
e Amerikaanse christen,
Porter Speakman, heeft een
filmdocumentaire gemaakt

onder de titel'With God on our Side'
(Met God aan onze kant). Yolgens
Speakman om de andere kant te tonen
van de historische, politieke en theolo-
gische standpunten over Israël en het

foodse volk, die we gewoon voor lief
nemenl Maar een betere beschrijving
zouzijn geweest'Een frontale aanval op
het Christen-Zionismel

De film stelt dat Christen-Zionisten
misleid zijn door een verkeerde uitleg
van de Schriften en dat de foden niet
langer het uitverkoren volk van God
zijn. En als zodanig hebben zlj geen
recht op het land IsraëI.

Een van de hoofdpersonen in de

film, is de Israëlische Arabier Salim
Munayer, vertegenwoordiger van de
'Palestijnse bevrijdingstheologie' en
leider van Musalaha, een organisatie die
verzoening bevordert tussen Israëli's en

Palestijnen die in |ezus geloven. In de

film beschuldigt hij Israël van etnische
zuiveringen en van het stelen van land
vanzljnfamilie, die volgens hem al hon-
derden jaren haar wortels heeft in het
land Palestina, het huidige IsraëI.

Munayer stelt vast dat het joden-
dom en Israël niets met elkaar te maken

hebben; Israël is een seculiere staat
zonder enige connectie met het juda-
isme. 'Het probleem is dat mensen de

politieke staat Israël verwarren met het

foodse volk, het is heei belangrijk dat we

het verschil gaan zied, aldus Munayer.
Met zulke uitspraken betoont hij

zich een trouwe volgeling van de mos-
limideologie, want zo staat het al sinds
1964 in het handvest van de PLO: 'De
vaststelling van religieuze en historische
banden van de Ioden met het land Pales-

tina zijn niet in overeenstemming met
de historische feiten of met de ware aard
van goed staatsmanschip.'

Volgens Munayer en de makers
van de film zijn Palestijnse moslims en

christenen kinderen van Abraham, en

daarom gelden Gods beloftes ook voor
hen. Vreemd genoeg passen in deze

denkwijze de Joden niet meer binnen
dezelfde beloftes.

Munayers vervangingstheologie
is een weergave van een veel bredere
beweging onder Arabische christe-
nen, in het bijzonder in de tradiiionele
kerken. In oktober jl. werd in Rome
een katholieke synode gehouden van
bisschoppen uit het Midden-Oosten,
waar alles werd gedaan om de verbin-
tenis tussen de Bijbel en de moderne
staat Israël te ontkennerr.

In de slotverklaring stond onder
meer: 'Het is onacceptabel dat theo-
logische en Bijbelse posities worden
ingenomen waarin het Woord van God
wordt misbruikt om onrecht te recht-
vaardigen.' Tijdens een persconíerentie
werd deze cryptische uitspraak nader
uitgelegd door de Grieks-Melkitische
aartsbisschop Cyrille Salim Bustros: 'Er

bestaat geen uitverkoren volk meer. Het
concept van een beloofd land kan niet
worden gebruikt als een argument om
de terugkeer van de |oden naar Israël
en de uitwijzing van de Palestijnen te

rechtvaardigen. Het rechtvaardigen van
de bezetting van Palestina door Israël
kan niet worden verdedigd op basis van
de heilige Schriftl

Dit standpunt is opmerkelijk omdat
een synode of bisschoppenconferentie
altijd een belangrijke rol speelt in het
vaststellen van de kerkelijke leer. Deze

uitspraken en de slotverklaring van de

Midden-Oosten synode zet de kerk
jaren terug in het proces van verzoe-
ning tussen de kerk, het loodse volk en
IsraëI. Een proces dat werd geïnitieerd
en ondersteund door de pausen fohan-
nes Paulus II en Benedictus XVL

'Dergelijke theologische discussies
over de uitleg van de heilige Schriften
dateren nog uit de Middeleeuwen. Het
lijkt mij geen wijs besluit van de katho-
lieke kerk om die oude opvattingen
nieuw leven in te blazen', zei de Israëli-
sche minister van Buitenlandse Zeken
Yigal Palmor.

De synode en de Íilm'With God
on our Side'tonen veel overeenkomst.
Ze ontkennen beiden dat je de Bijbel
letterlijk kunt opvatten, als het gaat om
de beloÍles aan Israël; ze blazen nieuw
leven in de verouderde vervangings-
theologie; ze demoniseren de Christen-
Zionisten door ze te beschuldigen van
het verspreiden van een valse leer die
menselijk leed en bloedvergieten pro-
pageert; en ze omarmen de islamisten
met hun ideologie dat de islam meer
recht zou hebben op het grondgebied
van lsraël dan de Joden.

Maar het ergste is dat zij het eerst-
geboorterecht verkopen voor een bord
linzensoep (Genesis 25). 4
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