief geheugen.
En dan, als de bezetting eindigt, is het onwaarschijnlijk dat we de
waarheid in verzoeningscomités zullen vaststellen, omdat we geen
traditie van schuldbesef hebben. Immers, we komen uit een cultuur
waarin men slechts één dag per jaar biecht en zich verontschuldigt,
en zelfs dan blijft het tussen ons en de Heer.
Nog steeds echter, als de bezetting eindigt en we de Israëlische
samenleving moeten rehabiliteren, zullen we niet in staat zijn dat te
doen zonder de zonden van het verleden te erkennen, zonder ervan te
leren. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen laten zien hoe groot
dat rehabilitatiewerk zal zijn, hoeveel littekens een diepgaande
behandeling vereisen. En dan, als we het Israëlische sociaal contract
opnieuw formuleren, zal het zwaar zijn oog te hebben voor wat we
anderen en onszelf hebben aangedaan, en te begrijpen waartoe we als
als samenleving in staat zijn.

Zonder het internaliseren van de misdaad die een generatie lang
gepleegd is op miljoenen mensen, zonder het racisme, het fascisme en
het McCarthyisme die onder ons opkwamen, zullen we niet in staat
zijn om richtlijnen te articuleren die dit in de toekomst voorkomen.
Dit zijn moeilijke tijden. De rechtervleugel is gefixeerd op de wens om
elke kritiek op het regeringsbeleid te begraven, om ervoor te zorgen
dat de koloniale bezetting een onomkeerbaar fait accompli wordt. Dat
verlangen heeft nu geleid tot een gezamenlijke, gecoördineerde
aanval, die het gebruik van spionnen inhoudt, aanzetten tot haat en
Poetinachtige wetgeving, gericht tegen de laatste enclaves van
verzet: de organisaties van het maatschappelijk middenveld. Alle
anderen zijn al veroverd en is het zwijgen opgelegd of hebben het
opgegeven.
Het blijkt opeens dat de rinoceros niet met uitsterven bedreigd was,
maar vruchtbaar is geworden, zich vermenigvuldigd heeft en het land
in beslag heeft genomen. Alleen de koppige bastions van Breaking the
Silence, B'Tselem, Yesh Din, Peace Now en hun bondgenoten blijven.
Het is moeilijk om het bloed dat kwijlt uit de mond van degenen die
deze bastions aanvallen niet op te merken. Het is moeilijk om de
methode van het gevecht niet te onderscheiden, waarbij de
aanvallende macht alle morele activa van het land op zijn weg
vernietigt. Het is moeilijk om niet bang te zijn.
Maar het is nu juist dat we moeten erkennen dat de brutale aanval
aantoont dat de rechtervleugel blijkbaar iets weet wat wij niet weten.
Dat is de reden van onze zorg. We moeten één ding internaliseren: de
kracht van zowel organisaties die werken aan het einde van de
bezetting en hun supporters is groter dan we denken. Het
defaitistische sarcasme dat we vaak horen onder de leden van de anti
bezettings kamp is onterecht. De enorme onheilspellende en
gewelddadige kracht die wordt ontketend tégen ons, zegt iets goeds
óver ons.
Met het gegeven ondertussen dat hardcore rechts, centrumrechts en
zijn bondgenoten in het meelijwekkende centrum in de peilingen niet
instorten – wat is de bron van deze angst en tegelijkertijd, wat is het
geheim van ónze kracht?

Het antwoord is eenvoudig. De wereld wordt gedreven door diverse
krachten. Dagelijks zien en voelen we levendig de politieke,
economische en militaire machten. Maar er zijn ook minder
waarneembare krachten, waarvan de wijze van werking minder
zichtbaar is. Eén daarvan is eigenlijk een idee: dat alle mensen gelijk
zijn en dat ze allemaal rechten verdienen, omdat ze mens zijn.
Dat idee is verantwoordelijk voor de grootste en belangrijkste
revoluties in de geschiedenis. Het is een idee dat werkt als de donkere
materie in het heelal  in stilte. En samen met degenen die zich
verzetten tegen de bezetting, duwt het ons vooruit om de bezetting te
beëindigen en om een inhoudelijke verandering tot stand te brengen
in de manier waarop de Israëlische samenleving functioneert. Het
bekleedt deze ogenschijnlijk kleine en zwakke organisaties met een
onverklaarbare macht. En het zal leiden tot het einde van de bezetting
Ik beweer niet dat de bezetting morgen zal eindigen. Ik weet niet
wanneer het zal gebeuren. Het is helaas mogelijk dat langs de weg
nog veel meer bloed zal vloeien. Ik weet alleen dat de strijd nog niet
voorbij is. Niet de strijd om de bezetting te beëindigen, en niet de
strijd om het karakter van de Israëlische samenleving.
* Michael Sfard is een juridisch adviseur van een aantal van de in dit
stuk genoemde organisaties.
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Aanvallen op kerken in Palestina zijn sinds
1948 politiek van de staat Israël
Door Dr. Saleh AlNaami
Israëlische documenten hebben aangetoond dat tijdens en na de
oorlog van 1948 het Israëlische leger een doelbewuste politiek heeft
toegepast die gebaseerd was op afbraak, vernieling en beschadiging
van het heilige karakter van de Palestijnse kerken. In een Israëlisch

boek, dat volgende maand uitkomt, wordt uitgelegd hoe het
Israëlische leger te werk ging, na inname, verovering en vernieling
van kerken in Palestijnse steden, stadjes en dorpen. Dit gebeurde na
dat de bevolking verdreven was.
Het boek, dat de Moshe Sarett Heritage Society publiceert, is
gebaseerd op de verklaringen en getuigenissen van de voormalige
Israëlische Premier en Minister van Buitenlandse Zaken, Moshe
Sharett. De verklaringen betreffen de wrede aanvallen op Palestijnse
kerken. Volgens het boek, waaruit (de krant) Haaretz fragmenten
heeft gepubliceerd, leverde Sharett, in zijn functie van Minister van
Buitenlandse zaken, scherpe kritiek op het vernielings en
berovingsbeleid van het Israëlische leger. Sharett uitte deze
verklaringen tijdens een vergadering onder leiding van BenGurion
d.d. 5 juli 1949.
De auteur van het boek stelt dat Sharett’s beschrijving van de acties,
die het Israëlische leger heeft uitgevoerd tegen de kerken, niet
beperkt bleef tot vergaderingen met de regering. Hij nam de
gelegenheid te baat om alle vergaderingen van partizanen, waarbij
vertegenwoordigers van zijn politieke partij de Mapai aanwezig
waren, te noemen bij de beschrijving van wat hij 'gruwelijke acties'
tegen kerken noemt.
Het boek onthult de tekst van het protocol van de vergadering van 5
juli 1949. Hoewel het Israëlische Staats Archief publicatie van de
volledige, originele tekst verbiedt vanwege het feit dat daarin
melding gedaan wordt van Sharett’s getuigenis betreffende de
wreedheden tegen de kerken. Volgens het protocol beschreef Sharett
de overtredingen tegen de kerk door te zeggen: "De officieren en de
manschappen beschadigden de Christelijke heiligdommen opzettelijk;
zij gedroegen zich als beesten en niet als mensen." Sharett zei ook:
"De aanvallen op de kerken door soldaten en officieren vormen een
beschamende bladzijde in de geschiedenis van Israël."
Dit boek toont tevens aan dat Sharett de staat Israël, die de acties
toeliet, vergelijkt met een "slechte en wrede Caesar die uitsluitend
vernielingen aanmoedigt." Hij voegde daaraan toe: "De soldaten en
officieren gebruikten de kerken als W.C.’s waar zij hun behoeften

konden doen." Het boek vermeldt voorts dat Sharett de leden van de
Mapai vertelde (tijdens een vergadering in juli 1949) dat Israël
opzettelijk de gebieden, waarin kerken stonden, tot militair gebied
bestempelde. Het verbod deze gebieden te betreden werd
gerechtvaardigd om te voorkomen dat toeristen en buitenlandse
bezoekers getuige zouden zijn van de ernstige overtredingen in deze
gebieden.
Sharett vertelde ook dat de soldaten een zeer waardevolle kroon van
kostbare edelsteen uit een van de kerken hebben gestolen. Als
voorbeeld van het systematische plunderen en stelen, dat maanden
duurde, vermeldde hij een ander incident waarin de soldaten een
hand van een Jezusbeeld in een van de kerken afbraken om de gouden
armbanden te kunnen stelen. Sharett benadrukte dat de Israëlische
officieren en soldaten het gewijde karakter van de kerken opzettelijk
beschadigden en dat heilige boeken werden verscheurd. Hij meldde
dat de vernielingen die in de kerken werden bedreven niet alleen
werden uitgevoerd door officieren en soldaten maar ook door de vele
kolonisten, vooral de kolonisten die pas waren geïmmigreerd.
Haaretz rapporteerde dat het Israëlische Staats Archief de archieven
van de regeringsbijeenkomst van 5 juli 1949 ontsloot, uitgezonderd de
30 regels die de wreedheden tegen de kerken beschreven, die door
Sharett werden uitgesproken tijdens die vergadering. De
bekendmaking van de acties van het leger tegen de kerken heeft veel
aandacht getrokken van enkele Joodse religieuze persoonlijkheden die
het afbranden van kerken door Joodse terroristische groeperingen
ondersteunen.
Volgens deze religieuze personen zouden Christenen hun religieuze
rituelen niet mogen uitvoeren omdat zij het Christendom zien als een
'vorm van afgodendienst'. Grote groepen Israëlische, religieuze
jongeren hangen deze overtuiging aan. Dit wordt bevestigd door het
feit dat vorige week de Hillytop Youth, een Joodse terroristen
organisatie, graffiti heeft aangebracht op de muren van een kerk in
het bezette Jeruzalem. Op de muren stond geschreven dat ze dreigen
de Christenen in de stad te doden.

Schrijfactie Behoud Ein ar Rashash in Israël
Recentelijk ontvingen wij van EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme Palestine
and Israel) een oproep om mee te werken aan een briefschrijfactie tegen de vernieling en
gedwongen verplaatsing van de bewoners van het dorp Ein ar Rashash in Israël.
De gemeenschap met 112 inwoners van Ein ar Rashash is in 1948 gevlucht uit de Negevwoestijn en heeft een bestaan opgebouwd met haar kuddes in wat nu de Westelijke Jordaanoever heet. Daar voert het Israëlisch Militair Gezag de scepter. De Israëlische regering
zou zich aan de Vierde Geneefse Conventie moeten houden, die van toepassing is aangezien het bezet gebied betreft.
De voorbeeldbrief, die u digitaal kunt verzenden naar de in de link hieronder genoemde
adressen, roept de Israëlische gezagsdragers op om conform artikel 49 en 53 van de Conventie het bezit van de bewoners niet te vernielen, noch de bevolking gedwongen naar
elders te verplaatsen.
In 2015 hebben nieuwe kolonisten zich vlak bij Ein ar Rashash gevestigd, dit is verboden
volgens Internationaal Recht, maar zij worden niet gesommeerd te vertrekken.
Op het EAPPI blog kunt u het ooggetuigenverslag lezen van EAPPI begeleiders ter plaatse,
via de volgende link:

Brief Nederlandse coalitie voor Palestijnse
kinderen in Israëlische gevangenschap
Zorgen van de Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in
Israëlische gevangenschap over de recente kinderrechtenschendingen.
Op 18 februari as. zal de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
een gesprek hebben met een delegatie van de commissie Buitenlandse
Zaken en Veiligheid van het Israëlische parlement. De leden van de
Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische
gevangenschap willen graag de aandacht vestigen op drie punten van
zorg met betrekking tot schendingen van de rechten van Palestijnse
kinderen die onder de Israëlische bezetting leven. Deze schendingen
staan in contrast met het VNVerdrag inzake de Rechten van het Kind
dat Israël in 1991 heeft geratificeerd.

Het Israëlische parlement kent een commissie voor de Rechten van
het Kind. Aangezien de Palestijnse kinderen onder Israëlische
bezetting leven, is de commissie Buitenlandse Zaken en Veiligheid van
het Israëlische parlement verantwoordelijk voor de bescherming van
hun rechten. Voor zover wij weten, staan de rechten van Palestijnse
kinderen niet of nauwelijks op de agenda van Israëlische
parlementaire commissies, wat aangeeft dat de rechten van
Palestijnse kinderen niet of nauwelijks serieus worden genomen.
Lees de gehele brief via deze link [PDF]

Vera Baboun, katholiek burgemeester van
Bethlehem: Zolang Bethlehem, de stad van
de vrede, ommuurd is, is de vrede ommuurd
Vera Baboun is de eerste vrouwelijke burgemeester van Bethlehem.
Ze is ook katholiek. In de Palestijnse Gebieden waar de steden, die als
christelijk worden beschouwd, zijn de burgemeesters christen. Het
gaat hier om Ramallah, Birzeit, Zababdeh, Jifna, Ein’Arik, Aboud,
Taybeh, Beit Jala, Beit Sahour en Bethlehem.
Voor zij in 2012 voor een periode van 4 jaar burgemeester van
Bethlehem werd, was zij hoofd van een middelbare school in Beit
Sahour, vervolgens hoogleraar Engelse literatuur aan de universiteit
van Bethlehem, daar was ze ook een jaar decaan.
Het onderwijs was de belangrijkste reden waarom ze vorige week in
Ierland was. Ze was daar op uitnodiging van de 'Friends of Bethlehem
University Ierland' in de hoop fondsen te werven voor
onderwijsondersteuning van ongeveer 3.300 studenten aan de
universiteit.
"De omstandigheden zijn echt erg moeilijk," zegt ze. De Israëlische
visumbeperkingen houden in dat internationale studenten de
universiteit niet kunnen bezoeken, hiermee vervalt een mogelijke

bron van inkomsten. Voor deze studenten zijn slechts toeristenvisa
voor 3 maanden beschikbaar.
Aan de universiteit van Bethlehem is 70% van de studenten moslim
en 72% is vrouw, terwijl 1.500 studenten uit OostJeruzalem komen.
Vera Baboun wil de mensen ook vertellen dat de politieke situatie veel
invloed heeft op het onderwijs in Palestina. Het onderwijs is 'heel
belangrijk voor de gezinnen' in Bethlehem.
De bereikbaarheid kan een probleem vormen. De zogenaamde
Israëlische veiligheidsmuur in Bethlehem 'staat in het midden van de
stad. Een nieuwe muur wordt gebouwd om daar nog eens 3,2
vierkante kilometers terrein in beslag te nemen'. Vera Baboun vertelt
dat enkele van de grootste Joodse nederzettingen aan de noordgrens
van Bethlehem liggen.
Armoedepercentage
Ze vertelt ook dat het bestuursgebied van Bethlehem een bevolking
heeft van 20.000 zielen, in de stad zelf is eenderde christen.
Het armoedepercentage is 22% met een werkeloosheid van 27%. Het
opleidingsniveau is hoog, maar 'vanuit Bethlehem kunnen de
jongeren Jeruzalem niet bereiken, dus eindigen ze binnen de
ommuurde stad. Bethlehem ligt minstens 2 uur van Ramallah (de
hoofdstad van Palestina) verwijderd. De jongeren hebben dus 2
opties: in Bethlehem blijven of naar Dubai of ergens anders naar toe
gaan'. Dit is de reden van het hoge werkeloosheidscijfer.
Ze spreekt op een positievere manier over het nieuwe
industriegebied dat door de Franse regering wordt ondersteund en
waar 5.000 mensen werken.
Baboun memoreerde dat ze tijdens de recente schermutselingen, die
plaats vonden tussen ongewapende jongeren en het leger, 155 jonge
mannen en vrouwen heeft verloren.
Het toerisme is 'ernstig getroffen' waarbij de afgelopen Kerstdagen
40% van de boekingen werd geschrapt. Uit historisch oogpunt is
Bethlehem een toeristenstad.
Het is de traditie dat er elk jaar vuurwerk is in Bethlehem bij het
ontsteken van de Kerstboom op de eerste zaterdag van december.

Tijdens afgelopen zaterdag 5 december was er geen vuurwerk maar
'vanwege de omstandigheden besloten we de klokken van de
Geboortekerk te luiden en om onze zustersteden te vragen hetzelfde
te doen'. Met als resultaat dat er in 69 steden, verspreid over de hele
wereld, klokken werden geluid als teken van solidariteit.
Gerechtigheid
"Een Palestijnse Staat is niet een zaak van gerechtigheid maar een
zaak van een normaal leven te kunnen leiden," zegt Baboun en voegt
daaraan toe: "We hebben al de kern van een staat."
"Het is echt te gek om op een plaats te wonen waar je
bewegingsvrijheid al 63 jaar beperkt is en om deze abnormale situatie
als normaal te beschouwen," zegt ze.
Ze voegt daar aan toe: "Dit is ook het geval in de Palestijnse situatie,
die overschaduwd wordt door wat er in Syrië gebeurt, zoals tijdens de
oorlog in Yemen, de Irak/Iraanse oorlog, de eerste en de tweede
Golfoorlogen. De essentie van het probleem zit in de regio."
"Zolang Bethlehem, de stad van de vrede, ommuurd is, is de vrede
ommuurd. Hoe kan de wereld in vrede leven als de bron van vrede
ommuurd is?"
Wat Ierland betreft: steun is erg belangrijk. Het is 'erg belangrijk dat
mensen die zelf geleden hebben het leed van anderen begrijpen. Dit is
van het aller, aller grootste belang'.
Bron: Irish Times
Foto: Vera Baboun. Bron: Wikipedia

Joodse groep bezoekt Beit Jamal als teken
van solidariteit
In december 2015 hebben nog niet geïdentificeerde vandalen
meerdere graven op het katholieke kerkhof van Deir Beit Jamal
vernield. Zie hiervoor ook: Nieuwsberichten 12 januari 2016.

Op 22 januari 2016 kwam een groep joden naar Deir Beit Jamal om
hun verdriet en solidariteit naar aanleiding van de vernielingen te
betuigen.
Nadat de gasten door de Salesianen welkom waren geheten, bracht de
groep een bezoek aan de begraafplaats, waar het herstel nog plaats
vindt. Daarna plantten ze een olijfboom bij de ingang van het huis van
de Salesianen, voordat ze naar het St. Stephen Sanctuary gingen,
waar Beni Salzberg en een Salesiaanse monnik over de geschiedenis
van de plaats spraken.
Een opmerkelijke moment van deze bijeenkomst was, dat een van de
bezoekers herinnerde aan het bezoek van paus Franciscus aan de
Grote Synagoge van Rome op 17 januari. Op diezelfde dag, terwijl
paus Franciscus in Rome een toespraak hield tot de joden die hij zijn
'oudere broers en zusters' noemde, hadden mensen wederom
antichristelijke slogans op de muren van de Abdij van Dormition in
Jeruzalem geschreven.
De paus sprak juist over de manier waarop de relaties tussen
christenen en joden de afgelopen 50 jaar zijn verbeterd. Hij noemde
het document dat onlangs door de Heilige Stoel werd gepubliceerd,
waarin hij de katholieken vraagt om niet te proberen joden te bekeren
en waarin er aan wordt herinnerd dat zij 'gered' zijn door het volgen
van de godsdienst van hun vaderen.
De groep die dit solidariteitsinitiatief nam, begon behoort tot een
organisatie die in 2011 is opgericht en die in Israël strijdt tegen alle
vormen van racisme, in samenwerking met organisaties die hetzelfde
doel delen. De groep heet Tag Meir wat vertaald kan worden met
Label van Licht. De naam vormt een contrast met Tag Mechir (Price
Tag of 'prijskaartje'), een organisatie van ultranationalistische
Joodse kolonisten. Deze extremisten gebruiken de naam Price Tag
voor vandalisme tegen islamitische en christelijke heilige plaatsen
(zoals Tabgha, Deir Beit Jamal, Latroun, Dormition, etc.). Het woord
Mehir verwijst naar de prijs die de Israëlische regering moet betalen,
omdat volgens deze ultranationalisten de regering hun doelen niet
steunt.

Bron: Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem
Foto: Latin Patriarchate of Jerusalem

Kairos en Sabeel in Nederland gaan samen
Veel bezoekers van de website zullen het gemerkt hebben: Vrienden
van Sabeel en Kairos doen steeds meer dingen samen. Niet zo
vreemd: beide willen de stem van Palestijnse christenen en kerken
ook in Nederland laten klinken.
Naast de theologische onderbouwing door Sabeel Jeruzalem is het
Kairosdocument uit 2009 daarvoor een grote impuls: gezamenlijk
riepen Palestijnse christenen op geweldloos in verzet te gaan tegen de
bezetting van hun land. Nú is het moment daarvoor, langer wachten
kan niet. De Palestijnse christenen spreken daarin nadrukkelijk als
onderdeel van het Palestijnse volk.
Daarom hebben de besturen van Vrienden van Sabeel en Kairos in
Nederland besloten als één organisatie te gaan werken. Vanaf 1
januari 2016 treden we naar buiten als Kairos  Sabeel Nederland.
Veel moet nog worden geregeld: websites, financiën, Uitweg,
rechtsvorm. Maar we kozen ervoor de almaar groeiende
samenwerkingspraktijk nu officieel te maken.
Jan van der Kolk en Rien Wattel, voorzitters van Kairos  Sabeel
Nederland, spreken de hoop uit dat deze nieuwe samenwerking mag
bijdragen aan meer recht voor alle mensen in Palestina en Israël. Bij
de vele uitdagingen is de hoop die zichtbaar wordt in het leven en
werken van Palestijnse christenen en Israëlische vredes en
mensenrechtengroepen een grote bron van inspiratie. Kairos – Sabeel
hoopt die stemmen de komende tijd ook in Nederland meer hoorbaar
te maken.

Dialoog tussen joden en christenen gaat ook
over mensenrechten
Historische, religieuze én actuele politieke kwesties werpen hun
schaduw over katholiekjoodse relaties. Een recent Vaticaans document
maakt de balans op.
Op 10 december 2015 publiceerde de Commissie voor Religieuze
Relaties met de Joden ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van
Nostra Aetate – het document van Vaticanum II inzake de relaties met
andere wereldgodsdiensten – een reflectie op de ontwikkeling van de
katholiekjoodse relaties.
Asymmetrische verhouding
Het document is onder meer ondertekend door kardinaal Kurt Koch,
voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid
der Christenen. De tekst kent zichzelf geen juridische of doctrinaire
bevoegdheden toe. In dit stadium van de joodschristelijke
betrekkingen, waarover steeds vaker de schaduw valt van de
volkomen impasse van het IsraëlischPalestijnse conflict en de
zorgelijke situatie in Israël zelf, verdient hij wel aandachtige lezing.
Het bestaan van de staat Israël mag niet bekeken worden vanuit een
religieus perspectief, merkt het document op
Er wordt nogmaals erkend dat de eeuwenlange asymmetrische
verhouding tussen een christelijke meerderheid en een joodse
minderheid gekenmerkt was door discriminatie, gedwongen
bekeringen en culmineerde in de Shoa. Op het eind wordt de evenzo
asymmetrische relatie tussen joden en christenen in Israël en
Palestina ter sprake gebracht. Een gedurfde omkering, waarin
overigens niets met elkaar wordt vergeleken.
'Betrouwbare partners'
Het document bevestigt nog eens dat Nostra Aetate zowel joden als
katholieken in staat heeft gesteld, stap voor stap, het eigen
'scepticisme' over elkaar te boven te komen en 'betrouwbare partners

en zelfs goede vrienden' te worden. Hierdoor kon aan crises het hoofd
worden geboden en over conflicten 'positief onderhandeld'.
Er wordt expliciet opgemerkt dat het bestaan van 'de staat Israël en
zijn politieke opties' niet bekeken mogen worden vanuit 'een religieus
perspectief'. Deze staat hoort daarentegen te refereren 'aan de
algemene principes van het internationaal recht'. Nostra Aetate sprak
over 'de bestendigheid van Israël' en bespeurde daarin 'een historisch
feit en een teken'. Maar die 'bestendigheid' doelde toen al niet op de
staat, alleen op de joodse godsdienst. Het Vaticaan had in die tijd de
staat Israël immers nog niet eens erkend.
Voedingsbodem
Dat heeft niet in de weg gestaan, dat er sinds Vaticanum II een
stroom van noodzakelijke reflecties op gang is gekomen over de
Shoah, maar bijvoorbeeld ook over de joodse wortels van de
christelijke liturgie en de erkenning van de heilige schriften van de
joden als een 'fundamentele component van de christelijke Bijbel'. Er
wordt gewezen op het belang van een voortgaande dialoog van mens
tot mens, het bezoek van Johannes Paulus VI aan Auschwitz, de
verschillende bezoeken van pausen aan synagogen en op de nieuwe
institutionele kaders waarbinnen de dialoog thans plaats vindt.
Er hebben zich parallelle tradities gevormd, maar die kunnen elkaar
verrijken
Binnen de joodskatholieke dialoog, wordt het jodendom niet als
zomaar een andere religie gezien. Er wordt telkens op gewezen dat de
leer van Jezus niet begrepen kan worden als die los wordt gemaakt
van zijn 'joodse horizon'. De voedingsbodem voor beide religies is en
blijft zo dezelfde. Na de vernietiging van de tempel in het jaar 70 zijn
ze allebei wel eigen wegen gegaan, die toen voor allebei een breuk
betekenden met hun gezamenlijke verleden.
Universeel
De vervangingstheologie die ooit de Kerk in de plaats stelde van het
jodendom heeft hierdoor afgedaan, toch wordt de gedachte
verworpen dat er nu twee inwisselbare wegen zouden zijn die naar
verlossing leiden: die van de Thora en die van Jezus. Daar knelt het

onopgeloste probleem dat Jezus boodschap voor christenen
'universeel' is 'de hele mensheid' moet omvatten. De vraag is hier
wel, of bepaalde, universeel denkende joden dan niet onderbelicht
blijven.
De commissie bevestigt met Paulus (2 Tim 2:13) dat het Verbond van
God met Israël weliswaar 'onopzegbaar' is, maar dat Jezus niettemin
gekomen is om het Oude Testament 'te vervullen'. Zo vormt het Oude
Testament een integraal deel van de christelijke Bijbel: een
'gemeenschappelijk patrimonium'. Er hebben zich weliswaar
parallelle leestradities gevormd, maar die kunnen elkaar verrijken.
Israël en Palestina
De Kerk wijst het bekeringswerk onder joden af, hiervoor is de
dialoog in de plaats gekomen. Christenen zullen er niettemin aan
vasthouden dat Jezus de Verlosser is, de Messias van Israël en de
Zoon van God. Maar dat sluit niet uit dat joden door de Kerk als
'deelnemers aan Gods verlossing' worden beschouwd, al vinden de
schrijvers dat dit raakt aan het spreken over het mysterie dat God zelf
is.
De gezamenlijke onrust mag ook een vrucht van Nostra Aetate heten
De dialoog kan vandaag niet om de zorgelijke situatie in Israël en
Palestina heen. Die kan immers de interreligieuze dialoog
beschadigen, wat ook kritische Israëlische rabbijnen zoals Jeremy
Milgrom en Ron Kronish eind vorig jaar naar voren brachten bij Kerk
en Israël en de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRI). Het nieuwe
document zegt hierover:
In de joodschristelijke dialoog is de situatie van de christelijke
gemeenschappen van grote relevantie, sinds er – zoals nergens anders
in de wereld – een christelijke minderheid een Joodse meerderheid
tegenover zich ziet. Vrede in het Heilige Land (…) speelt een grote rol
in de dialoog tussen joden en christenen.
Extremisme
De Rabbis for Human Rights zullen dat beamen. Zij publiceerden
vorig jaar een rapport over meer dan vijftig aanslagen door joodse

extremisten op moskeeën, kerken en kloosters. Ze gruwen van
extremistische oproepen dat alle kerken in Israël gesloten zouden
moeten worden. Die gezamenlijke onrust mag ook een vrucht van
Nostra Aetate heten.
Dit artikel werd overgenomen van de website Ignis, van de Nederlandse
jezuieten, waarop ook een doorverwijzing te vinden naar het
oorspronkelijke document:

Israëls offensief tegen BDS is campagne vóór
de bezetting
Herzl Halevi, het hoofd van Israëls militaire inlichtingendienst, heeft
deze week Israëlische parlementariërs gewaarschuwd: Gaza dreigt te
ontploffen.
Volgens Halevi doet de Hamasregering haar best om escalatie te
voorkomen. Maar de belangrijkste voorwaarde voor deëscalatie is
Gaza’s economisch herstel, aldus Halevi.
Na de verwoestende Israëlische aanval in de zomer van 2014 liggen
grote delen van Gaza nog steeds in puin. Bijna honderdduizend
burgers zijn nog ontheemd. De wederopbouw stagneert door de
desastreuze verdeeldheid aan Palestijnse zijde. Maar de hoofdreden is
de aanhoudende Israëlische blokkade.
Lees verder via deze link:

Afbeelding: De slinkende OrthodoxKatholieke gemeenschap verspreidt
hulpgoederen bij hun kerk in Gaza. Foto: antiochian.org.

Uitnodiging boekpresentatie op 8 april
Utrecht, 29 februari 2016

Beste vriendinnen en vrienden van Kairos en Sabeel!
De besturen van KairosPalestina Nederland en Vrienden van Sabeel
hebben het genoegen u uit te nodigen voor de boekpresentatie van
Gied ten Berge, lid van de theologische werkgroep van Kairos en
Sabeel, op 8 april as. in het Landelijk Dienstencentrum (LDC) van de
PKN in Utrecht. Zie bijgaande pdf met de Uitnodiging, het programma
en verdere informatie.
In 2013 vroeg KairosPalestine in Bethlehem aan Gied om mee te
willen denken over een 'contextuele pelgrimstheologie' voor het Land
ter onderbouwing van de oproep 'Kom en zie!'
Om onze werkelijkheid te verstaan, zeggen we tegen de kerken: 'Kom
en zie!' Wij zullen ons aandeel leveren om jullie de waarheid van onze
harde werkelijkheid te laten zien. We zullen jullie ontvangen als
pelgrims die naar ons toe komen om te bidden en een boodschap van
vrede, liefde en verzoening te brengen. Jullie zullen de feiten leren
kennen van dit land en de bewoners, zowel de Palestijnen als de
Israëliërs.
Uit: Het uur van de waarheid. Een woord van geloof, hoop en liefde uit
het hart van het Palestijnse lijden, een Palestijns Kairos initiatief
(2009).
Drie jaar later ligt er een boek dat onze beweging kan helpen verder
na te denken over pelgrimage als bijzondere 'vredesbeweging' in het
Land.
U ziet in de uitnodiging dat een groot aantal met kerken verbonden
organisaties en religieuze orden het boek hebben willen steunen. De
preses van de synode en een lid van de bisschoppenconferentie willen
het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nemen. We zien
hierin een signaal dat het thema 'Kom en zie!' onze kerken
aanspreekt.
We zijn deze middag dan ook nieuwsgierig naar het panel, waarin
verschillende reisbegeleiders en reisorganisaties met elkaar en de

zaal zullen spreken over de vraag wat de context van het verscheurde
en verscheurende Land moet betekenen voor de programmering van
zulke reizen en de begeleiding van de deelnemers.
We hopen op uw aanwezigheid. Tot 8 april!
Jan van der Kolk, voorzitter Kairos Palestina Nederland
Rien Wattel, voorzitter Vrienden van Sabeel
Download de uitnodiging via deze link [PDF]

Lezing Protestanten protesteren in Almelo
De situatie in Israël en Palestina houdt velen in hevige beroering.
Beroept de één zich op woorden uit de Bijbel als 'het uitverkoren volk'
en 'het beloofde land', dan wijst de ander op Jezus’ compassie met
Samaritanen, op de rechten van de zwaksten. Stelt men het recht op
zelfverdediging van Israël voorop, dan wordt men soms uitgemaakt
voor racist en bekritiseert men de bezetting, dan is men antisemiet.
De nuance lijkt zoek. Het debat verhardt zich.
Kerk in Actie participeert in een programma van de Wereldraad van
Kerken om solidariteit met verdrukten te tonen. Het Ecumenical
Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI) zendt
vrijwilligers uit naar deze gebieden om de bevolking te bemoedigen
en praktische oplossingen te vinden voor de effecten van de bezetting
voor het leven van alledag.
Gemeentelid Kees Blok van de Protestantse Gemeente Almelo heeft
daar eind 2015 gedurende drie maanden – samen met anderen  als
vrijwilliger gewerkt aan het programma 'Protestanten protesteren'.
Op 9 maart 2016 (Biddag voor gewas en arbeid) vertelt dhr. Blok om
20.00 uur in De Schouw over de situatie in Palestina en zijn
ervaringen.
De toegang is vrij.

Lees de volledige uitnodiging met alle informatie via deze link [PDF]

Parasha van de week: het dichten van de
kloof tussen wat zou kunnen worden en wat
niet mag worden
In zijn Dvar Tora Parashat Vayakhel, waarschuwt rabbijn Jeremy
Milgrom voor het gevaar dat ons allemaal bedreigt als radicale joodse
extremisten hun doelen met betrekking tot de Tempelberg bereiken.
Hoe kunnen we deze gevaren voorkomen en de rechten veiligstellen van
allen in onze regio om in veiligheid en vrijheid te leven?
Door rabbijn Jeremy Milgrom
Op de terugweg van een symposium dat eerder deze week plaatsvond
op de Hebreeuwse Universiteit op de campus van Mount Scopus, ving
ik een glimp op van de gouden Rotskoepel, die doorschemerde tussen
de amandelbloesem en dennennaalden op een nevelige namiddag.
Zoals velen van u dat zouden doen, pakte ik mijn telefoon en
probeerde ik een hele tijd in de regen om de schoonheid van de
aanblik te vangen. De ervaring heeft mij echter geleerd dat geen
camera ooit kan hopen te reproduceren wat het geestesoog heeft
gezien. Een dag later kreeg ik deze opdracht om over de Thora de
lezing van deze week te schrijven. Deze is op toepasselijke wijze
bedrieglijk, maar eigenlijk ook een goed voorbeeld van een paar
kloven tussen wat kan en wat niet mag.
Afscheid van het particularisme
Met de blik gericht naar binnen en naar achteren, terug in ons
collectieve geheugen, kwam ik de gedetailleerde beschrijving tegen
van de bouw van het Misjkan, de draagbare woestijntabernakel, die
veel van het Exodusverhaal in de Thora in beslag neemt. Dit verhaal
is zeker anachronistisch, want tegen de tijd dat zij haar uiteindelijke
literaire vorm bereikte, was de zeker niet draagbare stenen Tempel in

Jeruzalem al gebouwd en misschien zelfs al vernietigd. Toch diende
het als een prachtige metafoor voor Rav Huna, die 1800 jaar geleden
de intimiteit tussen God en Israël op de vierkante el van de ark
vergeleek met die van twee geliefden liggend op de scherpe rand van
een zwaard. Rav Huna vertelt ons dat die intimiteit  als die van een
paar dat verhuist naar een kingsize bed en daarin verdwaalt 
verwaterd raakte in de uitgestrektheid van de Tempel van Salomo,
waarvan de afmetingen geen vierkante el bedroegen maar 20 bij 60
bij 30 el. Rav Huna besluit zijn homilie met Jesaja 66, waarin God het
particularisme vaarwel zegt:
De hemelen zijn mijn troon
en de aarde is mijn voetenbank,
wat huis zoudt gij voor Mij dan willen bouwen,
En welk heiligdom zou mijn rustplaats zijn?
[Willibrordvertaling]
…en we kunnen slechts speculeren of er enige ruimte overblijft voor
nostalgie.
Er is in de huidige joodse wereld praktisch geen grotere kloof of
schisma denkbaar dan die tussen enerzijds degenen die wegkwijnen
en zelfs ageren voor het herstel van het Tempelritueel, priesters, het
offeren van dieren enzovoorts, en anderzijds degenen voor wie dit
eenvoudigweg een gruwel is en een reëel gevaar voor de wereldvrede.
Ik blijf me er over verbazen hoe de traditionalisten nog steeds zo'n
groot deel van hun religieuze leven kunnen besteden aan het studeren
op en vieren van deze institutie. Maar aangezien ik het grootste deel
van mijn leven geleefd heb in de nabijheid van iemand die dat deed,
kan ik tenminste eer betuigen aan de liefde voor de tekst, die nooit
sterft  en een diamant polijsten die in zijn onbewerkte staat al als
zodanig herkenbaar is.
Het meeste van de Parashah van deze week (Exodus 35: 138: 20)
gaat over het uitvoeren van de bevelen die we drie weken geleden
lazen (Exodus 25: 127: 19), met slechts geringe stilistische
veranderingen. De vakbekwame menselijke noot, waarop in de
voorgaande hoofdstukken alleen maar gezinspeeld wordt (Ma'ase
khoshev, het ingewikkelde ontwerp van het voorhangsel, 26:31)2

wordt nu uitgebreid en herhaald tussen 35:30 en 36: 8 in een groot
aantal zinnen die de inspiratie en wijsheid ophemelen die in het
bouwen van het tabernakel ging zitten; mijn favorieten daarbij zijn de
ru'ah elohim (de goddelijke geest) en de khochmat lev (de wijsheid
van het hart), noodzakelijke elementen van elke waardige en
duurzame onderneming.
Toen Rav Huna’s tijdgenoten van Mount Scopus naar beneden keken,
zagen zij ruïnes en verordonneerden dat men zijn kleren moest
scheuren. Tegenwoordig kijken we naar beneden en zien een prachtig
moslimheiligdom en een moskee op wat later de derde, meest heilige
plaats van de islam werd. Het wonder dat plaatsvond op Joodse
feesten, wanneer pelgrims dicht opeen gepakt stonden in de drukte
maar genoeg ruimte hadden om zich te buigen in gebed, gebeurt op
dit enorme plein nog steeds op vrijdagmiddag tijdens de ramadan.
Maar de toekomst van deze eredienst, en de islamitische gebouwen
zelf, worden bedreigd door ruim van fondsen voorziene messiaanse
fanatici met relaties binnen de overheid, die de klok tweeduizend jaar
willen terugdraaien. Als die campagne voor volledige restauratie de
onvermijdelijke dynamiek wordt van de joodse terugkeer naar de
geschiedenis van het Beloofde Land, zal het onvermijdelijk een
Armageddon inhouden op de schaal van een wereldoorlog. Hoe
ironisch is het dat een tekst die goddelijke geest en de wijsheid van
het hart voorop stelt nu de lont is in een dergelijk enorm kruitvat.
Triest maar waar, en dit te voorkomen is de echte test van ons geloof.
Door het vinden en het voeden van de juiste mix van de verzachtende
wijsheid van onze harten en de vurige goddelijke geest, en daarnaar
te handelen.
Rabbijn Jeremy Milgrom is lid van de Rabbis for Human Rights
1 maart 2016
Afbeelding: Reconstructie van de Ark van het Verbond, Washington
Masonic National Memorial. Foto: Wikipedia.

Vrijwilligers gezocht voor EAPPI in Palestina
Het is de taak van de oecumenische begeleiders om door hun
aanwezigheid bij te dragen aan vrede en naleving van de
mensenrechten in Israël en Palestina. De bevolking, waaronder ook
schoolkinderen, wordt in Palestina ernstig in haar bewegingsvrijheid
beperkt maar ook andere mensenrechten komen in het gedrang.
Oecumenische begeleiders begeleiden kinderen onderweg naar
school, zien toe op de mogelijkheid om gebedsruimten te bezoeken en
ondersteunen acties van Israëlische vredesorganisaties. De
aanwezigheid van de oecumenische begeleiders heeft een de
escalerend effect, met name daar waar kolonisten zich gevestigd
hebben en de bewoners lijden onder intimiderend gedrag.
Voorafgaand aan de uitzending volgt u van 1824 september 2016 een
gedegen voorbereidingstraject met de andere vrijwilligers in
Zwitserland. Tijdens uw verblijf deelt u uw ervaringen via een
weblog. Na afloop vragen we u om beschikbaar te zijn om in
gemeenten voordrachten te houden en uw ervaringen te delen met
geïnteresseerden.
De kosten van voorbereiding, reis en verblijf worden voor een groot
gedeelte gedragen door Kerk in Actie. Van u als vrijwilliger wordt ook
een bijdrage gevraagd. De leeftijd voor deelnemers is gesteld op 25
70 jaar.
Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/eappi. Sollicitaties in
het Engels, met motivatie en CV voor 1 mei 2016 toezenden aan
Hester Oosterbroek, hester.oosterbroek@iccocooperation.org.

Meer permits met Pasen voor Palestijnse
christenen in Gaza?
Het lijkt erop dat meer christenen in Gaza dit jaar toestemming zullen
krijgen om Pasen in Jeruzalem te vieren. Er zijn in totaal ongeveer

200.000 Palestijnse christenen op de Westelijke Jordaanoever, in de
Gazastrook en in Israël, terwijl er nog honderdduizenden meer in het
buitenland leven.
De rector van de Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem, father Jamal
Khader, zei dat de manier waarop vergunningen de afgelopen jaren
werden verstrekt het aantal christenen dat met Pasen vanuit Gaza
naar Jeruzalem reisde feitelijk negatief beïnvloedde: "In voorgaande
jaren, kregen christenen willekeurig vergunningen, en als ze die niet
kregen voor het hele gezin, kwamen ze niet," aldus Khader. "Kun je je
voorstellen dat een aantal leden van de familie in Jeruzalem Pasen
gaat vieren met achterlating van hun gezin? Dat is niet onze traditie,
we vieren het samen. Dat was in de voorgaande jaren de ervaring,
toen er heel weinig christenen uit Gaza kwamen. Dit jaar ben ik er
niet zo zeker van," zegt Khader.
Bemoedigend rapport
"Het rapport dat we hierover hebben, is bemoedigend en men kan
hopen dat het voldoet aan de aspiraties van alle christenen om Pasen
met de familie in Jeruzalem te vieren. De feestvreugde wordt met
Pasen vaak juist gedempt omdat de Israëlische autoriteiten geneigd
zijn de toegangsvergunningen dan te beperken en / of aan te bieden
aan slechts enkele leden van een familie. Veel gezinnen accepteren
geen permits, wanneer maar een paar in hun familie die krijgen."
850 vergunningen...
Een voorlichter van het Palestijnse ministerie van Burgerzaken,
vertelde Ma'an dat Israël ongeveer 850 vergunningen heeft verstrekt
aan christenen van verschillende leeftijden uit Gaza om naar de
bezette Westelijke Jordaanoever en OostJeruzalem te reizen. Dit was
het resultaat van 'toegewijde inspanningen' van de minister van
Burgerzaken Hussein alSheikh, om de honderden christenen in staat
te stellen om de feesten te vieren binnen een tijdsspanne van 45
dagen. "Het was de eerste keer dat aan een zo groot aantal christenen
uit Gaza toestemming werd gegeven om naar de Westelijke
Jordaanoever en Jeruzalem te reizen," voegde alMaqadma er aan toe.
...maar moslims juist geweigerd

De stroom aan vergunningen komt nadat afgelopen maand honderden
reisvergunningen van Palestijnen in Gaza juist waren ingetrokken en
nadat Israël eerder deze week een akkoord bevroor dat een beperkt
aantal inwoners van Gaza van boven de 60 jaar eerder toestond om
voor het vrijdaggebed naar de Al Aqsa in bezet OostJeruzalem te
reizen.
In de afgelopen jaren, waren christelijke vieringen in Jeruzalem
tijdens de Goede Week voorafgaand aan Pasen onderworpen aan
strenge Israëlische veiligheidsmaatregelen, met een verhoogd aantal
checkpoints en militaire afsluitingen rond de Heilig Grafkerk, waar
Jezus Christus van oudsher wordt verondersteld te zijn gekruisigd,
begraven en verrezen
We houden u op deze website op de hoogte van het nieuws in de
aanloop naar Pasen en over de vraag of de Israëlische beslissingen het
recht op godsdienstvrijheid van Palestijnse christenen werkelijk
zullen respecteren en hoe het verder zal gaan met de
godsdienstvrijheid van moslims. Palestijnse christenen vragen hun
verslagen te volgen en breed in onze kerken te delen.
Bron: PIEF Post

Bisschoppen: Israël verantwoordelijk voor
het falende vredesproces
Israël moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de impasse in het
vredesproces te beëindigen. De Commissie Mensenrechten van de
roomskatholieke bisschoppen van het Heilige Land stelt de
Israëlische overheid in een kritisch rapport zonder veel omwegen
verantwoordelijk voor het falende vredesproces.
De verklaring van de Commissie is opmerkelijk omdat de katholieke
Kerk doorgaans erg voorzichtig is met haar kritiek op Israël. Zo wordt
vermeden dat de relaties met de Israëlische overheid worden
geschaad, al was er in het verleden ook al kritiek op de bezetting van
Gaza en de bouw van de controversiële veiligheidsmuur.

De Commissie voor Mensenrechten zegt nu dat de echte wortel van
het probleem ligt in de bezetting door Israël van de Palestijnse
gebieden. "De beëindiging daarvan hangt louter af van de bezetter."
De commissie veroordeelt enkele Israëlische wetten (onder meer de
recente wet die het strafbaar maakt om christenen ervan te
overtuigen geen vrijwillige dienst te nemen in het Israëlische leger)
en populistische politici die oproepen tot een strenger optreden en
meer geweld tegen Palestijnen.
"De praktijk van moord, arrestaties, landonteigeningen, de scheiding
van families, evenals de dagelijkse frustratie in Gaza zorgt voor een
uitbarsting van geweld. Dat is vooral bij de jongeren het geval, omdat
zij ervan overtuigd zijn dat zij toch niets te verliezen hebben," schrijft
de commissie.
Bron: Kerknet.be/Kathpress.at/Radio Vaticana (Duitstalig).
Gepubliceerd op zaterdag 26 maart .

Latijns Patriarchaat protesteert tegen
hervatting bouw
Scheidingsmuur/Apartheidsmuur bij
Cremisan
De bouw van de scheidingsmuur in de vallei van Cremisan bij
Bethlehem is begin april 2016 geïntensiveerd en is zijn operationele
fase ingegaan. Na graafmachines en bulldozers zijn het nu kranen die
de acht meter hoge betonnen delen implanteren op het land van deze
vallei, ooit de leefomgeving van eeuwenoude olijfbomen.
Geweldsdelict tegen het vredesproces
Het Latijnse (rk) Patriarchaat van Jeruzalem heeft zijn diepe
teleurstelling geuit over het voortgaande werk en herhaalde zijn
veroordeling van deze operatie die wordt uitgevoerd door het
Israëlische leger. "De bouw van een scheidingsmuur en de
onrechtvaardige inbeslagname van grond van christelijke gezinnen in

Beit Jala," aldus de verklaring, "is een geweldsdelict tegen het
vredesproces."
De verklaring van het roomskatholieke patriarchaat herinnert aan de
veroordeling van het Internationale Hof van Justitie op 9 juli 2004,
alsmede aan die door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties, die zei dat de de bouw van de muur illegaal is en eiste dat
deze wordt ontmanteld. In april 2015, had het Israëlische
Hooggerechtshof nog erkend dat de veiligheid voor Israël geen
rechtvaardiging vormt voor de bouw van de muur in de vallei van
Cremisan.
58 christelijke families gedupeerd
De geplande route loopt door de vallei van het Cremisan over de
grond die het eigendom is van 58 christelijke Palestijnse families. In
de buurt bevinden zich verder een klooster van vrouwelijke
religieuzen en een school. Plaatselijke christelijke leiders en het
Vaticaan hebben zich steeds tegen de Muur verzet.
Uitbreiding illegale neerzetting het doel
De Muur zal de stad Beit Jala op de Westelijke Jordaanoever scheiden
van de illegale settlement Har Gilo en het dorp Walaja. Critici
verzekeren dat het ware doel hier niet het vergroten van de veiligheid
is, maar het mogelijk maken van de uitbreiding van de genoemde
nederzetting.
Bron: Fides/ICN

Interview Gied ten Berge over 'Kom en zie!'
Gied ten Berge, theoloog en socioloog en lid van de werkgroep Kairos
Sabeel Nederland, schreef onlangs het boek 'Kom en zie! Nieuwe
pelgrims in het Heilige Land'. Hieronder leest u een voorproefje uit een
interview in Nieuwwij door Greco Idema, met daaronder een link naar
het gehele interview.

Idema: Waarom dit boek? En: waar komt de titel 'Kom en
zie!'vandaan?
Ten Berge: "Palestijnse christenen deden in 2011 een oproep onder dit
motto. Om ons hun werkelijkheid te doen begrijpen, willen ze ons
'ontvangen als pelgrims die naar ons toekomen om te bidden en een
boodschap van vrede, liefde en verzoening te brengen'. Het was ook
een reactie op de toeristische pelgrimages waarbij je je oogkleppen
mag ophouden. De Palestijnse christenen vinden dat je de feiten en de
mensen van dit land moet leren kennen: Palestijnen èn Israëli. Die
'boodschap' heeft twee richtingen: je hebt hem bij je, maar je neemt
er ook een naar huis. Die boodschap kent beide kanten. Deze pelgrims
zijn grensgangers: ze zijn uit op ontmoetingen met zowel Palestijnen
als Israëli. Ik kreeg de uitnodiging mee te willen denken over wat een
'contextuele pelgrimstheologie' hier zou kunnen inhouden."

De Latijnse Patriarch spreekt in Rome over
christelijke exodus
Rome – Donderdag 14 April 2016, sprak op een conferentie in de
Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome HB Fouad Twai,
Latijns Patriarch van Jerusalem, ruim 400 mensen toe over de
situatie van de christenen in het Heilige Land en over de vele
uitdagingen waar ze in Palestina en Israël mee geconfronteerd
worden.

De Patriarch wees op de historische oorsprong van de eerste
christelijke gemeenschap, de kerk van Jerusalem die bestond uit de

'Ecclesia ex circumcision' (Joodse Christenen) en de 'Ecclesia ex
gentibus' (Grieken, Romeinen, Syriërs, Kanaänieten, Phoeniciërs,
Nabateeërs, Moabieten, Ammonieten, enzovoorts). De kerk van
Jeruzalem heeft onder vele regeringen gestaan: van het Arabische
bewind, de Kruisvaarders, het Mamalukse, Ottomaanse en Britse
regime. Vandaag is het oude Heilige Land verdeeld onder drie landen:
Palestina, Jordanië en Israël, drie gebieden die samen met Cyprus het
'Diocees van Jerusalem' vormen onder het gezag van het Latijnse
Patriarchaat.
Van 25 naar minder dan 2 procent
In het Heilige Land vormen de Christenen een kleine minderheid,
minder dan 2% van de bevolking merkte de Patriarch op. Hij
betreurde de verdere achteruitgang van de Christelijke aanwezigheid
in Jerusalem. In 1948, bij het uitroepen van de Staat Israël, maakten
christenen nog een kwart uit van de bevolking, vergeleken met nu :
1,97 % van de huidige bevolking. Hoewel de Christenen een
minderheid vormen is hun roeping niet onbelangrijk, benadrukte de
Patriarch: "De christenen die tussen twee meerderheden leven, de
joden en de moslims zijn de 'kleine kudde' waarover in het Evangelie
gesproken wordt, ze zijn geroepen 'een brug' te vormen tussen de
twee religies, twee culturen en twee beschavingen, maar ook tussen
de twee politieke partijen."
Hij wees op de vele moeilijke kwesties waarmee de christelijke
gemeenschap geconfronteerd wordt vanwege het IsraëlischPalestijns
conflict: "… de militaire bezetting, de dagelijkse vernederingen, het
geweld aan beide kanten, de 'messen intifada' en de opkomst van het
religieus fanatisme onder zowel joden als moslims." Het conflict
vraagt op pijnlijke wijze de aandacht vanwege "een scheidingsmuur
die ongeveer 8 meter hoog en 700 kilometer lang is." De Patriarch
sprak zijn bezorgdheid uit over "de exodus van Christenen." Het
betreft voornamelijk jongeren en intellectuelen die op zoek zijn naar
een beter leven en een betere toekomst: "…het is een aderlating die
de kerk van Jeruzalem van haar beste mensen berooft."
Verschillen met de islam
"De christenen van het Heilige Land die een eigen geschiedenis, een
taal en een gemeenschappelijke cultuur delen met de moslims met
wie zij eeuwenlang samen leefden, spelen een positieve rol in de
Arabische maatschappij en maken de relatie tussen de verschillende

sociale componenten mogelijk." De Patriarch wees op de belangrijke
missie van de christelijke scholen in Palestina: Palestina dat één van
de landen in het Midden Oosten is met het hoogste aantal
analfabeten. Sommige mores van het christelijke onderwijs worden
door de moslims niet altijd begrepen, aldus de Patriarch, zoals "de
theologie van genade, de vergevingsgezindheid en de werking van de
loutering van de herinneringen"; sommige dingen vinden ze in de
context van het conflict lastig te interpreteren.
Palestijnse christenen gestraft met de Muur in Cremisan
De Patriarch sprak ook over de overeenkomst die op 26 juni 2015
werd getekend tussen de Heilige Stoel en de Palestijnse Staat,
waarvan de invloed 'zeer positief' is geweest, zowel in de Arabische
als in de Moslimwereld. In de overeenkomst die oproept tot een
'rechtvaardige en langdurige vrede', en die door beide partijen werd
ondertekend, is in het officiële document voor het eerst het woord
Palestijnse Staat gebruikt. Dit werd aan Israëlische zijde minder
warm ontvangen. "Als antwoord hierop beval Israël een
onrechtvaardig en dwaas project: de bouw van een nieuw onderdeel
van de scheidingsmuur in de Vallei van Cremisan in 2015." In april
2015, twee maanden voorafgaand aan de ondertekening, had het
Israëlische Hoge Gerechtshof een stap terug gezet door uit te
spreken: "deze muur is niet noodzakelijk voor de veiligheid van
Israël."
Christenen moeten joden helpen hun roeping voor iedereen te
ontdekken
Nadat hij de omstandigheden van de christenen in Palestina te hebben
uitgelegd, besprak de Patriarch het probleem van de christenen die in
Israël wonen. "De joden zijn diegenen van wie God de uitverkiezing
door Abraham niet heeft teruggetrokken," legde de Patriarch uit,
waarbij hij refereerde aan de brief van de Heilige Paulus aan de
Romeinen (11:111) "Het betreft echter een uitverkiezing die niet
exclusief is maar die voor alle volkeren geldt. De christelijke
gemeenschap heeft als taak de Joden te helpen ontdekken, wat hun
roeping is voor iedereen."
De christelijke gemeenschap in Israël bestaat voornamelijk uit
migranten die vooral afkomstig zijn uit de Filipijnen, verschillende
Afrikaanse landen of gebieden van India. Zij sturen hun kinderen naar
Israëlische scholen en ze spreken Ivriet. Soms is er een risico dat zij

hun Christelijke wortels verliezen, want, zo benadrukte de Patriarch:
"…hoewel Israël zelf zegt een democratische en seculiere staat te
zijn, gedraagt hij zich tegenover deze kinderen als was het een door
joodse wetten beheerste theocratische staat."
Struikelblokken tussen Israël en de H. Stoel
De Patriarch sprak vervolgens over de beperkingen in de
basisovereenkomst van 1993 tussen Israël en de Heilige Stoel. Door
de Artikelen 1, 3, 4, 10 en 11 te noemen, wees hij op de
struikelblokken in de overeenkomst waarover nog besprekingen
worden gevoerd; vrijheid van godsdienst voor alle Palestijnse
Christenen die de heilige plaatsten niet kunnen bezoeken zonder eerst
"…permissie de vragen aan de Israëlische autoriteiten," "de
vernederingen bij de checkpoints," "de drastische vermindering van
de subsidies door de Israëlische Staat aan christelijke scholen
waarvan de subsidie 29% bedraagt, vergeleken met de 100% voor de
Israëlische religieuze scholen" en "respect voor de status quo in de
heilige plaatsen." "Het fanatisme achter de strafbare handelingen die
onlangs door fundamentalisten werden uitgevoerd in Tabgha, Beit
Jamal, tegen de Dormition Kerk en andere wandaden, ze worden maar
al te vaak niet bestraft," zei de Patriarch, "ondanks het feit dat er
meer gematigde mensen in Israël wonen en mensen die wel willen
werken aan dialoog en rechtvaardigheid omwille van de vrede."
'Veiligheid is voor Israël een mythe geworden, dat elk geweld
rechtvaardigt'
"Het streven naar veiligheid is een obsessie geworden en uit naam
van die mythe worden alle onrechtvaardigheden en elk onmiddellijk
gebruik van geweld gerechtvaardigd," merkte de Patriarch op. Hij
betreurde "dat Israël de talloze internationale resoluties over het
conflict, de settlements en de grenzen nooit heeft gerespecteerd… niet
met de Heilige Stoel en niet met de internationale gemeenschap die
vragen om een tweestaten oplossing met duidelijke en veilige
grenzen."
Christenen overbruggen het oosten en het westen
De christenen in het Heilige Land, concludeerde de Patriarch
tenslotte, "zijn de levende getuigen van de Verlossing… dankzij hen
worden de heilige plaatsen niet gereduceerd tot archeologische
vindplaatsen." Op oecumenisch en interreligieus gebied heeft het
Heilige Land een universele roeping en de christenen spelen daarbij
"een overbruggende rol tussen het Oosten en het Westen."

Eens…
Omdat de hoop van de Moederkerk van Jerusalem niet vergeefs is,
concludeerde de Patriarch: "Eens zullen de politieke leiders, de
Israëliërs, de Palestijnen en de internationale gemeenschap begrijpen
dat, meer dan het belangenspel en de politieke ambities, de zin en
de roeping van dit Heilige Land gekozen is door God ten einde alle
mensen met Hem en met elkaar te verenigen."
Myriam Ambroselli/vert. KairosSabeel NL

Petitie tegen strafbaar stellen van BDS in
Europa en tegen TTIP
Aan: de Raad van Kerken in Nederland, Kerkbesturen, kerkelijke en
maatschappelijke organisaties, politieke partijen.
Onderwerp: petitie van ECCP, The European Coordination of
Committees and Associations for Palestine tegen strafbaar stellen van
BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties) in Europa en tegen TTIP.
Utrecht, 6 mei 2016
Geachte dames en heren,
In Europa is een sterker wordende tendens zichtbaar om het opkomen
voor de mensenrechten van Palestijnen door middel van BDS
strafbaar te stellen. Breed heerst ook de vrees dat TTIP strakke
maatregelen in die richting zal bevatten.
We zijn ons ervan bewust dat in de kringen waaraan we deze brief
sturen, verschillend over BDS gedacht wordt. Maar naar onze mening
is er iets wat daar bovenuit gaat. Want ongeacht uw eigen standpunt
t.o.v. BDS, moet het voor iedereen die mensenrechten een warm hart
toedraagt (en dat doet uw organisatie!) toch onaanvaardbaar zijn dat
het verboden en strafbaar wordt op te komen voor een geweldloos
actiemiddel ten behoeve van fundamentele rechten van een
bevolkingsgroep.

Lees verder via deze link [PDF]
Uitgebreide informatie vindt u op:
De tekst van de petitie vindt u op:

Kees Blok nieuwe voorzitter Kairos - Sabeel
Nederland
Op 29 april benoemde het bestuur van Kairos – Sabeel Nederland
Kees Blok tot voorzitter. Kairos – Sabeel Nederland is sinds 1 januari
de nieuwe samenwerkingsvorm van Vrienden van Sabeel Nederland
en Kairos Palestina Nederland.
Mr. Cornelis H Blok (1950), jurist en militair, raakte in 2007 bij de
Palestijnse staat betrokken, toen hij teamleider werd in een project
om het Palestijnse rechtssysteem te autoriseren. De gevolgen van de
bezetting van Palestina, die hij toen tegenkwam, bleven hem
bezighouden. Dat leidde ertoe dat hij van september tot december
2015 als EAPPIwaarnemer in Hebron de mensenrechten daar in de
dagelijkse praktijk observeerde.
Het bestuur heeft unaniem zijn vertrouwen in de betrokkenheid en
deskundigheid van Kees Blok uitgesproken en gaat met vertrouwen
verder onder zijn voorzitterschap. Gezamenlijk hopen zij te kunnen
bijdragen aan meer recht voor alle mensen in Palestina en Israël en in
het bijzonder dat de beëindiging van de bezetting van Palestina
dichterbij komt.
Utrecht, 29 april 2016

Rabbijn Milgrom: Heilig zijn te midden van
het conflict
Het Torahgedeelte dat deze week in Israël wordt gelezen is Kedoshim
(Leviticus 1920). Sinds in de diaspora op de laatste Sjabbat een extra
dag voor Pesach in acht wordt genomen, vallen joden buiten Israël
hierbuiten en lezen zij deze week, dat wat wij vorige week in Israël
lazen: Aharey Mot (Leviticus 1618). Maar terwijl dit verschil tijdens
de zomer soms kosmetisch is, is de kloof tussen wat de joden in het
buitenland horen in de naam Kedoshim en wat de Israëli's horen
onoverbrugbaar. Kedoshim tih'yu  letterlijk 'heilig zijn' (zoals Ik, uw
God ben), maar sinds de Middeleeuwen betekent Kedoshim
'martelaren', en wordt het in het algemeen gebruikt voor al degenen
die zijn gedood, gedood worden en zullen worden gedood omdat ze
joods zijn.
Vanavond is het Jom Hasjoa[1] in Israël, de winkelcentra en
restaurants zijn vroeg dicht; de media hebben er ons nu een paar
dagen op voorbereid, en de zwaartenadeexpressie van deze week,
zal volgende week zich verbinden met Jom Hazikaron de herdenking
van de gevallenen van de oorlogen van het moderne Israël.
'Omdat jullie vreemdelingen in het land Egypte waren'
Men kan zich het gewicht van onze herinneringen aan het lijden, in
het bijzonder die onder de vervolging van de nazi’s niet los
voorstellen, wanneer men aan een Israël probeert te denken dat zich
inzet voor de mensenrechten. In de Kedoshim (19:34) wordt ons
bevolen om de vreemdeling lief te hebben 'omdat jullie
vreemdelingen in het land Egypte waren'  maar het werkt
gewoonweg niet, om te suggereren dat we houden van de minderheid
van 20% van de Palestijnse Arabische burgers in ons land, omdat we
niet vergeten zijn hoe het was om te leven in de diaspora als een
minderheid door heel onze geschiedenis heen.
'Natuurlijk is het anders', zeggen we, onze neven waren geen
terroristen, en Israëlische Arabieren genieten bovendien een
volwaardig burgerschap, ze hebben het nog nooit zo goed gehad,
enzovoorts, enzovoorts. En zo zouden we nog eeuwig door kunnen
gaan met een apologetiek die varieert van goed bedoelend tot

schaamteloos vals, maar àchter dit alles zit de irrationele angst om
neergeschoten, vergast en verbrand te worden zoals één of meer, of
zoals het grootste deel van de familieleden van bijna alle
Asjkenazische Joden in dit land.
De ketenen van de angst en het slachtofferschap
Het verbreken van de ketenen van de angst en van het
slachtofferschap en het benutten van de mogelijkheden van een leven
mèt de Palestijnen en niet een leven in hun plaats, zal een enorme
geestelijke omwenteling teweegbrengen, en hiervoor kan Kedoshim
de weg wijzen, niet naar de negatieve mentaliteit van een heiliging
van Gods naam door middel van het doden en de dood  maar veeleer
naar de positieve oproep om de Naam van God te heiligen door het
leven voorbeeldig te leven midden in dit conflict. Zijn dat grote
woorden?
Physicians for Human Rights
Sta mij toe om dit te illustreren met een doorgaande activiteit die een
aantal van mijn favoriete Israëliërs elk weekend verrichten. Ik krijg
elke keer als ik inlog op Facebook een warm gevoel, als ik er de foto’s
zie die Salah van Physicians for Human Rights heeft gepost: elke
Sjabbat is er wel een busje van Israëlische artsen en
verpleegkundigen, joden, Arabieren en buitenlanders onderweg naar
een of ander dorp of stad op de Westelijke Jordaanoever, om de
mobiele gratis klinieken van de Physicians for Human Rights van
personeel te voorzien: kinderartsen, cardiologen, gynaecologen,
neurologen, dermatologen, orthopedisten en verpleegkundigen met
alle mogelijke achtergronden  deze toegewijde zorgverleners vinden
de energie om het grootste deel van hun kostbare, weinige vrije tijd te
geven aan het leven en de gezondheid van 'de Ander'. Waarom?
Omdat ze het kúnnen. Of beter gezegd: omdat ze het niet nìet kunnen.
Er is niets zo heilig dan dat.
Overeind blijven in de woestijn
En de rest van ons, de nietmedische mensen? Kunnen wij net zoiets
heiligs vinden te doen voor 8 tot 10 uur in de week, dat onze geest
sterker maakt en ons overeind houdt te midden van de vlaggen
zwaaiende, disciplinerende propaganda in de schietgrage, spirituele
woestenij waar wij leven? Als je ideeën hebt, neem dan contact met
mij op  jeremymilgrom@yahoo.com  dan kunnen we ze vergelijken,

en zien wat wel en wat niet heeft gewerkt, wat ons depressief maakte
en wat ons hart deed gloeien. Mijn vermoeden is, dat terwijl je deze
column nog leest, je al even rond gelopen hebt met wat voor
heiligheid jij te geven hebt, dat heet: godsvrucht.
Niet op je eentje
Kedoshim tih'yu (meervoud, omdat je het niet op je eentje kunt), ki
Kadosh ani hashem eloheychem wil zeggen: jullie zijn allemaal heilig,
want Ik, jullie God is heilig; het is moeilijk te vinden, maar we zullen
het weten, wanneer we het vinden.
4 mei 2016
Vert: GtB
Physicians for Human Rights worden gesteund door www.sivmo.nl.

Jubileum van de Tent of Nations
'Aanraking van de grond'
'Please Come!' Alle leden van de familie Nassar worden opgeroepen
zich gezamenlijk te presenteren op het podium: moeder, broers,
zussen en hun kinderen. Zij belichamen het welbekende
vredesinitiatief Tent of Nations, gelegen nabij het dorpstadje Nahalin
ten zuiden van Bethlehem langs de weg naar Hebron.

Elk familielid spreekt enkele woorden uit over de liefde voor het land
ten overstaan van een sympathiserend publiek van ongeveer honderd
bezoekers, jong en ouder. Er zijn veel internationale gasten en

vroegere vrijwilligers bij. Ondanks de vele hindernissen – de
eindeloze rechtszaken, de sommeringen om constructies neer te
halen, de verwoeste vruchtbomen  blijft de familie standvastig in een
strijd die over vele generaties reikt tot aan het begin, honderd jaar
geleden, toen de grond werd gekocht. Nadien werden de
eigendomsdocumenten scrupuleus bewaard. Ze zijn nog steeds van
groot belang bij de rechtszaken. Vaak staan de zenuwen van de
familie gespannen, maar in het festival kan men zich bevrijden van de
spanningen en viert de familie de honderd jaar van 'living and loving
the land'.
Die strijd van honderd jaar omvat onder meer het verhaal van een
moederweduwe die tien kinderen opvoedde, evenals dat van een
grootvader die zijn dagelijks werk afsloot met avondgebeden in de
grot waar hij en zijn nazaten in verbleven. Daoed Nassar, de
belangrijkste woordvoerder van de familie, vertelt dat in het jaar
1936 tijdens de algemene staking, de familie de verwoesting van
25.000 fruitbomen moest aanzien. En nog steeds worden de
fruitbomen bedreigd.
Het initiatief van de Tent of Nations werd in 2002 genomen in de
traditie van geweldloos verzet: niet opgeven van de hoop, niet
verlaten van het strijdtoneel, niet toegeven aan geweld, niet opgeven
van het tonen van gastvrijheid. De bijbel in actie!
Het festival is de afsluiting van drie dagen workshops rond
onderwerpen varierend van de studie van Bijbelverhalen tot aan de
vervaardiging van mozaieken, van folklore dansen tot aan 'reizen
voor rechtvaardigheid'. De voorstellingen zijn gevarieerd en omvatten
zowel plaatselijke als internationale groepen: Brass for Peace heeft
vier jongere leden van de familie Nassar in haar gelederen en schept
een fanfareatmosfeer. De Duitse country music groep Grenzenlos
speelt bekende songs zoals Take Me Home, Country Roads en Blowing
in the Wind.
Mijn hoogtepunt is de dabke, de Palestijnse folkdans. Jihan Nassar, de
vrouw van Daoed en een computerdocent die onder meer in het
naburige Nahalin met vrouwen werkt, is de presentator van het

programma die zich terecht trots toont over de internationale gasten
die ze de basale dabke-passen in maar drie dagen tijd leerde.
Dan is er een dabkegroep uit Beit Sahour, drie jonge mannen en drie
jonge vrouwen op een relatief klein podium. Dabke is een woord dat
betrekking heeft op het moment dat de voeten de grond raken, zegt
Jihan. Die aanraking is gewoonlijk goed te horen. Het moment dat de
groepsleden in het ritme geraken lichten hun gezichten als bij
toverslag op. Hun lijven stralen zelfvertrouwen uit en volgen het
springerige ritme dat ik altijd associeer met paardrijden – de ervaring
van vrijheid zonder hindernissen.
Bij de presentatie van de verschillende groepsleiders en
landenvertegenwoordigers is er een extra applaus voor Meta (Floor)
die in de voorafgaande maanden de organisatie van het festival
leidde. Zij zegt geraakt te zijn door twee extremen die in Palestina en
bij de Tent of Nations samenkomen: de extreme kwetsbaarheid
waaraan de mensen blootstaan, en de buitengewone innerlijke kracht
die ze tonen.
Het decor van het festival is de nederzetting van Neve Daniel dat zich
op de belendende heuvel bevindt. Ik hoor dat een groep kolonisten het
festival bekeek – verrast? Een compleet andere wereld, zo dichtbij.
Na de optredens praten we over de situatie. Geen nieuwe
ontwikkelingen. Iedereen geeft aan dat de situatie vooral in Gebied C
achteruit holt. ('Gebied C', onder volledig Israelische ontrole, is een
droge bureaucratische term die de fragmentatie van het land ook in
de taal onthult). De Palestijnse dorpen en
Bedoeienengemeenschappen in dat gebied, zo’n 60% van de
Westelijke Jordaanoever, worden feitelijk door Israël etnisch
gezuiverd.
De Palestijnse dichter Mahmoed Darwisj zei eens: "De Palestijnen zijn
het enige volk ter wereld dat met zekerheid voelt dat vandaag de
situatie beter is dan in de dagen die voor ons liggen. Morgen luidt
altijd een slechtere situatie in."
Maar hij zei ook: "Palestijnen zijn verliefd op het leven."

Barbarism Strikes Back
In debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam kunt u op 7 juni as.
om 20.00u een avond bijwonen met Santiago Slabodsky, een vernieu
wende dekoloniale joodse denker. Hij is zeer kritisch op de staat
Israel als neokoloniaal project en bepleit een jodendom dat zich soli
dair verklaart met degenen die door de 'Westerse beschaving' worden
buitengesloten: moslims, nietwitte mensen, Palestijnen.

Christenen in het Heilige Land tussen haat
en solidariteit
Pater Nicodemus Schnabel van de Benedictijner abdij Dormition in
Jeruzalem nam deel aan de Katolikentag in Leipzig. "Ongelooflijk
spannend en intens," beschrijft hij de ontmoetingen bij de stand van
de Deutsche Verein vom Heiligen Lande. Hij sprak met Pia Dyckmans
van Radio Vaticana over de situatie van christenen in het Heilige
Land, die zowel solidariteit als haat ervaren.
Hem werden telkens weer twee vragen gesteld. Een meer persoonlijk
die het klooster van Tabgha betreft, waar in 2015 een grote
brandstichting plaats vond met € 1.600.000 schade als gevolg en
waarna twee mensen naar het ziekenhuis moesten. De Benedictijnen
bouwen er een nieuw klooster. "Er komt altijd de vraag: hoe ziet het
er nu uit, is Tabgha alweer opgebouwd? Hoe staat het met de
financiering?''
Reisadvies
Het tweede belangrijke thema bij de stand van het Heilige Land
betreft een zeker reisadvies. Veel mensen voelen zich aangetrokken
tot het Land van de Bijbel, willen een bedevaart maken naar de
plaatsen waar Jezus werd geboren, is gestorven en opgestaan. Maar
gezien het toenemende geweld, ook tegen de lokale christenen, komt

opnieuw de kwestie van de veiligheid naar voren. Schnabel probeerde
bij die mensen de angst weg te nemen:
"Ik moedig het aan. Natuurlijk ben ik geen veiligheidsexpert. Als je
het precies wil weten, kan je terecht bij Buitenlandse Zaken. Er zijn
daar reis en veiligheidsadviezen te krijgen, die door zeer competente
mensen worden gemaakt. Maar ook bij reisorganisaties als 'Biblisch
Reisen', 'Deutscher Verein vom Heiligen Land' en 'Bayerisches
Pilgerbüro' werken al tientallen jaren professionele mensen en die
weten goed wat ze wel en niet met een groep kunnen doen en wat de
risico’s zijn. Het beste argument is nog steeds, dat sinds de oprichting
van de staat Israël in 1948 er nooit een groep pelgrims iets is
overkomen."
Steekpartijen niet gericht tegen pelgrims
"De steekpartijen, waarover we in de media nadrukkelijk konden
horen, waren niet gericht tegen pelgrims, maar tegen nationaal
religieuze joden," aldus Schnabel. "Ik zeg altijd oneerbiedig: pelgrims
zijn heilige koeien die aan alle kanten worden gemolken, maar niet
geslacht."
Schnabel werd gevraagd of hij de diaspora in het oosten van
Duitsland als een cultuurschok had ervaren. "Integendeel: een
overeenkomst is de minderheidssituatie van christenen. Tenslotte
bedraagt het percentage christenen in het Heilige Land slechts 2
procent." Hij ervoer hier minder vijandigheid dan in Jeruzalem.
Verbitterd door haat
"Als ik in het Heilige Land de de deur uitga, zijn er ook veel positieve
reacties, juist nu deze aanvallen ons zijn overkomen. Dan wordt er
gezegd: 'Een Jeruzalem zonder monniken is niet langer mijn
Jeruzalem'. Maar er zijn ook veel mensen die voor mij op de grond
spugen en zeggen: 'Ga terug naar Italië!'. Ze zijn echt verbitterd door
haat tegen ons. Dat heb ik hier in Duitsland nooit meegemaakt. Hier
heb ik alleen positieve ontmoetingen gehad, voor een deel ook heel
amusante, iemand die zei: 'Oh, maar wat heb jij een spannende
regencape'. Dan zeg ik: 'Nee, dit is anders, ik ben een monnik'. Ik voel
me heel relaxed als ik door Leipzig loop en dat is in Jeruzalem niet
altijd zo."
29 mei 2016

Bron:
Eerder bericht:
Latin Patriarchate over bekladdingen in januari 2016:
Website Dormitio:

Interview met Rabbijn Jeremy Milgrom
"De geschiedenis van de regio heeft laten zien dat Joden, moslims en
christenen best kunnen samenleven. (…) Ook nu is de oplossing: leer
samen leven." En: "Wij Joden moeten de weg terugvinden naar het
zionisme van Martin Buber: ethisch en cultureel."
Eind vorig jaar was de liberale rabbijn Jeremy Milgrom, lid van
Rabbis for Human Rights (RFHR, Rabbijnen voor Mensenrechten), in
ons land en Kerk & Israël Onderweg vroeg hem naar zijn visie op een
aantal hete hangijzers.
Lees het interview via deze link [PDF].

Komende evenementen van Sabeel
International
Sabeel International organiseert eind 2016 en begin 2017 twee
belangrijke evenementen. Hieronder vindt u alle informatie met links
naar de betreffende webpagina's.
210 november 2016: Come & See  Go & Tell
Deze reis wordt geleid door ds. Naim Ateek. Het Sabeel Ecumenical
Liberation Theology Center nodigt u uit om mee te gaan (negen
nachten) om de dagelijkse realiteit in het huidige Heilige Land mee te
maken. Lees meer [Engels]
713 maart 2017: Tiende Internationale Conferentie

Het Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center bereidt haar
Tiende Internationale Conferentie voor, die op 713 maart 2017
wordt gehouden op twee verschillende locaties in Bethlehem
(Palestina) en Tiberias/Nazareth (Israël). Lees meer [Engels]

Australische kerken solidair met Palestijnse
christenen
Het forum van de Nationale Raad van Kerken in Australië (NCCA)
heeft op 26 juni 2016 een resolutie aangenomen ter ondersteuning
van de Palestijnse christenen. In de resolutie wordt het werk van de
Uniting Church of Australia (UCA) voor de benarde situatie van de
Palestijnse christenen onder de aandacht gebracht en de UCA werd
uitgenodigd om deze campagne met andere lidkerken te delen.
De NCCA stemde ook in met een bezoek van Australische kerkleiders
naar Palestina en Israël in 2017 en een tegenbezoek van een
Palestijnse kerkleider aan Australië. Hij gaf volmacht voor een
Vastenproject over Palestina.
Rev. Prof. dr. Andrew F. Dutney lichtte de motie namens de Uniting
Church of Australia toe, met de nadruk op 'de directe vraag van onze
Palestijnse christelijke broeders en zusters om dit blijk van
solidariteit'. Het betrof een vraag die was overgebracht via de
officiële interkerkelijke en oecumenische kanalen en persoonlijk: van
christen tot christen.
Dr. Dutney vestigde de aandacht op zijn betrokkenheid bij de
Jeruzalem conferentie namens de UCA in 2014 en merkte op: 'Op een
beperkte manier voelden we iets van de dagelijkse vernedering,
intimidatie en bedreiging die door onze broeders en zusters daar
ervaren wordt'.
In de verklaring is sprake van een tweeledige theologische
verantwoording:

Wij zijn een deel van het Lichaam van Christus: "Wanneer een lid lijdt,
lijden we allemaal samen." (1 Korintiërs 1226).
Wij zijn leerlingen van Jezus, wiens leven en dienst de profetische
traditie vervult van het brengen van het goede nieuws aan de armen en
van het zoeken van vrijheid voor de onderdrukten (Lucas 4:1821,
Jesaja 61:1).
Bron: Blog Andrew F. Dutney

Religieuze leider op de Democratische
Conventie: 'Jezus was een bruine Palestijnse
Jood'
Donderdagavond 28 juli 2016 hield de Amerikaanse burgerrechten
activist Rev. William Barber een opmerkelijke toespraak. Hij sprak
over onderwerpen als gelijkheid, vrede en godsdienst. Hij verklaarde
ook, de rassen voorbij, dat "Jezus een Palestijnse Jood was met een
bruine huid."
Het was een preek: dat we van de wereld een betere plek moeten
maken door liefdevol voor elkaar te zijn en elkaar fundamenteel te
behandelen als gelijken.
"We moeten naar de stem van de Schrift luisteren, we moeten we het
oude refrein horen. De profeet Jesaja roept: 'Ik ben geïnteresseerd in
het zien wat je doet, zegt de Heer: het betalen van mensen wat ze
verdienen en je eten delen met de hongerigen. Doe dit en dan zal uw
volk 'hersteller van wat geschonden is' worden genoemd'."
Dominee Barber noemde Donald Trump en de Republikeinse partij
niet bij name, maar ze waren wel 'present'. Trump (maar ook
Clinton!) loopt achter Natanyahu en AIPAC aan.
Hij zei in zijn hart te zijn geraakt. "Ik maak me zorgen over de manier
waarop het geloof cynisch wordt gebruikt door sommigen om te
dienen tot haat, angst, racisme en hebzucht."

"Ik zeg u vanavond, dat een aantal zaken niet links versus rechts zijn,
liberaal of conservatief, ze zijn gewoon goed of fout!"
De gepassioneerde dominee Barber pleitte voor het beëindigen van
het wapengeweld en hekelde het afbrokkelen van de relaties tussen
blank en zwart en die met de politie. Hij legde ook uit dat er
invloeden zijn die willens en wetens de democratie willen
ondermijnen en dat het de plicht van een volk is om op haar toekomst
te letten.
"In dit seizoen, nu sommigen willen verharden en het hart van onze
democratie tot stilstand willen brengen, worden wij opgeroepen door
onze voormoeders en vaders om de morele defibrillators van onze
tijd te zijn. We moeten deze natie shockeren: met de kracht van de
liefde. We moeten deze natie shockeren: met de kracht van de genade.
We moeten deze natie shockeren en vechten voor gerechtigheid voor
allen. We kunnen het hart van onze democratie niet opgeven. Nu niet,
nooit!"
Bekijk de video van Barbers' toespraak via onderstaande link:
Afbeelding: Rev. William Barber (Foto: Wikipedia).

Inspiratiemiddag Denken en handelen
voorbij Oslo
Vooraankondiging
Sabeel/Kairos Nederland organiseert een inspiratiemiddag op vrijdag
23 september as. onder de titel: Gezocht: een nieuwe route naar een
rechtvaardige vrede in Palestina/Israël; Denken en handelen voorbij
Oslo.
Feitelijk waarneembare ontwikkelingen in de bezette Palestijnse
gebieden maken duidelijk dat het vermeende 'vredesproces' van Oslo
op dood spoor is beland. De militaire bezetting duurt voort,
landonteigeningen en vernietiging van Palestijnse huizen en dorpen,

arrestaties en deportaties van Palestijnen zijn, om maar enkele
voorbeelden te noemen, aan de orde van de dag. De joodse staat Israël
zal bij onveranderd beleid over een tiental jaren zijn uitgegroeid tot
een apartheidsstaat 'Groot Israël', met voor Palestijnen, voor zover
daar woonachtig, een derderangs positie.
Een afschrikwekkend toekomstbeeld dat hopelijk niet bewaarheid
wordt. De vraag is of dit tij nog te keren is en zo ja, hoe dan? Het
inzicht groeit dat extra politieke druk op Israël nodig is om het land
tot naleving van het internationale recht en tot beëindiging van de
militaire bezetting te bewegen. De vraag is dan hoe politieke leiders
ertoe gebracht kunnen worden om hun politiek t.a.v. Israël te
wijzigen. En welke instrumenten hebben wij daarbij als burgers in
handen? Bieden de groeiende BDSactiviteiten voldoende handvatten?
Wat is effectief, wat blijkt contraproductief? Wat zijn mogelijke
alternatieven?
Over dergelijke vragen zal het gaan tijdens de inspiratiemiddag op 23
september. Sprekers uit Palestina, Israël en Nederland zullen deze
thema’s vanuit hun perspectief nader toelichten.
Locatie: Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht.
Inloop vanaf 13.00u. Het programma start om 13.30u.
en eindigt om ongeveer 17.30u.
Opgave bij het secretariaat van de stichting. Kosten 10 euro.
Email: info(at)kairospalestina.nl.
Nadere informatie volgt binnenkort.

Scherpe resolutie Evangelisch-Lutherse Kerk
in Amerika tegen bezetting
De EvangelischLutherse Kerk in Amerika (ELCA) heeft op 13
augustus 2016 met een overweldigende meerderheid twee resoluties
goed gekeurd die de Amerikaanse regering oproepen om alle

financiële en militaire hulp aan Israël te beëindigen, totdat Israël
"zich voegt naar de internationaal erkende normen inzake
mensenrechten" zoals die ook in het recht in de VS gelden, stopt met
de bouw van nederzettingen in OostJeruzalem en op de WestBank en
de bezetting beëindigt, zodat een onafhankelijke Palestijnse staat
mogelijk wordt.
De kerk wordt opgeroepen een investeringsfilter aan te brengen om
te voorkomen dat er door haarzelf geprofiteerd zou worden van de
Israëlische bezetting.
Dit gebeurde op de driejaarlijkse vergadering van de ELCA in New
Orleans. ELCA is een van de drie Lutherse kerklichamen in de
Verenigde Staten. De uitslag van de stemming over resolutie C1 was
751 (82%) voor en 162 tegen.
De Engelse tekst van de resolutie luidt:
[8.] To urge this church’s members, congregations, synods, agencies
and presiding bishop to call on their U.S. Representatives, Senators and
the Administration to take action requiring that, to continue receiving
U.S. financial and military aid, Israel must comply with internationally
recognized human rights standards as specified in existing U.S. law,
stop settlement building and the expansion of existing settlements in
East Jerusalem and the West Bank, end its occupation of Palestinian
territory, and enable an independent Palestinian state; and
[9.] To encourage this church’s members, congregations, synods, and
agencies to call on the U.S. President to recognize the State of Palestine
and not prevent the application of the State of Palestine for full
membership in the United Nations.
Meer informatie:

Foto: ELCA

In memoriam Joop Verdonk
1928 – 2016
Uitgesproken door Gied ten Berge bij de uitvaart op 16 augustus 2016
"Een warm , bewogen en betrokken mens."
"Zo hartelijk, altijd rustig en weloverwogen."
"Een levend instituut van betrokkenheid en integriteit."
"Altijd grootdenkend  en tegelijk zo attent menselijk  en altijd
bezig!"
Dit zijn stuk voor stuk ontroerende reacties van oude kompanen uit
de vredesbeweging, nadat ik afgelopen zaterdag op mijn
Facebookpagina het fotootje van Joop en zijn overlijdensbericht had
geplaatst.
Over de doden alleen maar goeds? Nee hoor, hij had ongetwijfeld net
als alle stervelingen zijn tekortkomingen, al kan ik daar nu even niet
op komen… ik weet zeker dat wat mijn oudcollega’s over Joop
opmerkten gewoon ontzettend gemeend is. Zo mag en moet hij
herinnerd worden. Mijn eigen eerste zin na zijn overlijden was, dat ik
Joop een geweldig aardige, warme mens vond, vanuit zijn geloof
gedreven, scherp en toch fijnzinnig, met een onderscheidende,
morele kijk op mens en wereld. En dan die vriendelijke, markante
kop, met die glinsterende, hartelijke ogen, zijn stem, steeds
zorgvuldig formulerend.
Lid van de basisbeweging, maar je merkte ook altijd: dit is een
hartstikke gereformeerde man, vandaar zijn forse kritiek op de eigen
kerk, maar waar hij ook een bijzondere trouw aan had. Als nazaat van
roomse 'kleine luyden' in de noordelijke diaspora herkende ik die
mentaliteit; we herkenden en waardeerden hem bij elkaar.
Zijn geweldige loyaliteit aan mensen kenmerkte zich bij zijn inzet
voor het IKV, het Interkerkelijk Vredesberaad, waar ik Joop van ken:
als Beraadslid en gereformeerd lid van de Werkgroep Kerken, waar
hij in zat namens het Gereformeerd Deputaatschap ter bestudering
van het Oorlogsvraagstuk  door Mient Jan Faber schertsend wel 'het
Deputaatschap ter Bevórdering van het Oorlogsvraagstuk' genoemd.

Want toen de kernwapens de wereld uit moesten, konden de
conflicten daarover soms hoog oplopen… om te beginnen in het IKV!
Mient Jan herinnert het zich nog: hij was zelf een keer met een rood
hoofd weg gelopen. Joop had het zien gebeuren en stond hem op te
wachten, om hem de kans te geven stoom af te blazen. En ja, wat wil
je, het lot van de wereld hing toch ook van óns af? Nou ja, maar dan
was er gelukkig nog Joop: rustig luisterend, je vriendelijk in de ogen
kijkend. Zo heeft hij ook mij menigmaal ontwapend.
Joop leek door zijn rustige verschijning een vrij onopvallende mens,
maar hij is niet onopgemerkt gebleven. Frappant hoe velen hem nog
steeds herinneren als een cruciale persoon, waar zijn kerk en het IKV
enorm veel aan te danken hebben: als bemiddelaar en verzoener,
steeds de band met zijn eigen achterban bewakend, met een synode
die maar moeizaam tot uitspraken kwam en dus het Deputaatschap
steeds maar weer nieuwe 'studieopdrachten' gaf. En Joop? Joop gaf
niet op voor er een grondige, 'Bekennende' uitspraak lag, nadat de
gereformeerde kerken aanvankelijke nog leken te bezwijken voor de
druk van een tegenbeweging. Het hielp toen geweldig, dat er een
beminnelijk, bezonnen en betrouwbaar mens was als Joop, die de
gave had met iedereen in gesprek te gaan en toch vasthield aan zijn
keuze.
Joop was ook een ijverig scribent, auteur van menig IKV brochure.
Samen hebben we gewerkt aan een boekje over de volksliederen in
Europa, een 19e eeuws genre, waarin de tekstschrijvers voor elkaar
niet onderdoen in chauvinisme, en dus ook niet in het afwijzen van de
ander. Hij en ik vonden het allebei leerzaam om begin jaren '90 zo
meer te begrijpen van wat er toen weer begon te borrelen in de
onderbuik van Europa. Joop kon overigens goed leven met het
Wilhelmus, maar als dienstweigeraar vooral met het zesde couplet:
"Mijn schilt ende betrouwen Zijt ghy, O Godt, mijn Heer…"
Een paar jaar geleden heb ik hem nog eens opgezocht en we hebben
lang en hartelijk met elkaar gesproken, ook over het lot van de
Palestijnen waar hij, nauw samenwerkend met Jet Kraemer, zich
binnen zijn kerk ook langdurig voor heeft ingezet. Samen schreven ze
een klassieker voor christenen die zich met het vraagstuk engageren:
'Geloven in het MiddenOosten'. Joop was, wat in de PKN

'onopgeefbaar verbonden' heet, maar wèl met de héle bevolking van
het verscheurde Land, en hij wist, dat je daarbij nìet neutraal
achterover kunt leunen. Die houding nam hij wel te veel waar. Joop
beschikte over de kwaliteit van de onderscheiding der geesten, goede
en kwade en die zijn er altijd en overal. Hij was een goed mens die
zich kenmerkte door zelfreflectie en het durven maken van
noodzakelijke keuzes. Laten wij verder die mensen zijn: in zijn goede
geest, in deze kantelende tijd vol verwarring en een nieuw 'geloof' in
geweld en uitsluiting.
Ja, we hebben veel aan Joop te danken! En mochten we ons toch nog
weer een keer te boos maken over wat er om ons heen gebeurt dan
moeten we maar even aan zijn vriendelijke ogen denken. Joop, blijf
ons inspireren, je leve hoog in de vrede van de Eeuwige!

Wereldraad van Kerken komt met eigen
conferentie over Israël en Palestina in 2017

UITNODIGING inspiratiemiddag KairosSabeel 23 september 2016
Dit jaar organiseren Kairos en Sabeel gezamenlijk een
inspiratiemiddag, waarin geprobeerd wordt BDS (Boycot,
Disinvestment en Sancties) wat meer in het vizier te krijgen.
Thema: Gezocht een nieuwe route naar een rechtvaardige vrede in
Palestina/Israël: 'Denken en handelen voorbij Oslo'.
Wij hebben daartoe vier sprekers uitgenodigd:
 Omar Haramy, afgevaardigde Sabeel Jeruzalem

 Eldad Kisch, Israeliër, arts en ook werkzaam in Palestijnse gebieden.
Al 20 jaar actief voor Physicians for Human Rights.
 Guido van Leemput, hij is al jaren bezig deze problematiek voor het
voetlicht te brengen en heeft grote deskundigheid in huis.
 Marijke Kruyt, zij zet zich al jaren in voor Palestijnse
kindgevangenen, is ook actief in BDS acties en houdt zich bezig met
het verkopen van Palestijnse producten, zie www.propal.nl.
Producten uit haar winkeltje zijn die middag te koop. Betaling met
contant geld!
Locatie: de Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9 te Utrecht
Inloop 13.30 uur, Aanvang 13.30 uur
Afsluiting: 17.00 uur met hapje en drankje
Gespreksleider/(mid)dagvoorzitter: Kees Blok, voorzitter Kairos
Sabeel
Kosten: 10 euro per persoon, ter plaatse te betalen
Het bestuur van KairosSabeel nodigt u van harte uit om op deze
middag onze gast te zijn.
Zie ook de flyer [PDF]

Amerikaanse methodisten willen meer druk
op Israël
De United Methodist Church (UMC) heeft op haar bijeenkomsten
(2004, 2008) meermalen resoluties aangenomen en die verder
aangescherpt, betreffende de politiek van Israël en de bezette
gebieden. Op 5 mei 2012 gebeurde dat weer.

De UMC spreekt zich uit voor:
1. het staken de confiscatie van Palestijns land en water om welke
reden dan ook;
2. het staken de bouw van nieuwe of de uitbreiding van bestaande
nederzettingen en / of bypass wegen in de bezette gebieden, inclusief
OostJeruzalem;
3. het opheffen van de avondklok voor alle Palestijnse steden en de
volledige terugtrekking van het Israëlische leger achter de Groene
Lijn (de lijn van de wapenstilstand tussen Israël en de Westelijke
Jordaanoever in 1948);
4. de ontmanteling van de scheidingsmuur die is gebouwd op
Palestijns land en die Palestijnse boeren scheidt van hun grond.
De UMC dringt er bij de Palestijnse Autoriteit en alle Palestijnse
religieuze leiders erop aan het geweld tegen Israëlische burgers
publiekelijk te blijven veroordelen en geweldloze daden van
ongehoorzaamheid te gebruiken om verzet te bieden aan de bezetting
en de illegale nederzettingen.
De UMC roept de methodisten in alle landen op:
1. de financiële steun van particulieren of organisaties voor de bouw
en het onderhoud van de nederzettingen tegen te gaan;
2. de invoer te verhinderen van producten die afkomstig zijn van
bedrijven in Israëlische nederzettingen op Palestijns land.

De UMC dringt er bij alle methodisten in de VS op aan:
1. te pleiten bij de Amerikaanse regering en het Congres de hiervoor
genoemde stappen uit te voeren;
2. er bij de Amerikaanse regering aan te dringen de rol van donaties
van belastingvrije goede doelen ter ondersteuning van
discriminerende en andere illegale aspecten van de Israëlische
nederzettingen te onderzoeken, zodat geen van belasting vrijgestelde
fondsen worden gebruikt voor illegale nederzettingen en andere
schendingen van internationale wetten.
De UMC dringt er bij alle methodisten op aan:
1. kennis te nemen van het lijden van Israëli en Palestijnen en van
geweldloze manieren van het beëindigen van het Israëlisch /
Palestijns conflict vanuit het perspectief van alle
geloofsgemeenschappen, inclusief van het 'Kairos Palestina'
document;
2. de leden van alle gemeenten aan te moedigen het Israëlisch
Palestijns conflict vanuit alle perspectieven te bestuderen, door het
uitnodigen van sprekers, het lezen van boeken, het gebruiken van
audiovisuele middelen in het onderwijs, bij forums en het verzamelen
van informatie via websites. De UMC beveelt in het bijzonder de
oproep van de Britse Methodisten Kerk aan om die methodisten te
steunen die overgaan tot boycot van Israëlische goederen die
afkomstig zijn van illegale nederzettingen, evenals de oproep tot
geweldloze acties, gedaan door verschillende jaarlijkse conferenties.
3. te zorgen voor financiële steun aan het Palestijnse volk door middel
van bijdragen aan het Algemeen Bestuur van de Global Ministries;
4. ondersteuning te geven en deel te nemen aan het werk van de
internationale vredes en mensenrechtenorganisaties, zoals EAPPI en
de Christian Peacemaker Teams, die bescherming bieden aan
Palestijnen en Israëli die geweldloos optreden tegen de bezetting;
5. door de hand te reiken aan lokale synagogen, moskeeën en
christelijk geloofsgroepen en door deel te nemen aan de
interreligieuze en oecumenische dialoog over geweldloze manieren
om gerechtigheid en vrede in het Heilige Land te bevorderen

Verder pleit de UMC voor het ontwikkelen van advocacy pakketten,
om te gebruiken door plaatselijke gemeenten en die in het teken staan
van het bevorderen van een rechtvaardige en duurzame vrede en van
mensenrechten voor iedereen in de regio.
Link:

"Komt allen die dorst hebt, hier is water”
(Jesaja 55:1)
In de D’var Torah (‘woord van de Torah’) van deze week, herinnert
rabbijn Jeremy Milgrom ons eraan, dat ondanks alle schendingen van
de mensenrechten die rondwervelen, er nog steeds succesverhalen
zijn waarin de rechten van de meest kwetsbaren worden beschermd.
Lees meer
Meer dan 20 christelijke leiders van Amerikaanse kerken en
kerkelijke organisaties hebben een beroep gedaan op de belangrijkste
presidentskandidaten van 2016 om plechtig te beloven, dat indien ze
worden verkozen, dringende en krachtige nieuwe maatregelen te
nemen om creatieve politieke oplossingen te zoeken die een
rechtvaardige en duurzame vrede in Israël en Palestina bevorderen.

De kerkelijke leiders stellen dat ‘Onze volgende president een nieuwe
kans zal hebben om betekenisvolle vooruitgang te boeken in de reali
satie van vrede tussen Israëli en Palestijnen. Dit is onze kans om op te
treden vanuit onze overtuiging dat God “... een weg in de woestijn en
rivieren in de woestijn kan banen“. (Jesaja 43:19)’.
Zij bevestigen verder dat 'Samenwerk tussen christenen, joden en
moslims; Amerikanen, Palestijnen en Israëli, een manier is om stap
pen te nemen die leiden tot een rechtvaardige, duurzame en alomvat
tende beëindiging van het conflict. Als volgelingen van Jezus kunnen
we actie ondernemen in de hoop dat vrede mogelijk is, God een weg
kan bouwen, en we moeten ons deel daarvan nemen door middel van
gebed en actie'.

Ze onderzoekt hoe Israëlische theologieën en ideologieën van

beveiliging, bewaking en angst, die het geweld en de dynamiek van de
macht kunnen verduisteren, terwijl ze bestaande machtsstructuren
bestendigen. Puttend uit de dagelijkse aspecten van de Palestijnse
slachtoffering, hun overleven, leven en dood, en het bewegen tussen
het lokale en het globale, introduceert en omschrijft Nadera
ShalhoubKevorkian haar notie van 'de Israëlische
veiligheidstheologie' en de politiek van angst in Palestina / Israël. Zij
beroept zich op een feministische analyse en op een politiek van het
alledaagse die 'het Palestijnse lichaam' centraal stelt, het gezinsleven,
het geheugen en het herdenken, geboorte en de dood: als kritische
plaatsen van waaruit 'de machines van toezicht' van de koloniale
settlerstaat worden onderzocht die een politieke economie van de
angst produceren die het koloniale geweld rechtvaardigen.
Nadera ShalhoubKevorkian is een Palestijnse feministische
vredesactiviste en wetenschapster. Ze bekleedt de Lawrence D. Biele
leerstoel in de Rechten aan de Faculteit van Rechtsgeleerdheid /
Instituut voor Criminologie en de School of Social Work en OCMW aan
de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. ShalhoubKevorkian is
ook directeur van het Gender Studies Program aan Mada alCarmel,
het Arabisch Centrum voor Toegepast Sociaal Onderzoek in Haifa.
Haar onderzoek richt zich op femicide, misdaden door de staat,
kindermishandeling en vormen van gender geweld, misdaden door
machtsmisbruik door kolonisten in een koloniale context, bewaking
en beveiliging en traumata in gemilitariseerde en gekoloniseerde
gebieden.

De lezing is onderdeel van Securitizing Worlds:a Critical Look at the
Israeli Global Security Industry georganiseerd door Gate48 (Critical
Israelis in the Netherlands) en werd mogelijk gemaakt met de steun
van de LeonhardWoltjer Foundation, de SECURCIT (European
Research Council); NICA (Netherlands Institute for Cultural Analysis),
de UvA, de Haella Stichting en CREA.

De Italiaanse Franciscaan pater Pizzaballa is op 15 juli j.l. door paus
Franciscus benoemd tot apostolisch administrator van het Latijnse
Patriarchaat van Jeruzalem, nadat H.B. Fouad Twall op 14 juni 2016
met emeritaat was gegaan. Een apostolisch administrateur bestuurt

een bisdom waar gewacht wordt op de benoeming van een nieuwe
bisschop Pater Pierbattista Pizzaballa, is al 12 jaar Custos van het Hei
lige Land spreekt in een interview over zijn benoeming en de uitda
gingen van zijn nieuwe missie.

Wat was uw gemoedstoestand toen u uw benoeming kreeg waarbij u
deze gevoelige en belangrijke taak werd toevertrouwd? Hoe kijkt u
tegen uw nieuwe missie aan?

Ik kwam deze benoeming te weten met grote verbazing en verwonde
ring. Ik had er juist rekening mee gehouden dat ik tenminste voor een
tijdje weg zou zijn uit het Heilige Land zijn. In plaats daarvan werd ik
tot mijn verbazing gebeld om terug te gaan, om het rijke en dynami
sche Latijnse Patriarchaat te dienen, en ik ga proberen te leren van
een nieuw perspectief.
Hoe kon ik aan hogere autoriteiten de Heilige Stoel uitdrukking geven
van mijn schroom en de bezorgdheid, omdat ze zich bewust zijn van
mijn persoonlijke beperkingen. Ze zijn zich er ook goed van bewust
dat veel mensen veel vragen zullen stellen.
Ik zal proberen om met heel mijn hart proberen te begrijpen hoe het
leven van de Kerk te voeden onder deze bijzondere omstandigheden.
Tegelijkertijd ben ik er me ook van bewust dat ik mijn angsten en
mijn complexen moet overwinnen. Zoals Paulus zegt in 2 Kor 12:
910: “Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden,
opdat de kracht van Christus in mij zal wonen. Ter wille van Christus
zal ik daarom graag zwak zijn: in smaad, nood, vervolging en
benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk."
Hoop, geloof, moed
Wat zijn de eerste woorden die u zou willen richten tot de gelovigen
van de Latijnschristelijke gemeenschap in het Heilige Land?
Hoop, geloof, moed. We willen naar de toekomst van onze kerk kijken
met vertrouwen en hoop, er zeker van zijn dat de Heer ons onder
steunt en begeleidt. We moeten en willen een Kerk zijn die de dialoog
aangaat met allen in een land dat verscheurd is door verdeeldheid van
velerlei aard, en er een klein teken zijn van eenheid.
Onze kleine angsten mogen niet de maatstaf worden waaraan we het
leven van de Kerk afmeten. In plaats daarvan willen we ons deel van
de Kerk bekijken met de ogen van de Geest, in staat te zien dat er

leven en opbouw is, zelfs in de meest moeilijke situaties.
God heeft arme instrumenten, als wij zijn, nodig; dat kan steeds ver
der gaan, want de grootheid van Zijn Liefde manifesteert zich door
ons heen.
De Kerk, onze Kerk, moet naar buiten ademen, dat kan steeds verder
gaan; altijd ‘meer’ zien en ervan getuigen dat wij bij Jezus horen.
Wat denkt u dat de belangrijkste uitdagingen van uw mandaat zouden
kunnen worden?

Het is te vroeg voor mij om specifieke de uitdagingen te definiëren. Ik
ben mij als beheerder ervan bewust, dat ik een beperkte tijd heb en
mijn dienst realistisch uit moet voeren. Het is mij duidelijk dat ik
niets kan doen door mijzelf, maar dat de medewerking van de gehele
Kerk  bisschoppen, priesters en leken  een prioriteit is. Ik denk dat
het mijn rol is om de weg te wijzen, zoals Johannes de Doper deed. Ik
zal proberen om snel een ontmoeting te hebben met de plaatselijke
geestelijkheid, de ziel van het bisdom; met de seminaristen en de
grote aanwezigheid van religieuzen. Ik zal aandacht besteden aan de
uitgestrektheid van het bisdom en de complexiteit ervan, de situaties
binnengaan met nederigheid en respect, en samen wegen vinden om
tot oplossingen te komen.
Een hart hebben dat iedereen kan ontmoeten
Wat is uw mening over de situatie in het Heilige Land, dat gekenmerkt
wordt door zulke diepe en complexe conflicten, en wat denkt u, is de rol
van de Moederkerk van Jeruzalem in dit verscheurde land?
Zoals ik al zei, in een land gewond door verdeeldheid en conflicten, is
het prioriteit is om een teken van eenheid onder elkaar en met andere
christelijke gemeenschappen te zijn. Verder, om een open, eerlijke en
vriendelijke dialoog met de religieuze gemeenschappen van moslims
en joden te hebben.
Het is belangrijk om te proberen de complexe situaties te begrijpen,
en niet overhaast te oordelen; om een hart te hebben dat iedereen kan
ontmoeten, om in vrede te werken met iedereen zonder onderscheid
en zonder angst; en voor gerechtigheid en vrede.
Zich ervan bewust te zijn dat de oplossing voor de problemen van het
Land ver van ons af is, dus willen we in deze situatie onze christelijke
houding tot het einde volhouden: helder, zonder angsten en van harte
bereid om iedereen te verwelkomen.
Tekst: M. Ambroselli (oorspronkelijk Italiaans, vertaald uit het Engels
door de redactie van deze site)

Foto: LPJ

Palestijnse moslims houden massale
gebedsdienst bij checkpoints
Het was de emeritus Latijns (RK) patriarch van Jeruzalem Michel
Sabbah die alweer jaren geleden christelijke pelgrims naar het Heilige
land opriep om ook eens te gaan bidden bij de Apartheidsmuur en de
checkpoints. De paus deed het in 2015. De Palestijnse moslims hielden
deze week een massale prayin. Palestijnen uit het dorp Beita hielden
op 23 september hun vrijdaggebed bij een Israëlische militaire weg
versperring uit protest tegen een collectieve bestraffing door het
leger.

Vrijdaggebed bij Israëlische vuilnishoop
Tientallen Palestijnse inwoners van het dorp Betia, ten zuiden van
Nablus, verhuisden hun Vrijdagmiddaggebed van de moskeeën tegen
over de Israëlische vuilnishopen die de hoofdingang van hun stad te
blokkeren, om zo te protesteren tegen de Israëlische afsluiting die
toen vijf dagen duurde. De Israëlische militaire wegversperringen zijn
onbemand en verhinderen Palestijnse inwoners gebruik te maken van
hun voertuigen op de belangrijkste wegen naar en van hun dorpen.

Een vergelijkbare wegversperring, roadblock Tent of Nations bij het Palestijnse dorpje Nahalin (eigen foto Kairos
NL)
Collectieve straf...

De Palestijnse demonstranten veroordeelden wat zij beschouwen als
een collectieve straf en riepen Israël op de hoofdtoegang tot hun dorp
te heropenen, een weg waarlangs tienduizenden Palestijnen dagelijks
van en naar hun huizen reizen. De weg, die een aantal Palestijnse dor
pen en de stad verbindt, leidt naar Road 60, een belangrijke door
Israël gecontroleerde snelweg die dienst doet als slagader die de
noordelijke en zuidelijke Westelijke Jordaanoever op elkaar aansluit.

...voor het gooien met stenen
Een Israëlische militaire woordvoerder zei tegen (het persbureau)
Ma'an dat de weg na een groot aantal incidenten van het gooien van
stenen door Palestijnen naar Israëlische kolonisten voor voertuigen
gesloten was. Hij kon niet direct aangeven of er onlangs Israëli's
gewond waren geraakt bij deze incidenten in het gebied.
Vermeldenswaard is, dat behalve de toegangsweg naar Beita, nog zes
andere Palestijnse wegen begin september voor ongeveer een week
werden geblokkeerd, voordat ze weer werden heropend voor de
islamitische feestdag van Eid alAdha.

Bekende straf, nieuw religieus, geweldloos protest
Het is heel gebruikelijk dat het Israëlische leger Palestijnse wegen op
de Westelijke Jordaanoever blokkeert en sluit. Meestal verklaart
Israël dergelijke stappen als noodzakelijk om ‘veiligheidsredenen’,
terwijl de Palestijnen ze zien als een collectieve bestraffing.
Betrekkelijk nieuw is dit religieus vorm gegeven geweldloze protest.
29 september 2016
Bron met foto’s van het Israëlische fotocollectief Activ Stills:

De Hoge Dagen: Liefde, Geven en Vergeven
Wat ziet God wanneer hij wordt gevraagd om ‘naar beneden uit de
hemel neer te kijken’? ‘Zegen Uw volk Israël’  welke zegen hebben

we het meeste nodig ?
Het eerste hoofdstuk van onze parasha (Deuteronomium 26:1  29:8)
komt met twee ontroerende gebeden die worden uitgesproken bij het
tiende deel van de eerste vruchten; de eerste (26) herkennen we,
omdat hij de rubriek bepaalt van het Maggid [1] deel van de Pascha
Haggadah, dus zullen we hier focussen op het tweede hoofdstuk (29)

UPDATE: Israëlische leger heft blokkade
checkpoints op na druk van Rabbi's for
Human Rights
Wegversperringen in het noordwesten van de Westbank die die het
vrije verkeer van tienduizenden Palestijnen in de regio Huwara (w.o.
het dorp Beita) verhinderden, zijn op 26 september weer verwijderd.
Deze actie volgde op een brief van de Rabbi's for Human Rights aan
de militaire bevelhebben in de regio en het uitoefenen van druk via
andere kanalen in het leger, meldde de website van de Rabbi's.
Lees het bericht op hun website.

Katholieke kerk in Galilea geschonden
Op maandag 24 oktober 2016 zijn onbekenden de Kerk van de Transfi
guratie op de berg Tabor (Galilea) binnen gedrongen, vernietigden het
tabernakel en ontheiligden de geconsacreerde hosties, die voor de gelo
vigen de tegenwoordigheid van Christus belichamen.

De ciborie werd gestolen nadat die was ontdaan van de heilige hosties
die op de grond waren gegooid. Sommige beelden in de kerk werden
vernield en de inhoud van een collectebus werd ook gestolen.
De volgende verklaring verscheen:

Het Latijnse (red. RK) Patriarchaat van Jeruzalem spreekt samen met
de andere kerken van het Heilige Land van “een afschuwelijke mis
daad”, een daad die de heiligheid van de heilige plaatsen schendt. Wij
vragen de politie om een onderzoek in te stellen, om serieus te kijken
naar de zaak en de daders die schuldig zijn aan deze schandelijke
daad aan te houden.
Het Latijnse Patriarchaat
Redactie:
Tot dusverre zijn er geen berichten over sporen die naar de daders
leiden. Het kunnen gewoon rovers zijn, maar na de vernielingen en
brandstichting in kerken en op kerkhoven van christenen door joodse
extremisten, waarover meermalen op onze site is bericht, kan een
nieuwe extremistische actie nog niet uitgesloten worden.
Bron: http://en.lpj.org/2016/10/25/latinpatriarchatecondemnsvan
dalismactagainstchurchoftransfiguration/
Eerder bericht over de aanval op de kerk van Tabgah:
http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/288/isra%C3%ABlische
kolonistenstekendekerkvandevijfbrodenentweevissenin
brand.aspx

De Torah begint met de Rechten van de
Mens
In zijn commentaar op het Thora gedeelte van Bereishit van deze
week (29 oktober), herinnert Rabbijn Jeremy Milgrom ons aan onze
verantwoordelijkheid om de mensenrechten van àlle mensen te eer
biedigen, en dringt hij er bij zijn landgenoten op aan, om te weigeren
enkele van de ergste schendingen van de mensenrechten, die de natie
(Israël) heeft begaan, uit zijn herinnering te wissen.

Jeremy Milgrom: "We hebben de neiging om
de Bijbel achterstevoren te lezen"
"We hebben de neiging om de Bijbel achterstevoren te lezen"
Door: rabbijn Jeremy Milgrom (10 november 2016)
Als migratie in jouw familieverhaal, in het verleden, heden of toe
komst, een belangrijk kenmerk is, is het Torah gedeelte van deze
week er voor jou:  לך לך מארצך, "Ga uit je land!" (Genesis 1217)
Is de eerste en misschien wel belangrijkste Goddelijke verklaring die
Abraham hoort, en iedereen die aan een dergelijke impuls gehoor
zaamt of zelfs de drang voelt om dit te doen, volgt de voetsporen van
Abraham
Abraham op weg naar Kanaan (ca 1560)

Als je voorouders, zo ver terug als je ze
kunt traceren, in dezelfde regio leefden
als jij, ben je er waarschijnlijk in de
minderheid: de meeste vandaag levende
Amerikaanse joden zijn de kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen van migranten, zo niet zelf
migranten, en de Israëlische joden arriveerden zelfs nog recenter. Ik
durf te wedden dat de meeste, zo niet al mijn Europese lezers die
christenen zijn, altijd Italianen, Duitsers, enzovoorts geweest zijn,
nog voor er sprake was van een Italië of Duitsland, enzovoorts.
Wegtrekken om tot zegen te zijn
De eerste paar verzen van hoofdstuk 12 spreken mij echt aan met hun
opdracht
• om op te pakken en te verhuizen;
• het huis van je vader te verlaten;
• en, in het bijzonder, om tot zegen te zijn.

Maar ik ben er niet zeker van dat ik ben uitgekomen "in het land, dat
Ik (God) je zal tonen", en vraag me af wat de verteller bedoelt als hij
/ zij zegt, "God verscheen aan Abram [voordat hij Abraham ging
heten] en zei: "Ik zal dit land aan "je nakomelingen geven". Bijvoor
beeld, waren er aan deze belofte enige voorwaarden verbonden?
Waren al zijn kinderen er in meegenomen?
Voorkom versmalling van de relevantie van het verhaal
We hebben de neiging om de Bijbel achterstevoren lezen, we denken
te weten hoe het verhaal eindigt, of in ieder geval: wat de rest van het
leven van Abraham zal zijn, wat zijn kinderen en kleinkinderen zullen
doen, hoe zijn nakomelingen zullen eindigen als slaven in Egypte en
dan worden verlost, zoals voorspeld in hoofdstuk 15... maar we doen
er misschien beter aan, om op zoek te gaan naar de waarheid en naar
inspiratie in kleinere doses, vooral als we het gevoel hebben, dat hoe
verder het verhaal gaat, hoe meer de betekenis en relevantie ervan
versmalt. Dus hier is mijn voorstel: begin op de plaats waar het boek
open gaat (of vanwaar jij naar beneden door de rol gaat) en ga zo
lang door als dat de tekst JOU aanspreekt.
Want dat is wat het overtollige Hebreeuwse woordje " לךlecha" in dat
openingsbevel  לך לךzou kunnen betekenen. Immers, als het niet tot
JOU spreekt, is het iemand anders zijn verhaal.
Dit is een veelomvattende lezing... Ik heb nog een paar opmerkingen
in mijn mouw, dit is meer voor beginners, en ondertussen, Shabbat
Shalom!
Jeremy Milgrom, 10 november

Pax Christi Internationaal roept op tot een
nieuw vredesproces
De internationale katholieke vredesbeweging Pax Christi (PCI) heeft
in een verklaring, die vooraf wordt gegaan door tien punten een
oproep gedaan om tot een nieuw vredesproces te komen. De aanlei

ding wordt gevormd door de reeks herdenkingen komend jaar. Het is
100 jaar geleden sinds de Balfour Declaration, 70 jaar sinds de VN
resolutie 181 en 50 jaar sinds de bezetting van de West Bank, Gaza, de
Golan Hoogte en de annexatie van Oost Jeruzalem.

De tien punten in de oproep zijn samengevat:
1.

Stop alle schendingen van het internationaal recht.

2.

Focus op de situatie in de bezette Palestijnse gebieden (OPT).

3.

Werk aan oplossingen van vreedzame coexistentie.

4.

Erken het fundamentele recht van volledige gelijkheid van de

ArabischPalestijnse burgers van Israël.
5.

Beëindig de Israëlische bezetting van al het in 1967 bezette Ara

bische land en ontmantel de
6.

Afscheidingsbarrière.

Respecteer, bescherm en bevorder het recht op terugkeer voor

alle Palestijnse vluchtelingen.
7.

Steun geweldloos verzet en vredesopbouw.

8.

Erken de potentiële rol van BDS in het vredesproces.

9.

Bevorder gerechtigheid door middel van BDS.

10. Stop de bestraffing van de mensenrechtenverdedigers van BDS.
In de conclusie erkent PCI “de legitieme grieven” tegen geweldpleging
aan beide kanten, maar spreekt ook van een “onbalans” in macht en
in geweldsmiddelen die ten gunste van Israël uitvalt.
Benadrukt wordt daarom:
• dat duurzame vrede en verzoening alleen zullen worden bereikt als
de Israëli's en de Palestijnen als gelijken deelnemen aan het vredes

proces;
• dat het essentieel is dat de legitimiteit en de rechten van beide par
tijen worden gerespecteerd en beschermd, wat niet het geval is
geweest, aangezien de rechten van de Palestijnen systematisch wer
den ontkend;
• de geweldloze strijd moet worden ondersteund en de strategie, uit
eengezet door de BDSbeweging, is een van de mogelijke geweldloze
benaderingen is om internationale druk uit te oefenen op Israël, tot
de veranderingen die nodig zijn om een omgeving creëren voor een
hernieuwd vredesproces zijn bereikt, maar PCI roept niet op tot een
boycot van heel de staat Israël.
Pax Christi International dringt er bij de internationale gemeenschap
op aan om zich te blijven richten op het IsraëlischPalestijnse conflict,
om samen met het Palestijnse en het Israëlische volk en de autoritei
ten bij te dragen aan een herleving van het vredesproces, zodat uit
eindelijk een akkoord kan worden bereikt dat ter plaatse werkt en
kan worden gehandhaafd.
Brussel, 1 december 2016.

Link naar de volledige Engelstalige originele tekst: http://www.pax
christi.net/news/israelpalestinecallnewisraelipalestinianpeace
processmomentrenewed
commitment/6433#sthash.KYZJHcjZ.3WcNsjDv.dpbs

Wereldraad secretaris in Bethlehem: Samen
zijn we sterker
Sprekend in Bethlehem op de avond van 8 december, reflecteerde de
algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken dr. Olav Fykse
Tveit op het licht van het allereerste Kerstfeest in dezelfde stad, en
wat dat licht betekent in een wereldwijde zoektocht naar rechtvaar
dige vrede.

Een krachtig engagement
"Onze zoektocht naar een rechtvaardige vrede is een antwoord op de
roeping om het Licht van de wereld te worden, een manier om het
Licht van God te weerkaatsen, het Licht van het geloof, de hoop en de
liefde," aldus Tveit. "Een rechtvaardige vrede is nodig over de hele
wereld."
Tveit sprak op een conferentie die het 7jarig bestaan van Kairos
Palestina markeerde, een brede oecumenische groep van Palestijnse
christelijke leiders die pleit voor een krachtig engagement om
volledig deel te nemen aan het creatieve verzet om de Israëlische
bezetting te beëindigen. De conferentie onder de naam "Geloof,
Sumud en Creatief Verzet" bood een forum voor theologische
reflecties op rechtvaardigheid en voor praktische discussies over de
huidige uitdagingen voor de Kairos Palestina beweging.
'Vrede moet gewoon echt vrede zijn'
Vrede moet gewoon echt vrede zijn, niet alleen in Bethlehem,
Palestina en Israël, maar in Colombia, ZuidSoedan, ZuidKorea, de
Oekraïne en op andere plaatsen in de wereld, zei hij. "Zo'n vrede kan
niet worden gevestigd met gebruik van macht, geweld, door
bezetting, muren, discriminatie en schendingen van de
mensenrechten. Vrede moet billijk zijn, en uitdrukken wat recht is."
Oproepen tot vrede is niet alleen maar een vaag idee, een bepaalde
interpretatie van een heilige tekst, of een historische interpretatie,
voegde Tveit er aan toe. "Het kan en is gedefinieerd in het
internationaal recht en geratificeerd in de universele verklaring van
de rechten van de mens, als een reactie op het enorme fiasco en de
tragedies van de vorige eeuw," zei hij. "We leven in een tijd waarin
velen deze normen en instrumenten voor een rechtvaardige vrede
tussen de volkeren en gemeenschappen lijken te negeren, publiekelijk
en in de hele schepping."
'Als wij het Licht van de wereld zijn...'
Als wij het licht van de wereld zijn, moeten we vragen om
verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeenschappelijke normen
van het internationaal recht die kunnen helpen om gerechtigheid en

vrede te stichten, zo drong Tveit aan.
"Dit betekent dat er een einde aan de bezetting moet komen. Dat
betekent dat er een einde gemaakt wordt aan het geweld in al zijn
vormen, geweld door individuen, en nog meer aan het structureel
geweld en militaire geweld. Dit betekent dat de waardigheid en de
rechten van elke persoon moeten worden beschermd en
gerespecteerd."
Tekst en foto: Marianne Ejdersten / WCC
De volledige tekst van dr. Olav Fykse Tveit:
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/general
secretary/speeches/revdrolavfyksetveitbethlehem8december

Israël zet een van de leiders van Wereldraad
van Kerken het land uit
Israël heeft de theologe en senior leider van de Wereldraad van Ker
ken dr. Isabela Apawo Phiri, het land uitgezet, terwijl ze op weg was
naar Palestina.

Volgens de New York Times hebben de Israëlische ministers van
Openbare Veiligheid en Binnenlandse Zaken op 6 december 2016 Isa
bel Phiri, komend van Malawi, de toegang tot het land ontzegd van

wege haar langdurige band met de Boycot, Desinvestment and Sanc
tions beweging (BDS).
The Guardian schreef dat de Israëlische minister van Binnenlandse
Zaken, Aryeh Deri had besloten geen visum af te geven na overleg met
de minister van Openbare Veiligheid Gilad Erdan, die belast is met de
bestrijding van BDS.

De Wereldraad van Kerken heeft meer dan 348 lidkerken over de hele
wereld, met meer dan een half miljard christenen in 110 landen, waar
ook het grootste deel van de orthodoxe kerken toe behoren, alsmede
onder andere anglicaanse, baptistische, lutherse, methodistische en
gereformeerde kerken.

Bronnen:
http://www.nytimes.com/aponline/2016/12/06/world/mid
dleeast/apmlisraelboycott.html?ref=world&_r=1
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/06/isabelphiriisra
elrefusesvisatheologianbdsboycott?CMP=share_btn_tw
http://www.oikoumene.org/en/presscentre/news/wccisraelitreat
mentofwccleadershipunjustanddiscriminatory
http://www.bdssouthafrica.com/post/worldcouncilchurchesleader
deportedisraelallegedlybds/

Nieuwe bishop-elect van Evangelisch
Lutherse Kerk in Jeruzalem
JERUZALEM  14 januari 2017. Verzameld in Beit Jala, Palestina, heeft
de synode van de EvangelischLutherse Kerk in Jordanië en het Hei
lige Land (ELCJHL), Rev. Ibrahim Azar, predikant van de Evangelische
Lutherse Kerk van de Verlosser in Jeruzalem, tot bishopelect van de
kerk gekozen.

In een democratische verkiezing,
stemden 38 stemgerechtigde leden
van de ELCJHL voor Rev. Azar, de
enige kandidaat. De ELCJHL synode
drong erop aan de stemming te vol
gen.
Rifat Kassis
Tijdens de synodale vergadering heb
ben de leden ook de Reverend Samer
N. Azar gekozen, predikant van de EvangelischLutherse Goede Her
der Kerk in Jordanië, als voorzitter van de synode. De heer Anton Nas
sar werd gekozen tot tot vicepresident, en mevrouw Muna Tannous
tot secretaris. De synode koos ook een kerkenraad die is samengesteld
uit The Right Rev. Dr. Bishop Munib Younan, synode voorzitter ds.
Azar, Mr. Ghessan Kasabrah uit Jeruzalem, de heer Adel Khader juit
Bethlehem, alsmede de de oudKairos voorman Rifat Kassis en Mr.
Issa Muraibe. Alle kerkenraadsleden krijgen een termijn van 5 jaar.
"Ik ben erg blij dat de eenheid van de kerk is gehandhaafd. Ik zal in
mijn hoedanigheid van de bisschop van de kerk ermee doorgaan de
eenheid die is een levende getuige is voor onze kerk en voor anderen
te bewaren', aldus bisschop Younan.
Eigen kweek
Rev. Azar is voortgekomen uit de EvangelischLutherse scholen in
Palestina en haalde zijn diploma aan de EvangelischLutherse School

van Bethlehem in 1979. Rev. Azar verwierf zijn theologie diploma aan
de Ludwig Maximillian Universiteit in München (Duitsland) in 1987.
Hij werd in 1988 gewijd. Rev. Azar is getrouwd met Nahla Elias Azar
en heeft drie dochters, Sally, Sama en Jihan Azar.
De huidige bisschop Younan werd tot bisschop van de ELCJHL gewijd
in 1998 en is de derde Palestijnse bisschop van de ELCJHL die werd
opgericht door de Duitsers en eerder onder leiding stond van Duitse
geestelijken. Het behoort tot de taken van bisschop Younan om de zes
Palestijnse Lutherse kerken en vier scholen te besturen die ontwik
keld zijn voor Palestijnse kinderen. Hij nam het initiatief tot de bouw
van de kerk en het pelgrimscentrum bij de doopplaats aan de rivier de
Jordaan en hij ziet toe op diverse andere gemeentelijke en wereld
wijde ontwikkelingsprogramma's.
In 2010, werd bisschop Younan gekozen tot voorzitter van de
Lutherse Wereldfederatie (LWF), een wereldwijde gemeenschap van
145 kerken in de lutherse traditie, die vertegenwoordigd is in 98 lan
den.
De ELCJHL is een van de LWF lidkerken, die ten dienste staat van
ongeveer 3.000 plaatselijke leden.
• Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Adrainne Gray,
agray@elcjhl.org
• Photo credit to Ben Gray/ELCJHL

Bisschoppen bezoeken het Heilige Land:
'Christenen moeten zich verzetten tegen de
Israëlische nederzettingen'
Catholic News Service 10 jan. 2017
JERUZALEM (CNS)  Christenen hebben een verantwoordelijkheid om
zich te verzetten tegen de bouw van Israëlische nederzettingen in de
Palestijnse gebieden, aldus bisschoppen van de Verenigde Staten,

Canada en Europa.

'Deze de facto annexatie van land, ondermijnt niet alleen de rechten
van de Palestijnen in plaatsen zoals Hebron en OostJeruzalem, maar,
zoals de VN onlangs bevestigden, ze brengt ook de kans op vrede in
gevaar', aldus de bisschoppen die deelnamen aan een bijeenkomst van
de Holy Land Coordination van 14 tot 19 januari 2017.
'Meer dan ooit verdienen ze onze solidariteit'
'Zoveel mensen in het Heilige Land hebben hun hele leven doorge
bracht onder de bezetting, met zijn polariserende sociale segregatie,
maar nog steeds belijden ze hoop en streven naar verzoening. Nu,
meer dan ooit, verdienen ze onze solidariteit', aldus de verklaring,
uitgegeven op 19 januari aan het slot van het bezoek.
Bisschop Oscar Cantu van Las Cruces, New Mexico, voorzitter van het
Committee on International Justice and Peace van de Amerikaanse bis
schoppen, is een van de 12 bisschoppen die de verklaring onderte
kende. Bisschop Lionel Gendron van SaintJeanLongueuil, Quebec,
vertegenwoordigde de Canadese bisschoppen. De verklaring werd ook
ondertekend door vertegenwoordigers van de Raad van Europese Bis

schoppenconferenties (CEC), de Commissie van de Bisschoppenconfe
renties van de Europese Gemeenschap en van de ZuidAfrikaanse
katholieke bisschoppenconferentie, evenals door bisschoppen uit het
Verenigd Koninkrijk en van andere Europese landen.
De bisschoppen bezochten Hebron op de West Bank, waar de belang
rijkste markt is gesloten om zich te voegen naar de veiligheidsbehoef
ten van de ongeveer 800 Israëlische kolonisten. Na afloop vertelde
bisschop Cantu aan de Catholic News Service: 'Het wordt duidelijker
dat (de nederzettingen) niet alleen gaan over afgelegen nederzettin
gen, maar iets systematisch zijn; het gaat meer over het infiltreren
van Palestijns land en over het dwingen van Palestijnen om te ver
trekken door het ze zo onaangenaam mogelijk te maken, met zo'n
beperkte vrijheid, dat ze er niet willen blijven wonen.'
Gaza: een humanitaire catastrofe
Drie van de bisschoppen bezochten ook de Gazastrook, waar een Isra
elische blokkade het moeilijk heeft gemaakt om voorraden te leveren
voor de wederopbouw van de gebouwen die verwoest zijn door Isra
elische bombardementen. Bisschop William Nolan van Galloway,
Schotland, één van de bisschoppen die de Gazastrook bezocht, zei dat
hij weg gegaan was met een 'triest en hulpeloos' gevoel over de
armoede en het gebrek aan eerste levensbehoeften.
In 2006, werd in Gaza een regering onder leiding van Hamas geko
zen. Israël, de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben Hamas 
een islamitische politieke partij met een gewapende vleugel  op een
lijst van terroristische organisaties gezet en hebben Gaza economi
sche sancties opgelegd.
In hun verklaring, zeggen de bisschoppen dat christenen een verant
woordelijkheid hebben om 'de bevolking van Gaza, die doorgaat met
leven te midden van een door mensen veroorzaakte humanitaire cata
strofe te helpen. Ze hebben nu een decennium doorgebracht onder
blokkade, verergerd door een politieke impasse als gevolg van kwade
wil aan alle kanten'.
Geweldloos verzet aanmoedigen
Ze zeiden ook dat christenen geweldloos verzet moeten blijven aan

moedigen, zoals gesteund door paus Franciscus.
'Dit is met name nodig in de aanblik van onrecht, zoals de verdere
bouw van de Scheidingsmuur op Palestijns grondgebied, met inbegrip
van de Cremisan Valley', aldus de verklaring.
De barrière is een serie van cement platen, prikkeldraad en de bevei
ligingswegen slingerend over een deel van de Westelijke Jordaanoe
ver. Als de muur volgens plan voltooid is, zou de scheidingsmuur zich
over ruim 600 km uitstrekken en de bewegingen van 38 procent van
de inwoners van de Westelijke Jordaanoever beperken. Israël stelt dat
de barrière aanzienlijk heeft bijgedragen aan een daling van het aan
tal terreuraanslagen, terwijl de Palestijnen stellen dat de barrière
gewoon een andere manier is voor Israëlische landroof, hen gevangen
zet en reisbeperkingen oplegt.
Deze oproep moet luider worden!
De bisschoppen zeiden dat zij sinds 1998 elk jaar hebben opgeroepen
tot gerechtigheid en vrede, 'maar het lijden gaat door'.
'Dus deze oproep moet luider worden', aldus hun verklaring. 'Als bis
schoppen, smeken wij christenen in onze landen, om onze eigen ver
antwoordelijkheid te erkennen voor gebed, bewustwording en actie.'
Bron: Catholic News Service: Bishops visiting Holy Land: Christians
must oppose Israeli settlements
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