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Rome doet weer van zich spreken
weehonderd bisschoppen uit moslimlanden hebben
hun twee weken durende synode afgerond. Ze kwamen
samen in het Vaticaan om nog eens goed met elkaar na
te denken over'pastorale zaken] zoals paus Benedictus XVI deze
synode trachtte te omschrijven. Vervolgingvan christenen neemt
in moslimlanden steeds grotere proporties aan. Een zeer ernstige
ontw.ikkeling.
Maar werd er heftig gediscussieerd over de afi,vezigheid van
mensenrechten in al die moslimlanden? En werd er verontwaardigd gesproken over de ernstige onderdrukking van, en moord op
gelovigen ín deze moslim-landen zonder scheiding tussen religie
en staat? Werd er uitgebreid stilgestaan bij de exodus van de ruim
tr,vee miljoen Iraakse christenen die, nog steeds onderdrukt en
berooid, verblijven in Libanese en andere, door moslims geleide
vluchtelingenkampen?
Pastorale zaken werden al heel gauw politiekd zaken. De
moeilijke omstandigheden waaronder christelijke minderheden
Ieven in het Midden-Oosten werden gelinkt aan het PalestijnsIsraëlische conflict. De in Libanon geboren Griekse Aartsbisschop
C1'ril Salim Bustros, was tijdens de afsluitende persconferentie in
het Vaticaan in zh element. Hij had de opstelling van de slotverklaring voor zh rekening genomen. Hij pleitte voor een 'twee-staten
oplossing en adviseerde daÍ de'nodige juridische stappen gezet
moesten worden, die een eind zouden maken aan de bezettingvan
de Arabische gebieden.' Vervolgens verldaarde de goedheiligman

dat de Bijbel niet gebruikt mag worden om'onrechtvaardigheden te rechtvaardigen'. Ten slotte deinsde deze aartsbisschop er
niet voor terug om parmantig te verklaren dat de erkenning van
de /oden als Gods uitverkoren volk, aan wie het 'beloofde land'
was beiooÍd, opgeheven en teniet gedaan was door de komst van
Christus. Deze uitverkoren status is nu aan christenen toebedeeld.
Aartsbisschop Salim Butros vermeed zorgr,'uldig Israël als /oodse
staat te benoemen.

Ongelooflijk maar waat dit is de uitkomst van een bijeenkomst
van tweehonderd hoogstaande roomse geestelijken. Aan de wuchten herkent men de boom. Na tweeduizend jaar roomse rampen
die het christendom tot de aartsvijand van het loodse volk hebben

gemaald, bestaat het deze bisschoppen om zelfgenoegzaam, IsraëJ
en het ]oodse volk als zondebok te bestempelen van de moslim-

terreur op vervolgde christenen. Als Israël haar belooÍde land nu
maar aan de zielige, onderdruke Palestijnen overdraagt, komt
het allemaal wel goed. Heb je het ooit zo zouteloos gegeten? Het
faillissement van de roomse theologie wordt met deze syrodeverklaring schaamteloos geëtaleerd.
De foute vervangingsleer, zorgl'uldig geformuleerd door
Augustinus, de architect van de kerk van Rome, steek zijn duivelse
kop weer op. De leer die verkondigt dat Gods eeuwige verbond
met Israël is overgegaan op de kerk. De schitterende woorden van
herstel, terugkeer naar het land en overige bpwekkings'-beloften
gelden voor de kerk, en alle vervloekingen biijven rusten op het
Joodse volk, dat immers feshua heeft'afgewezenen gekruisigd!'
Hoe is het mogelijk dat deze'vervangingsdraak'het lef heeft
zijn kop nog op te richten vanuit Vaticaanstad? Schaamte bedekt
mijn gezicht. De dramatische geschiedenis van aÍkeer, verwerping,
onderdrukking, marteling en moord op het |oodsevolkwerd juist
geschreven door de roomse pen, gedoopt in Joods bloed. En dat
in naam van Christus, Kruis en Kerk. Het wordt tijd dat de paus,
eens en voor altijd, nederig, maar zeer luid, afstand doet van deze
vervangingsleer.

Gods beloften en verbonden voor het Ioodse voik en Israël
een volk dat aan de Hrp,n,
uw God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dqn
alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet
omdat u talríjker was dan de andere volken dnt Hij u lief kreeg en
uitkoos - u was het kleinste van allemaal! Maar omdat Hij u lieJhad
en zich wikJe houden aan wat Hij uw voorouders onder ede had
beloofd...' (Deuteronomium 7:6,7).
Wachters zullen voortdurend hun plek bp de muren van ]eruzaleni moeten innemen en bm Sions en leruzalems wil'niet lanqer
zwijgen. Tot ziens op de muren van leruzalem S

zljn'ja en ameri'Want u (Israël) bent

Bart Repko woont samen met zijn vrouw Joke, in Jeruzalem. Zij wandelen
dagelijks op de muren van Jeruzalem en proclameren Gods beloften van herstel en
troost voor lsraël en het Joodse volk. Zie ook wwwneveóesilentlrg
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