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k heb de kerken in Europa en in de
rest van de wereld opgeroepen om
met profetische stem het conÍ'lict in

het Midden-Oosten op te lossen, zoals
het de kerk in Zuid-AÍril.a gelrrkt is: zei
dr Munib Youian (59), bisschop van de
evangelischJutherse kerk in .fordanië en
het Heilige Laid (ELCjHL), in eer.r recent
lnterview met lsrael Today. Younan werd
in 1998 ír de Verlosserkerk in .leruzalem
gewijd als de derde Palestijnse bisschop
van de ELCJHL. Ht vertegenwoordigt
ongeveer drieduizend kerkleden in Jorda-
niê ei Israë]. Als Palestijn en als christen
moet Younan zijn oitspraken voorzichtig
formuleren. Zijn kitiek op de leiding van
/iin eigen ! olk gaat Jlti,]d gep.rard met kri-
tiek op IsraëI. Zodraje tegen hem zegt dat
het Israëlisch-Palestijise conflict een Bij-
belse oorzaak heeft, windt hij zich op. 'Dit
is geen Bijbels, maar een politiek conflict.
Het gàat om gerechtigheid voor de Pales

ttnenll leageert de bisschop fel. Volgens
hem zijn eerder de zionistische chfistenen
een gevaarvoorzijn volk dan de |oden. Wij
oihnoeten hem in ztn kantoor, naast de
Verlosserkerk. Hij zegt met extra nadruk:
'Wij wordennietvervolgd. fulliebevincien
.je in mijn kerk, zonder enige controle of
censuur fr.rllie kunnen de vdjheid van
godsdienst merken!' Natuurltk zegt hij ef
niet bij dat de Verlosserkerk valt onder de
Israëlische rvet, waar vrijheid van gods-
dienst geldt.

israel today: Wat is de reden vqn
uw oproep oon de kerken?

Bisschop Younan: lk heb de kerken
opgeroepen ons conflict op te lossen met
profetische stem zoals dat ook gebeurde
met de apartheid in Zuid-Afrika. Daar
hebben de kerken één lijn getrokJ<en en
omwille van de gerechtigheid samenge
u'erkt. lsraeêli's noch Palestijnen kunnen
spreken varl zielevrede. Wij moeten toe
ge\€n dat angst allesoverheersend is onder
Israèli'.s en Palestijnen, en om deze angst
te ontkrachten, moet de bezetting in de
gebieden rvorden beëindigd.

israel today: Brengt het opgeven
van de zogenaamde bezette gebieden
lsroëls veiligheid in gevoar?

Bisschop Younan: lsraèls veiligheid hangt
alleen af van de vrijheid en gerechtig

heid het Palestijnse volk, en omgekeerd
hangt de vrijheid en gerechtigheid van de
Palestijnen van Israëls veiligheid at'. Dit is
een symbiotische relatie, want God heeft
orrs bii ell<arr gebrrcht ont in de/e regio
gezamenlijk te leven. Wij geloven als kerk
dat àlleen een tweestatenoplossing met de
grenzen van 1967 nogelijk is en dat Jeru-
zalem verdeeld noet rvorden.

isÍael today: ,s dat mogelijk?
Bisschop Younan: Waarom niet? Eerst
moet er een einde komen aall de haat
tussen beidevolken. Wat wordt er bedoeld
met een God van lieÍde? Wat betekent:
Heb je naaste lieP Als ik God lieÍ'heb, dan
haat ik mijn naaste niet. Vercler moeten
$'ij erop letten hoe wij onze kinderen
opvoeden en wat 1ve hen onderwijzen rn
de moskeeên, synagogen en kerken. Wij
nrorrcn !rn\ oor'\^ adrdelijl< rerzoening
tussen de volken nastreven. En tenslotte
moet het zover komen dàt Oost Jeruzalem
de hoofdstad van de Palestijnen wordt en
West Jeruzalem die van de Israêli'.s. Het is
onze taak om de Palestijnen te leren oln
God te herkennen in de Israêlii, en de
Israëli's 1noeten evenzo in de Palesti.jnen
God zien. Dat doen wij in ieder geval in
de kerk.

isÍael today: Maor Isroël gelooft
overcenkomstig de Bijbel dot dit lqnd
aan de Joden is beloofd, inclusieí
Judes, Somaria en Jetuzolem,

Bisschop Younan: Als wij alles Bijbels en
religieus beoordelen, dan transformeren
wij het politieke conflict in een religi
eu5 .onÍli( I en in oorlog, en dat is mijn.
írzieis niet in het belangvan foden, mos
lims en christenei. Palestijnen en lsraèli's
willen zon conflict niet, want dit is een
politiek probleem.

israel todayr Masr qchter de
politiek doet een religieus conílict de
regio schudden.

Bisschop Younan: Diegenen die bewe
ren dat het Israëlisch Palestijnse conílict
een Bijbels conflict is, herinner ik aan de
uitspraak vrn Shimon Perer, die een. zei

dat ieder dromen moet wat hij dromen
wil. Niern.rnJ kan dromen colltloleren.
Voor mt is dit conÍlict politiek, het gaat
om gerechtigheid. Het past niet altijd

om de Bijbel en God voor onze wensen
te gebruiken. De Joodse nederzettingen
zijn een belemmering voor vrede. Wat zeg
ik tegen een Palestijn wiens land in beslag
is genonen? Moet is soms zeggen dat het
om Bi.jbelse en religieuze redenen is? AIs
religieuze leiders en politici hebben wij er
geen belang bij om dit land in een gods-
dienstoorlog te storten. De een beweert
dat de koran dit land aar de moslims heeft
beloofd, de anderbeweert dat de Bi.jbelhet
land aan de joden heeft beloofd.

israel todayi Hef klinkt olsof
lsraël verontwoordelijk is voor het
conflict en dat de moslims onschuldig
zijn. Maor wij weten heel goed dat
Palestijnse christenen zwaar lijden.
Bisschop Younan: Als christenen zijn wij
geïntegreerd in de Palestijnse samenle-
ving. Ik benadruk steeds weer dat ik als
christen geen vervolging door de staat
Palestina ervaar, en ook niet vàn de kant
van Israè]. Wij zijn als christenen gelijkbe-
rechtigde burgers in Isràèl en Palestina.Ik
denkdat ons samenleven met de noslims
een voorbeeld kan zijn, hoewel er hier en
daar nog wel een paar dingen besproken
zouden moeten worden. Wij worden niet
vervolgd, kijkzelf maar Jullie bevinden je
in nijnkerh, zonder enige coitrole ofcen-
suur Jullie kunnen de godsdienstvrijheid
merken! Diegenen die ír het buitenland
roepen dat Palesti.inse christenen vervolgd
worden, u'illen daareen politiek argument
van maken. lL ben geen politiek werktu iB

in vreemde handen. Veel erger voor de
mensen is het Israëlische extremisme, net
aJs het Palesti.jnse, islamitische en christe-
lijke extremisme. Veel christenel, vooral
uit Amerika, zijn zionistische christenel
en versPreiden onrust onder ons volk.
Juist daarom zeg ik dat wij moeten oppas-
sen dal er geen godsdienstoorlog ontstaat
uit ons conflict. S AvIEL ScHNETDT.R
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Shalom Chqperim
beste orieltiletl

Het lijk wel ofer nooit een eind komt
aan het politieke getouwtrck tussen
Israël en de naties. In de loop var.r de
wereldgeschiedenis ztn er telkens weer
andere touwtrekkeri tegenover Israël
komen te staan. Ze vormen telkens weet
nieuwe coalities en zullen niet rusten
voordat ze Israël op de krieén hebben
en dit land van de kaart kunnen veger
Staatshoofden komen en gaan, maken
plannen en regeren, maar de onzichtbare
vinger van God laat het touw niet los.

Toen |akob vierduizend jaar geleden
een v,:.n zijn rwaalfzonen lol lievelrnS.
zoon verkoos, werden zijn broers jaloers
op hem. Jozefwerd voorgetr okken
en kreeg een bijzonder geschenk een

prachtige mantel. Ook God heeft iets

dergelijks gedaan toen Hi.j, de Schep-
per, het volkje Israël verkoos en het een

geschenk gaf het Beloofde Land. Sinds
God dit dramatische besluit nam, zijn de
naties jaloers op Israël. De st|ijd komt
dus voofi uit jaloezie. De haat van de
Arabische landen tegen lsraël wordt
niet reroorzaakl donr bijroorbeeld het
Israëlische nederzettingenbeleid.
De jaloezie gaat veel verder terug.
Voordat de staat Israël werd opgericht
bestonden er geen Joodse nederzettin
gen, en toch werden zes niljoen |oden
omgebracht. Toen ging de Jodenhaat
achter een andere fagade schuil. Door de

eeuwen heen heeft men steeds weer een

andere dekmantel gevoÍrden waaronder
uiting korr worden gegeven aan de jaloe-
zie op de foden.

Misschien lijkt het of de 'touwtrekkers'

tegenoyer Israêl sterker staan, maar het
is telkens weer gebleken dat de onzicht

bare vinger van God
onoverwinnelijk is.

lsraelToday heeft
als opdracht om op
die vinger te blijven
wijzen. Voor Kerst
en Chanoeka wordelt
er weer heel wat
geschenken bedacht.
Wij willen u op de
mogelijkheid wijzen
een abonnement op lsrael Today cadeau
te doen, want het touwtrekken is nog
niet aígelopen. En de vinger van God
bfijft op het touw, hoe hard wereldlei-
ders ook trekken. wii houden u op de
hoogle ran deze ongelijke krachtmeting.

Mede namens alle medewerkers
in feruzalem wensen we onze lezers

gezegende feestdagen en een gezond
Nieuwjaar.
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