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Een gevaarlijk kaartje  
Dit kaartje stond in publiciteitsmateriaal van Kerkinactie (Prot. Kerk). In mijn ogen is 
hiermee iets mis. Niet alleen zijn de Palestijnse gebieden alvast geannexeerd bij de 
staat Israël (geen wit lijntje).  
Ook horen Israël en deze gebieden kennelijk niet bij het Midden-Oosten. Is dat een 
stukje Europa? Ja, bij het internationale songfestival wel.  
Of zijn er geen kerken? Die indruk zou het kaartje kunnen wekken. En dat is ook wat 
menigeen buiten en binnen de kerken, nog steeds denkt:  er wonen daar vooral Joden 
en Arabieren, en Arabieren zijn moslims.  
Of er zijn wél kerken, maar ze dragen niet bij aan de problematiek waar Kerkinactie 
(en de Raad van Kerken) zich toen en nog steeds op richt: de vluchtelingencrisis ten 
gevolge van de oorlog in Syrië en Irak. Dat zou het geval kunnen zijn. De staat Israël 
hield de grenzen zoveel mogelijk gesloten voor deze vluchtelingen.  
Dit is treurig. (1) Ook de Palestijnse christenen maken deel uit van de kerken in het 
Midden-Oosten. Zij voelen zich er veelal deel van en hun kerkgenootschappen zijn 
soms ook daadwerkelijk internationaal- grensoverschrijdend. (2) Ook onder 
Palestijnen speelt een vluchtelingenprobleem, alleen dan niet als gevolg van het 
optreden van islam-gerelateerde terreurgroepen, maar ten gevolge van de verdrijving 
van 1947-’48 en van de Israëlische bezetting van 1967.(3) En de Protestantse Kerk 
gééft Palestijnse christelijke projecten ook daadwerkelijk steun, ook nu nog.  Het had 
er gewoon bij kunnen staan. 
Ik ben getrouwd met een sociaal geograaf. De impact van kaarten is moeilijk te 
onderschatten. Het kaartje is een voorbeeld van de gevolgen van de hete adem in de 
nek van de kerkleiding van de kant van ‘pro-Israël’-groepen.  Iets anders kan ik er niet 
van maken.  
 
Altijd kritiek 
In mijn boek dat tegelijk met dat van Katanacho verscheen, In het labyrint van Mozes 
– nieuwe omgang met de Tora (Bc-bs, 2019), geef ik aan het slot enkele voorbeelden 



van de kritisch-afwijzende houding die ook onder ‘gematigde’ theologen in de 
Protestantse Kerk gangbaar is.  
 
Citaat pag 250:  
‘In kerkelijke discussies over Israël wordt het geluid van Palestijnse christenen die 
aandacht vragen voor hun positie en hun theologische doordenking vaak 
geneutraliseerd. De toon van westerse theologen en kerkleiders is bijna altijd kritisch. 
Het ‘Kairosdocument’ van Palestijnse christenen uit 2009 zou qua Bijbelgebruik even 
claimend zijn als dat van fanatieke pro-Israëlchristenen, maar dan in spiegelbeeld. 
Hun contextuele theologie, c.q. bevrijdingstheologie zou alleen maar leiden tot 
versimpeling, zwart-wit-schema’s en sweeping statements. Hun noodkreet mag 
klinken, maar ze mogen niet teveel heil verwachten van het beëindigen van de 
Israëlische bezetting. En ze zouden wel eens wat meer mogen bidden voor de 
Joodse slachtoffers van ‘hun’ Palestijnse terreur (aldus resp. K. Spronk, A. Plaisier, 
K.J. Rodenburg, in de bundel Meervoudig verbonden, Zoetermeer 2012, op pag. p. 40 
v, 79, 100). Het klinkt allemaal niet erg als bereidheid om van Palestijnen te leren. 
Voor import van Palestijns gedachtegoed zijn de theologische gelederen gesloten. 
Hen kritisch bevragen over ‘vervangingstheologie’ wordt vaak wél genoemd als 
christelijke opgave.  Ondertussen hebben zij een belangrijk belijdenisgeschrift op 
tafel gelegd.’ 
 
Hermeneutisch leermeesterschap 
In het vervolg van dat slothoofdstuk probeer ik dan in vier kernwoorden te oogsten 
van de ontmoeting met Palestijnse christenen en hun theologie. We hebben niet 
alleen een morele en spirituele verplichting om te luisteren naar het jodendom voor 
het verstaan van de boodschap van de Heilige Schrift, maar ook naar die van de 
christenen in ‘het land van Christus’. Er vált ook wat te leren. Ze hebben ons iets te 
melden over: 
(a) onderkenning van de aard van ‘imperiale macht’ en de noodzaak die te benoemen. 
Als predikant in Groningen voel ik mij door Palestijnen aangemoedigd om naast de 
slachtoffers van de aardbevingsproblematiek te staan en kritisch te benoemen welke 
verstrengelingen van politiek-economische machten en belangen wij aan het werk 
zien.  
(b) het belang van wat Katanacho orthopathie noemt. Het gaat het om het oefenen 
van de juiste instelling (pathos), om de gerichtheid van het hart, de bereidheid tot 
‘kruis dragen’ 
(c) vreedzaam (geweldloos)  verzet: de noodzaak ervan, de manier waarop, de moeite 
die het kost 
(d) het belang van (arab.) soemoed, ‘volharding’, als spirituele waarde  
 
Een oproep 
1. Honoreer het Palestijnse christendom  meer als belangrijke gesprekspartner in het 
verstaan van de boodschap van de Bijbel.  
2. Laat kerken ondubbelzinniger naast de Palestijnse christenen gaan staan in hun 
veroordeling van landonteigening, bezetting en discriminatie door Israël als zonde. En 
laat dit blijken in de eigen kerkelijke en theologische dialoog met het jodendom, 
inclusief de georganiseerde vormen van overleg zoals het OJEC. 


