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Op 15 en 16 september is er aan de Vrije Universiteit (VU) een conferentie over het in 2009 door

Palestijnse christenen opgestelde Kairos-document. Er is daar ruim tijd voor onwaarheid.

De Kairos-beweging wil dat de Nederlandse kerken gaan kiezen voor ‘gerechtigheid’ in het

Israëlisch-Palestijns conflict. We moeten daarvoor op de barricades. Ook de vredesweek zoomt in

op ‘Tijd voor vrede’ tussen Israël en de Palestijnen.



Om wat voor ‘gerechtigheid’ gaat het? Kort samengevat: de Israëlische bezetting van

Palestijns gebied moet stoppen en liefst moet er één staat voor Joden, moslims en christenen

komen. Daarvoor is het nu Gods kairos (=tijd). Dat is de overtuiging van de werkgroep

Kairos-Palestina, Kerk in Actie, ICCO, Sabeel-Nederland en een studiecentrum aan de VU. De zaak

is overduidelijk, daarom is er geen enkele kritische tegenstem ingepland!



Het Kairos-document is niet maar een hartenkreet van een aantal Palestijnse christenen. Het wil

ook afrekenen met evangelieverkondiging waarin de God van Israël zijn eeuwige beloften trouw

blijft. Er is geen Messias die als onderdeel van zijn heil Israël wil terugbrengen naar Gods

land. De terugkeer en de staat Israël zijn een product van westerse schuld(gevoelens) en geen

daden van God. Wie het anders ziet, spreekt geen woorden van God en draagt niet bij aan vrede en

gerechtigheid.



vervangingstheologie



Het Kairos-document is daarmee een variant op eeuwenoude vervangingstheologie waarin de speciale

plaats van Israël in Gods werk is vervallen. De komst van Jezus brengt een universeel heil en

laat geen ruimte meer voor een uitverkoren volk Israël.



Palestijnse en westerse christenen hoeven zich zo niet meer te schamen voor een Joodse Messias

die ‘heil uit de Joden’ te bieden heeft. Gods land is er voor iedereen. Jezus is opnieuw een

soort koekoeksjong dat het nest ontdoet van de ‘oorspronkelijke bewoners’ en allerlei oud en

overbodig gedachtegoed.
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Het conflict heeft niets te maken met religie. Dat honderden miljoenen moslims Israël haten, is

Israëls eigen schuld. Als Israël de bezetting beëindigt, breekt de vrede aan. De

Palestijns-christelijke opstellers spreken nergens over de in de islam verankerde haat tegen

Joden en over de islamitische claim op het gehele land. Zijn zij echt zo blind, of is het

bewuste misleiding, mede veroorzaakt door een strategie om zelf te overleven te midden van de

massa’s Jodenhatende moslims?



In het Kairos-document en de daaraan gelieerde internationale beweging draait het om

‘gerechtigheid’ van een bepaalde samenstelling. Israël is altijd de boosdoener en het

Palestijnse volk is in alle gevallen slechts slachtoffer. Palestijns geweld en haat is alleen

maar reactie op Israëlische bezetting. Er wordt voorbijgegaan aan de Arabische haat tegen Joden

die er al was vóórdat de staat Israël ontstond en er dus ook geen sprake was van

‘bezetting’. Het pleidooi van de Kairos-beweging past wonderwel bij de herhaalde weigering

van Abbas om een Joodse staat te erkennen. In bedekte termen wordt in het document de wereld ook

opgeroepen om niet huiverig te zijn voor Hamas-verkiezingen. Die zijn immers uitdrukking van de

wil van het Palestijnse volk



het kwaad



‘Ruim tijd voor onwaarheid’ – dat belooft de komende conferentie aan de VU. Er is maar

één doel: het mobiliseren van de kerken in Nederland tegen het kwaad van de staat Israël.



Als kerk van de Heer hebben wij echter een andere taak. Wij zijn geroepen uit volken met een

eeuwenlange geschiedenis van verzet tegen de plannen van God met zijn volk Israël. Wij hebben

de taak om ons priesterlijk te verootmoedigen onder deze schuld. Om daarna alle volken Gods

Woord te verkondigen.



Dat lijkt een ‘mesjogge’ opdracht. Het betwiste land wordt door God namelijk ‘mijn land’

genoemd ook al was het vaak prooi van de volken. Toch wil God héél zijn volk dáárheen

terugbrengen, het dáár laten wonen – ook in Judea en Samaria. In de Messias bevestigt God

alle beloften aan de vaderen gedaan (Romeinen 15:8-9).Vanuit Gods gezichtspunt is er dus geen

sprake van ‘bezetting’. Dat dit politiek gezien problematisch is, moge duidelijk zijn.



Pas als gepeild is dat in dit conflict een botsing plaatsvindt rond de plannen van God, komt er
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ook oog voor de bredere context van dit conflict.



Praktische oplossingen zullen gevonden moeten worden. Maar nooit zó dat delen van Gods land

‘Judenrein’ zouden moeten worden. Nooit mogen ‘oplossingen’ inhouden dat wij onze ogen

sluiten voor de neiging van de volken om (de veiligheid van) dit kleine volk Israël maar op te

offeren ter wille van een ‘vredesregeling’ van de gezworen vijanden van Gods volk. Dan zal

er geen sjaloom zijn, maar toorn van God.
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