
Anti-lsraël ische vredespropaganda in kerkel iik iasie

l(rnrsprrerL I

!eruzalem. oklober 2009: Het door de

I generale synode van de Arneril{aan)e

! pre.blteria.rn.e kerk in 2004 opgeÍichre
ívaël Palestina Mi:"ir.ln Nerwork (IPMN)
maakt via intenet (blog van 1l oktober
jl.) stemming tegen Israë]. Het weekthema
luidt 'Haram al-Sharifl de islanitische
benamingvan de Tèmpelberg. Het netwerk
geeft ruimte aan al-Manar het Heàollah
TV station in Beiroet, met een artikel onder
de kop 'Palesti.jnen komen in opstalrdtegen
de Israèlische pogingen oIr de Al-Aqsa te
ontwijdenl

De kerl<eluke site IPMN verspÍerdt
hiermee de valse bewering van Hez,bol-

Iah dat Israêl tunnels onder de tempelberg
zou aanleggen. Propagandaleugens als deze

hebben in het verleden tot internationale
stemmingmakert er lokaal geweld tegen

Israël geleid.

De weblog heeft het over de leloorgang
van de soevereiniteit van de Palestijnse mos-
lims over de Haram al-Sharifmoskee en de

Tempelberg in de Oude Stad van Jeruzaleml
Israëlische ]oden in feruzalem worden als

vreemde indringers besternpeld, die ïe
Palestijnse cultuur langzamerhand ver-
vangen door immigranten uit Europa en

Amerikal
Christenen die in Jeruzalem wonen,

wagen zich afwaarom een kerkelijk orgaan

oproept tot islamitisch gewapend verzet in
|eruzalem? Waarom verspreidt het IPMN
Hezbollahleugens? Het neíverk beschriift
zichzelf als een kerkelijk wedesorgaan, dat
opkoml roor'een rechw.rardige r rede in
Ismél/Palestina door onderwijs, bevorde
dng van pa nerschap en gecoórclineerde

verdedigingi Het presb)'teriaanse zendings
netwerk bevordert geen rrede, maar zet aàn

tot geweld tegen IsraëI.

In september krv,rm de J25te vergadering

bieen van het Ecumenical Accompaniment
Programme in Palestine and Israel met 24

vrijwilligers uit negen landen (waaronder
Duitsland en voor het eerst ook Nederlald)
oln ingezet te lvorden in Betlehem, Hebron,

.faijous, Jeruzalem, Tulkarim en Janoun, waar

zij Ismëlische soldaten ilr de gaten houden
om in hun eigen vaderland te vertellen over
het 'lijden van de Palestijnse bevolking onder
de Israëlische onderdrukkingi

Het oekumenische programrna werd in
augustus 2002 in het leven geroepen door
het Centrale Comité van de Wereldraad

van Kerken, met als doel de bevordering
van 'lokale en internationale inspanningen
om het eirde van de Israëli"che bezening
dichterbij (e brengen en een re.hn.rlrdige
vrede als opiossing van het Israélisch-Paies

tijnse conflictl
De Wereldraad zegt dat leruzalemse

kerkleiders om de oprichting van het oeku-
meni".he progrartma hebben ger raagd. Een

van de weinige kerkleiders in leruzalem die

dit om\lreJen voornemen onder:.leunen, is

Munib Younan, bisschopvan de evangelisch-

lutherse kerk ir fordanië en het Heilige Land

en de Lutherse Wereldbond, gevestigd op de

Olijiberg.
Tot nu toe hebben 563 wijwilligers aan

het oekumenische programma deelgeno-
men. Elke grcep reist via Tel Aviv met een

Israèlisch toeristenvisum van drie maan-

den door naar de Palestijise gebieden. De
wi.jwilligers met de initialen EAPPI op hun
beigevesten komen alleen in de anglicaanse

en lutherse kerken, mait in anderc kerken

komen ze niet. De kerken in |eruzalem die
van de opdraclrt van EAPPI hebben gehoord,

ervarel hun aanwezigheid als een doorn rn

het oog.
Een qpisch voorbeeld van een blog van

een EAPPI wijwilliger: Op 1 oktober schrijft
ht nrinutieus en emotioneel hoe Palestijnen

de controleposten passeren op weg naar hun
dagelijke werk in Israë1. Geen woord over

het feit dat ook Isfaëli's het weselijk vinden
dat deze checkpoints nodigzijn, maar dat ze

tegelijk onvermijdelijk zijn om islamitische
terreuraanslagen tegen burgers te verhinde
ren. Onder de deklaltel van de kerk houdt
het EAPPI Israël het humanitaire recht voot
zonder de protes(eren teSen de Pale.lijn:.-
islamitische tereurmisdaden tegen IsraëI.

Eveneens ongenoemd blijven ver-volgingen

van christenen in islamitische gebieden.

Erger, de islamitische gewapende strijd tegen

Israël wordt door de christeltke lÍedesacti-
visten onderschreven ell gesteund.

Niet alleen vrijwilligers verheerlijken de
'heilige oorlog van de Palesti.inse islamisten,
in een persbericht van 2 okober beweerde

de secretaris-generaal van de Wereldraad van

Kerken ds. Samuel Kobia dat de Israèlische

bezelting een zonde tegen God is. Dit zei ht
na afloop van zijn bezoek aan het Midden-
Oosten. Het is een beschuldiging die over

eentomt met de eeuwenoude klacht van de

kerk dat de foden God zouden hebben ver-

WereldÍaad-voorman
l(obia: lsíaëlische bezetmooro Len oeccnulolglng 
ting itrondetegen God

dle door oe meeste KefKen

overigens is weerlegd, maar die kenmerkend
is voor het islamitische antisenitisme.

Geheel in lijn lret de islamisten noemt

Kobia de stichting van de staat lsmël een
'Naqbd (catastrofe), q?eert hij Israèl als

hpartheidsstàêt' en eist ht omwille van een

'rechtvaardige vredd de ophefing van de
'bezetting' van Palestijnse gebieden. Met
geen woord rept hij over de verschril<kelijke
omstandigheden waaronder de christenen

in de Palestijnse gebieden verkeren tussei
de moslims. Wat zijn dat voor kerkleiderc

die een oorlogshetze tegen Isràël voeren en

christenen niet beschermen!
Het antwoord op die vràJg is niel moei

lijk De kerkelijke r"redesactMsten zt n vanaf
hel begin rrouh aan de ei. van he( islami
tische handvest van de PLO uit 1967. Pam-

graaf 22 van het handvest zegt 'Omdat de

bewijding van Palestina de zionistische en

imperialistische presentie zal vemietigen en

tot vrede in het Midden-Oosten zal bijdra-
gen, zoekt het Palestt nse voil< nàar steun bij
alle progressieve en vreedzarne kachten en

r"raag zij iedereen, onafhankelijk van hun
lidmaatschap of hun geloof, het Palestijnse

volk alle hulp en ondenteuning te geven bij
zijn rcchtvaardige strijd voor de bewijding
van zijn vaderlandi

Christelijke vredespropagandisten
willen graag behoren tot deze 'progressieve

en l.reedzame krachten en geven militante
Palestijns-islamitische groepedngen rug
dekkilrg tegen Israël en tegen de kerk van
Christus die lijdt onder de islam. We sprcken

hier dus over een beweging op alle niveaus,

van kerkelijke vredeswerkers in Jeruzalem
tot de algemeen secretaris van de Wereld
raad van Kerken. Zij gaan volledig voorbij
aan de levende kerk die in Jeruzalem functi
oneert. Zij gebruiken de kerk als dekmantel
voor ophitsing tegen Israë], worden door de

kerk betaald, naar de kerkleden in Neder-

land of andere landen hebben geen flauw
idee wat de rare aard van hun mi\sie i\.
Deze voorvechters van een valse wede bern
vloeden met kerkelijk geld en reputatie hun
achterban. Zij ztn de aanstichte$ van een

nieuwe vorm van antisemitisme en voor de

poging om lsraël (en de kerkl) te verwoes
ten. Geheel zoals het Plo-handvest wenst.

En het actiecentrum is feruzalem. $
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Het lijkt rvel ofer nooit een eind komt
aan het politieke getouwtrek tussen
Isnël en de naties. In de loop van de
wereldgeschiedenis zi.jn er telkens rveer
andere louwtrekkers' tegenover Israël
komen te staan. Ze vormen telkens Íeer
nieuwe coalities en zullen niet rusten
voordat ze lsraël op de knieën hebben
err dit land r.rn de kaJrl kunlr<n \egrÍr.
Staatshoofden komen en gaan, maken
plannen en regeren, maar de onzichtbare
vinger van God laat het tonw niet los.

Toen Jakob vierduizend jaar geleden
een ran zi.;n lwaalIzonen lot lieveling5-
zoon verkoo$ werden zijn broers jaloers
op hem. |ozefwerd voorgetrokken
en keeg een bijzonder geschenk: een

prachtige mantel. Ook God heeft iets
dergelijks gedaan toen Hi.j, de Schep-
per, het volkje Israél verkoos en het een

ges. henJ< gaf: het Beloo[Je Land. rinds
God dit dramatische besluit nam, zijn de
naties jaloe$ op lsraël. De stdjd komt
dus voort uit jaloezie. De haat van de
Arabische landen tegen lsraël wordt
nret veroor/àJI<1 door bijvoorbeeJJ lret

Israëlische nederzettingenbeleid.
l)e jaioezie gaat veel verder terug.
Voordat de staat lsraël werd opgericht
bestonden er geen foodse nedezettin
gen, en toch werden zes miljoen )oden
omgebracht. Toen ging de fodenhaat
achter een andere fagade schuil. Door de
eeuwen heen heeft men steeds weer een

andere dekmantel gevonden lvaaronder
uiting kon worden gegeven aan de jaloe
zie op de ]oden.

lvlisschien Itld het ofde louwtrekkers'
tegenover lsraël sterker staan, maar het
is telkens weer gebleken dat de onzicht

bare vinger van God
onoverlvinnelijk is.

lsrael Today l.reeft

als opdracht om op
die vinger te bluven
wijzen. Voor Kerst
en Chanoeka worden
er weer heel u'at
geschenken bedacht.
Wij willen u op de
rnogelijkheid wijzen
een abonnement op lsraelToday cadeau
te doen, want het toN{trekken is nog
niet afgelopen. En de vinger van God
blijft op het Íouw' hoe hard nereldlei
ders ook trekken. Wii houden u op de
hooge van dere ongelijke krachtmeting.

Mede namens alle medewerkers
in jeruzalem wensen we onze lezers

gezegende feestdagen en een gezond
Nieuwjaar
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