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Kritische theologen roepen op tot discussie over
‘onopgeefbare verbondenheid met Israël’
Zeven protestantse predikanten hebben een Open Brief geschreven aan Ds. René de
Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Vorige week brak een
discussie los over het schrappen van het kerkorde-artikel dat spreekt over een
‘onopgeefbare verbondenheid’ met het volk Israël. De Reuver verzet zich: tegen deze
discussie en ook die over de ‘Israëlzondag’. De zeven predikanten roepen ds. Reuver
op: ‘Open de discussie!’
Zeven protestantse predikanten verbonden aan Kairos-Sabeel Nederland hebben een Open
Brief geschreven aan Ds. René de Reuver, scriba van de synode van de Protestantse Kerk
Nederland (PKN). Vorige week brak een discussie los over het schrappen van het kerkordeartikel dat spreekt over een ‘onopgeefbare verbondenheid’ met het volk Israël. PKNsecretaris de Reuver vindt de discussie uit de bocht vliegen en verzet zich tegen deze
discussie. De zeven predikanten roepen ds. Reuver op: ‘Open de discussie!’
Ook zetten zij grote vraagtekens bij de verwarringwekkende ‘Israëlzondag’: de hoognodige
strijd tegen racisme en antisemitisme wordt vervuild door de verhitte debatten over de
Israëlische regeringspolitiek van Netanyahu. De discussie op sociale media maakt duidelijk
dat de moeite met de Israëlzondag breed gedeeld wordt vanwege de dubbelzinnigheid van
de term ‘volk Israël’. Verouderde theologische noties als 'uitverkoren volk' en ‘het Beloofde
Land' horen in het Israël-Palestina debat niet meer thuis. Dat debat behoort te worden
gevoerd langs de regels van het internationaal recht. Zoals ook de Protestantse kerk
Nederland eerder formeel heeft gesteld.
De oproep luidt met respect voor elkaar de discussie aan te gaan en in dialoog duidelijkheid
te verkrijgen over de essentiële strijd tegen racisme en antisemitisme.
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